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EREDMÉNYES ÚJ ESZTENDŐT! 
Írta : Rödönyi Károly miniszterhelyettes, 

a MÁV vezérigazgatóia 

\J<Y'et ért egy eszter..dő. Dyenkor a csa
Mdo.½:nál és a nagyobb közoosége:md 

egyaránt szokás az elLe�t é\·ról számad�t 
ké.szite.-ii. Készül már a Yasút számvetése 
is. Az eddig rendelkezésre álló adatok bir7 
tokában elmondhatom, hogy a k,özforc:almu 
t.'<ls-úta.k 1967-ben 115 milli-0 800 ezer tonna 
árut s.:állított. Ez az előirányzathoz vu;zo
nyítva sa,1 százalékos teljesítménynek felel 
meg. 

örvendetes viszont, ho;p, az áru.szállítással 
szorosan összefüggő mtls:mki-gazda.sáui mu
tatók jelent& része kedvezően alakult. Az 
átlagos szállítási távolság növekedésének 
eredményeként például emelkedett az egy 
fizető árutonnára, :UJA!tve árutonna-kilomé
terre jutó fajlagos bevétel. Az előbbi a bá· zi.s értékét, 4,7, az előirányzatot pedig 2,Z 
.százalékkal haladja meg. Míg az utóbbi a 
bá.zi..tmü 0,5 százalékkal m,aca.sabb. Ez mint
egy 36 millió forint többlet bevéteit jelent. 

Ezek az eredml-nye'k Is bizonyítják, hogy 
vasutasa:ink derekasan dolgoztak. Ez anm'ü 
ds inkább dicséretes, mivel a mlnde.nna.pi 
munka mellett kellett felkészülnünk az új 
gazdaságiráeyítási rendszer bevezeté,;ére. 
E tevékenységével a vasút is szerveren be
leilleszkedett a népgazdaság egészét átfogó 
gazdas�!rányítási rend.szer új aJapokra he
lyezésének munkáiba. 

Az új gnzdaságirányítás! rendszernek a 
vasút t.erületén tört.énő ben�zetését hosszú 
és körültekintő munka előzte meg. Az cr
szá,g egyik legnag_vobb, killönbfu:ő területe
ket� �a=tokat feliiteró �mafu esetében 
nem jelentett kis feladatot azoknak az el
veknek a kidolgozása és gyako."lati érvé
nyesítése, amelyek melle1t meg tudjuk való
isítanl az új gazdaság!rányitá<;;l rendszer fő 
célkitűzését: a. maga.sabb szintű, gazd�áQo
l!abb munkát a. vasút egész területén. 
A '1.-asút alapvetó feladata - az új me

chanizmusban is - az áru- és sze
mélyszáfütási igények kielégítése. A jelen
legi színvonalhoz képe5t azonban a vasút
tal szemben támasztott legfőbb követelménve'J:nek, a menetrend.szerúségnek, e1 ubes
ségnek, e1 !ri.=t<msdgnak, a kultú.ráltsáqnaik, a. 
c=Lgáltatá3ok bővítésének és nem utola6.
sorbCln a gazdaságosságnak maga..sabb cin,
ten kell én:én11esülniöl:. 

Az. új gazdaságirányítási rendszer ál'!alá
nos elvei mellett, illetve erre alapozva, fi
guelembe kellett venni a. vasút 1peciált., 
luill/ZCtét, a.--ni különleges sz:ibályozási mó
dokat követelt meg. I1yen speciális vonás a 
fuvarozási kér.yszer, a maximált díjtételek, 
a vállalati fonna keretében hatósági funk
ciók ellátása, a nemzetközi együttműködési 
tevékenység, a beruházások lassú megtérü
lése, hogy csak a fontosabbakat említsem. 

Szerve:xti felépitéa oona.tkozásában !énye
gu vá.Ltozá.a nem Le.tz. A kormányhat.irozat 
továbbra is fenntartotta a hatósági és gaz
daságirányítási feladatokat együttesen el
látó, önállóan gazdálkodó főosztály-vezér
igazgatá;á.g szervezeti formát. Kiemelt ön
álló szervezeti egységek lesznek az igazga
tósá€ok, a központ! hivatalok, a MA V üze
mek és építési főnökségek. önelszámoló 
egységként fog működni a MAV Tervező 
In.té::et, a Vasú.ti Tudomán110.s Kutató Inté
zet. 

A vasút mint gazdálkodó vállalat rá!or
dftásaina!c fedezetét alapvetően bevételeiben 
találja meg. Bevételeinket el$&orban dij
s�básai11lk határozzák meg. Az ú.j dijszabá.r 
az eddiginél sokka.l következetesebben épill 
az önkpltségre és Jeumt6s mértékben &..--ün
f<?ti meg a. Tégl d!jszabá., okozta bevételi bi
Z<>nl/fa.Ul.mágot. Az 1968. évi e..!Olllények 
alapján elért nyereség felosZÍásánál képzett 
e:Lapok közül a részesedési alap a dolgozók 
anyagi ösztönz.ését szolgálja (prémtumok, Juta.ltn4k, nyereségrészesedést jutalé'((, azociá• 
1u és kulturálu célo1, költségének fededse 
atb. l ami a dolgozókat az üzemi e�
nyeket elősegítő jobb munkában teszi érde
keltté. 

A mtlszakl fejlesztést szolgáló beruházási 
rendszerben jelentős változás következik be. 
A tlCISÚt 1968. j(inuár l-től kezdődően az új 
elvek szerint megáUap{tott beruházási hdr 
nyadot telje& 6sszegében aa.jtit beruházási 
alapként wszatarthatja, ugyanakkor a vál
l4!ati n11e,-eségből képzett fejlesztési alapot 
a beruházási alap klegészitésére fordlthatja. 
Ily módon nagymértékben megnő a benlhá
zásl program biztonsága. A flnanszírozá.sl 
források arányának a saját fejlesztési ala\l 

javára törté-nő eltolódása lényege�en na
gyobb teret biztosít a vállalati 6zintú fej• 
lesztési elhatározá.,oknak. 

1 
ú.s.zald fejlesztési c8kitűzé;;e'nkról szól-

� va :,laprntő fe:adatként tekintjü!t a 
mintegy 3000 kilorn'?tert kit>e\•Ó törzshálózat 
feilesziését. Ennek keretében az alábbi fel
adatokkal számo;unk: 

- a gózvontatáuai nemben a villamos
és Die.rel-vontatá.s arányának tov<ibbi ki
terjeméu; 

- 4 vontatott jármtlt.-ek sebesséQhatárá
M.1, és .sta.tiku..s összkapacitáslinaJ, 11Öt."1Clé&-0; 

- a pályák te'l1(7etyni,omá.s- és ttbeuéa· határának emelése; 
- az információ és a bi..-tositú múuaki 

szí11von.a.lá.nak emelése; 
- e1 kö..-úti 1iöz!ekedé8$€l kapcsolato, 

áruátadásirátvéteU helyek korneril kiépí
tése. 

Célkitűreseink között szerepel a mellék
vonali hálózatnak - minimális ráfordítással 
történő - optimális tengelynyomású vona
lakká való kiépítése. 

A vállnlati gazdasági tervezésnek az új 
mechanizmusban a korábbinál lényegesen 
nagyobb jelentősége lesz. Foko-"...ottabb lesz 
önáUóságunk, de nagyobb ti felelősségünk 
t.s. Ezekre való tekintettel killönö.s gonddal 
készültünk fel a gazdasági tervezésre. Ki
dolgoztuk annak új szabályait, a vasút hosz• 
szú-, közép., és rövidtávú tenireszítkének 
menetét, a tervgazdú.Utodó: l íügg · el. és kllpcso!atok alakulását, az önálló tervga.zda
sá,gi egységek felá11ítását, a vasút infonná
ci6s rendszerének kialakítását. 

A kereskedelmi szemlélet fdkozottabb é!r
vényes,ftésé\•el, a fuvaroztatók részére vég
zendő szolgáltatások bővftésévei, a velük 
való kapcsolnt kiszélesft.ésévei vasútüzemi 
feladataink minél gazdaságosabb és jobb el· 
látását kívánjuk megva.lósftanl. 

D
olgomink széles körét érintik azok az 
intézkedések, amelyek az új mechaniz

musban a jövedelmek alakulását befolyá
oolják. Nyomatékosan szeretném kihangsú
tyozni, M(/11 miooen bér- é4 ;ö-oedelemfeilesrté.rl i-ntézkedésiinknek a jobb munlea, a. 
gazda.,ágosabb üzemt--i�I C1Z eU';feltétele. 
Többet csak akkor adhatunk, ha arra kol
lektív munkával - az üzeml eredmények• 
ben kimutathatóan - rá Is 6Wlgáltunk. 

Alapvető céMtitúresUnk annak a lemara
dásnak a behozása, amely a bérek tekinte
tében a MA V és az ipari dolgozók között 
fennáll. 

Az államvasúti bérrendszer jelenlegi for• 
máján nem kívánunk változf:atnj, A nem 
közlekedési jellegú területeken azonban -
ipar építőipar - követni fogjuk a népgaz
daság haronló ágazataiban al.kalma2X>tt bé
re:r.ési formákat. 

A gazdaságirány{tás új ren&zerébe!l a 
vasút évente átlagbér fejlesztést tervez a 
bérköltség, illetve a részesedési alap terhé
re. Az előbbiből származó béremelést az 
alapbérek, az utóbbiból szárma7.6t a változó 
Illetmények, az anyagi ösztönzők fejlesztésé
re kívánjuk fordítani. A dolgozók a.nl,'(lgi 
érdekeltJégl rendszerében nagl,'Obb •zerepet 
kapnak a prémiumjellegil jutta.táSOk. Az 
1968. évi prémiumrend3z.er egvik fő ;ettem,. 
zöje az le!z, 1wg,J a. prémium szorosan ösz-
1tzefügg az üzemi eredmények alakutá&áva.l. 

A nyereségrészesedés iga:r.-;ágos felosztá
sának legmegbízhatóbb alapjául az önel
számoltatást tartjuk. Bár e rendszert egye
lőre csak az ilzemeknél és az építés.! főnök• 
ségeknél valósítjuk meg, a későbbiekben azt 
szélesebb körűvé kívánjuk fejleszteni. 

Anúnt látható, a MA V vonatkozásában 
megtörténtek a kellő Intézkedések az új 
gazdaságirány{tási rendszerre történő zök
kenőmentes áttérés érdekében. A jó elóké
szít.6 munka azonban önmagában csak félsiker, a megva.lósftá& nehéz feladat.a ezután 
következik. A munkából minden 00$ufar 
do!gqzónak efl'llforrnán ki ke!Z venni a Túz�t, 
ez pedig abban ösazegezhető, 1wg,J tet3es 
e,-e,t(tkkel, legjobb tudásukkal, az eddig te1-
pa.srte1lt önzetlendggel átljanak helyt a munka fron.t;án.. 
A vaisutas dolgozók a legnehezebb hely

zetekben Is számtalanszor blzonysá1tot 
tettek áldozatkészségilkrol, o vasút iránti 
szeretetükről. Nem lehet kétséges, hogy 
moet amikor magasabb életszínvonalukat, 
szebb jövőjüket blzto&ító célkitllzésekről 
van szó, teljes odaadlisaal, jobb rhunkájuk
kal &egit;lk azok megval6sitáaát. 
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Záhonytól Hegyesha lomig 

korszerű, villamosított vasút szeli át 
hazánkat 

December 29-én atadták a Nyíre gyháza-Záhony 

közötti villamosífoH vonalszakaszt 
Egy éV"--el ezelő't Nyíregy

házán ünnepeltilnk. December 
20-én Záhony, az ország keleti 
kapuja ölt3tt furn,:,pl külsót. 
19ö6-ban az 50 J;ilométer hosz.rzú. S=erenci-Nvlre'1lll11i=a 1,ő
zötti eavvágányú ronalon fe• 
;eződött be Cl viUanwsítás. Az 
óesztendóben a Nyíreeyhá?.a
Záhony között.i 65 kilométer 
hOISSzú, részben kettő.s vágányú 
pálya fölé került fel a felsóvereték. 

A tranzitforgalom szempont
jából oly nagy jelent6sógú, vil
lamosított vonalszakasz meg
nyitásán, december 29-én meg
jelent Foci, Jenő, az MSZMP 
Politikai Bi=ottságának ta.gja, a kormány elnöke, dr. 
Csanádi Györ1111 közlekedés· 
éa poste1ügyi mini.,zter, Kiu 
ATJ)ád miniszter, az Orszá
gos Műszaki Fejte,ztési Bizott
ság elnöke, Röd6nl{i Károl11 
minis=terhelyettes, a. .MAV i,e
zérige1zgatója, S=abó Antal, Cl 
oasutasszak&Zervezet főtitkJ.re1, 
F. E. Tyitov, Cl Szov;etunió 
magyaTországl nal1tlkövete, B. 
Sz. Gavritov szovjet közleke
désügyi miniszterhelyettes, V. 
P. Ruszin, a Kárpáton túli ke
rületi tanács vb-elnöke. A 
meghívott vendégek között ott 
voltak a KPM, o vusút, a 
Ganz-MAVAG, a Ganz Villa
mossági MOvek vezetó beosz
tású dolgozói. 

ször üzembe - szovjet doku
mentáció alapján és szovjet 
s:=akembere1: kö=remú1cüdé.é
vet - Cl legkorszerűbb auto
ma.tikm 1•o,u,tbefolyát'llá tér-

1,özbiztosltó berendezé;;t. Itt a 
jelzések már nemcsak a pá
lyán, hanem a mozdonyfülké
ben .is megjelennek, s ha szük
sége.s., a vonat automatikusan megáll. A N1f{regyháza-Mezó
zombor közötti szakaszon for
galomba helyezett új térköz
biztosító berendezés már ilyen 
elven épült fel 

Terveink szerint két éven 
belül Miskolc-Záhony között 
teljesen automatU,.-us térköz
biztosítás.sal, illetve ön.múködő 
vonatrnegállító berendezéssel, 
Mezőzombor-Nyíregyháza kö
zött pedig központi forgalom
vezérléssel közlekednek majd 
a vonatok. 

Dr. Caanádi GyÖ'l'gl/ ezután. 
arról beszétt, hog1,1 e1 vasút vil
lamosítása ennek a fontos sza
kasZ'nak e1 befejezésével még 
nem ért ,:éget. Az új év első 
napjaiban megkczdódlk a Bu
dapest-Cegléd közötti vonal 
villamosítása, majd a harma
dik öt.éves terv utolsó két évé
ben 1969-ben Ceglédtől Karcagig, 1970-ben pedig Ka.rcagtót 
Nyíregyházáig fejezzük be a 
fővonal villam06ftását. 

A miniszter elismeréssel 

szólt azokról a kivitelező rzer
vekről, dolgozókról, altik részt 
vettek a Nyíregy11á:a-Ztillon.y 
közötti vonni korszerúsftéw
bcn, vm:rr.1osiU .:.ban, majd 
beszédé•t a következő szavak
kal fejezte be:  

- Szivból megköszönöm a 
tervezőknek, a t.•iUe1mos felsú
ve:=etéképltőknek, a pál11:1 
1.orszerii,dtésébcn részt t.•et•ó 
dolgozóknalc azt az eredmé-
1l!JCS munl�át, amit e=en a fon
tos fővonalon 1961-ben végez
tek. S egyben engedjék meg, 
hogy az ú.j es=!endó küs::öbén 
kívánjak minden dolgozónak 
és a= ünnepség 1:alamennl,'i 
részvevőjéne1: nagyon boldog 
ú.j es=tendót. 

Dr. Csanádi G11örf111 ünnepi 
beszéde után Rödön11i Károly 
miniszterhelyettes, a MA V \"e
zérigazgatója vette át üzemel
teté5re az újonnan villamosí· 
tott vonalszakaszt. 

Az � utáni díszebé
den Fock Jenő köszöntötte „ 
m.e,glúvott vendé,gekef;. Me"'
emlitette, hogy a növek..;ií .s.zovjet-m.a,gyar g� 
kapcsolatok jelentős rés.zél 
éppen a záhonyla.!mak kell J.e
bonyolíraniuk. Ezután a kor
mány nevében jókívánságaI1 
fejezt,e ki a vasútépítökne:;.. 
majd kormánykitüntet�sekel 
adott át. 

Az ünnepséget Orosz Fe- ,------------------------
renc, Cl Szabolcs-Szatmár me
Ullei pártbizottság első titkára 
nyitotta meg. üdvözölte a 
megjelenteket, méltatta a vil
lamosítás és a Nyíregyháza
Záhony között! fővonal kor
szerűsítésének jelent&égét, 
majd átadta a szót dr. Csanádi 
G11örU11 közlekedés- és posta.

Leleplezték Kandó Kálmán szobrát 

Ül1tli miniszternek, 

11,fiskoloon, a Tiszal-pályaud
var melletti Z6ja téren swb
rot állítottak Kandó Kálmin
nak, a vasút "illamosítás úttörőjéne:t. Antal Károty Mun.k.á
csy-<lfjas szobrászmű,•ész al
kotását dece:nber 29-én dr. 
Csanády G1,1örf111 közlekedés
és poot.aügy! mlniszter ünnepé-

lyes kü�gek között leple:r.11 
le. Az ünnepségen jelen vol. Fock Jenő, az MSZMP Politi
kai Bizottságának tagja, a Mi• 
nisztertanács elniMe, Rödön!) 
Károly miniszterhelyettes, , 
MAV vezé;-igazgatóJa és Szab( 
Antal, a V3Sutasok S� 
vezetének főtitkára. 

- A mai nap rendkívül je
lentős dátum lesz a magyar 
vasút történetében - hangsú
lyozta bevezetőjében. A 
N1fÍrel1tlháza-Záhony közötti, 
65 kilométer hosszú, villamosí
tott vonal átadásával újabb 
aze1ka.szához érkezett Cl ma1711ar 
vasút villamosítása. A mai 
naptól Záhon11tól Nyirefll/háze1 
- Szerenca - 1\Iiskolc - Bu

Kiosztották 
11 Jáky József emlékérmeket 

dapesten át He1711esf1,a,lomig, az A Közlekedéstudományi 
országot kelet-nyugat Irány- Egyesület december 2-l választ
ban átszelő 523 kilométer mányi ülésén dr. Csanádi 
h06Szú vlllam06ított fővonal- G1/ÖT'11/ közlek.edés- és posta
laI rendelkezilnk. ügyi miniszter, az egyesület el-

- Ezen a rendldvül fontoo nöke beszámolójában az egye
nemzetközi fővonalon nem- sület fejlődéséről, az új felada
csak a villamosítás! munká- tokról beszélt. Ezután kerillt 
latokat végeztük el, hanem a sor az egyesületi aktivisták ju-
p;.lya korszerűsítésére, a má- talmazá.sára. 
sodik vágány részleges meg- A JálqJ JózlJ!lf emle"ére,n I. építésére !s sor került. ltt ,ze- fokozatát - kiemelkedő társa-

i retném megjeqy„mi, hogy l dalml munkájáért - Z:fndne,· 
ezen. a vonalon. hel11ezt«k elö• Józsefnek, a MA V vezér1guga-

tó-helyettesének nyújtották At. 
Az emlékérem III. fokozata ki• 
tüntetést Závodszk11 László fő
könyvelő, dr. Tóth l. G11ör1111 
osztályvezető és Földe, Gl(UUI 
főtanácsos kapta. 

Az egyesilletben végzett ki
váló munkáért a „köuekec!Aa 
ki\·áló dolgozója" kitüntetést 
20 aktivistának, elnöki dicsérő 
oklevelet pedig 40 aktivistának 
nyújtott át dr Csanádi Gvörff 
miniszter. 
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A béren kívüli juttatások rendszere1 

az új mechanizmusban 

Válaszolunk 
munkaügyi kérdésekre 

. Hogyan kell kiszámítani a dolgozók szabadságát? 
A gaz.dasági mechanizmus 

reformja során jelentős válto
zások lesz.nek a gazdálJkodás, 
a gazdaságszervezés különféle 
t.erületein. E változások nagy 
része aibból az elgondolásból 
került tudományos alapokon 
nyugvó kimunkálásra, hogy 
meg kell gyorsítani a szocializ
mus építését és ennek érdeké
ben fel keU használni. olyan 
oa,zdasági ösztönzőket, melyek 
a cél megvalósítására alkalma
sak. 

A gaz.dasági érdekeltség, az 
,m_yagi ösztön� rendszere, a 
kollektívák és az egyiének vo
lM).tkozásában egyaránt kidlol-

gozásra ikerült. Ennek megfe
lelően nagyobb ;eientőséget 
kap a p-remizálásí, ;utalmazási 
rendszer, az anyagi érdekeitség 
eLve. így a termelés mennyisé
gi és mirrlöségi változásai, a 
vállalati jöv-edelmez&ég dön.ti 
el végső soron, hogy a dolgo
zók milyen közvetlen és köz
vetett juttatásban részesülnek. 
A vállalati jövede1mewsé.g, 
vagy röviden a nyereségre való 
törekvés a népgazdasági célo
kat szol.gálja, ezért az az ösz
tönzési rendszei: a jó, ahol a 
népgazdasági és vállalati • ér
dek ta.láµ{ozik. 

A kollektíva jó munkájától is függ 
A dolgozók részére juttatott 

egyéb béren kívüli előnyök is 
nagyrészben függnek a vállalat 
nyereségétől. Ezért az ilyen 
juttatások akkor növelhetők, 
ha a kollektíva jó munkája 
azt megalapozta. 

A béren kívüli juttatásokon 
értjük mind azt, amit a d,Ql,go
zók nem fizetésben, prémium
ban, túlórában kapnak. Ezt 
gyakran nem számolják, ped,ig 
egy főre év-en;be tább ezer fo
ri>n,t érteket képvisel. Csak tár
sadalombiztosítási szolgáltatás
ból a vasutasok évente, több 
mint 700 millió forintot kapnak 
vissza, amely dolgozónként kö
zel 4000 forintot tesz ki. Ezen
kívül az üremi étkezés, üdül
tetés, gyermekintézmények, 
mind jelentős tételt képvisel
nek az államháztartásban és 
növelik a dolgozók reáljöve
delmét. 

A gazdasági mechanizmus 
reformjának kidolgozásakor 
széles körú vita folyt, hogy mi 
történjék ezekkel a juttatá
sokl<".al. A vállalati önállóság 
le:1etővé tenné, hogy ezek he
lyett a juttatások helyett is 
bért fizessenek ki, illetve a jut
tatásokat pénzben váltsák 
meg. 

A vitáikon sok híve volt en
nek a gondolatnak, mert e jut
tatásokat nem mindenki és 
nem egyformán vette igénybe. 
C..sak a legegyszerűbb esetet 
�mliL.<iik, ahol nincs üzemi 
konyha, e juttatásból a dolgo
zók természetszerűleg n,em ré
szesü.lJhetnek. Több helyen vi
'áatták a juttatások igazságos 
voltát, azonban a párt és kar
mányurti szervek és a Szakta
nács azt a vitathwtatLanul he
lyes á!láspo,ntot fogbalta el, 
h0<111 a qazffe.,sáai mechanizmus 
reformja. se-mmifélekéu-oen sem 
érintheti az eddi11 elért szo

Jaamn,t a segélyezési keretet. 
Az ilyen célra felhasználható 

összegek biztosítása tehát még 
a veszteséges vállalat dolgozói
nak is azt a biztonságérzetet 
adja, hogy a szociális ellátás, 
illetve a közvetett juttatások 
vonatkozásában vi&sza!.épés, 
szociális futtatások megvonása 
-nem lesz. 

Az említett elk1üfönitett ala
pokon túl, a közvetett juttatá
sok fedezésére bizbosítékul 
szolgálnak azok az intézkedé
sek is, amelyek az igazgatói 
alap jóléti részének bázisszin
ten való teljes felhaszmálását 
t.eszik lehetövé. Ezenkívül az 
üzemi költségek terhére és a 
v.á,llalatfejlesztés.i alapokból is 
biztosítani lehet a béren k ívüli 
juttatások színvonalának me,g
tartását, illetve emelését. 

Az üdülők fen...,tartására, 
egyéb szociáLis, ku.lturális és 
sportcélokra rende!Jcezésre á,l!ó 
összeg felhasznáLá.sa éves teri> 
alap;án történik. Az igények 
alapulvételével fontossági sor
rendet állítanak fel, mel)"ben 
a meglévő intézmények és lé-
tesítmények üzeme1tetéséveY:: 
kapcsolatos kiadásokat, az ál
lagmegóvással járó költségeket 
tervezik. A fennmaradó rész
ből lehet t.ovábbi fejlesztésre, 
férőhelybővítésre - a felosz
tandó alap nagyságától füg
göen -- tervezni. 

Növekszik 
a szakszervezetek 

joga 
ciális vívmányokat. Sem az Jelentős változás a korá'bbi 
életszínvonal csökl<enése. sem tervezéshez képest, hogy a 

a HOCiális vívmmyok fel<,zá- szakszervezetek jo{J(U nagy 
molá..<a nem lehet előnyös, mértékben nőnek. Amíg koráb
mert az a szocialist.a rendszer- ban a felhas2lllálási tervet a 
rel nem fér össze. Ezért hatá- Vasutasok Szakszervezete El
roz+ak úey, h<>gy m<".g központi nöksége és a MAV Vezérigaz
erőfes.zít�k iirán is biztosíta11i gatója együttesen készítette, 
kell a szociális i-nt.ézmények és a szakszervezet meghall.ga
f.ennt.artását és ,:,eál is színvona- tásával a vezérigazgató dön
!,on való fejlesztését is. Ennek tött, ad.dig most a sza.kszerve

nem haszná'.lt része pedág a 
következő évekre mi.n.<lig át
v-ihetó. 

A jármújavító üzemek és 
önelszámoló egységekké szer
vezett fönökségek, a lebontott 
kereteken belül önállóan gaz
dálkodha1mak és az éves fel
használási tervet a vezető 
meghallgatásával, ezeknek az 
egységeknek a szakszervezeti 
bizottságai készítik elő. 

újabb férőhelyek létesítése \ azon.baJn csak a va.;út eredmé- Több olvasónk azzal a ké
nyes, jövedelm.ezó munkája l réssel fordult szerkesztősé
esetén lehetséges. j günkhö�, hogy ismertessük a 

A vasutasok segélyezése a sz:ibadsaggal kapcsolatos sza
jelen.Legi szinten marad. Bőví- 1 bályokat. 
tése, a keret növelése, ugyan• A_ dolgozónak __ IJ?_inden mu✓,n: 
csak az eredményesség javítá-

1 
�av1szonyban t_oltott . naptári 

sától függ. A segélyek odaíté- evben tizenket munkanap 
lésében, a jövőben nagyCJ1bb alapszabad�_ág__ és_ a . !7'Unk�vi
szerepet kapnak a szakszerve• 

i 
szo11;Yban _to!tott td�Je��z iga

zeti bizottságok. zodoan_ pot�zabadsag_ 3ar. _Az 
alap- -es pots.zabaclság egyut-

A k 11 kt, 
Hd , A vasutasok lakásellátása, tesen a dolgozó rendes szabad-

0 e IV szerzo es az ország� helyzetet tük1:özi. sága. 
• , • A MA V . k1�eb?-?agyob1? sza�- Az alapszabadság tehát 12 

b1ztos1t1a b� eddig IS ep1tet_t_ 5'._'-Ját ero- nap, amelyhez a munkavibol _lakáw,kat. A_ 1.o�o?en va- szonyban eltöltött évek alapla<mt�el, tobb Lakasepite�r� l_e�z ján pótszabadság jár. A pót
le_h�t'!seg, hiszen ?- la�asepites szabadság megállapítása 1968. 
cel3aira felhasznalhatok lesz- január l-től eltér az eddigi 
nek azok az amortizáció� ösz- gyakorlattól. Ugyanis eddig 
szegek, amelyeket, a mintegy az 1945. év előtti éveket és az 
16 OOO meglevő szolgálati lakás 1945. január 1. óta eltelt éve
után képez a vasút. Ezenkívül ket külön-külön kellett számí

A kedvezményes üzemi ét
keztetés további fejlesztését 
biztosítja az 1968-ra kötött 
kollektív szerződés. Azokon 
az üzemi konyhákon, ahol erre 
a lehetőség megvan, az üzemi 
ékeztetést tel;es rezsi- és 
nyersanyagtérítéssel a vas
utasok családtag;ai is igény
be vehetik. Az egyedül ál
ló nyugdíjasokról való gon
doskodás jegyében került a 
kollektív szerződésbe, hogy a 
vasutas nyugdíjasok - termé
szetesen a konyha kapacitásá
tól füg.,oiően - igény-be vehetik 
a kedvezményes üzemi étkez
tetést. A va.;utasok sajátos 
munkáltatási rendje, az üzem
étkeztetés további kiterjesz
tését is indokolttá teszi. tgy 
például, forduló sze>l.gáLat ese
tén a szabadnapos dolgozók 
kedv2zményes étkeztetése is 
helyesnek látszik, ugyanis, ha 
valaki gyakran utazik, utazás-a 
alatt nem mindig. vagy C$8k 
ritkán tudja igény.be venni a 
pihenő helyeken lévő üzemi 
konyhákat. 

A gyermekintézményeknek 
nyújtott vállÍilati támogatás 
összeire sem csökken. Ennek 
megfelelően a dolgozók által 
fizetett térítés a jelenlegi szi·n
t.en m,irad. A gyermekintéz
mények további fejlesztése, 

nagy segítség, hogy a lakáskár- tásba venni. 
talaní�si _lehe_tő��gek növe!é�é- Az új szabály ilyen különbv:'I, _masf:'l nulllo felh�znalasa séget nem tesz. A dolgozónak reven m1?t�y . 170_ lakast lehet minden munkaviszonyban töl
felszabad1taJnf es �ylege� va- tött két év után egy, de éven
sutas dolgozo� J_utta�1. A ként legfeljebb tizenkét mun
v���lati lak�1tke�seken kanap pótszabadság jár. A 
k1yü1! ebb� az evbe·n kozel 70 munkaviszonyban töltött idő 
mil�w forint keretet kaptak_ a alapján járó pótszabadságot 
ta�csok, aime:ye� 1969-ig, úgy kell megállapítani, hogy 
mintegy 400 lakást Juttatnak a minden két év után egy napot 
vasums dolgozóknak. kell számításba venni. A régi 

Fokozottaibb támo,ga tást kap- szabályozástól . eltérően ez 
na.k, a dolgozók saját erőből mo�t v�natkozik a . fe!szaba
történő lak.ásépítkezései.khez. d_�'lir:.s elo�t �unkavisz?�yban 
A kollektív szerződésben kö- toltott tdore is, de az uJ ren
tött megállapodás értelmében, delkez�s sze:int sem_ kaphat _a 
a tervek eLkészítésével és kivi- dolgo�o E! c1men_ év, hze?ket 
telezési tanácsadással, építő- napnal tobb yotszabadsae:_ot. 
ipari szerszáma/e és eszlcözök fi.a '.1- !'1u.�kavis�ony1;>a? . _to_f
kölcsönzésével, SO%-os fuvar- 1 

tott _,dol_c osszeszam_1tas:-nal to
díjkedvezménnyel siet a MAV I r�_ek ev k:eletkez1k es ez a 
a dolgozók segítségére. Az 1 !el evet el�r1, , vagy ':°eghal�d-
1968-Gs év során megvizsgál- 1 Ja, � egesz evnek l,ell tekin-
ják, hogy milyen feltételek 

I 
tem: . . . 

mellett és milyen alapokból le- Potszabadsag illet, meg a 
hetne, a vasutas dolgozók ré- fiatalkorúa�at és a t�bbgyer
szére kedvezményes kisil.akAs- me_kes _anya�at, valamint egyes 
építési kölcsönt juttatni saját eg_e�_zsegre artal�as munka-
vállalati alapokból. korokben dolgozokat. 

A fiatalkorú dolgozónak ti-

zenhat éves koráig évi tizen
két munkanap, azontúl évi hat 
munkanap pótsza6adság ;ár. 
A pótszabadság utoljára 3b
ban az évben jár, an1elyben a 
dolgozó a tizenhatodik, illető
leg a tizennyolcadik életévét 
betölti. 

A dolgozó anyának három 
gyermeke után évi két, mtn.
den további gyermek után 
ugyancsak két-két, de éven
ként legfeljebb tizenkét mun
kanap pótszabadság ;ár. A 
pótszabadságra jogosultság 
szempontjából az általa gon
dozott tizennyolc éven aluli 
és munkaviszonyban nem al
ló gyermeket kell figyelembe 
venni. A többgyermekes 
anyák pótszabadsága, vala
mint a jutalomszabadság a 
dolgozót az egyéb címen járó 
pótszabaclságon felül, az évi 
tizenkét munkanapon túlme
nően is megilleti. 

A dolgozóknak egészségre 
ártalmas munkakörben 
ha erre tekintettel a munka
időt ne-, csökkentették - évi 
tizenkét munkanapig, sugár
ártalomnak kitett munkakör
ben pedig évi huszonnégy 
munkanapig terjedő pótsza
badság jár. 

1968. január l-től a kiváló 
munkát végző és példamuta
tó magatartást tanúsító dolgo
zók a rendes szabadságon fe
lül évi tizenkét munkanap 
;utalomszabadságban részesft
hetők. A juttatás mértékét a 
MA V kollektív szerződés tar
talmazza. 

A hatnapos munkBhéttől �!
térő munkaidőbeo�ztás esetén 
-, hogy a munkáltatási ren
det a szabadsá_g kiadása ne 
zavarja - a dolgozó részére 
járó rendes és tanulmánvi sza
badság tartalmát a munkában 
töltött idő és a hozzá kapcso
lódó pihenőidő figyelembevé
telével az alábbi táblázat alan
ján kell megállapítani és ki
adni: 

A ·béren kívüli juttatások r-endtzere . ;· 

tovább javul 
. -� · . - A SZABADSÁG · TAR1AMA 

.Jelent& béren kívüli jutta-
1 

még további, a dolgozók élet
tás az egyen-, munka- és vé- és munkakörülményeit javító 
dőruha-ellátás is. A jelenlegi intézkedés bevezetésére kerül 
keretek itt sem csökkennek, sor. Ez azért voLt megva.lósít
ellen,kezőleg, ésszerú gazdál.lro- ható, mert a vasut,as dolgozók 
<lással, elsősorban a minooég derekasan tel;esítették a rájuk 

1 javításával, a közeli egy-két bízott feladatokat. Hogy a jö
évben javulás várható a ruha- vóben további lépéseket tehes-
ellátásban. sünk, az élet- és munkakörül- 1 

A vasutasok még számos mények fokozatos javítására, 
béren kívüli juttatásban ré- nem kevesebb a t.enndvaló. 1 szesülnek, így például utazási Az 1968-as év, mdnderukJép-és szállítási kedvezményt, pen nehéz lesz. Dolgozóktól és munkásszállást vehetnek vezetőktől egyaTáJi.t helytállást igénybe. kíván. Az újszerú vezetési el-

A béren k!vüli futtatások vek megvalósítása, a szokatlan rendszere tehát - azzal a ko· módszerek, ·a kitaposatlan út 
rábbí téves hiedelemmel szem- veszélyét is maguklban rejtik. 
ben, hogy a nyereségességre Ezzel azonban számolt a párt 
való törekvés metiett vissza- és a kormány. Ezért 1968-at a 
fejlőd-n,ek - lényegében ;avul. tapasztalat.ok évének tekintik. 
A havi pénz!ben kifizetett illet-
mény és más juttatás mellett S. J. 
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béren kíviili ;,uttatásai11,ak nálást és a felhasználási sor
fenntartása ís biztosított, sót a rendet illetően, a vezérigazga
icorábbiaknál ís ;obban garan- tó meghallgatásával. Ez egy
tált, hiszen a kollektív szerző- részt növeli a szakszervezet 
dés - mely jog=,bály erejú; felelóségét, másrészt viszont 
tehát k ikényszeríthető - e azzal az előnnyel jár, hogy a 
juttatások körét pontosan szakszervezeti munka jellegé-
ne,ghatározza. ból következően mind a terve-

A nyereségtől 

függetlenül 
A béren kívüli juttatások 

jelenlegi szinten való tartása 
teljesen biztosított. Megadja 
biztonságát az, hogy a legfon
tosabb ilyen juttatások fede
zeti forrása, a vállalat eredmé
nyességéből elkülönítetten, at
tól független ül alakul. !gy pél
dául a részesedési ala,p nagy
ságától, a nyereségtől függetle
nül az 1967-es szinten biztosí
tani kell az üdülők fenntartá
sára, és egyéb szociális. 
kultúrális támogatásra for
dított összegeket. Biztosí
tani kell t.ovábbá, a ked
vezményes üzemi étkeztetés
hez és a gyermekintézmények 
fenntartásához eddig is nyúj
\ott vállalati hozzájárulást, va-

zés, mind a felhasználás és el
lenőrzés széles társadalmi ala
pokra kerül. Igy, teháit a fel
használó dolgozók is  közvetle
nül érdekeltek lesznek a terve
zés stádiumában. 

Milyen köl-tségElloot lehet a 
részesedési alap elikülönített 
részéből fedez.n.i ? 

Ebből a keretből lehet hoz
zájárulni a MAV üzemi,. csalá
di üdülők és hétvégi pihenők 
fenntartásával és üzemelteté
sével járó kia.dáse>khoz, kor
szenísítéséhez és bővítéséhez, 
a vasutasgyermekek üdülteté
séhez, kultúr- és sportfeladatok 
ellátásával kapcsolatos kia.dá
solchoz, vagy ilyen létesítmé
nyek fenntartásához. Ebből 
lehet olyan idegen vállalatok, 
vagy intézetek részére hozzá
járuLást fizetni, amelyek a vas
utas dolgozók rendelkezésére 
bocsátják szociális. kulturális 
vagy más létesítményeiket. 
Term-6szetesen ezt az alapot, 
még �zámtalan más jogcímen 
lehet felhasznál.ni. Az alap fel 
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A Bebrits-alapítvány első jutalmazottja 
A szegedi Bebrits Lajos 

Vasútforgalmi Technikum ez 
évben először december 16-án 
adta át a Bebrits-alapítvány 
jutalmát annak a tanulónak, 

Az ötös névadó ünnepség ünnepeltjei 
1 

aki a tanulmányi eredményei
vel, magtartásával a legjob
ban megérdemelte. Az iskola 

Debrecen állomáson egy
szerre öt vasutas újszülött 
névadó ünnepségét rendezték 
meg a közelmúltban. Az ün
nepségen előbb az állomási 
szakszervezeti bizottság nőbi
zottságának vezetője köszön
tötte az újszülötteket és a szü
lőket, majd a vasutas napközi
otthon óvorh\�ai kedves versek 
kíséretében virágcsokrnkat 

növendékei nagy tetszéssel és 
nyújtottak át a szülőknek. · .elismeréssel fogadták a zsürj 

A névadó ünnepségen a Fá· döntését. amely Csendes Ilona 
bián ikrek, Barna és Zsolt, TV b. osztályos tanulónak ítél
Munkácsi lllés, Hámori Éva · e  oda az 1000 fori nt juta!Jr.at. 
és Cserős Marianna nevének Csendes Ilona tanulmánvi beiktatása után a gazdasági �redménve 4.8. A tanulás mel
és a mozgalmi vezetők betét- iett a közösségi munkából, a 
kfü1yveket nyújtottak át aján- KISZ-munkából, az irodalmi 
dékképpen az újszülöttek ré-

1
' színpad tevékenységéből is 

szére. eredményesen veszi ki a ré-
Czeglédi Sándor szét. 

Az ünnepség alkalmával 
felolvasták Bebrits La;os öz
vegyének és leán;vá•nak Bebrita 
Annának a jutalmazotthoz és 
az ünnepség részvevőihez inté
zett üdvözlő táviratát. 

Csendes Ilona vasutas csa
lád gyermeke. Édesapja �o
csa állomáson vonatk1sérő. 
Apa és leánya meghatódott 
szavakkal köszönte meg a ju
talmat. 

Az ünnepség befejezéseként 
a Vasútforgalmi Techni-kum 
irodalmi színpadának együtte
se músorral kedveskedett az 
ünnepség résztvevőinek. 

Jziládi Sándor 
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A f orgalomhiztonság 
,, . 

ore1 
,,Kevesen tudják, hogy az ál· 

lomá.sok.on látható, kezükben 
hosszú kalapáccsal, a bejá:ró és 
kihaladó vonatokat figyelő ko
csivizsgáló lakatcsok százak, 
ezrek életére, a személy- és va
gyonbiztonságra ügyelnek." 
Bujáki László, a Nyugati pá
lyaudvar műszaki kocsimeste
re fogalmazta így meg a kocsi
vizsgálók szerepét, amikor 
znunkájukról bcs�lgettünk. 

BAHÁTI SZELLE'.\-! 

Tőle tudtuk meg, hogy szo
eiahlsta brigádban doigoz.nak. 
A tűrok közötti versenyben is 
iól szerepelnek. Nem is ez a 
főérdemük, hanem az, hogy a 

brigád jó kapcsolatot tart a 
forgalmi s.iakszolgálattal. 
Megértették, hogy nincs kü· 
lön kocsivizsgálat, vagy forga-

Kocsivizsgáló lakatosok között 
a Nyugati-pályaudvaron 

- Ilyenkor új fékpróbát 
kell tartani - magyarázza Bu
jáki László.- A befékezés 
után elZenörizni kell, hogy 
teljes-e a fékhatás. Csak akkor 
szabad oldást kérni, ha min
den-egyes fékpofa mozdíthatat
lanul, jól tapad a kerekekhez. 

Percek múlva „oldást!" ki
álltás hallatsz;k hátulról. 
Szemmel láthatólag felenged
nek a f&ek. 

Télen különösen fontos a 
fűtés ellenőrzése! Addig nem 
indulhat a vonat, amíg a gőz 
végig nem halad a kocsikon, 
.,ki nem bújik a vo11at végén". 

Ha valahol megakad, a gőzből 
kizárt kocsik elfagyhatnak me
net közben. 

Még a szuflésok kalapá)nak, 
a víztöltők hosszú tömlőket 
húznak maguk után, az akku
mulátoroook telepeket cserél
nek, de már Osztos György 
magasra nyújtva tartja a moz
donyvezető feLé a fékkönyvet, 
annak jeléül, hogy a fék jó, és 
megbízhatóan működik. 

Még néhány perc, s a gyors
vonat - tovább indul Buka
rest felé. 

Geri:ely József 

lom, hanem egy van : vasút. ,---------------------------

iEnnek tulajdonítható, hogy 
egymást segítő, jóbaráti szel
lem alakult ki a N11u.gatiban a 
műszaki szolgálat és a forga
Jom között. Ha a forgalom hl• 
bát követ el ,  azt a kocsivizs
gálók igyekeznek jobb, tempó
i;abb munkával rendbehozni és 
viszont. 

Közben a kocsimester egy 
munkanaplóban lapozgat. 

- Velem együtt tízen va
VYUnk a brigádban. Ketten az 
érkező, öten az induló vonato
kat vizsgálják. Kettő pedig 
vesztingcs, vagyis féklakatos. 

Nem tudja folytatni, mert az 
állomási hangszóró messzire 
zengő hangja belénk fojtja 
a szót: 

SZILVESZTERI KÉMÉNYSEPRŐ 

FEJLESZTÉSI IRÁNYELVEK 

A JÁRMŰ JA VÍTÚ IPARBAN 
A 

népgazdaság távlati fej
lesztési tervei nem nél

külözhetik a közlekedés előre
látó fej lesztését, amelynek el
veit az új :cözleke<léspolitika 
foglalja magában. Az új ma
gyar közlekedéspolitika, amel11 
1968-ban nyeri el végső meg
fogalmazását, arra irányul, 
hogy a gyors ütemben korsze
rűsödő vasúti és közúti közle
kedés helyes arányú kombiná
lásával minden tekintetben 
gazdaságos és európai színvona
lú közlekedésrendszerrel erő
sítse a magyar népgazdaságot. 
Ennek jegyében a vasúti pá
lyák felújítása, a távközlő és 
biztosítóberendezések korsze
rűsítése és fejlesztése, az ál
lomások befogadóképességé
nek növelése mellett jelentős 
fejlesztést igényel a vasúti 
jármúállag is. Annál is in-
kább, mivel 1970-re a vasúti 
vontatás 75-80 si,ázalékát kor
szerű villamos- és Diesel-moz•
donyok végzik, 1975-78-ra 
pedig már teljes egészében fel
számoljuk a gőzvontatást. 

Ennek megfelelően az elkö
vetkezendő években sor kerül 
a jármú.javító ipar átalakítá
sára, fejlesztésére. A hagyo
mányos járműveket javító bá
zisok összevonása, illetve fel
számolása, valamint a javítá
si profilok átcsoportosítása 
mellett célszerűnek látszik az 
újonnan belépő, korszerű jár
művek javító bázisainak foko
zatos kialakítása és fejlesztése. 

miszer szállító kocsik javítása helyén épül a többtengelyes 
lesz majd a fóprofil. tel'�rkocsik, kohászati- és fű-

A Dunakesizi Járműjavító- tőkazánkocsik javító bázisa, 
i:>an végzik a négytengelyes mintegy 50 millió forint beru
személykocsik, valamint pogy- házási hitellel. Ha a létesít
gyász- és postakocsik javítá- mény elkészül, ez az üzem lesz 
sát. A vállalat fejlesztésére a vasút egyik legnagyobb te• 
mintegy 300 millió forintot herkocsi-javító bázisa. 
fordít a vasút, hogy a Bab ti- A szombathelyi járműjavító 
pusú, négytengelyes személy-
kocsik gyártásán túlmenően teljes eróvel dolgozik a 2-3 

- melyből az üzem már 1200 tengelyes motorkocsik, a kis 

darabot adott a MAV-nak _ teljesítményű Diesel-mozdo

jobban felkészülhessenek nyok javítóbázisának kialakí-
a tásán. S mint már említettük, 

megnövekedett 4 tengelyes 1968_ban tehermentesíti az személykocsipark fójavít.1sára, Északi Járműjavítót. Emel lett 
illetve fóvizsgájára. a teherkocsi javító bázis fej

N éhány éven belül a s!::ol
noki jármú.javítóban is 

megszűnik a gőzmozdonyok 
javítása. Ezt a vállalatot jelöl
ték ki a harmadik Diesei•-ja
vító bázisul, ahol a 350-800 
LE-s Diesel-hidraulikus moz
donyok, valamint a motorok 
és motormellékkocsik javítá
sára rendezkednek majd be. A 
szolnokiak feladata lesz még a 
fedett teherkocsik szalagrend
szerben történő javításánalt 
megszervezése is. 

A debreceni járműjavítóban 
tervezik kialakítani a négyten
gelyes tartály.kocsik korszerű 
igényeket kielégítő javító bá
zisát. Emellett a kéttengelyes 
személykocsik javítása - mint 
fóprofil - továbbra is meg
marad az üzemben. 

A miskolci ;árműjavítóban 
máris előrehaladott állapotban 
van a fejlesztés. A kiégett és 
felrobbantott mozdonyosztály 

lesztésére is sor kerül. A 70 
éve folyó gőzmozdonyjavítás 
1968, 'első negyedév végén 
megszűnik az üzemben. 

A 
járművek javításához 
szükséges alkatrészek 

központi gyártását a székesfe
hérvári jármii.javítónál szerve
zik meg. A tervek szerint itt 
korszerű keretek között, nagy 
sorozatban, termelékenyen és 
gazdaságosan végzik vala-
mennyi járműjavító részére 
szük..<:oéges alkatrészek gyártá
sát. Az üzem munkás.kollektí
vája és műszaki dolgozói ed
dig is számtalan speciális jár
művet adtak már a vasútnak. 
Ott folyik jelenleg is a vasúti 
pályaépítés korszerűsítését 
elősegítő önürítős kőszállító 
kocsik, valamint a sertés-szál
lító kocsik gyártása. 

V. F. 
,.Balt Orient expressz érke

zik, Berlin, Prága felö! a csar
nok elsö vágányra! A vágány 
mellett kérjük vig11ázniF' 

M it jelent ez a gyakorlat
ban? Azt jelenti, hogy ,-------------------------

az egyes járműjavítók kozött 
gondosan e1készített fejleszté
si programnak megfelelően 
történik a profilok kialakítása. 

Bujáki az órájára néz: 
- Tíz percet késik. Ezt be 

lehet hozni, ha igyekszünk -
mondja, s közben a torony fe
lé tekint, ahonnan a gyorsvo
nat várható. 

Megértettem a pillantásából, 
hogy ilyenkor a kocs.imester-

- Itt 1!! van � kotorni való kémény! 
(Puszta.! PáJ rajza) 

Az 1!:szakí Jármú;avítónál 
például már 1968. január 1 .  
után megszűnik a forgóváz 

A szentlőrinci vasutasok 
eredményes évet zártak 

:nek a téren van a helye . . . 
Alig áll meg a vonat már 

ott van a két érkezős, Laczkó 
Pál és Fehér József a gépnél. 
:Rövid jelentést kérnek a moz
donyvezetőtől a fékek állapo
táról, aztán el.indulnak, -
!igyik a vonat egyik oldalán a 
!'llá.sik a vonat másik oldalán 
� hátra, a -vonat vége felé. 
)[élyen hajolnak a kocsik alá 
"3:opog a kalapácsuk. 

NEM MI 'DEGY 

Az újítási versenyben- -elsők � 

gyártás és megkezdődik a vo- Dél-Dunántúl forgalmában 
nali vasúti berendezések javi- Szentlőrinc állomás jelentős 
tási és gyártási profiljának át- szerepet já1szik. Rajtuk ke� ll miskolci hl a székes- resztül bonyolódik le a Buda
fehérvári jármdjavítóhoz. pest-Pécs, a Pécs-Nagykani
Ugyanakkor a szombathelyi zsa közötti és a „déli végek" 

Rákos állomás dolgozói az tak be. 1966-ban 25-öt, 1967- járműjavító átveszi a 2-3 ten- forgalmának jelentős része. 
elmúlt gazdasági évben oda- ben pedig 24-et. Az utóbbi két gelyü motorkocsik és a kis tel- Az állomás kollektívája az el
adó, eredményes munkát vé- évben kétsz.er annyit, mint az jesítményü Diesel-mozdonyok múlt években ere4ményes 
geztek. A kocsitartózkodást a azelőtti 13 évben összesen. javítását. 1969. január l-től a munkát végzett. Töke János 
vállalt 90 százalékkal szemben Az újítómozgalom fellendü- személy- és tehervágánygép- állomásfőnök ez évben is jó 
91  százalékra, a vonatközleke- lésében nagy része van Várnai kocsik javítása is Szombat- eredményről számolhat be. 
dési tervet pedig 83 százalékra Rezsó újítási előadónak, aki helyre kerül. Ezáltal az tsza-
teljesítették. A kocsik raksúly- ki erőinek súlypontja a nagy- - AZZomásunk 1967-ben 
k.ihasználásánál 102 százalékos mint oktatótiszt, oktatásokon teljesítményű villamos• és vállalást tett a Szocialista 
eredményt értek eL is felhívta a dolgozók figyel- Diesel-mozdonyok ;avítására szolgálati hely cím megszerzé-

Gazdasági munkájuk mellett 
mét az újítás fontosságára. De ösazpo-ntosulhat. sére - mondotta -, s a mun-

,lel t��
i
_ 

a
; 
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� bb ezef�· . lomban is sikereket hozott. gárdát alakított ki, amellyel tóban marad meg legtovább a rült elérni. Három forgalmi és 
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eg1on osa a ·vizs- Rákos állomás az igazgatóság . . . tás. yt . 1 gőz

m 
d j 

'tás Az .. egy kernskedelmi brigád küzd 
ga ..... t. ers::e mindent meg kell az UJI I versen is meg e- oz ony av, · uzem a szocialista cím megtartá-
jól néz-ni, a biztonsági ken- által meghirdetett újítási ver- hetett nyerni. Nemcsak azzal mozdonyosztálya ugyanis al- sáért, a vállalások sikeres tel-
gyeZt, a hordrugó fó!apokat, a senyben első lett. tettek sokat, hogy újításokat kalmas valamennyi típusú gőz- jesítéséért. 
otyomá!lványt, nyomkarimát. Hogy ez az eredmény meny- adtak be, hanem a szakvéle- mozdony befogadására. Ké-
De felelős a lwcsik épségéért, nyire értékes, álljon itt bizo- ményezésekben is jelesked- szülnek továbbá a kivitelezési S hogy a szentlórinclek 

ablakhiányért, a:: a;tók, lép- nyítékul néhány adat. 1952- tek. Dobos András vezetó- tervek a szalagrendben eredményesen dolgoztak, bi
csők., ütközök és vonókészülé- tői 1962-lg eltelt 10 év alatt mérnök volt az első és ez idáig múködö teherkocsi _javító zonyíték erre a következő né

kek állapotáért. Egyszóval 24 darab újítást adtak csak be, üzemrész teljes rekcmstruk- hány számadat is. A jubileu

mindenért. Ennek a vizsgálat- s átlagban tehát egy évre 2,4 az egyetlen, aki az igazgatóság ciójához, ahol korszerű kere- mi év tiszteletére tett vállalá
na.k aZJért van nagy jelentősé- újítás jutott. 1963-ban, 1964- által meghirdetett szakvélemé- tek között, a nyitott teherko- saiknál a kocsita,-tózkodásban 

ge, mert nem mindegy az, ben és 1965-ben, három év nyezői pályázaton pénzjuta- esik fővizsgája és főjavítása, 95,2, a kocsik-!használásban 

hogy a hibákat érkezőbe, vagy alatt egyetlen újítást sem ad- lomban részesült. továbbá a hűtőkocsik és éle!- pedig 103,3 százalékos ered-

i:ndulóba állapítjuk. meg. Az 
ményt értek el. Ez annál is 

érkező szerelvényekben meg- t"'< ...................... __ ...,,.... ................. _ .. ...,,.... ............... ___ ,.... .............. ____________ 
inkább figyelemre méltó, 

illapított hibát, vagy hibákat, mert az állomás kocsiforgalma 

az elmúlt évekhez viszonyítva 
40-50 ezerrel nőtt és ezt a 
munkát azonos létszámmal 
l::aleset nélkül végezték el. 

Az állomás kollektívája 
azonkívül 265 óra társadalmi 
munkával segítette a kultúr
otthon felújítását. Részt vet
� két dolgozótársuk házépí
tésénél is. Ezekben a mun
kákban különösen Juhász Ti
bor és Biegel János kocsiren
dezők, Németh János és Cser
ba Ferenc raktárnokok tűntek 
ki. 

Ebben az évben javult az 
állomás szociális ellátottsága. 
Pár héttel ezelőtt adták át 
rendeltetésének a kocsirende,. 
zők új fürdőjét, illetve öltöző
jét. Elkészültek a tervek a 
rakterület újjáépítésére is, hi
szen Szentlőrincnek, mint 
központ.osított állomásnak, er. 
re na,zy szüksége van. Ar 
építkezés mintegy 2 millió fo-
rintba kerül. 

Sikeresen vizsgáztak a téli 
forgalomból is. Az első hó 
nem okozott zavart, felkészül
ve találta a havazás a szent
lőrincieket. 

Sz. J, 
�öóben el lehet hárítani. Súlyo-

A NYUGHATATL 
meg a jelvény mellé megsze-

sabb hib:\.k esetén, a vörösbár- AN EMBER 
rezte A szakma ifjú mestere, 

!lás, a forgalomból kizárt ko- s három egymást követő év 
csikat a szerelvény forgalom- mindegyikében kiérdemelte a 
i>ahelyezése elótt ki lehet so- Kocsis Sándor _ mióta csak titkon azért továbbra is re- Kiváló ifjú technikus címet. 
xizni. Nc•gy baj. ha indulóban a szakmáját megszerezte. a ménykedett: egyszer megtalál- Szakdolgozatával 

Emberségből jeles 
,íllapitjt•lc '1teg azt a hibát, hatvani fűtőház kocsiműhe- ;a azt, amit keres. 
'11.ely már érkezőben is fenn- lyében dolgozik. A pesti Ganz- országos harmadik 
il!t. Ilyenkor a vanatkésés Vag:m11yá,- - így emlegeti -

Vállalkozó kedve a meg-
csaknem elk ülh tetle d változott körülmények között helyezést szerzett. Felfigyel-
ha nem U, ;.�

r 

� d nk.é, 
e csupán az iskolája volt. A sem hagyta el: szüntelenül tek ra· .· 1963-ban csoportveze-' ..., mm en ppen gyakorlatra már ebben a •· 

felesleges többktmun 1-.át je- Zagyva-parti városban került 
1eereSte az egyszerűbb, a gaz- tővé nevezték kí . . . 

lent a forgalmi szolgálatnak. sor. 
daságosabb, a jobb megoldá- Bizalmat kapott munkatár-

Az egyik kocsi alatt Zsíros 
sokat. saitól is. A szakszervezeti mű-

Marcell kocsivizsgáló és egy 
Persze, nem tagadja meg a Még a katonaságnál lépett helyblzottság termelési felelő-

fékes társa serényen kalapál- katonaéveket sem. ma 15 ál- be az újítók táborába, Hat- se lett, az üzemi munkaügyi 
nak. A fékháromszöggel van lítia, hogy ott sokat tanult. vanban pedig további ötletek döntőbizottság elnökévé vá
baj. Valóban jól látszik, hogy Annyit, hogy mire hazakerült megvalósításával „erősítette lasztották, s már évek óta né-
a sarubetét, a karcsú, hajlított már meglehetős jártassága meg a helyét". Első itt be- pi ülnök a járásbíróságon. 
vasdarab. melyet a fékezés volt az esztergályos munkák- nyújtott javaslatára jól em- Havl kettőezernégyszáz fo-
1>illanatában fékháromszög ban, 6 értett néhány rokon- lékszik még ma is: a vagon- rintot keres. Az ikladi mű-
szorít a keréktalphoz, laza. szakmához is. kerekek. filckorongos csiszolá- szergyárból szép fizetést hoz 

„A csarnok első vágány mel- A fővárosi nagyüzem ,,ké- sát oldották meg vele • . •  A haza a felesége is. Időközben 
lett kérjük vigyázni, a buka- nyelme", a katonaruhás mun- többi már - talán negyed- \lázat vettek, szépen beren
resti Ql/Orsvona.t szerelvénye kás „alkotói szabadsága", en- százra tehető a számuk - dezték, s tisztességesen neve
összeto!!" - közli a hangos- gedélyezett kísérletezése után csak akkor jut eszébe, ha lik tizenkét éves kislányukat. 
bemondó. A vonat mellett - kissé nehéz volt megszok- munkája közben találkozik Kocsi$ Sándor m.Sgt., nyug-
Osztos Györg11 és Városi Lé- nía a rnsúti műhely légkörét velük. hatatlan. úgy érzi, hogy a ko-
nárd inn1Jlós kocsivizsg,í.'nlc -. de túltette magát a ny(í- Egyre jobban belemélyedt a csiműhely kopott, füstös, ola-
kezdlk most m� a munkát. gösködésen. Kis Idő után szakmájába. Egy Idő után Jos falai szűkre zárják a teret. 

már már természetes vágyat ér- Kicsinek, kevésnek talál mln

FÉKPRÓBA! 

Nagyot szisszen a fék. úgy 
hangzik, mintha egy szakasz 
katona kapná magát vigyázz
ba. Elir·1• 1

1 01ak. �cnlcúgy mint 
korábban &rs;ezős társaik, a 
"Ol1llt t,lellett. 

zett az újabb Ismeretekre. To- <lent. 
nem bosszankodott vább akart jutni. s Jelentke- - Más kellene - mondja 

·zett a vasútgépészeti technl- vágyakozva -, valami é,-de
külön�bben, ha olykor sa- 1 kumba. 1 

kesebb, izgalmasabb mun
Játmagának kellett keresgélni A középiskola elvégzése ka . . . Esetleg ha a kocsim11-
a feladatához szükséges anya- után sem akart megáJlnl :  ha ) helut fejlesztenék . . •  akkor • • •  
g?,t, sze:5zámot s _zokszó nél- módja t•olt rá tanult, tparko- , Nos, igen. Akkor talán vala-
kül beérte a ko· · '•h;nál ki- dott. j melyest ő is megnyuE'odna. 
iebb lehetőségekkel is. Am I A Kiváló dolgow oklevelek Gy, Gy. 

Nyugati pályaudvar, reggel 
7 óra 15 perc. A szegedi gyors 
szerelvényét tolják az induló 
vágányra. A várakozók meg
rohanják a szerelvényt Külö
nösen ,,népszerű" az egyetlen 
párnás kocsi. 

A vonat túlzsúfolt. A 2. osz
tál11on még állóhely is alig 
akad. A párnás kocsiban sem 
lehet leülni. Az utasok uJsa
gokba mélyednek, reggeliznek. 
szundikálnak, nézik az állomás 
nyüzs;:5 életét. A sarokba egy 
vasutas húzódott be - nyil
ván éjszakai szolgálat után -
jó vasutasszokáshoz híven, 
bundájával betakarózva al-
vásra készen. 

Két perccel az indulás előtt 
egy fiatal anya száll fel négv 
év körüli kisfiával és sok 
poggyásszal. Az édesanya ha
misítatlan „szögedi" tájszólás
sal kéri kisfiát, hogy kapas.o:
kodjon bele. Kíváncsian vár
tam, hoffll ki adja át a .  helyét 
a kisgyerekkel utazó édes

anyának? Sokáig senki sem 
mozdult. Pedig ilyen esetben 
már nem szégyen a kor, amelv 
ülésre jogosít. 

Egyszer csak felnyitja sze
mét a sarokban szunclii<áló 
vasutas. Almosan tájékozódik, 
mint aki azt sem tudja, hol 
van ? Aztán miközben megiga
zítja bundáját, észreveszi az 
asszonykát, feláll és átadja he
lyét. 

Emberi tulajdonság, hogy 
utazáskor jóval indulás előt1 
szállunk be. Azt is megfigyel
tem, hogy a nyugodt, kényel
mes ülóhelyet. amelvet a ko
rai kijövetel biztosít senki 
sem adja át szívesen. ' 

Az anya a gvermekkel elhe
lvezkedik az ülésen, a vasutas 
7!�dig megáll a kocsi folyosó
,an, megfogódzkodik és nézi a 
gyereket, szeretettel figyeli 
minden mozdulatát. A g�·ors 
mintegy ee;vórás utazás után 
Cegléden állt meg. A vasuta, 
elnézést kért a zavarásért Ze
n�ttE;_ a fogasról bundáját és 
1,oszonetet sem várva leszáltl. 

A fárasztó éjszakai szol e;á
latból haza utazó vasutas em
berségből jelesr<' vizsgázott. 

Sz. Tó&b Andrú 
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A MÁV Szak- é:s Szerelő
ipari F6nöl-:sóg Beton.ip;.rj 
üzeme 1957. évi tervét decem
ber !l-én teljesitette. A terv 
idő előtti teljesítésábcn igen 
nagy szei·epe volt a Nagy O!<
tóberi Szocialista Forradalom 
50 éves é,·fordulója tiszteleté
re b,zdeményezctt munlrnvcr
senynek. A SZ-)cialista brigá-

személyi feltételeket? , 

es a 

• 

Q 

A} 
0 

=-
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Diesel-,notorok a pécsi fű tőltázba.n i '  0 

A negyedik negyedévre hat 
dari>b öt;engelyes Bb motor
koc_1it.'\Q,l ouarapo<!ott a pécsi 
filtőluiz oépparkja. Igaz, hogy 
a pl--cs.iek m::.r régóta üzew.el
tetnek Diesel-motoros jármű
ve1ret. de e.zek a kis Ab mo
torkoroik - lévén csak 120 ló
erfue.lc - ma már nem felel
:nek meg a korsz.erííség köve
telményeinek. 

A hat motorkocsi természie.. 
tesen csak a pécsi fűtöháznál 
telrinthci:ő újnak, hiszen már 
Jegaiáb b tíz esztendőt töltöt
tek, a Déli fűlőliáznál. A.1.apo
Ean ,,lefutották" már magtrkat, 
de azért 500 lóerős motorjuk
kal - ha rendben vannak -
még klitúnően használható gé
pe.'r. Nem csoda, hogy 

a pécsiek 
·örömmel fogadták 

a Bb motor!kocsikat, hiszen a 
pécsi területen így lehetóv'é 
Yált a Dlesel-vontatás kiter
jes:i.t,ése. De amennyi örömet 
hozott ez a segítség, legalább 
árulyi gondot is jelentett, s je
Jent ma is. 

Sajnos 

a problémát neheziti 

érdcl..,föen - amire tellett -
so.'-: mindent megtettek már 
saját erejükből. Elkészítettek 
egy silllyesztö berendezéet. 
a1ni�e? 11�egoldottáfo a motor:.. 'hogy területük:ön igen sok még 
kocs\l: 1:aro1!i tan� súlyú se- a gyenge felépítményű mellék
be�eflvalt_ó10;na;k !_<;i- és besze- vot1'll, melyek nem bírják el 
;�léset. ú3 viztolto berendezést a nagyteljesítmé.nyű Diesel
,etes,_iettel< '!- Bb_ motork,ocsik- mozclonyo'.<a!:. A hazai j,í.,-mű
h_?z, ,gy a g�li;Jtartályok fel- ipar még „adósa" a vastítnah 
tölté:,ével egy1dobein kiegészít- 1.:isebb tengelynyomá.stí kor
hetik a ;notor��gik vízk�!e- szerű D!esel-mozdonyokkal és 
!ét is. Fel óra 1d_omegtakantást motorkocsikkal. Az olyan vo- ! tesz ez. lehetóve egy...,,gy mo- nalakon, mint a harkányfür-
torkoc-s1 ,,kJSzei·elésénél." A <lői, a be1�mendi és a .sellyei 1 
moto.rszínekben, ahol a jármú- nagy szükség voh!a ezekr/ 
ve_k gy�--ran jönnek-me.'Ulek, Anúg várni kell rájuk, addi,; 
nundenutt probléma a íi.istgá.z n.em néllcülözhetők a 375-ös 
elvezetése. Boda Emil főmér- gőzmozclonyolG. Ezek a régimó-

1 
nök és Geisz Mihály mérnök di , gépek nagyon elavulwk 1 
ötletes újítást dolgozott ki er- mar, de rendeLkez11ek emJ hal
re. A mororlkocsi tetején kive- latlan �ló_rmyel :- va?l'nak! 
zetett l;,ipufogócsóhöz azbeszt- A pecsiek. � b1znak �b
-�•- ·11 . ked"' . _ ban, hogy sikerül megoldást 
� '. ,esz . .:.., mmtegy kö- találni problémáikra és diese
rillfog:i� a kipu�ogót. Ez az az- lesítésük jövőre, s az azt kö
besztzsak kéményben folyta- vető években nagyobb ütem
tóclik, melyen át távozik a ben folytatódhat. Számítanak 
füstgáz. erre, ezért most tíz fiatal moz

Mi lesz a további dieselesí
tés6el? Naponta foglal:koztatja 
ez a !kérdés a pécsi fűtőház 
dolgozóit. 

donylakat-0sulk fa:nulja a Die
sel-mozdony vezetést és többen 
,,árjá>.'lc, hogy dicseles-tanfo
lyamra kerülhessenek. 

Lórincz János 

! do:� munkafelajánláooklrnl 
1 :;egítet-::é.'-r elö az üzem tcrYtel-

1 
jesit,�s-ét. 

- E,,<>y kis h6 és mi.ris cl.akadunk?! 
- Ké.rem szé11en, ón készültem • . .  

(Pusztai Pál rajza) 

Vz..si>2tQ::iszereló szR.kmun
k.ásokcan a már évei, óta kró
niku.9Sá v.ilt munk:lcróhi::ny 
az .idén fokozott mértékben je
lentkezett. Ez.cn é':.Z üzmn g�z
dasági és m-oz1:ilm.i Yczetói 
úgy segíiettc-k, hogy - félre
téve az év�, ror:m k,aJ.akuit 
eióítélct"'t - noi betanított 
munkásofoat áUitottaJc be a 
1;c.sbetonszernlók mellé. 

A vasúti pálya nem sétatér 
A Magyar Vasutas 1967. no- hogy igen kevés azoknak a sze

vember 1-i számában meJje- mélyi sérüléseknek a száma, 
lent „Az ABEO egyéves te- a."l1c!yek a berende2.ések hiá
pasztaLatairól" című ciikket né- nyosságából adódna!k. Több 
hány gondolattal é5 egy meg-
történt esettel, másdk tanulsá- sz.emély kihallgatása után 

gára ki szeretném egészíteni. 1·ends=int kiderül, hogy a ro-

rer.dsz:l.bá1J·okban előírtak be-. 
tart:j;,;a és betartatúsa. 

A vasút veszélyes üzem 

Örvendetes a segítség, hiszen 
a hat Bb motorkocsi révén 
több viszonylatban, így Pécs- ,------------------------_..; 

Amint anra a cikik írója is laWshan résztvevők az utasít.is 

helyesen mutatott rá, a vasút- ellenes C""..elekedetek sorozatát 

nál baj van a munika megszer- követik el és ezeik idézték elő 
veresével, s talán még kiegé- a balc;:eteket. 
szítené.-n, hogy hiba oo.n a to- Itt keil rámutatni egy m:ísik 
latószolQálatnál a végzendő súlyqs hibára, az egyes dolgo
munka gondos irányításával is. zók, közömbös, figyelmetlen, 
A tolatásvezetők, vonatvezetők 

Ugyanennek a számnak a 
„Balaset krónika'' roYatában 
nbgy olyan sú1yos balesetről 
olvashattunk, amely az Űl'Szel
vényen belüli tartózkodásnak 
volt a következménye. Mi ez, 
ha nem. a niunlw.feayelem hiá
ny,:,? A vasúti pá,lyatest nem 
rózsaliget, ahol ves.::élytelenül 
lehet sétálni! A vasútüzem ve

szélyes volta 11em vitatható, de 
csa.1< azok számúra veszélyes, 
akik f::.gyelmetle-"lek és mur>Jra 
közben az uta.sítás-::>.1< és óYó
rendszabályokb:::n foglalta'.mt 
figyelmen kívül hagyják. 

Mohács és Pécs-Barcs között 
már a legtöbb személyvonatot 

·:ezekkel továbbíthatják. Nagy 
ha.sz:nukat veszik majd a nyá
ii forgalomban is, hi.."Z-."'11 bala
toni vonataillc élére nem kell 
gőzösöket kapcsolniak. Prob
�mát okoz viszont, hogy a 
gyakran megálló személyvona.
toknál nem lehet jól kihooz
il.ál-ni a Bb motorkocsLkat. üze-
71ieltetésük sebes- és 1111orsvo
natoknál a leggazdaságosabb . . .  
Jó )enne tehát, ha legalább 
].tagykanizsáig, vagy Szombat
he]jrig futhatnának a nagyobb 
}e7?ességú· vonatokkal. 

A péc&i fűtőházban kész.ül
fek a Diesel-motorok fogadá
§ára. An·ól, hogy ez mégsem 
sikerült teljes mértékben, nem 
"iehetne!k. Azt ugyanis, ami tő
fül: függött, időben és rendben 
.fneotették. fgy bi2Jtosították a 
moto�ik üremeltetésének 
�..mélyi feltételeit. Húsz mo
t.orvezetőjük tette le a szüksé
ges típusismereti vizsgát, tíz 
iakatoouk és villanyszerelőjük 
szerezte meg a kö,,ielmúltban a 
rákosi és a szentesi motorüz..e.. 
mekben a Bb motorkocsik
hoz szüksége; szerelési gyakor
latot. A Diesel-motoros rész
leg reszortvezetói is megfelelő 
továbbképzésben részesül rek. 
. Három vágány leváaasztásá
val létesítettek „társbérletet" 
a dieselek részére. Arról vi
szcmt nem tehetnek, hooy az 
így kialakított motorszín köz
ponti fűtése csak jövőre ké
szül el. A MAV Szak,.. és Sze
relőipari Főnökség ugyanis 
nem tudta előbb meokezdeni a 
250 ezer forintos beruházással 
épülő létesítmény munk,áját. 
Pedig süroős munka ez. ötfo
kos hidegben már rendsz.ere
sen 

járatni kell a motorokat, 

hogy megóvják őket a fagyás
tól, s a motorjavítás bonyolult
sága egyébként is megköveteli, 
hogy a szerelők fűtött munka
helyen dolgozzanak. Nagy 
szükségük lenn.e má1." egy 80 
tonna teherbírású csoporteme
lő berendezé9re, amivel a mo
tor javításához felemelhetnék 
a kocsis2'l1'krényt. 

Teclmik:::i felkészültségük 

Önkéntes rendőrök tanátskozása többsége a tolatócsapat tagjai nemtörődöm magatartására. 

:t�i 

előtt nem re.'1tlelkeznek a=l Ahol a munkafegyelem jó, ott 

a tekintéllyel, azzal az erélyes nem is igen fordul e1ő baleset. 
irányító készséggel, amit ez a A 34-es törvényerejű rende
m.unka felbétlenül meg.lrove- let a tolatásve.zetök kezkbe ad
tel. lgy a tolatásban résztve- ta a tolatócsapatn.ál a lehetó
vók többsége kénye-kedve sze- séget a munk.-i.fegyclem meg
Tint végzi munkáját és a.z ap-
róbb szabálytala.r..sá.gokból SZlilárdításái-a, dc ezzel a lehe-

szinte észrevétlenül helytelen tó.reggel igen kevés tolatásve

munkam6dszerek ala.1.ulnak zető él. A Vhu. 12. § (1) bekez
ki, ami, rert4szerint balesettel · dése előírja, hogy azt a dof.go
végződik: A tolatásverelók és zót, alci a bi..."tonságos és egész
vonatvezetók beosztottjaiiktól séges, munkavégzés szabályait 
el�rik ezt a magatartást, és figyelmeztetés etlenére se1nc 
ami.kar egy-egy bekövetkezett tartja meo, a munka tot.'ábbi 
baleset után a lcihallgatásuk.ra végzésétől azcmnal el kell tiitakerül sor, úgy vallanak, hogy 

Mester József rendőr 
Jutalmat.. 

a· megérdemed 

mindent az utasítások szel.le- ni. Ennek megtartása elsódle
mében végeztek és a bekövet- gesen a munkahely közvetlen 
kezett bale;etet a puszta vélet- irányítójá:nalk a feladata. 
lennek tulajdonítjá,k. Az élet- Minden rendelet, utasítás, 
ben semmi sem történile ok törvény csak annyit ér, ameny
nélkül! Tehát egy bekövetke- nyit a gyakorlati életben meg
� �esetnek is feltétlenül valósítunk belőlük. Mi tehát a 

A Hajdú-Bihar megyei 
Re:ndórfőkapitányság Köz-
rendvédelmi Osztálya a deb
receni igazgatóság területén 
működő 152 önikéntes rendőr 
részvételével tanácskozást tar
totJt. 

A megyei közrendvédelmi 
főelőadó Olveti János rendőr-

A rendelet 

segítséget munkájukhoz. A 
hozzászólások után Szőcs La
jos rE!'ldőr alezredes mintegy 
4000 forint értékű tárgyi jutal-
mat osztott szét a MAV dol- csak anny.ft ér 
gozóiból alakult önkéntes 

1 
• ••  

rendőri csoportok vezetői és A személyi balesetek �-
dolgozói között. latánál általános tapasztalat, 

teendő a S?.emélyi baleseteik 
megelőzése érdekében? Fegyel
me:?Jett magatartás, a munka 
alapos megsziervezése, feleloo
ségteljes irányítása, jó hozzá
állás és végül, de nem utolsó 
sorban az utasítások és óvó-

százados részletesen foglalko- -r------------�-------------------------- f  
zott a 152 vasutas önkéntes 
rendőr munkájával. 

- Az igazgatóság teriüetén 
5186 szolgálati ténykedés bizo
nyítja, hogy az öntudatos 
rendőri csoportok vállalt haza
fias kötclesséoiiknek eleget 
tettek - mondotta -. Szolgá
latukat a vasúti körzet-meo
bízottakkal e(l'I/Üttesen, és ön
áilóan is példásan látták el. 
Intézkedésük közben bííncse
lekmény elkövetését akadá
lyozták meg, körözött személyt 
fogtak el, sőt határsértő sze
mélyek elfogásához is segítsé
get nyújtottak. Az önkéntes 
rendőrök munkája is hozzájá
rult ahhoz, hogy csökkentek a 
társadalmi tulajdon sérelmé
re elkövetett bűncselekmé
nyek. 

A beszámoló után a jelenle
vő önkéntes rendőrök közül 
18-an szólaltak fel, tettek ér
demleges javaslatot és kértek 

Ujjé, újév! 
E

gészségünkre! • •  ; Vala
mennyiünk egészségére, 

aki/, véghezvittülk 1967 -et! 
Mert mi leheltünk életet min
den percébe, mi váltottuk 
munkás hétköznapolcká a 
naptári esztendőt - mi lelke
sedtünk a magunk okozta örö
mök fölött és mi bánkódtunk 
önnön balgaságaink miatt. 

EoyszóvaZ: éltük az évet. 
Mennyit örvendeztünk! . . .  ts 
mennyit bosszankodtunk. De 
mindig igyekeztünk megbé-
1,élni egymással - mi és az 
esztendő -, mert tudtuk, 
hogy fri(l'I/Ünket nem bont
hatja. fel egyetlen hat6ság 
sem, nincs válóper se olasz, se 
ma1111ar módra. 

Szokatlan még leírni, kimon
dani a nevét, de hisszük ...:. 
hamarosan megszeretjük egy
mást. Elréore kerek egy esz
tendőt kell jóban-rosszban 
e(l'I/Ütt eltöltenünk. Szökőév 
ugyan, de mi nem engedjük 
elillanni. Üstökön raoadjuk 
keményen kézben tartjuf/c' 
minden tudásával javunkat 
kell szolgálnia. Felkészültünk 
rá - reméljük, ő is miránk. 
Igaz, még ifjú, ő még csak 
tervezi az életet, ám felettünk 
nem múlt el nyomtalanul hat
vanhét. Van, akinek meohozta 
az első ősz hajszálat és van 
akinek elorozta fejebúbjáróÍ 
az utolsót is. KomolyodtunJ/c 
érettebbek lettünk - megma� 
radt hajszálainkat elrendez
tiflc, ci várt jövevény tisztele
tere. 

cselekedetét. Lesz tennivalója 
- ott kell állnia a Keleti 
mellett, s jelen kell, hogy le
gyen a R.óbert Károly körút 
környékén is, ahol évtizedes 
gondot hidalunk át. 

S mit vár tőlünk ő? 
Karácsony éjszakáján be

zöroetett ablakomon és ál
momban tollba mondta rövid 
nyilatkozatát. Elvárja - mon
dotta -, ho(l1J legalább úgy 
támoga.ssv.k., mint év-előd
jét • . .  sőt, ha lehet: még job
ban! Szavaiból megállapítot
tam, hogy törelwö Zeoény, aki 
szeretné nevét emlékezetessé 
tenni a történetem lapjain. 

Túlteljesítették áruszállítási termket 

A legszabályosabb együtt
élés volt. Január 1-én O óra
kor kezdtiilk és december 31-
én 24 6rakor befejeztük. úgy 
búcsúztunk, ahogy megismer
kedtünk - derűsen, pezsgő
pukkanással. Feledtük a rosz
szat, s csak a i6ra, a szépre 
emlékezünk. 

Mit is várunk tőle? 
Többet, sokkal többet, mint 

akár 67-től, akár 66-tól. Vala
mi egészen újat. Hiszen év
elődje sem dol.gozott rosszul 
csak néhány példát idézünk'. 
ILZ . esztendő elején megindult 
az égszínlcék Tokaj-expressz, 
s .. 1�6_7 végétől már Záhonyig 
ropit. az elektromos áram a 
szerelvényeket. I!iv 1,özben 
volt némi káosz, egyes vona
tok hútlene1, lettek a ICeleti 
pályaudvarhoz, s a jó öreg 
Józsefvárosba tették át állo
máshelyüket. 1968-tól elvár
juk, hogy a korábbi eredmé
nyekhez mérje valamennt,i 

lgérjük, ho1111 seoítségére 'Le
szünk. De ci gyeplőt mi tartjt,k 
'kézben! Nosza rajta, bevésheti 
nevét a történelembe, de kizá
rólag aranyló betúklcel. Söté
ten lappangó tervekről jót 
mondunk, tegyen lel Békés 
szándékainkban legyen velünk 
különben megtagadjuk! Am' 
ha céljainkkal, reformjaink� 
?7-l egyetért, támooatni fog
ju!k, azon leszünk, hogy mi
korra lejár a meglnzcitása 
méltán éTdemel;e ki a nyug� 
díját! Debrecen állomás dolgozói 

az 1967. évi 273 396 tonna 
áruszállítási tervet november 
30-ig 284 037 tcmnára teljesítet
ték. JavuLt a tehervonatok át
lagos terhelése és a vonatkísé
rők egy szolgálati órára eső 
teljesítménye is kedvezően 
alakult. 

Növekede!lt a terme1ékeny-
_.,ség. A kocsitartózkodás ideje és 

n kocsiforduló csökkent. Az el
múlt időben különösen nagy 
gondot fordítottak a baleserelk 
eLkerülésére. A szakszervezet 

és a _szakszolgálat fokozottabb 
ellenőrzésével balesetelháritási 
olctatásokat és tanfolyamokat 
szerveztek. Jó eredményről 
tudnak beszámolni a menet
rendszerúség és az egy órára 
eső mozdított súly teljesltmé
nyeinél is. 

A jó eredmény elériéE.é'�n 
nagy része van annaik, hogy .3 

�zállítók és száHíttatók a 
munlcaszüne!Jes napokon is 
össze tudták ham,golr.i. a rako
dásokait. 

Czeglédi Sándor 

Igaz, ne tagadjuk, eze/kben 
az utolsó, nehéz napjaiban 
híítlenek lettünk hozzá. He
ves véril kamaszként már a 
soron következőre gondoltunk 
ci SU<lár tfjúra - 1968-ra. Ar� 
ra az évre, amelytől oly sokat 
várunk, .s amelynek fogadá
sára hónapok óta tudományos 
megalapo:rottsággal készül
tünk. 

Ezerkilencszázhatvannyo'lc • • •  

Kedves 1968! Ezennel élet
társunkká fogadjuk. Emeljük 
poharunkat Onre, vagyis - a 
mi egészségiinkre! • . •  lia nem 
tévedünk, mi vagyunk az idö
seb_bel� . . • Szervusz cimbora! 
Asok.apci szilveszterig t 

De vigyázz, nagyon vigvázz 
- résen leszünk/ I!is ha nem 
vi.se1kedsz becsületesen, az év
tizedhez méltóan - ismét 
wagázódni fogun'k! 

Földes Tamás 

A vasút területén gyalogos 
közlekedés allrnlmával min
denkor úrs.zelvényen kívül 
kell közlekedni és ha az oda 
való belépés szillcséges.sége fel
merül, be!épés előtt meg kell 
gyöződni anna.lc vcs::élytelensé
géről. Mindenki ezt teszi, ami
!cor a járruu·ól lelépni szándé
kozik az úttestre. A vssút terü
letén ez még cr;ak fokozottab
ha."l áll! A tolattfai mozgásokat, 
kocsik összeakosztását oly mó
don kell szabályozni, hogy a 
kocsik összea.kasztása még a 
legkisebb veszéllyel sem 3ar
jo-n. Ha csak a legkisebb kétely 
is felmerül a dolgozóban a ko
csik biztonságos összeakasztá0 
sát illetően. nem szabad a ko
csik közé m<mni. Ezt diktálja 
a józan ész is ! 

Fegyebnezetlenség = 

csonkulásos baleset 
1me egy példa a fegyelmezet

!sc'.'\Ségre. 1967. november l-én 
jobb karján csonkulásos üzemi 
balesetet szenvedett a Somogy
szob állomás léts7~á.mába tar
tozó Csősz Győző 18 éves vo
natfékező. 

Nagyatád állomásról a 19 
kocsiból összeállltott 5999. sz. 
vonatot menesztette a forgal
mi szolgálattevő. Am:kor „Vo
natkísérők a helyükre'' jelzést 
adta két vonatfékező is a kije
lölt fékállástól jóval távolabb, 
a vonat közepe táján adták az 
,,Indulásra készen" jelzést. 
Senki sem gondolt ana, hogy 
jeladás után a sérült nem 
foglalja el kijelölt fékhelyét. 
Nevezett a vonat indulása köz
ben el&re ment a forgalmi iroda 
elé, ahol ismerősével találko
zott és hívta, hogy menjen ve
lük, mert így hamarább haza 
ér. Elvette nagykabátját, aik
tatáskáját és még akkor rem 
mentek a közeledő zárfék felé, 
hanem a vágány :rnellett állva 
megvártái.1< amíg a vonat zár
féke odaérkezik. Mindkettell 
futni kezdtek a fékbódéval eló
re álló kocsi mel'Lett. A civil
nek sikerült felugrania, de a 
sérült kezében a naoykabáttai 
és aktatáskával nem tudott fel
ugrani a, tízenöt km/ó sebessé• 
gü vonat kocsijáM!k fékállásá• 
ra és visszaesve keze a sínszál• 
ra kerillt, melyet a kocsi kere• 
ke le-cágott. 

Ez is hú példája a fegyelma
zetlenségnek, utasítás ellenes 
magata.rtá.snalk, amely egy élet-
erős fiablembernek az életi! 
kezdetén pecsételte meg a � 
sát. 

Bánfai Domokos 
felügyelő, Pécs 
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Ceruza jegyzet 

Emberség--es hangon 
Az es„-t, a.melyről szólunk, nem elszigetelt jelenség. 

A vasútnál gyakran találkozunk vele. Nevezetten: az 
embertelen hangg:z.l, a vezetők, főnökök, basáskodó ma
gatartásával, emberi önérzetet sértő kijelentéseivel. 

Fereneváro$ba.n, az ország legnagyobb rendező-
pályauavarán - a.z utóbbi időben - a. főnöl,helyette
sek, térfőnökök sokszor a. nyomdafestéket 11em túr�, 
durva, sértő hangon tárgyalna.k a. beosztottiakka.l. kocs,
rendezőkkel, vá.ltókezelőkkel, va.gy éppen egy cifra. ká
romkodás kíséretében adnak uta.sítást a. munka elvég
zésére. 

Mindenki tudja, hogy Ferenevdros a. vasút forgal
mában kulcsfontosságú szerepet töit be. Közismert a.z 
is, hogy va.sutcsa.ink nem elk.ényertetett, hanem er�s 
munkához. férfia.s magatartáshoz szokott, edzett, felnott 

emberek. De mégis . . .  Az a. hang, amelyet Ferencváros 
Nyugati és Gubacsi rendezőjében használnak a vezetők, 
már túl megy a. férfiasság, a főnöki határozottság kere
tén. Az ilyen vezetők magatartá..sa, viselkedés,e sértő, 
nem megengedhető, 

A gubacsi rendezőben a karácsonyi ünnepek előtt 
mi magunk is fültanúi voltunk, amikor a t�rfőnök a.z 
egyik váltóőrt teli torokkal, dra.sztikus, minőstthetetlen 
szavakkal a tolatás megkezdésére utasította. A térfőnök 

"
e 

„kitörésére" mind-össze az szolgáltatott okot, hogy a vál- �
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=
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tóór - miközben arra várt, hogy egy M44-es utat en-
gedjen e(/1/ M62-es Diesel-nek - két szót váltot.t az új
ságíróval. Meglepő, hogy a. térfőnököt nem zat.-a.rta a.z 
idegen arc, sőt még inkább cifrázta, mint egy bemutatót 
tartva munka.módszeréből, bánásmódjából. 

A ferencvárosi rendező dolgozói körében általános 
a. vélemény: egyes vezetők kezéből csak a korbáe& hi- § 

ányzik. Kérdezés és kihallgatás nélkül oszt3ák a. pénz- �
=======
==== 

büntetéseket és s?kszor a. legkisebb séreLmet, vaw a.p-
i róbb fegyelmezettséget is durván megtorol;ák. Ez a. ke
§ serú megálla.pítás mélységesen megdöbbentett bennün
i ket is. 

�:_ 
Nem állítjuk, hogy Ferencvárosban, vagy másutt a 

vasutasok mind feddhetetlenek és mindig pontosan, utasi- �
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t ·· .�•zer:..en do!gczn'.lk. Nem mondjuk a::t sem, hogy a a:rol-
�
=
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gála.ti vezetők ne fe(/1/elmezzenek. Ha vala.hol kell, a. 
vasútnál szükséges az erős kéz, a fegyelmezett, utasítás-
szerú munka. De a teli torokkal kiabáló ve.:etóknek 10-
ha nem szabad megfeledkezni az emberségről, a. kultú-

'
=
=== rált maga.tartásról. 

Becsüljék meg az egyszerií. vasuta.st, hiszen a.z ó 
munkájuk nélkül nem megy olajozottan ez a. hatalma.s 
gépezet. Próbál;ák meg a ferencvárosi vezetők is szép- �
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=
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=====. szóool, embersége.1ebb hangon elintézni mind„zt. amit 

eddig másképpen tettek. Higgyék el, önmaguk előt>t éa 
mások előtt is nagyobb becsületük lesz. 

Szerényi József � 
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25 év egy munkahel;m 
Faragó Lajoa villanyhegesz

'iő 25 évvel ezelőtt lépett a 
:MAV szolgálatába. A felsza
badulás után elsők között kap
csolódott be a munkába és 
már az első napokban társa
dalmi megbízatást vállalt. Az-
6ta is fáradhatatlan munkása 
a debreceni ;ármújavítónak. A 

termelésben való helytállását 

két kiváló dolgozó jelvény és 
három kiváló dolgozó oklevél 
bizonyítja. 

Faragó Lajos és brigádja 
1960-ban elsók között kapcso
lódott be a szocialista brigád
mozgalomba is. Ebben a.z év
b= a.z aranykoszorús jel
vényt és plakettet nyerték el. 
l3rlgádja főleg fiatalokból te
vődik össze. A fiatalokat se
gíti, neveli, formálja. Tenne
ló munkája mellett mint né
Pi ülnök, népi ellenőr és ke
reskedelmi társadalmi ellenőr 
tiégez önzetlen társadalmi 
,nunkát. A tanácsi munkából 

is kl veszi részét. Debrecen 
III. kerületi tanácsának pol
gárvédelmi bizottságában 
dolgozik. A tanácsban végzett 
társadalmi tevékenységéért 
augusztus 20-ra a társadalmi 
munkáért érdemérem bronz
fokozatát kapta meg. Párt
alapszervezetében a. politikai 
irodalom terjesztésében is ki
túnt. E munkájáért az 50. év
forduló tiszteletA!re a politikai 
irodalom 10 éves terjesztéséért 
aranyfokozatú jelvényt ka
pott. 

25 éves jubileuma alkalmá
ból a vállalat vezetooége és a 
kocsija,·ító osztály nevében 
Matkó János osztályvezető
helyettes üdvözölte és nyúj
totta "át részére az oklevelet 
az egyhavi átlagkeresettel. A 
szocialista üzemrész nevében 
Monoki István, a munkatár
sak nevében pedig Tóth Láu
ló művezető fejezte ki jókí
vánságait. 

(Volostnovsüf) 

1 967 idegenforgalmi rekordév volt 
Taun János, az IBUSZ ve

�gazgatója év végi sajtótá
jékoztatón ismertette az 
IBUSZ 1967, évi munkáját, 
illetve az 1968. évi terveket, 
Seladatokat. 

Többek között elmandotta, 

hogy 1967--ben az ENSZ által 
meghirdetett NemzetköZi Ide
genforgalmi :E:vben, amely 
egyébként egybeesett 11z 1902-
ben ala'kitott IBUSZ fennállá
sának 65. évforduló;áva.l, 
újabb idegrnforga.lmi rekoT
dot értünk el, mert nooember ------------ 1-ig 3 millió 871 936 külföldi 

Bélyegkiállítás 

A budapesti igazgatóság 
pártbizottsága, szakszervezeti 
bizottsága és KISZ-szervezete 
kezdeményezésére - a Nagy 
Októberi Szoclall.sta Forrada
lom 50. évfordulójának rendez
vénysorozatában - bélyegklál
lítást rendezett az Igazgatóság 
bélyeggyűjtő köre. A bélyegki
állításon 17 gyújtó szerepelt 
különféle motívumgyűjtemé
nyekkel A 7Silri értékes díjak
kal jutalm 1.ta a legszebb gyűj
teményeket. 

vendég lépte át hazánk hatá
rait. S hogy ezt a nagy focga.1-
mat zökkenőmentesen sikerült 
végrehajtani, ahhoz hozzájá
rult a vasutasok áldozatos 
munkája is, hiszen a külföl
diek jelentős s7.ázaléi<a vonat
tal érkezett hozzánk. 

A vezérigazgató elmondotta 
még, hogy az új mechanizmus 
évétől az idegenforgalom 
emelkedését, a szolgáltatások 
javítását várja. 

Felkészült az IBUSZ a jövő 
évi forgalomra Is. A félnapos 
csehszlovákiai kírándu1Mak
t6l kezdve, az NDK-bell 
szász-svájci üdülésen keresz
tül. minte�v száz útvonalra 
terveztek pco81'amol 

."5 

Villáminterjú 
TÉLI UTA .ZÁS a karácsonyi csúcsforgalomban Értem a táj meta1.1oríciz.sát, 

akár a. dolgomat. 

Kinn, sűrű pelyhekben hul
lott a hó. Benn, a csarnok, 
egy felbolygatott méhkashoz 
hasonlított. Rohanó emberek, 
kígyózó sorok a pénztáraknál, 
fenyőillat, izgalomtól kipirult 
arcok és sürgés-forgás min
denütt. 

Mi is beálltunk az egyik 
hosszú sorba. Gyorsan halad
tunk. A pénztárablaknál ked
ves arcú, szóke asszony ült. 

- Milyen jegyet parancsol
nak? - kérdezte. 

S ml kicsit restelltük, hogy 
nem jegyet kérünk, hanem 
drága idejéból rabolunk el 
néhány percet . . .  

Rövid idő múlva a pénz
tárfőnöki irodában Rajcsányi 
Lászlónéval beszélgetünk, aki 
24 éve van a MA V-nál, 13 éve 
dolgozik itt a Keletiben. Az
előtt a budapesti igaZlgntósá
gon volt kontirozó könyveló. 

- Nehéz és felelősségtel;es, 
de érdekes és változatos a. mi 
munkánk - vallja. 

ő az egyik legrégibb ts 11.g
iobb dolgozója a Keleti pá
lyaudvar pénztárának. Kívü!
ről tud;a a= összes állomáso
kat, óriási gyakorlatra tett 
szert ezalatt a közel másfél 
évtized a latt. 210 óra a havi 
szolgá!&tuk. Ilyenkor ünne
pek előtt fút.isztóbb. mert a 
nagy forgalom zavartalan le
bonyolítása érdekében a sze
mélypénzlárosok szabadnap
jukon is bcJönnek dolgozni. 

Rajc,:::\nyiné elmondta még, 
hogy aznap mintegy 70 ezer 
forint volt a bevétele. Egv óra 
alatt közel 180 utast sz.olgált 
ki. 

- Családja, otthona? 
kérdeztük. 

- Mátyásföldön lakunk. 
Férjem a budapesti igazgató
ságon dolgozik. 21 éves fiam 
épiiletgépészeti főiskolára. jár. 
Most, hogy én szolgálatban 
vagyok, ök segitenek a bevá
sárlásban. Nekem csak a sii
tés, főzés marad. 

,,Csak ·•. mondja könnyedén, 
de mi tudjuk. hogy ez a mai 
nehéz nap után nem lesz 
olyan könnyű feladat. 

- Holnap mi is elutazunk 
az ünnepekre vidékre, roko
nokhoz. Talán majd ott pihen
hetek egy kicsit. 

Megtudtuk még, hogv na
gyon szeret színházba, moziba 
járni, tv-t nézni. Fóleg a 
könnyű műfajt, az operettet, 
vígjátékot kedveli. 

A rö,·idre szabott beszélge
tés után Rajcsányiné vissza
sietett a pénztár-fülkébe. Az 
ablak előtt felduzzadt a vára
kozók sora. S ahogy kinyllt a 
kis ablak, csak a fürgén moz
gó k.lz volt látható, ami nt .t 
jegyeket adta és a pénzt s,.ám
lálta. 

Seress Gabriella 

Zöld, arany, ·• most hó t"illan 
- fut i·e!em a ronar. 

szc-1ne,nbc, 

Mert színek n:o::aikja a i-Llág, 
akár az életem :  

sok. ezer nap - si:'1ui, ború.-s:;ürl.;e, 
s fényt-rejtő, mint a szem. 

Mélyen nhek a tájba, ;s,nerős, 
most tiszta. és vakít. 

S bár tegnap még itt láttam az ösz 
szálló virágait. 

Fazekas Lajos 

Két kép az ünnepi 
csúcsf orga lomból 

r 

A gondos felkészülés eredr.1én)eként a vasút zavartalanul 
bonyolította le az ünnepi forg�lmat. A fővárosi személypá
Jyaudvarokon december 22-(n, pénteken volt legnagyobb a 
forlfaJom. Képünk, amely a Keleti pfil3 aud,·ar pénztá.rcsar• 
nokába.n készült, jói szemlélteti a tömeget. A jegykladú 
azonban gyorsan haladt, • mert erre az alkalomra valamennyi 

pénztár nyitva volt. 

Tanácskoztak 
a vasutas eszp�ranf isták 

A vasutas eszperantó szak
osztály ve:zetooége december 
14-én a szakcsoportok küldöt
tei előtt számolt be az 1967. 
évi munkáról, eredményról. A 
vezetőség beszámolója után 
került sor a Vasutasok Szak
szer-verete által a szakosztály 
részére vásárolt vörös már
vány Zamenhof fejszobor át
adására, amely Kirchma.jer 
Károly szobrászművész a1ko
uí.sa. 

Dr. Bácskai 1.rtván, a vas

utas eszperantó szakosztály 
elnöke hangsúlyozta, hogy en
nél szebb, ennél méltóbb kül
sőségek között sehol a vilá
gon nem emlékeznek meg a 
nemzetközi nyelv megalkotó
jának Zamenhof Lajos Lázár 
dr. halálának 50. évfordulójá
ról. 

A Vasutasok Szali:szerveze
te elnökségének üdvözletét 
Kellner István, a szervezési és 
nevelési osztály vezetője tol
mácsolta. 

- Eln/Jkségi/,nk tgen nagy 
figyelmet fordlt a. magyar 
vasutas eszperan«sták mun
ká;ára - mondotta. - Külö
nös gonddal figyelte a. Buda
pestm megtartott eszperantó 
kongresszus előkészületeit, de 
felfií/1/el minden egye, érte
kezletre, azokra. a. viaszhan
Qokra. u, a.melyek killföldi or-

1 

szágolkból a magyar eszperan- i 
tisták, s nem egy esetben a. j 
magyar vasuta& eszperantisták 

1 jó hlrnevét tükrözik. 1 A Magyar Eszperantó Szö-
vetség Elnöksége nevében 

1 Berceli Béla mondott köszöne-
tet az értékes ajándékért. 1 - Az elnökség mi ndig 

1 nagy örömmel tapasztalja, 
h<>!O'. a_ magyar vasutas eszpe- � 
:antlstak tevékenysége azért A Déli pályaudvaron jól meg,;zcn·e0ték az utastájékozta.ú\&t. 1lyen eredményes és hathatós A mo:q:-ó információs szolg:llat mellett a menetrend szerint 
- mondotta -_, m�rt ahogy közlekedő vonatok érla•zí-sé� és indulását jelző táblára aw ezt a bes�oló is kiemelte és ünnepi forgalomban közlel,cdii me'lte,ítéi vonatok menet• ahogy ezt lepten-nyomon ta.- rendjét Is elhelyezték. pasztrilju k, a vasutas szakszer-
vezet elnöksége tevékrnyen 
támooatja. az eszperantisták 

(Hemzó Károly felvételei) 

munkáját, s ezen keresztül ,---------------------------

elősegíti szövetségünk tevé
ke?lységét is. Elmondhatjuk, 
hogy a vasutasok és az egész 
magyar eszperantista társada
lom a jövőben is mindent 
megtesz annak érdekében, 
hogy az eszperantó nyelv se
gítségével Ismertessük szocia
lista hazánk eredményeit, elő
mozdítsuk a népeik egymáshoz 
közeledését, a békét, a béke 
megszilárdítását és megórzé
sét az egész világon. 

Az ünnepi aktus után a 
csoportok küldöttel számoltak 
be csoportjuk ez évi munká
járól és jövő évi terveiről. 

Krlsk!k Pál 

Karácsonyi történet 
Az idő é;félre 

jár. A pályaudvar 
csendes. A na.gy
csarnokban már 
csak megkésett 
utasok járnak-kel
nek. Az étterem és 
a. büfék fényei is 
kia.ludtaik. Békés, 
nyugodt a. ha-ngu.
lat. 

Egy középkorú, 
féllábú ember, 
jobb karja alatt 
mankóra támasz
kodva, naqy óva
tosan lépked. Mel
lette, szíjra fílzve, 
lompos pulikutya 
kullog, mint egy 
rosszul járó óra., 
ütemtelenül ko
pog a csarnok kö
i,ei-n a. faláb. 

gyos, barna ke:eit 
felvcilt <'a. rakosgat-
ja a meleget 
árasztó fíltőtest 
fölé. A kaptLs kö
zeledik feléjük. 

- Hová? Mer
re? - kérde::i a. 
kapus. 

- Nyíregyházá
ra.. Lemaradtunk a 
debreceni s=emély
vonatról, mert las
san járok - mu
tat a fa.lábra., majd 

elgondolko:=,-a. 
folytatja. - Kerek 
öt esztende;e an
nak, hogy kará
csony előtt N:Iir
egyháza. határában 
autóbaleset köi-et
keztében m•ghalt 
a. fele_.;,gem. Ott 
temettiik el. tn 
fél lábbal meg-
usztam. Azóta ez 
a. karácsonyi prog
ramunk. Ho:::ó 
megyiink a te-me
tőbe. Igaz-e paiti
kám ?  - simítja 
meg az okosan bá
"'"ló kutya fejét 

Fát•101.-,s. s:omorú 
a hnngja . . .  

L-.a. e(/1/ székkel 
tért vis�:::a. 

Híre me(/1/ e 
vendégnek. Fékla
katosok, kapusok. 
swlgálatból érke
ző jegyvizsgálók, 

mozdonyvezetők 
i-es::il; körül. Köz• 
ben a. táska mé• 
lyéről sza.lonna éa 
kenyér kerül eü5, 

Csak ez 
van . . .  ! - mond
Ja. - ti.gy mintha 
szégyellné a. ize
gényes vacsorát. 
Ugy számítottuk, 
hogy reggelre otf 
leszünk. 

A vasuta.lOk 
összenéznek. Em, 
müsza ki rántott• 
húst. egy másik 
jókora. fehé-r-ke
nyeret, a. kapua 
m�.kos és diós be
ig1 it tesz a.z a.az
tallá vedlett k.ézi
táskára. Alffl4 
m"?fl cigaretta t, 
előkeriil. Mig 11 
mtlina.k is _iut egy 
jó falat, meg simo
intás. 

Kellner Istvlin Uadja a Zlimenhof m�t dr. 8'eskal 
Wvánnak. 

A fények éB a 
csarnok közepé-n 
álló hatalmas ka
rácaonvfa tarka 
díazei, megállásra 
szólítják a. késői 
vendégeket. A fér
fi kimérten körül
hordozz,i tekinte
tét. A kutya is 
nagyokat szippant 
a. leveg6b6l, majd 
a. fal mellé cso
szognak, ahol a 
férfi mint kalmár 
a kin.cses zacskót. 
úQy fogja a. pó
rázt, s közben fa.-

Tal,i,i to1•ább is 
mondonrl, de a ka 
pus úgy a]1or,• 
1ött. ohmn qttorsn :n 
tlí„t el. m11;,i r,é
hány pillanat múl-• 

Karácsonyeste 
,·an. A pályaudt,a.f' 
csende.� csa.rno1�
ban igaz, emberi 
karácsony. 

(ltrWek Pii feivéWe) 
- &ergely -
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1967 legjobb vasutas sportolói 
Gyerő II. Csab,a, Bódis Ildikó 

párba,jtőr-csapata 
és a BVSC 

Az éo végén, új esztendó 
elején, világszerte szokássá 
vált a sportolók legjobbjait 
megválasztani. Ilyenkor ké
szülnek a különböző rangsoro
lások, hivatalos és a közvéle
mény útján kialakított erólis
ták. Futballban éppen úgy, 
mint - mondjuk - atlétiká
ban. A külfüllböző sportágak 
Európa r.agy világválogatott
jait éppen úgy összeállítják, 
mint az év legjobb sportolóját, 
csapatM. ll:rdekes „játék" ez, 
j-ó szórakozást jelent és - leg
több esetben - nemcsak érde
ke� szórakozás, de hasznos is 
eg-.,-egy sportág, egy-egy ver
senyző, egy-egy csapat szem
pontjából. Hiszen a hivatalos 
vagy a közvélemény útján ki
elakitott döntés mögött mm<lig 
ott húzódik a kérdés: 

- .Miért? 
Miért, milyen erények emel

ték a legjobbak élére X játé
kost, ver�enyzót, vagy Y csa
patot? ll:s a válasz egyben ta
nulság is azok számára, a1cik 
a jelenlegi rangsorolásnál le
maradtak Ilyen gondolatok 
adták az ötletet, hogy - vé
giglapozva 1967 vasutas vo
natkozású �rtkróniikáját -
arra igyekezzünk vá1aszt adni : 
kik voltak 1967 legjobb vas-
11,tas sportolói, legjobb vasutas 
IZ{lkoszro!vai? 

GYERÓ II. CSABA 

A BVSC vízilabda-csapa,ta 
111..,rya.ncs..'l.k megtépázva, na
r;yon meggyengUlve kerote az 
1967. évi magyar bajnokság 
i:i!zdelmed-t. A na.gy múLtú 

te. A 11agy bravúTt a csapat
bajnoki döntó utolsó asszójá
ban vitte véghez, amikor a 
szovjet Szamuszenko ellen 
egyetlen találaton múlott, 
hogy a Szovjetunió, vagy Ma
gyarország lesz-e a világbaj
nok. ebben a ISZá.mban? 

Az el.'edményjelzó tábla 3:3-
at mutatott, a kis tnqgyar tá
bor legtöbb tagja hátat fordí
tott a pástnak. Nem mertek 
odanézni. Bóbis azonban nyu
godt volt. Idegtépő várakozás 
után indított, a többi valóban 
piJ.Janat műve volt. Pen{1eütés, 
szúrás és mári3 felvillant a 
lámpa, amely a magyar lány, 
a magyar csapat gyózelmét 
jelentette. 

A BVSC 

PÁRBAJTÓR-CSAPATA 

Erdős Gáborék igazoltáll!: a 
.,fejszámolókat". M;után .a Bp. 
Honvéd ellen ii; fölényes, 1l. :5 
arányú győzelmet arattak, 
megnyerték. a Magyar Nép
köztársaság 1967. évi párbaj
tör csapatbajnolcságát. Ez pe
dig Magyarországon: - ahol 
most már a szúró fegyverne
mekben is jelentős a fejlődés! 
- nem kis dolog. A BVSC 
párbajtőrözők az utóbbi évti
zedek legizgalmasabb csapat
bajnokságát nyerték ebben a 
versenyszámban. Az előző' évi 
bajnok OSC-vel szemben egy 
(1) egyéni győzelemmel tudta:.!;: 
többet elérni, ez segítette őket 
az emelvény legmagasabb fo
kára. 

Náluk is, akárcsak Bóbis Il
dikónál és Gyerő Csabánál, az 
emberi tulajdonságokat is fi
gyelembe vettük Ezeknek a 
fiúknak már a határokon túl 
is jó hírük van. Viselkedésük, 
mWllkájuk, eredményesen 

folytatott tanulmányaik mind 
mellettük :szólnak. 

* 
Az ilyenfajta rangsorolások-

nak - amelyek nem mérhe
tők sem stopperrel, sem acél
szalaggal - van egy közös hi
bájuk : szubjektíve/e. Ez az ér
tékelés vitatható. His:ren Tu
róczy Juditról málr szóltunk -
a férfiaknál ott volna dr. Ka
muti Jenó, aki ,1967-ben meg
védte magyar tőrbajnoki cí
mét. 

A csapa,tok értélkelését néz
ve is volt választék. Hiszen a 
férfi asztaliteniszezők magyar 
bajnoksága is nagyon szép tel
jesítmény volt. 

Igen, lehet vitatkoz:r,J. Mi Vörös Meteor? OSC? Eset- azonban így láttuk :  ?óbis Il-leg Bp. Honvéd?  dikó, Gyeró I I  Csaba és a A magyar vívóbajinokságok - BVSC párbajtór-csa.p!l.ta volt során a szakemberek is így 1967 legeredményesebb, legtetlflék fel a kérdést, amikor jobb vasutas-sportolója, IHetmegkezdődött a párbajtőr csa- ve szakosztálya. patbajnok.ság négyes döntője. Vedres J� A BVSC? Hát igen , . .. , �a-
gyon szép volt ettől � ,.üned= 
zser'' együ,ttestől, hogy egyái
ta!án eljutott a dön tóig . . .  

Az Erdős fivérek„ Nedecz
fky, Sági összeállítású vasutas
csapat azonban másként véle
kedett. Minden mérkőzésen 
minden egyes találatért úgy 
küzdöttek, ahogy a klubszine
kért küzdeni keil. ll:s ami.kor 
az előző évi bajnok OSC-t 
valósággal „lelépték", pip.a
natnyi fejszámolás után kide
rült, hogy még a BVSC is le
het bajnok. 

FIGYELMES VASUTASOK 
A Békésről Murony állomá

sig közlekedő 8137-es vonat 
már tovább indult Soványhát 
megállóból, amikor Tóth And- - Több mint '700 gyermeket 
rás mozdonyvezető és Sajti ajándékozott meg karácsony 
Mihály vonatvezető é5zrevette, alkalmából a debreceni jár• 
hogy a reggeli ködben egy műjavító szakszervezeti bíwtt
anya - karján kisgyermek..¾:cl, sága. Az ajándékcsomagokat a 
mellette kislányával - sw.- vállalat nóbizottságának tag
ladtak a vonat után. A moz- jai készítették el, majd ünne
donyvezetó fékezett, s a jegy- pélyes külsooégek között adták 
vizsgáló gyorsan felsegítette át a vállalati dolgozók gyerme
az utasoo:at, wdkról kiderU!t, keinek. 
hogy 7 kilométerról siettek az - Felújították a Yésztó ál
állomásra, s ha most lemarad- lomás vá.róhelyiségeit. A költ
n.a'k, akko.:- 4 órát didereghet- ségelr�t a ,k_o2'Ségfejlesztési 
tek volna a hidegben a 'követ- alap<bol fedE:Zték. 
ke.zó vonatig. , -;- Ered��nyesen d?lgozn

3: a üs-z.atcnyo1 ,,asuta.sol,. A sz-
A nem hivatalas megállb! 

1 
mély- és teher-vonatok rr..enet

ellenére is a vonat pontos idő- rend szerinti indításánál, 100 ben érkezett Muronyba. százalékot értek el, s tervüket 
élüzsn szinten telja."1tették. A 
j.6 m�mlní;ba111 el.sősmibam Bel:e 
Viktor, Kovalcsik László és 

A szerkesztőség Bérci János szocialista brigád
jai t(i.nt.elk ]ti. 

üzeni 
Bánfai Domokos Pécs ; Volosl

novszki János, Czeglédi SAndor 
Debrecen; Sziládl Sándor Szeged; 
Szabados Gábor Dunavarsán�• ; 
Molnár Arpád Buc!apest-Ferencvá
ros; Török Béla, Szabó István 
Budapest; Bognár Károly Tapolca; 
Boldizsár Gyula Békéscsaba; Per
laki Gyula Sopron ; Potoczky De
zséí Eger; Mart Lajos Fegyvernek; 
Bakó János Miskolc: Lc,;-eleiket 
lapunk anyagához telhasznáJJuk, 

Árva János Nagyvarsány; Mol
nár Sándor Csibrált ; Bognár Ká
roly Tapolca: L�velell,;et illetékes 
helyre továbbftottuk. 

Helyreigazítás 
Lapunk decemberi 18-i szá

mának Ba!eseti krónika rova
táb:m a szomba.the1yi já.nnú
javít6ban november 15�n tör
t�t iizemi · balesetről szóló rö
vid közleménybe téves infor
máció alapjá., ikerü1t, hogy 
Nagy Kálmán bádogoo a bal
eset következtében meghalt. A 
helyes szöveg a következő: 
a .szomoothelyí ;árm.újavító 
csarnoká-naJc tetőszerkezeti 
mur..ká.latainá.1 csószere!és köz
ben minW!J!I 4 méte1' rrutqas_
bó( lezuhant és súlyos, élet
veszélye& sérüléseleet szer.ve· 
dett Nagy Kálmán bádogos. 

- Új reprezentatív büfé 
nyilt a budapesti igazgat&:ág 
énületében. A 100 ezer forintos 
költséggel épült, 50 •négyze.mé
ter alapterU!etű büfét, amelyet 
december 28-án adtak át ren
deltetésének, az Utasellátó 
üzemelteti. 

- 102 57.ázalékra teljesítet
ték éves tervüket, a fogyver• 
neki gazdasági vasút do!gozói. 
A jó eredmény,�•, e!ér-és,á-t se
gí tefte a munkaverseny is, 
amely a jubileumi év t!sztele
t.t,re bontakozott Id. Külön&en 
figyelem.re· méltó eredmény, 
ho,zy az összbe\·ételi ten-;nél 
10,q százalékos eredményt ér-
tek el. 

- 1'1ÁV-AKÖV komr>l-ex· 
l>rigád-értekezletet ta,rtottak 
Szegeden. Az ieazgatóság terü
l"!tén dolgozó 37 ka.,n.plexbri· 
gád vezetői előtt Kis Károl)' a 
s7..e�edi ig.azgató�;-Íg vez-etóie 
szá�olt be, az eddigi erecL"!lá
nyekró1, majd ismertette. az 
1968. évi fela<l,:itokat. Az 1�az
gatósá,! területén a lef{iobb 
eredményt a lo-es sz. AK.ÖV 
érte el. 

- A négy 11.apra. tervezett 
vá.gányzárt két napra rövidí
tették a Sárvár-Répcevis kö
zötti me1lékvonal Zsécleny
Rózsamajor és Chcrne1hf.z
adamonya közötti �zaoka.szán. 
A gyors munka elsősorban a 
zsédenyj VI-os pályameste„I 
szakasz dolgo?ói gyors és lEOJ
kiis.meretcs mu.nkájának kö
szönhető. 

Külön terem családi rendezvényekre 

s=kosztá:lytól a vasutas sport .------------------------------------------, nyekre, esküvől.re, névadó i.inhivei is csak íel tételesen re-

Az �szaki Járműjavító 'Tó- termet létesítettek, amelynek 
rekvés Múvelódési Házban befogadóképes.s,ége 50-70 fő. A 
reprezentatív kivitelű, külön külön te-rem csa'Lád.i rendezvé-

mélhették, hogy sikerül elke- nepségekre kitu.nó lehetőséget 
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� pontjából is számításba vett 

2&0-as üzeme hideg és meleg Gyerő II. Csabára, a va,sutas-
csapat fiatal védőiátékosára A budai he.gyvi.dék egyik teljesítményrepülők köwtt he- 80, a mod.ellezöknél. pedig 40 ételeket, italokat és felszolgáló 
rendkívUI nagy felelősség há- legfestói'bb része a János-hegy ten ·viselik az érdemes sportoló ta,g működött. Ez a 220-as személyzetet biztosít III. osztárult. A ma divatos „verekedő" és a Szekrényes közötti vonu- büszke címet, s három MAV- összlétszám azonban máris a Jyú kisvendég!ői áron. Zenejátékstílus nem kenyere Gye- lat lábánál fekszik a farkas- repülő szerepel a válogatott múlté, mert az őszi ta,gtobor- karról igény szerint a művelő-ró II-nek. Mégis: kitúnóen hegyi repülőtér - ahol a MAV ikerellben:. zás során, eddig több mint 100 

1968 . .JANUAR 2. 

- _Nyugdíjas találkozót ren
dezett Eger állomás párt- és 
szakszervezeti bizottsá:;a. A 
baráti beszélgetésre meghívták 
többek között Budavári Gáspár 
veteránt. aki bos5zú éveket 
töl>Uitt a Szovjetunióban és ott 
v-olt az összejövetelen a 85 éves 
Fónyi József is, akit közvetlen 
a felszabadulás után mint 
nyugdíjast hívtak vissza, Eger 
állomásra vezetőnek. 

- A kultúráit utazás érdeké
ben kifejtett odaadó és lelki• 
i..smeretes munkájuk elismeré
sa!;:ént Simon Pált, Szücs 
Ferencet, Hatvan állomás, va
lamült Kendő.s Vendelt, a Rá
mán Kató fűtóh;;z dolgozóját. 
mint személyszállítási társa
dalmi ellenőröket, a budapesti 
i.gazgalóság vezetője, igazgatói 
dicséretben és pénzjutalomban 
részesítette. 

- A Vasutasok Jótékon'.V!'á� 
gi Orsr.ágos Se.gél;rezó � Biz• 
tosító E,:yesüll"te, a karacsonyi 
ünnep alkalm:í.ból meghitt c•a• 
!ád.i esten. sok szép ajándék
kal kedt·e&kedett az egyesületi 
dolgozók ,ryermekeinek. Az 
atf,.nG4knt Rábai Ferenc ügy
V-e7.etó elnök nyújtotro át, a 
szülői kíséretben megjelent ap
róságokna�c. 

- Bens�es ünnel)ség ke
retében kö�zönfötték Debrecen 
állomás nyugd[ja<J vqsuta�ait 
az állomás zenetermében. � 
több mint 100 m,�ghívo!t idos 
:r.ymc<díjast CszinkÓ<'ki Istvá-'1, 
a Vöröskereszt elnii!te üdvö
zölte, maid Fekete Sándor á!
lomá.síúnök méfü:.tla a nvug
di'iasok munká.s.<=ágát. eredn1f ... 
nJ:eit. A nyugdíias talállcoz6t 
kultúrmfüor znrta. amelynek 
kere'·éb�n fell/-p�tt a n:1-7.l'!dí
i�.sok régi színjátszó gárdája 
is. 

- A Balkán Ieirhosszabb 
:t;la.gúiJa. Ju�o�z?áviáb-an a 
most éoüló Go,;ztiv;n·-Kie<-·�
vo kőzötti va,;ú'vona!O'rl el
ké�zült a B'l:14,�n-féJ.s.zl"et 
lee-hOSEW.R ..... b alagútja. Az 
alagút 705-0 méter hosszú. 

A Hivatalos Lapból 
A Hivatalos Lapból a szoks2er

,·e:�ett bizottságok és a dolgozók 
flgyelmé!>e ajánljuk a l:övetkezéí
ket: 

50. számból: 123 149/1907. t"-?. B. 
Az államvasúti ha,rtbére'i dolgo
zók rnunlc.abéréne..lt: megt-.llapftás.á
ról szóló utasitás módosítása. 

128 879/1967. I/2. B. Csökkent 
munkaképességO dolgozók helyze
tének re�dezése. 

128 152/1967. 1/3. A. A szakszer• 
vezeti intézményes segélyek ki!l
ze�.ésén-elt megYá.litozta t:.ása. 

51, számból : 129 500/19$7. I/2. B. 
A Munka Törvénykönyve és a 
végr'ehajtásá.ra vonc.t'k.ozó szabá
lvok� valamint a l,L,\. V kollektív 
�·zerzódés. 

LAKÁSCSERE 
- Elcserélném Miskolc belváro-: 

sában levő földszinti, Atal.:i.kitható. 
egyszoba összkomfortos, havi 52 
fortntos lakbéni, gáztűtése�. par
kett-ás laltá�omat budapesti haso!1-
lóért vagy garzonért. Levelek.e� 
a szerlcesztóségbe „Miskolc" , jeli
gére. tudta tartani a harcos tá.ma- Sportrepülő Klub tagjai is gya- Az idei ven;enyek mérlege fiatal jelentkezett. s a jelent- dési ház gondoskodik. Lehető

dókat is. Abban, hogy a BVSC korolják a vitorlázórepülést. is kedvező. Először rendezte kezések még nem zárultailt le. ség van arra is, hogy az anyamzila.bda-csapa.ta nem esett ki Most, a téli hónapokban ugyan meg az MHS a Budapest Baj• A klub szeretett.el várja azokat könyVVezetó a művelődési házez OB I. osztályából, Gyerő nem suhannak a gépeik - de 11,Qkságot, amelynek első helye- a vasutas fiatalokat, a.kik ked- ban végezze az esketést, név- a Csabának döntó érdeme van. a klub tagjai ilyenkor sem tét� zettje Háhner István, a MAV vet éreznek a vitorlázó repü-
adást. 

MAGYAJI VASUTAS 

. Vasutasok Szakszervezeténel 
lapja A magyar vízilabda-váloga- lenkednek. A klub Thököly úti Sportrepülő Klub tagja lett. léshez, vagy az ejtőernyőzés

t.ott felkészUlési mél'kőzésein helyiségében már készül az A Nemzeti Bajnokság nehéz hez. 
is jól szerepelt. Igazolta Mar- 1967-es év mérlege. mezőnyében, három klubtag A MÁV Sportrepülő Klub 
� ·t Kál · ·· tsé · ka A u AV Sportrepu„ló Klub szerzett értékies helyezéseket. eredményeihez igien na,gy mér-arovi s man szove gi - .., 

tékben hozzáJ'árult az az erköl-pitányt, aki a mexikói olim- ta lán az ország legréflibb re- Júliusban negyvenen vettek 
pián is sz<imít Gyerő Csabára. pülóklubja - a magyar SI)O'ft- részt a farkashegyi egyhón.apoo cs-i és anyagi támogatás, ame-
D t · 1 ttel · ·tm · repülés ke?.dete óta, közel négy táborbal!l. lyet a Vasutasok Szakszerve-e - u afi 
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:-t évtizede működik. Eredményei • ó -1·~ ztál � zete és a MÁV Vezérlga.zgató-nyen - a a , yero Az ejtóerny s-SZ=S Y 
ság nyúi'tott. Jóvoltulroól ju-emberi jótulajdonságai is se- mindig számottevőek voltak, s kitett magáért, közei 1500 ug-
tott például a klub a r.agysze-gítették, hogy az év legjobb kJU!önösen az utóbbi években rást hajtotf;ak végre . .Megnye-r-

1 í , , h ,·asutas férfi sportolójának ne- fejlődött sokat. ték az Országos Négytma Baj- rű „Fóka" te jes tmenygep ez. 

Szerkeszti a szerkesztő bizottság 
FOszerkesztö: Gulyás János 

Felelős szerlrn:c:'Z.tö: Vis1 Ferenc 
Szerke5ztőség: 

Budapest. VI •. Benczúr utca C1. 
Telefon. vdrosi� 'l29-8'l2 

Ozem1 t� 
Kiadja és terjeszti a Népszava 
r.apklad6 Vllllalat. Budapest. vu. 
Rák:6cz1 út 54. Telefon · 224-819. 

Felelős k1adM Gábor Marton. 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 

lgazgatOJa 
Csekkszámlas,ám: >5 915 001-K SI. 

BÓBIS ILDIKÓ 

'lrezzük. nokságot, második helyezést Radványi Zoltán 
Beszéló számok szereztek a Budapest Bajnok- ,-----------------------------------

Az idei év eredményeit mu- ságon. Elsák lettek a sorlkötele
tató táblázatoklból, érdemes rek ornzágos járórversenyén, s 
néhány adattal me.gismérked- az NDK nemzeti bajnolcságán, 
ni. A vitorlá.zórepül.ók - idén második helyezést szerezrek. 
4566 felszállást hajtott;ak végre MAV ejtőernyős lett az első, 
és összesen 2098 órát töltöttek a lengyel Wroclaw klubbal ví

A művelódési ház vezetősége 
a külön termet a vasutas dol
gozók családi rendezvényeire 
mindenkor szívesen rendelke
zésre bocsátja az érdeklődók
nek. Az igényeket azonban idó
ben k-éri1, bejelenteni a 138-

211-es városi telefonon. SzH„-ra La onyomda 

Megítélésünk szerint a női 
egyéni sportolók közül a vívó 
Bóbi3 Ildikót illeti az első 
hely. Igazán „veszélyes" ve
télytársa talán csak az úszó 
Turóczy Judit lehetne, aki re
mek magyar bajnokságaival, 
pompás Európa-rekordjával, 
hazai és nemzetközi győzel
meivel ragyogó évet zárt 
1967 szilveS2lterén. 

Judit és Ildikó között az 
elsőbbséget azért ítéljük a fia
tal vívón6nek, mert emléke
zetünkben még frissen él a Jú, 
liusban, Montrealban lebonyo
lított vívó világbajnokság pat
tanásig feszült izgalma. Bóbis 
11 csapatbajnoki döntő előtt 
lnár megszerezte egyéniben az 
Igen értékes 3. helyet, világ
bajnoki bronzérmét :megőriz-

a levegóben. Osszehasonl!tá:sul: vott versenyben is. 
1964-ben a levegőben · -töltött Szólnunk kell a klu,b model
ó.rák száma még csak 1547 volt. lező szakosztályáról is, ahol 
Ez évben 521 felszállás ered- negyven lelkes fiatal és idő
ményezett te!jesítményfelada- sebb modellező dolgozik. Hosz
tot. (Időtartam, magasság, táv- szú évek óta, minden je!entő
repülés.) A „szezon" alatt 16 sebb ve-rsenye-n, vtlágbajnoksá
klubtag tette le a „B"-vizsgát gon, nemzetközi és hazai t,"€1'• 

- ez gyakorlatilag az egyedül- senyen az élvornilban van11ak. 
repülést jelenti. 11 „C"-vizsga Remek hajó- és repülőmo
született - ennek feltétele: 10 delljelk kö:zrul sokat a Közleke
percet meghaladó revil,lés a le- <lési Múzeum kiállító tem1ei
kapcsolási maga.sság felett. Hat ben is láthatunk. 
új ezUstkoszorússal gyarapo-
dott a klub teljesítményrepüló- Várják· a fiatalokat 

ÚJ ESZ TEND Ő 

inek tábora. Az ezüstkoszorús 
jelvény feltételei : 5 órás idő
tartam. 1000 méteres magas
ság, 50 km-es távrepülé3. A 

Az évad során, a vitorlázó 
szakosztályban kereken 100, az Új é�, új strigula az öreg munkaasztalára Köseöntünk új év! 
ejtóernyá5 szakosztályban (Gustav Kripl rajzai) 
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A vasút 1961. évi teljesítménye 
a számok tükrében 

Január 12-én.. pénteken 
Lindner Józse.J vezédgaz.gató
helyetites sajtótájékoztatón is
m..°'l"tetre a MAV 1967. évi tel
,iEs.ítményét és az ez évi fel
ad.a1:ok.at. Beve:z.etójében el
mondotta, hogy a múlt 
esztendő a korábbi évek-
hez képest bonyolultabb, 
több irányú és változa-
to., jellegű feladatok meg
oldását követelte a MAV
tól. A :népgazdaság által tá
masztott szállitási szük.sé€le
tek kie!légítése során például 
már számolni kellett az új 
ga:lldaságirá.nyítási rendszerre 
való áttérés előkészületeinek 
hatásaival. A szállítási és 
egyéb tevékenységeket az elő
ző gyakorlathoz képest diffe
renciáltabb módszerekkel és 
ösztönwkkel kellett szabályoz
ni. Ugyanakkor 

a vasútnak is fel kellett 
kész.ülni az új ga.zdasá.g
irányításl rendszer beve-

zetésére. 
Ez nemcsak új szabfilyok, in
tézkedések kidolgozását jelen
tette, hanem az új gazdaság
politikai szemlélet megértése, 
illetve rneg,értetése érdeké ',en 
S2Jéles körű agitációt is .igé
nyelt. 

Az elmúlt évben végzet.t 
munka értékelésével kapcso
latban killön szólt az első és 
a második félévről. Hangsú
lyozta "hogy az első félévben 
- annak ellenére, hogy a ter
vezett árumennyiséget a MA V 
- vasuton kívül álló okok 
miatt - nem szállította el -
példás J1zervezettséggel az 
alapvetó feladatok optimális 
teljesítésével, a fuvaroztaté'.: 
�értueinek maradéktalan ki-

elégitésével növekedtek a gaz- mélyszállítás bevétel és költ
cfaság.t eredmények. Ez min- SEg különbözete 27 millió fo
denekelótt annak tulajdonít- rinttal volt kedvezőbb a bázis 
ható, hogy a vezetés és a vég- időszaknál. Az áruszáUítási be
rehaj.tás egyértelműen tudo- vétel 329 millió forinttal ha
másul vette: a teljesítmények !adja meg a bázisértéket, és 
csökkenésével egyidóben és 26 millió forinttal az előirány
párhuzamosan kell az üzemi zatot. 
és köUségmutatókat javítani, A bázishoz képest a fizető 
az élő- és a holtmunka terme- árutonna-kilométerre jutó At
lélcenységének növelésével a la,gos bevétel 0,5 százalékkal 
ráfordításokat csökkenteni. emelkedett. Az áruszállitá, 

A második félévet úgy ér..é- költsége 70 millió forinttal volt 
kelte a vezérigazgató-helyet- kevesebb az elmúlt évinél, s a 
tes, hogy a célok elérése bizo.. fajlaoos költség - 1000 fizető 
nyos mértékben elmaradt a árutonna-kilométer/forint 
lehetőségektől. Különösen vo- 354,86 forintról 341,5 forintra 
natkozik ez az elmúlt év két csökkent. Az áruszállítás nye
ut,olsó hónapjára. Itt lehetne resége 
hivatkozni előre látott és nem 
látott objektív nehézségekr<!, 
mclyek kedvewtlen hatása 
ténylegesen jelentkezett. En
nek ellenére az adottságolk 
mind a műszaki fejlesztés, 
mind a felkínált árumennyisé
get illetően nagyobb és gazda
ságilag is jobb eredmények el
é.résére nyújtottak lehetőséget. 

A vezérigazgató-helyettes 
ezután a személy-és áruszállí
tási teljesítményekkel foglal
kowtt. A vasút 

1967-ben - becsilli adatok 
szerint - 418 millió utast 
és 115,6 millió tonna árut 

szállitoti. 
Ez a személyszállításnál az elő
irányzathoz ,iszonyítva 5 mil
lióval, az 1966. évihez kJpest 
pedig 1 millióval, az áruszál
lításnál 2,4, illetve 800 ezer 
tonnával kevesebb. Ezzel szem
ben az utaski.!ométer 0,4 szá
zalékkal, a fizető utaskilomé
ter 1,1 százalékkal nőtt. Az át
Ul{IOS áruszállítási távolság 4,Z 
azázalékkal emelkedett. A sze-

332,5 millió forinttal ked
vembb u el6z6 évinél 

A személyvonatok menet
rendszerúsége az 1966. évi 
95,92 százalékról 96, 7 s:zázalék
ra alakult. Az utazási sebesség 
1,1 százalékkal haladja meg 
a bázis időszak eredményét. 
Itt azonban meg kell jegyezni, 
hogy a nemzetközi vonatole 
menetrend szerinti közlekedé
se a MAV hálózatán még min
dig nem kielégítő. Sajnos, n001 
sikerült még jelentősebb előre
haladást elérni a S7„emélyko
csik tisztán tartását, világítá
sát és fú !Jését illetően sem. A 
műs.zak.i problémák ITV.?llett 
olyan mulasztások fordultak 
e!ó a belföl,dí é.� a k:i!földi for
galomban egyaránt, amelyek 
fegyelmezettebb munkát.-al, 
következet.es el!e-nórzéssel 
megelőzhetők lettek volna. 

Az áruszá.llí tás.i teljes! tmé
ny�k alakulásával kapcsolat
ban el kell még monda.ni, hogy 

(Folytatás a 3. oldalon) 

Átadták a századik M62-es 
Diesel-mozdonyt 

A Nyugcrti pályaudvaron ja
nuár 8-án, hétfőn Rödönyi 
Károlu miniszterhelyettes, a 
MAV ve?krigazgatójának és 
K. M. Gosztyenin, a Szovjet
unió kereskedelmi kirendelt
sége helyettes vezetőjének je
lenlétében Ny. A. Turik, a Ju
ganszk.i mozdonygyár igazga
tója ünnepélyes külsőségek 
között adta át a 1zázadik 
M62-es Diesel-mozdon11t Töl-
011es Lajosnak, a KPM I. Vas
útt Fóo.,,-ztály 7. szakosztálya 
Vezet.ójének. 

- A 2000 lóerős mozdonyok 
azállltásárn a tárgyalások 
1961-ben kezdődtek, a szállí
tás-! szerződést pedig 1963-ban 
kötöttük meg - mondotta rö
Vid beszédében Tölgyes Lajos 
llZ.Ukosztályvezetó. - Az első 
&zovjet Diesel-mozdony 1965. 
áprili.s 28-án már beérkezett 
hozzánk. Ha hozzávesszük, 
hogy a Szovjetunióban eddig 
normál nyomtávú mozdonyo
kat nem készítette/e, aklkor 
ószlntén elmondhatjuk, hogy 
ez a auors átállás az őszinte, 
baráti kapcsolatnak, 1egiteni 
akarásnak köszönhető. 

A beérkezett mozdonyok ed
dig kitúnően vizsgáztak. Di
cséretes, hogy a vezetőálláso
kat a mozdonysz,emélyzet 
eg� védelmében h:mg-
1zlgetel& terekkel választották 
el a gépteremtől, és így a vc
zetőtér zajszint értéke szinte 
a minimális. Hogy mennyire 
hasznosak ezek a nagyteljesít
mény'J Diesel-mozdonyok, bi-
2Xlllyítja a következő két adat 
is, 1957· ben a MAV tehervo
natal 100 elegytonnaki!ométcr 
összteljesítményének 29,1 szú-

zaléka esett az M62-es soroza
tú Diesel-mozdonyokra. S 
núnden egyes szovjet Diesel.
mozrlony - a gözvontatással 
S?.emben napi 10 ezer forint 
üzemköltség megtakatt.itást je
lent a MAV-n:ak. 

A rövid kis ünnepség után 
Tölgyes Lajos szakosztályve
zető az újságírók kérésére el
mondotta még, hogy megkez-

-· 

dódtek a tár!111alások a 3000 ló
e-rős, fűtőberendezéssel ellátott 
szovjet Diesel-mozdonyok 
szállítására. tgy minden re
mény megvan arra, hogy az 
elkövetkezendő években a ma
gyar vasutakon a közkedvelt 
Mtl2-esek nagyol;b testvére, a 
3000 lóerős mowony is meg
jelenjen. 

Sz. J. 

A 1110, M6Z-es Dfesel-mozdon:, 
(MTI Fotó Kácsor Lásuó feh•.) 

A MÁV Vezérigazgatosagának 

és a Vasutasok Szakszervezete Elnökségének 

IBÁ NYEL-VEI 
a munkaverseny-mozgalom 1968. évi célkitűzéseinek 

és az éves vállalások kialakításához 

A Magyar Allamvasutak s.zállfü:ási tevé
kenységét az elmúlt évben na,gymért,é.1<>ben 
segítette a vasutasok tömeges éS aktív rész
vétele a Nagy Októberi Szocialista Forrada
lom 50. évfordulója tiszteletére szervezet:t j1;1-
bileumi munkaversenyben, melynek soran 
tovább fejlődött a szocialista munlravensenv 
politikai és köZgazdasá.gi tartalma.. Ja�lt 
a szocialista munkaverseny szervezese, irá� 
nyitása, a szakmai vezetés és a nwzgalmi 
sze-rvek, különösen a KISZ és a szakszerve
zetek együttműködése. Külön elismerés,t érde
melnek a szocw.list.a lnigádmozgalomban 
részt ve-cő Jwl!.ektivák, amelyel, élharoosai 
voitak a vcüla.!ások kiala.kításának és teljesí
tésén.el:.. 

Az 1968. évi népgazda5ági szillitási felada
tok alapján az előirányzat szerint várható a 
vasúti áruszá.llitási igények nön�kedése, az 
utasszállitási feladatok is meghaladják az 
1967. évi színvonalat. 

A szá1lítási igények maradéktalan kielégí
tése a vasúti kö:clekedés legfontosabb felada
ta. A ga:z,da.sá;;irányitás új rendszerében 
1968-tól az eddigieknél fok.ozottabba.n kerül 
előtérb€ a gazdasáqosságra való wrekvés, a 
ráfordiúÚlek csökkentése, a termeLéke11,yS€g 
további növelése. Ezzel pá;rhuzamosa,n bizto
sítani lkell a vasutasok élet- és munlkakörü.1-
ményeinek javíllá.5át, a munkaidő fOlko=tos 
csökkentését. 

A vasút területén folyó srocialista munka
verseny fő feladata, hogy a fentiek figyelem
beV'éte!ével az eddigieknél még fokozottabban 
segíi.se a =illítási Bl tenn,>..Jési feladatok gaz
daságosabb végrehajtását, valamint az új 
gazdasági irán:,itási rendszerre törtiénő átá:1-
Lás zavartalanságát. Segítse elő az üzemi de
mokrácia továbbfejlesztését, a áolgozák veze
tésbe való fokozottabb bevonál;át. 

Tovább kell javitar.i a munkaverseny szer
vezését és irú.nyítását, a szakszervezet és 
KISZ-szervezet együ.ttmílk.ödését, a közleke
dési ágakkal, szállító váJlal.atoT.kal való kap
CS-0!.awkat. Biztooítaa:bi .ke!J, hogy a dolgozók 
állandóan ismerjék a szolgálati hely, üzem, 
üzemrész konkrét feladatait. A gazdasági ve
zetők és a szakszervezeti szervek segítsék a 
ver:;eny helyileg legjobb formájának. kiala
kítását, a váll . - k és cél.kitú.7.i:sek .cido®)'
zás:rt, azok végrehajtását, és a vég..rehajtás 
el1e:nőraését. 

A vasút 1968. évi !el.adatai teljesí�c 
eló:;cgítése érdekében a szocialista munkaver
seny irányeh"eit az alábbiakban határozzuk 
meg: 

1. A vasútüzemi gazdasági eredmények ja
vítása érdekében minden szállításra felkínált 
árut idóben a minöségi követelményeknek 
megfe!.el6e-n keLl elf,warozni. Az érdekelt te
rületeken hatékonyabbá kell tenm a vasút 
fuvars:rerző tevékenységét, 

2. A gazdálkodás eredményességének növe
Lése jelentős mértékben fokozható a ráfordí
tások c-'i:ikkentésével. Valamennyi területre 
kö2lJ)Onti feladatkénit kell mcgha tározni az 
önköltségcsökkentést. 

3. A tehervonat.ok tervS7Jerú közlekedtetésé
nek biztosításával növelni kell az áruk Jre
reskedelmi se�t. az utazószemélyzet le
terhelésének kedvezőbb alakuLását, valamint 
a vonóerő gazdaságosad>b kiha6zná1ását. 

4. A 'k.orszerú vonóerő mind nagyobb mér
békben jelenik meg a háló33.ton, melynek 
lcövet,k�tében vonóero7mpac,tás növekedés 
jeLerutkezik. A helyes fordulótervek kiaZakí
tásáoo.L, azok betartásával el foeZI érni - kü
lönösen a korszeril mozdonyoknál - a kapa
citások 11.atékony kiha.sználását. 

5. A vonatforgalom pontosságának nö\·elé_se 
érdekében tovább kell javítani a s:z.emélyszal
litó vonatok menetrendsz.erű indítását és koz-
1 kedtetését. 
e 6. A vasút üzemeinél (járműjavító! egyéb) 
központi feladat a javítási és gyártási időta-r
tamok csökkentése, a tervszerű jármílkib�
csátás megvalósítása. A végzett munká>.lc mi
nőségének növelésével egyidőben a ráfordítá
sok csökkentését, a gazdaságos munkáltatást 
is célul kell tűzni. 

7 Az építési szakszolgálat t.erületén elsód
leg�s feladat a munka termelékenységének 
javitása, a létesítmények átadási hatá�dej.�
nek betartása a mi.nőségi munka, a raforo1-
tások csö.kiken't.ése, va�t a rekoru.1:rukciós 
munkálatok ütemezés szerinti végrehajtása. 

8. A pályafenntartási főnökségek részére 
legfontosabb célkitűzésként határozzuk meg 
a pályák minóS€gi állapotának javítását, a 
munkaidő gazdaságosabb kihasználását, a ter
rr.elékenység növelését, a költségek csökken
tését. 

9. Az anyagszerkezelési szakszolgálat terü
letén a megfelelő mennyiségű és v.;lasztékú 
anyagellátás biztooítása a központi feladat. 
Ezzel egyidóben a gazdálkodás ha,tákonyabbá 
tétele éroekében csök!kenteni kell a szalu;zol
gálat önköltségét, fel kell számolni a fölös � 
nem haszm:áLható anyagkészleteket. 

A g=dasági célkitűzések mellett azzal 
egyenrangúan valamennyi szakszolgálat terü
letén célkitűzésként határozzuk meg a dolgo
zók munkaköriilményei:nek és egészségvédel
mi feltételeinek állandó javitását, a munka
biztonság növelését, a szociális és kulturáli• 
ellátottság színvon.a/.asabbá tételét, a dolgo
zók szakmai és általános műveltségének nö
velésére fo<'.,anatosítandó intézkedéseket, a 
azok következetes végrehajtását. 

Mindezek szükségessé teszik a 57..ociális 
beruházásokra rendelkezésre bocsátott össze
gok te1·vs.ze1:ú felhasználását, a létesítmények: 
haJtáridőre való elkészítését és rendeltetéssze
rű használatát. Azok a szolgálati főnökségek. 
amelyek szociális létesítmények kivitelezését 
végzik, külön vátla!ásfoént ve(ll{ék fel azok 
határidőre t--aló elkészítését. 

Az irányelvek azokaJt a fontosabb feladato-
kat hábároz:iák ineg, -am.éTy „ telJ(!S.,.1t·"'r ...... __ 
illetve túlteljesítése elősegíti a fuvarozási igl-
nyek kielégítését és a MA V üzemi eredm� 
nyelnek kedvezőbb alakulását. 

Az iga;,�atóságok a fentiek alapján alakít• 
sák ki 1968. évi vállalásaikat, hatarozzák meg 
azokat az eszközöket, versenyformákat, cél· 
kítü.zéseket, a.-nelyek biztosíthatják a vállalá· 
sok teljesíté.9ét. 

A swlgálati f� a hálózati irány• 
elva'-, valamint az igazgatósági vállalások és 
céhlritűzések figyelembevételével alakítsák .!G 
éves váJ.Lalásalkat, a mw1,kaverseny helyileg 
legjobb formáit, az erkölcsi és anyagi elisme
rések adományozásának egyéni és kollektit 
feltételeit. 

A M<Z{/1/ar All.amvasutak Vezérigazgatósága 
és a Vasutasok Szakszervezetének Elnöksége 
meg van győződve arról, hogy a vasutas dol
gozók a jubileumi munkaversenyhez hasonló 
aktivitássaJ. a jövőben i.s maradéktalanul tel
jesítik kötelez.ettségűket. Ennek megfelelő 
helytállással, a vasúti közlekedés kapacitásá
nak gazdaságosabb kihas.znál.ásá.val, a munka
és üzemszervezés fokozott javításával ered
ményes g'a.7Jdá1kodást folytathatunk a gazd:a
ságirányít.ás új rendszerében. 

l'llagya.r Allamvasuta.k Vezérigazgat-OSága 
Vasutasok Szakszervezete Elnöksége 

Bizalom az „Egyetértés" 

kazánkovács szocialista üzemrésznek 

Határidő előtt 
5 hónappal 

A debreceni jármújavltó 
dolgozóinak 72 százaléka szo
cialista brigádban dolgozik. Ez 
a munkában, tanulásban, egy
más elvtársi, baráti segítség
nyújtásában is példásan kife
jezésre jut. 

1968-ban, az év el.só munka
napján az üzem dolgozói jól 
felkészülve fogtak hozzá az új 
év feladatainak, a jóváhagyott 
népgazdasági tervből rájuk 
háruló célkitftzések teljesíté
séhez. 

Az új év első munkanapja a 
legnagyobb változást az üzem 
16 szocialista üzemrésze közül 
az ötszörös „Egyetértés" ka
zánkovács szocialista üzemrész 
dolgozóinak hozta. Az üzem
rész 123 dolgozóját az üzem 
vezetós(!ge - kísérletképpen 
- te· nentette a munkába 
történő je!.enlétet iuazoló bé
lyegzéri kötelezettség alól. 

Munkakezdés után néhány Január 9-én Tapolcán ünne-
perccel az üzemrés-.tben járt pélyes külsőségek között a 
Novák János üzemvezető, Ko- szak.szervezet, a Vasúti Főosz
vács János szocialista üzem- tály, a szombathelyi igazgató-

ság és a tapolcai csomópont részvezető, Korponai Lajos or- dolGozóinak jelenlétében ad-szággyú!ési képviselő, az alap- ták át a 700 ezer forint költ
szervezet párttitkára, Nyéki ségyel - az állomás mellett 
Sándor műhelybizottsági tit- - épült új MAV orvosi rcn
kár és Szúcs József KISZ-tit- delőt. 
kár, akik elmondották, hogy a Az 1968. évben elsőnek át
bizalommal egyetlen dolgozó adott egészségügyi létesítmény 

. . . méreteiben és felszerelésében sem elt vissza A munkalcezdes egyaránt megfelel a legmoder-elótt tíz perccel már vala- nebb követelményeknek is. 
mennyi dolgozó átöltözve a ! Benne kaptak helyet az üze
munkahelyén volt és várta a 1 

� � ellenőrző orvosok, az 
. . uzenu fogászat, amely a vas-kezdest Jelző dudaszót. utas családtagoknak is ren-

Az üzemrész 10 szocialista delkezésére áll. Kisebb labo
brigádjában dolgozó 123 mun- ratórium és fektető Is szol
kás iránt megnyilvánuló biza- gálja a dolgozók egészségét. 
lom egyik formája ez, amely- Dicsérettel kell szólni a ta
ben az üzem vezetői részes!- polcai pályafenntartási főnök
tették a kazánkovács kollek- ség dolgozóiról, akik lelkes 

munkával elősegítették, hogy 
a rendelő határidő előtt öt 
hónappal elkéi.zült. 

tívát. 
Volosinovszki János 
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A Magyar Államvasutak területén folyó 
szotialista munkaverseny 1968. évi 

télkitúzései 
A MA V terffletén az � tel,esttffléért, llletV09 túltelje

gatóságok a KözZekedés- éa sítéséért. 
Postaügyi Minitntértum él!l a E � be1IOl 
Vasut.asolc Szak.1zervezete lehetőség adódbk a ll'Zl0ligálat1 
Központi Veze� Vörös helyek, � és középszintll 
Vándorzánlajának, !;!. • �ó- irányító =vek elgondolásai. 
J?On!<>k, szolgálati. fo� a g:a:zxl:aságoosá,gra való önálló 
es uum.ek, a kiváló vasutl 
csomópont, főnökség, üzem, :are� továbbá az egyém 
cím elnye!"éséér.t viersenyemek, es kollektív kezdeményezések: 
i;zervezett keretek között ki-1:xmtakozásárullk és érvénye-
me,ghatározott cél!dtfulések sülésének. 

L 

Az igazgatóságok munkaversenyének 
célkitűzései 

Az igazgatóságok munka
versenyének célja a közép-
szervek megfelelő érdekeltsé
gének biztosítása, a szá.llitásl 
feladatok el végz,ésén túl a rá
fordítások csökkentése, az élő 
és h,oltJrnunka tennelékenysé
g•ének: :növeloése, a munka- és 
üzemszervezés fokozott javí
tása. 

Az igaz;gatóságak végzett 
munkájának értékelése az 
alábbi mutatók alapján törté
nik: 

ft. Egy el.szállított áruton
V nára eső fajlagos köl1ség 
tervhez viszonyított csökk.en
tme. 

• Kocsügényes árutonna 
szállítá..<;i előirányzott 

:mennyiség túl1leljesítése. 

• ('.z igazgatóság egy dol
gozójára eső elegytonna

kilométex- teljesítmény cémti
tűzéshez v:i.swnyitott túltelje
sítése (tJennelékenység). 

A A i.-onatt,or,g.a,lom pontos
V ságának és tervs2l€!Mísé
gének az eszközök felhas;má
lási hatékonyságának fokozá
sa 

a) személyszállító vonatok 
menetrend szerinti utazási se
be�gének. alakulása; 

b) vonatközlek!edési terv 
be-tartásának növelése;  

c )  közvetlen irány- és 
gyorstehervonatolc utazási se
bességének növelése; 

d) egy d� mozdonyra 
eső 100 etkm teljesffllmény nö
velése; 

c) közvetlen és irányvona
tok áltlagos t.erhelásének nö
velése. 

A felsorolt mutatók � 
axánya az igazgatóságok össz
teljesítményénél az alábbiak 
szerint szerepel: 1. sz. mutató 
40, 2. sz. mutató 20, 3. sz. mu
tató 15, 4. sz. mutató ewJ.tte
sen 25 százaJékos értékkel. 

A fentielk al:apjá:n az igaz
gatóságok eredményei ne
gyedévenként kerulnek érté
kelésre. A neí/'lledéves öSszesi
tett eredmény a:apjá.t képezi 
az ig<zzgatóságot megiU.etó 
r,rémiumolc és juta.Zmazássze
rú anyagi ösztönzők alaku.lá
sa. 

A félév<!S, illetve éves � 
szesített eredmények alapján 
kerül adományozásra a leg
jobb eredményt eléro igazga
tóság részére a Közlekedés-
és Postaügyi Minisztérium és 
a Vasutasok Si.alkiszervezete 
Központi Vezetőségének Vö
rös Vá.ndorziászlaja a vele já.
ró 200 OOO f<Yrint jutalommal. 

A fentieken túlmenően az 
i �azgatóságok összesített fél
éves eredménye alapján kerül 
differenciáltan kiadásra a ki
váló dolgozó kitüntetés lét
számkerete, az éves összesí'tett 
eredmény pedig alapját képe
zi a inyeres,égr�ési és 
a jutalmazási keret (élüzem, 
stb.) megállapításának. 

II. 

A kiváló cím elnyerésének feltételei 
A m.ag,Jar fo-rradalml mun

ká3-paraszt lool-mány és a 
Szak.szervezetek Országos Ta.
nácsa elnökségének 1037 /1967. 
s=. együttes határozata alap
ján a közlekedés és posta.ügyi 
111 iniszter és a Vasuta,;olc 
Szalcszervezetének elnöksége 
Kiváló vasúti csmnápont, Ki
Yáló vasúti üzem. Kiváló fő
nökség, Kh'áló vá11alat cím
mel tüntet.heti ki a MA V 
l!''!olgálati helyeit, iilletve a 
minisztérium fófelü,gyelete 
,,Já rendelt önálló vállalatait, 
melyek az alábbi célkitűzése
ket Legeredményesebben telje
sítik és a 1€'1l,többet teszdk a 
Yasút gazdaságosságának, 
r,ontosságán,ak, tervszeri"JSégé
nek é.s kulturáltságának, a 
ciolgozók élet- éA mun:kaikörill
ménycinek ja,itása érdeké-
1,en. 

A Kiváló vasúti csomópont 
c-íméJ.,t folyó verseny cél;k,itú
�ései: 

1. A vasúti csomópontról 
1 nduló személyszállító és te-
1,ervonatok menetrendszerű 
i:'.ldításáook, a vonatközleke
rJés:i terv betartásának a cél
kitűzéséhez viszonyított növe
lése. 

:l. A szállítási teljesítmé
JJyek növelése, a fuvarszierzói 
fovékenység hatékonysá:ga fo
kozásával az elő.irányzott be
n.klandó árutonna túlt.eljesíté
r.e. 

3. A közvetlen és irányvo
riatok átlagos vonatterhelési 
a:ormájá,nak teljesítése. 

4. A teherkocsi-gazdálkodás 
tatékonyságának fokozása. 
( Rak.súLykthasználá3, kocsi-
tartózkodás, eíl'llenletea kocsi
feldolgozó képesség.) 

5. A vonóerő gazdaságos fel
használása, a fűtőházi dol11ozó 
mozdonyállagra eső 100 etkrn 
célkitűzés túlteljesítése. 

6. A kiadott 1000 etk:rn-telje
lítmény túlteljesítése. 

7. A fűtőház ü:rerneltetési 
költségének csökkentése. 

8. A kocsljavítiás min&,é,gé
nel-, tervs:rerúségéneit fokozá
sa. 

9. A kulturált utazás 1!2lÍn
vonalának növelése (épületek, 
kocsik stb. tiszt,asá,ga). 

10. A munka termelé'lreny
ségének növellése a forgalmi 
és vontatási személy-zetnél 
(egy szolgálati órára eső telje
sítmény alakulása, a munka
idő csökkentésénél elért ered
ménye/e), 

A kocsiszol,gá]atl főnöksé
gek>Jrel rendelkező vasúti cso
mópontoknál számot kell ad
ni a mű.szakt kocsiszolgálat 
teljes tevékenységéről, külö
nös tekintettel a szerelvények 
tisztasága, az állom.ásított ko
csik műsreki állapota, a kul
turált utazás színvonalának 
növelésénél erert eredmé
nyekröl. 

A kiváló cím elnyeréséért 
folyó versenyben a va.s1ltí cso
mópontokhoz ta.rtoznalc a. te
rületü1,ön levő szertárak, pá
Zyanfenntartási és távközlő 
biztosítóberendezési szaka
szok. A kitünbetések adorná
nyozásánál és a vonatkozó ju
talmazásnál e 57..oJgálati he
lyek azonban csa'k akkor ve
hetőlk figyelembe, ha az elő
írt céHtitűzéseiket teljesítet
ték. 

Általános 
rendelkezések 

1. Kiváló címért folyó ver
seny t.ételes CÉ!l.kitűzá;einek 
értéltelése alkalmával vizsgál
ni kell a főnökségek egyéb 
munkáját is. Fűtőházaknál a 
vontatójárművek szolgálat
képtelenségének okait és szá
mát. A vizsgálatnál különös 
tekintettel kell Lenni a mun
kásvédelem érdekében kifej• 
tett tevékenységre. trtéke?ni 
kell a tervezett srolgálatt és 

távolléti órák betartását, a 
kettő különbségének csökken
tését a heti píhenánapolc biz-

tosft4acit, • tiamuna -bad 
idővel törtéM megváltására 
i,onatkozó azabdlp betartá
•át. Értéke1nl kell továbbá az 
1000 főre eső balesetek szá
mát, az el62J6 év-hez vl.szooyit
va, valamint az egy sérültre 
eső klie5ett munkanapok szá
mát. 

A fentieken kívOl figyelem
be kell venni, k!llönösen a 
halálos üremi ba!Ereteket., 
arok bekövetkezésének d',mt, 
vaLam!nt a közlekedő vonat
tal �ő baleseteket. A ki
tüntetések adományozásánáil 
a.zonos gazdasági eredmények 
fennáUása esetén előnyben 
kell részesiter>í azokat a szol
gálati főnök.ségeket, amelyek 
kedvezőbb eredményt értek el 
a do¼,ozólc egészségének és 
testi épségének tiédelmében. 

Mérlegelni kell továbbá a 
szocialista muniltaverseny, 
= belül fólként az újítások 
és a swciailista brigádmozga
lom, valamint a szocialista 
mun!ka műhelye, üzemrész.e, 
szolgálati helye címért folyó 
verseny eredményeit. 

Alta,!ában figyelembe kell 
venni a szolgálati főnökség 
egészének fejMdését az ösz
S2leS körülmények együttes 
mérlegelése alapján. 

2. A kiváló címért folyó 
versenyben valamennyi célki
tűzést - kivéve ahol más elő
írás nincs - éves szintre kell 
megállapítani és ennek meg
felelően kell az elért eredmé
nyeket értékelni. A szolgálati 
főnökségek részére a célkitű
zések számszerű e1.óírásai-t az 
igazgatóságolc á!Lap-ltják meg 
a szaksrervezet területi bizott
ságávaJ egyetértésben. Abban 
az esetben, ha a körülmények 
indokolttá te:szi•k, a már kli
adott éves cé!Jdtcizések év 
közben módosíbhatók. 

3. A munkaverseny tls2lta
sásta érdekében a jutalm,ttzá3-
nál kizáró oloot képez olyan 
bizony la.ti fegyelemsértés, 
amely indokolatlan dónnyeZ 
;ár a szolgálati főnökség va1111 
az igazgatóság részére. 

Nem adornányo:r..ható kitün
tetés olyan főnökség részére, 

ah<f nem hoznak �"1Dlllt
sá.gra olyan tényeket, ame
lyek negatívumként érintik a 
szolgálati hely munkáját. 
Amennyiben ilyen tények a 
kitüntetés adomán1,'0zá.'la után 
kerii.Ln.elc csak nyiltiánosságrcl 
és bizony!táat nyer ainnak el
ha.Ugatása, az adomán1,'0ZOtt 
kitüntetést vissza keU 1'0'nni. 
A vasúti csomópon,tok rés7Jére 
adornányorott kitüntet.és El!le
tén a visszavcmás ér.intheti a 
szolgálati helyek egyikét is. 

4. A kiváló címért folyó 
versenyben rálzt vevő S'ZlOlgá
lati helyek eredményei,t a 
tárgyévet követő év február 
25-ig kell felül\'izsg,á1ni. A fe
lülvizsgálat, eredményeit jegy
zőlron.yvbe /cet! rögzíteni, me
lyet meg keU 1ciildeni a KPM 
I/2. seemélyzetí és mu.nl«iüm,i 
11zalcosztály, az illetéke, iLzemí 
szak.osztály éB a V aautn801c 
Szak&zerveze.te közgazda.sági 
osztálya részére. A felügyeleti 
.szervek a szolgálati fÓIIl.Öksé
gek eredményeit év kö21ben is 
kísérjék ffigyelemmel. 

5, A kisebb lé�'lm.ú - 100 
főn e.luli -, szo1gálati főnök
�< és szol.gálati helyek cél
kitúzéseit az igazgatóságo/c ll 
Vasutasok Szakszervezete te
rületi bizottságával egyetér
tésben állapítjá.k meg és meg
felelő szintű beljesítés esetén 
ugyancsak erek a sz:ervek ré
szesítik erkölcsi és anyagi el
ismerésben. 

6. A célltitúz,érek éniékelésé
re vonatkozóarn a felügyeletet 
e1látó szakosztályok, illetve az 
igazgatooágok 1968. január 
31-ág külön értékelooi szabály
zatot tarl:mmak kiadni. 

7. A KLSZ-szerv--ezetek mun
kájánalk értékelése és !elül
vizsg;ál,ása a szolgá1ati hely, 
vállailat, kiváló címért folyó 
versenyeinek felülvuis.gálásá
val együttesen történálk. A cél
kitűzések teljesítése érdeké
ben legeredményesebben tevé
kenykedő KISZ-szervezetelc 
elnyerik a KISZ Központi Bi
zottság és a Vasuta.sok Sza.k
szervezete elnöksége, 11 MAV 
tiezérig�zqatója okletielét és 
pénzjutalamb4n részesülhet• 
nek. 

Újítási ankét 
a budapesti igazgatóságon 
A budapesti igazgatóság a 

vasutas szakszervezet buda
pesti területi bizottságával kö
zösen színvonalas újítási an
kétot tartott. Az ankétra meg
hívták az igazgatóság és a te
rületi bizottság vezetőit, az ön
álló elbírálási joggal felruhá
zott főnökségek vezetőit, újí
tási előadóit, kiváló újítókat, 
szakvéleményezőket és újítás
sal foglalkozó szakszervezeti 
aktívákat. 

Gajtkó József, az igazgató
ság tervosztályának vezetője 
vitaindító előadásában elmon
dotta, hogy az újítómozgalom 
fennállása óta 

a budapesti lgazgarosá4:' 
tcriilctén az eléd megta
karítás közel 115 millió 

forint. 
Az eredmények fokozása érde
kében a jubileumi évforduló 
tiszteletére az elmúlt évben, 
szeptember 15 és november 15 
között pályázatot Tiirdettek, 
amelynek keretében a legjobb 
eredményt elérő újítási elő
adók részére pályadíjakat tűz
tek ki. A két hónap alatt 381 
darab újítás érkezett be, s eb
ből 120 bevezetésre is került. 
Népgazdasági megtakarítás 3 
millió forint volt. 

A pályázat előnyösen befo
lyásolta a mozgalmat. Hatásá
ra meggyorsult az ügyintézés, 
amelynek eredményeként 65 
sz:izalékkal csökkent a hátrá
lékosnak tekinthető javaslatok 
száma. 

Az egész év újítási mozgal
mára jellemző, hogy az új gaz
dasági mechanizmus beindítá• 
sával kapcsolatos előkészítés 
jegyében zajlott le. Ezt bizo
nyítják az 1966. évi bázishoz 
viszonyított adatok Is: ci be-

nyú;tott javaslatok száma 
1966-ban 1090 voit, 1967-ben 
pedig már 1266. Ebből 1966-
ban 411-et, 1967-ben pedig 
450-et fogadtak el. A nép
gazdasági megtakarítás 

az elmúlt két évben 13,% 
millió forint, a kifizetett 
újítási díj pedig összesen 

821 ezer forint vaH. 
Az újítók eredményes tevé

kenységét mutató számok 
nemcsak az újítási szándékot 
tükrözik, hanem az újítási te
vékenységgel foglalkozó dol
gozók intézkedéseinek egész 
sorát, az ügyintézések gyorsa
ságát is. 

Az előadó felhívta a figyel
met arra is, hogy a készülő 
Végrehajtási Utasító& tartal
mazzon olyan szabályozásokat, 
hogy növekedjék az elbírálók, 
szakvéleményezők felelőssége, 
ezen túlmenően gondoskodni 
kell olyan díjazási irányelvek
ről, amelyek az eddigieknél 
még hathatósabb mértékben 
ösztönözzenek újítások beadá
sára. 

A beszámolót vita követte, 
amelyek során a felszólalók 
elmondották, hogy 

a mozgalom kiszélesítése 
érdekében fontos a szolgá
lati helyek vezetólnek pél-

damutató hozzáállása. 
Egyöntetű véleményként hang
zott el, hogy ahol a vezető 
magáénak érzi a mozgalommal 
való töródést, ott az újítást 
előadó, a múszalci dolgozók, 
szakvéleményezók munkája 
gördülékenyebb, következ-
ményképpen gyorsabb és hat
hatósabb az ügyintézés, amely 
lemérhető az elért jó eredmé
nyekben. 

SzóD)'i Lajol 

KITüNTETÉSEK 
A NvfrewlMim-Uhontt 

llflll'ötu WN!]l!ZI kasz "rillamo
llitúában és korszerosftésében 
kifejtett eredményes munkája 
elismeré8éill a Magyar Nép
iköztánllaság Eln&i TaDá,a;a a 

ll1lNlA ÉRDEMREND 

AIANT FOKOZATA 

llfflmt,eJ,ml edománTOZfll ta,ukó .tános, mii= fóint. MAV vm. 
Fel6óve,;et.ék \1:p. F6n.., a 

MUNIA ÉRDEMREND 

EZÜST FOKOZATA 
k1t<lntetéill a.dományoz1la C80lnoky 
T-amás mérnök Int. MAV Terve
z6 Int.; Fodor Il!iés m(lsz. felügy, 
KPM 3. s;,;, Beruhái:ási Felügyeló· 
ség; a 

MUNlA ÉRDEMREND 

BRONZ FOKOZATA 
k:ltllm&tést ka,pta: Oroszváry 
tás,,Jó mémök tan., KPM Ifi, 
SZ&koezt. : Var� Imre memök 16-
m,t., debreceni ig. ; Tier Jóuef 
mús<. int., MAV Debrecent l!:p. 
Főn. 

A kllzlel<edés ée post,allgy1 m,-1-
nlmJ,er az asábbl dolgozókat ré
szesí-t.et>te 

MINISZTERI DICSÉRETBEN 
Jubáa Pál mds<. főlllll„ MÁV 

vrn. Fetsőve-teték .;p. Főn.: Acs 
Gábor mw;e. főlm., debreceod lg. 
II. l:p, és FtL OSlit. ; dr. Tóth 
Györi;,,Y tam., KPM I. Vas, Főoset. 
Beruház.ísl. Felügyelőség; Borbola 
Ján.oS mént. főtan., MA V Terve• 
zö Int. : Sepsl Gergely l.nt., KPM 
I/6. Sz.aloos:z.t. ; Eszeny! Jlln.06 el
leoő-r, Záhonyt BeruházáBok Sx.&k
szerv. Int. Bizot1Ság; Nagy Lász
ló ell., MA V Távközlő és Blzt. 
bereod. l!:p. Főn.; Bognár Imre 
tóig., KPM Ifl.. Sza.koszt., P;t.pp 
.József músz. 1nt., Debreceni Ep. 
Főn. v. sz. epitésvez. ; Ujvári Ist
ván mllsz. int., :hfAV vm. Fel.:.ő
vez. �P. Főn.; Tőkés Ferel'lc s.e-

Cédfeivln � KA:V Debreeal b 
Főn. ; Gtil Gyula --..&kW! 
főmt., Záhonyi Benih- KlSZ-
1>1%.. Borok István )t(lm(ly- brl
gádw,z.. Szaibolcs megyei All. 
)':pltőip, Váli.; lldkó Imre mfi,E. 
főlnit� KPM Ifi. s-.; Rabi 
László postai mQaz. fe!Oa� Posta 
Közp. Kll.befilzem. 

A kllzJekedés <11 --c,t ft
llllsZter helyettese, a MA V ftzér
lpz� .. lilábbt do� 

VEZÉRIGAZGATÓI DICSÉRETBEN 
részesí-: -- l!Cálnláa 
músz. ea., MAV vm. l'ehs6vez. 
l':p. Főn. ; Va:1.u An.óai s�t!szt, 
Debrecent Ep. Főn. n. ... Ep. 
vez. · Móricz J&uid mémölt fo
tnt., 'MÁV Tervezó Int.; Papp 
Laszló II. segédtiszt, MA V VIU, 
Felsóvez. l':p. Főn. II. "'- Ep. 
vez. ; veres Ferenc műsz. töLnl., 
MA V Dei>re<:enl l':p. Főn. llL s-<. 
Ep. vez. ; Németh Alajos mérnök 
főtan., MA V Szak- é6 Szerelőlp. 
Főn.; Boldog Laj0&'5 elil.., MÁV Táv ... 
közló- és Blzt. berend. Sp. 1'6n. ; 
Mol.nár György rerm. oszt. vez., 
Nyiregyhá,.a Közút,! VáG.; Szitás 
János el:ienór MAV Debrecent E;,. 
Főn. m. sz. J;;p. vez. ; Té;ren Lász
ló segéd.ell., MA V Vili. Felsövez. 
J;;p. Főn.;  Nagy Em6 ellAmőr, 
MAV Debreceni Távközlő ÉS 

Bizt. beren<I. Fennt. Főn.; Kaló 
Ferenc kubikos., EM Sz.a,bolcs me-
g�r A�l;f�l:;,.;-';!Uv ��,;,� 
cen1 Ep. Főn. IV. sz. hidásiz Ep. 
vez.; Molnár Sándor hb. m-0.Sz. 
dolg., MAV Tervező Int. ; S7JabÓ 
József segédt.lsz't, Nylregyhá.z'! 
tth. ; Vámos József segédmunkás, 
MA V Vil,L Fell;ővez. Ep, F6n. L 
sz. Ep. vez. ; Hajós Jenő f6lnt., 
MÁV Anyagell. Ig. ; TMh Zoltán 
m úsz. e!L, MA V Debrecent! 1':], • 
Fón. VL sz. Ép. vez. : Gyán4 Lász
ló postmm lls:z.. főfelügy ., Pootaig. 
Debrecen: Jónis György !el
vlg-y� MAV Távközlő és Blzt. be
rend. l':p. Főn.; Oláh Béla müsz. 
fóel:i., MA V Vill. Felsóvez. J;;p. 
Főn. ; E'üzesd. Pál főfelügy., Debre
ceni ig. IV. OS21t..; Garbacz István 
e],!., MAV Távközlő és Blzt. be• 
remi. J;;p. Főn., Tuti Péter kltoen
delltségvez., 21. sz. Aut.61cözJ... Váll.. ; 
Nagy Péter mérnök !ólnt., Debre
ceni lg. V. oszt. : Gróf Jóu:ef mér
nök 16tan. KPM I/9. Sza.k002't.; 
Helyes Mihály segédelJ!enór, Nylr
egyháza fth., Háló Sándor posta 
músz. szaJckezeJó, Postaig. Deb
recen ; Németi Sándor segédell., 
MA V Debrecent J;;p. F6n. 

Még egyszer a betegségmegelözésról 
A Mawar Vasutas hasáb

jain már foglalkoztunk a szű
rési és a gondozási munkávnl. 
Most röviden tekintsük át, 
melyek azok a leggyakrabban 
leselkedő veszélyek, amelyek a 
szervezetet károsíthatják, és 
melyek azok a betegségek, 
amelyek megelőzése vagy kellő 
időben történő kezelése az 
egyén szempontjából sors
döntő lehet. 

Dolgozóink jelentős részét 
érintik az időjárás viszontag
ságai. A klimaviszonyok ellen 
maximálisan igyelcszfü,k vé
delmet biztosítani. (Téli felké
szülés.) Ennek ellenére nem 
valamennyi ártalom védhető 
ki. Nem ritka dolgozóinlt kö
zött a reumás, különböző moz
gásszervi megbetegedés sem. 

A munkavállalók másik, 
nem keyésbé jelentős csoport
ja munka közben rendszeresen 
találkozik az egyéb ipari üze
mek területén is előforduló 
por, gáz, gőz, vegyi anyagok
kal, illetve az ezek okozta ár
talornmaL Gondolunk itt pél
dául: a szénmonoxidra, az 
ófom és ólomtartalmú vegyü
letekre, különböző -sai;akra, 
azolc gózeire, s nem utolsósor
ban az utóbbi időben egyre 
szaporodó mií.anyagolc lcáros 
hatásaira. 

A felsorolt anyagok a szer
vezetbe jutva, azt károsíthat
ják, előidézhetik a bőr, a lég
zőszervek, a vérképző rend
szer, egyes szervek (vesék, 
máj) károsodását. A szervezett 
védekezés, a munkavédelmi 
eszközölc helyes alkalmazása, 
a munkavédelmi elóíráso!< 
pontos betartása mindezeket 
az ártalmakat csökkenti, eset
leg nullára redul(álja. Ennek 
ellenére nem nélkülözhetők az 
orvosi szűrővizsgálatok, a szer
vezet állapotának az ellenőr
zése. 

Más természetű károsodást 
idézhet elő a szervezetben a 
rázkódás. Megint más termé
szetű elváltozást okozhat a 
zaj. Elváltozásokat idézhet eló 

a folcozott szellemt ígénybe
vétei, a fokozott felelősségér
zet és -tudat. 

Az utazószemélyzet munká• 
jának természetéből adódik, 
hogy ezeknek az embereknek 
életritmusa megváltozott. 
Munkájukat az otthontól tá
vol végzik, kevesebb időt töl
tenek családjuk körében, rit• 
kábban étkeznek otthon. Pihe
nésük, étkezésük igen változó. 
Nem ritka körükben az idegi
leg megviselt, gyomor-bél
rendszeri elváltozásban szen
vedő. A munlcalcörülmé11yel; 
javitása ezek közül az ártal
mak közül is sokat csölcken
teLt, de a szűrővizsgálatok, • 
gondozás indokoltságánc.k fon
tosságát e csoportnál sem kell 
külön hangsúlyozni. 

Nem volt célunk valameny
nyi ártalmat felsorolni, vala
mennyi betegségcsoportra ki
térni. Az előző általános érvé
nyű elvi gondolatokat felvető 
cikkek után, most csupán né
hány gyakorlati kérdésre akar
tuk felhívni a figyelmet. Ha 
sikerült elérni, hogy akik ed
dig vonakodva, többszöri un
szolásra mentek csak szűrő
vizsgálatra, ezután az egészség
ügyi szolgáLat, iltetve a szak
szervezeti aktivisták hívó sza
vára - saját érdekükben -
azonnal elmenjenek az orvos
hoz, úgy a kívánt cél eí/11 ré
szét elértük. A cél azonban 
ennél szélesebb körű. A szak
szervezeti aktivisták legyenek 
szószólói a munkavédelmi elő
írások betartásának, szervez
zék munkatársaikat a szűrő
vizsgálatokra, s nyújtsanak se
gítségét a vasútegészségügyi 
szolgálat munkatársainak a 
gondozási munkában. Végez
zenek egészségügyi felvilágo
sító munkát. Csak társadalmi 
összefogással, a dolgozók aktív 
közreműködésével érhetők el 
még jobb, eredmények a 
vasutasok egészségvédelmé
ben. Ez pedig mindannyiunk 
közös célja. 

Dr. Balassa Mlklós 

Köszön.tötték a gyerekeket 
Gyermekzsivajtól volt han

gos december 23-án a Lökös
házára érkező délutáni sze
mélyvonat. A Curttciben és 
Lökösházán szolgálatot telje
sítő vasutasok gyermekei ér
keztek a MA V kultúrotthonba, 
hogy részt vegyenek a szá
mukra els6 ízben megtartott 
fenyőfaünnepélyen. A szépen 
berendezett kultúrotthonban a 

karácsonyfa alatt nagyon sok 
ajándék várta a gyermekeket. 

A legifjabbal<at HegedilJI 
Sándor, a szakszervezeti bi
zottság titkára köszöntötte, 
majd ezután a kJcsik ünnepi 
műsort adtak. A kellemes 
ha,ngulatban eltelit egyórás 
műsor után kiosztották a kará
csonyi ajándékokat, 

Pacz Jómef 
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A ,,kapagyártó/" az inlrasugaras 

aláverő gépekig 
Január 1-től úi munkarendben dolgozik 

a MÁV Gépiavító 
Nagy utat tett meg a MÁV 

Gépjavító üzem, amíg az egy
kori k:lpagyár név fehd:ésbe 
ment, és a vasút il7.emei között 
e:enJa.rva, bevezeth-ették a 44 
c,rá.& munkahetet. Egyenl.eresen 
jó munka, az új feltételekhez 
i� alkalmazkodó �da kellett 
BZ átá lJ.áshoz.. 

- A azak3zerveuti bizott
aá{111ak az volt az elve, 11.0!111 
a kiesó minfeO'lJ 160 ezcrmun-
1:aóTát músZ11kl intézkedésel.-
1•el s csak kisebb mértékben a 
,i� a:!'igorlttis6.va! pótolják 
- m'lruija Városi István szb
titkár. 

:relmúltban kapott hárornlsm- hám az éves szabadsrág rová
bás lakást Kelentöldön. Ha a sára lábtálc el a ház körüli 
négy kisgyenneke ot'..hon van, 'leenaóket, a n,agytakaritást, a 
nehéz n szobákat c:;iruJsítgatni_, nagymosást. Férjük is itt, a 

barkácsolni _ V3lgm.....,nvie11 MAV Gépjavító Üzemben dol--•---.,• gozi.k, egyszerre lisz:nek sza-.,segíteni"' a.karnak. Most vi- badok - és ha a Urjek is se
ucmt az eZsó =ba.d S20fflbat gítenek a házi munkában, a 
déle1.öttjén. eYJ/11Ul{J4 lesz a 14- vasáim.ap tény!Eg a píh�" 
k.á.sl>an; előveheti a S2'lel"S�- 1e;z. 
kat. Jankovics Lá.<-::ló lmk-la- _ Idén talán még hl is ki-
kato& két n.ipra Cegl-éd1ooroel- 'f'ek - életemben. e!ószö'f' 
re utazik, a nagyma.-ná.::iál tac- beutalót egy üdalóbe - :fordul 
tózkodó kislányához.. Városi István szb-1itkárhoz 

Mezei Gyula., e. 1mk-mú'hely N� 
S
J
=!1�1t1 az első sza-e;zt.er,,,á.lyo.sa 17 esztendeje 

ta.gja a xv. kerületi 'l'anács- bad szomb.-1.tját az szb-tltk.ár? 
na!c !Mint az ipnr'1 osztály át- - Mi kérem dis-""11.Ót vá-

Ncmcsak landó b:ZOt;.;;.i,.,... a:c tagja, gunJe . . . 

/ szombaton r.lszt vesz e<>.,y egész Egyelőre kísérleti jelleggel 
kadvezményró van szó ns!>OS eiJenórzésen. Két édes- kaptak munkaidó-kedvez-• 

J · ej • és Ra ményt. Am remélik - és en- A Ma.nar Posb 30 damb � .  postakocsit vásárol a lengyel KOLMEX Külkereske

delmi VáUaiattól. A 24. és fél mé$er h0f!S2Ú, négy�gelyes kocsik 20 tonna teherbirá-

15:úa.k, belső elrendezésiik kényelmes, a �,ft,ás olyan tökéletes, bog- a postások - ll•c1·r tava'y j·"'·••ba� "a!- anya - NG{JJJ ozs ne .-
-'-t elk'" , • .... _ •• " _, ak ·· ül. nek érdekében min....,., o-

lottuk, hogy kíúrletképpen ta- bi Józsejr.., - ann or '·'--'-let · kb • be hogy végre valóban !Uz sz«- vetnek -, hoinr a = SI-
lán a mi ü.zemün en is ve-

b-"só.guk. Mi,.-.lodketten a géo- keI"I"el �j ";Jc. 
-.1me nawali fé.nyben dolgozha.took. 

zetik a munkai.dfi-csökkentést "" Földes Tu:llÚ 
j gy:a:; m'c'g Dér Sándor �- :
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(MTI Fotó Kácsor UmJ6 feh>.) 

tó -, ezért szeptember 1-re e!- 1 . készitettük az 1968-<U műszaki 
intéö1<edési ten>et. Felülviz.,
r,Atult a lehet� hogy 
rniJye:n módon gazdálkodha
tunk jobban az idónklkel. Csak 
11éMny példát említenék: köz
ponti haj tómúgy-Jrtó részleget 
szerv·ez.tün�<, s ez önmagában, 
a n,lnnfck érintése nélkül 9600 
1mrnkaóra-meg'� karitást ;eze-n
tett. A na,zygépgyártó múhely
}>,>Jl ké� 5 tonna teherbírású 
darut s=eltünk fel, amelyek 
lehetővé teszik a munkahelv 
j<'bb kih.ru;zn,Uását, a meddő 
idő c5Ökk�tését és 12 400 óra 
megtakaril-tlsát. S hogy a mű
helyek mdr az év e1-ején mú
velettervvel, rajzokkal, n11ers
an114gn,1l e'1!/Ütt megkapták 
1968-as felad,atalka:t - 20 eur 
órát nyert.ünld 

- A műszaki mtézkedk! 
t�r-v tervellM-ét december ele
j '•n rendkívüli t.ermelé:i ta
J1ács-kozásukon ismertették a 
múvez.etók - folvi�tta azsz!,
t'l!clr. - Hozzá.szólások, ja
va3lato1c � sora bi2Jony!t.ot
ta, hogy a dolgozók �érll't
té!c : nemcsak kedvezmén11rl!l 
t>c'n azó, caerébc adni u ke!l 
�·Jlami•. A gépműhely dolgo
zói pé!d u1 azt java„s,olták, 
.h� sz:i,m:tásítsák a múve2A"
t�. VDg)is eg,,-egy múvezietó 
csa.'c egy géptípus munlkáját 
irányítsa. Az eddig egyénileg 
d-01.gozó eszter.(lá.Jyosok brl.1?5-
dot alakított,,k, k.épesaégelk
n�k legm.egfelel6bben l'II.Q{71lk 
os'!:tják el e(/1/mM Teöz/Jtt a 
munkát, s csoport�·ezet6t i3 v6-
1<-s„tottak - aki az önmeózást 
e1!á!ja.. Mú-.zak végén a kü
limböz,3 munkadarabokat nem 
V!"';:7..'.k le a gépről, hanem a 
b!'fe�t váltótársuknak 
hngyj-ák. 'll!z7.el is jobban ki
haszná,lják a munkaidőt . . .  

Tízszer 15 ,nrr• 
1 szal,adnap 

Az O.zem mun.lmrendje ,a-
11uáir 1-«i a következőképpen 
módosult: a kétheti 96 órá& 
munkaidót 88 Ó'f'áro caökken.
tették. Az e{IIJ mú.-1zakban dol
í/O?ók tíz napon át - hétf6t6l 
pénteldg - 8 61-a 15 percet 
dolgoznak. a párct!an hetek 
$ZOmbatjain 5 és fél Ó'f'4 ll 
munkaidejük, a páros heteken 
pedig szabad szombatot kai>
nak. A két és három mú.szak
ban dol�k változatlanul 8 
6rat töltenek munkahelYfilcön 
- ám a pá,ros s:1-0anbatokon lik 
is ot1Jhon maradlhaitnak. 

S hoey méltók legyenek a 
bizalomra, mint mindffl �
ben, idén is átadnak a MAV
nak néhánv újdon�ot. 1968 
<'"?Vilt jelen� feladata a pá
lvafenntarnísi 57,akszol�t <"1-
Bt.ása nagy gépekkel. Idén 
e1készft;k a t>endé,,.rintebzed6 
b<>rend„zés prototípus6t. az 
a1áveró /létJekhcz ha.sonló alj
kóztömörít6 gép mlntapéldá-
11yát és az ebó infraaugar:ikkal 
nintez6 aláveró gépet. S az 
emlitett.Pk mellet• számos be
rendezést kors:oonlbbé tesznek. 

A:r. igaz�tóval és a �zak
S7'TV'e2:efi bizottság titkárával 
f„lyratott bes2létgetés után 
m"'<tk>émezttink néhány dol®
zót. hogv mlw-1 töltik ldejüke-1 
a s7,aba,t SZt>mbatokon. 

Mivel töltik idejüket ?  
Tóth �rol11. a gyártmány

szerkesztés technikusa, a kö-

Minden második héten szabad szon1bat 
A vasút 196 7. évi teljesítménye 

a számok tükrében 
Elsö munkanap a Dunakeszi J ármújavítóban 

(Fo!ytatáa az 1. oldal'f'ól.) mennyisége pedig U Sl'.á.-
zalékkal emelkedett. 

Mint m!nden évben ez év el
ső munkanapján is a szokott 
idoben szólalt meg a reggeli 
gyári sziréna" a MA V Duna

keszi Járműjavítóban. Meg
kezdóclött egy új, egy várako-
7.ással teli év első munkanap
ja. 

Az ürem, a munka, a szer
az.i.m, s a gép minden a régi. 
Csak a naptári év lett eggyel 
több, s a munkaidő pedig heti 
4 órával keverebb. l\lfg az 
előbbi zavartalanul csendben, 
menetrend szerint" érke-

�tt addig az utóbbit - a 
mu�caldővá'1tozá,;t - gondos 
előkészület és felmérés előzte 

alatt is termelékenyen, ered- bntnak e csökkentett mtcM"Ct
ményesen dolgozun:c id{i,i,ek.' és egy em�:t.ént, � 

ak2ra.� ial azon iiyek.cz:na.-<, 
hogy ,'vcs tervüket sikeresen 
t.eljesí '3ék. 

Örülnek 

a szabau szombatnak 
A kollektíva határozott 

az új �5éci,r.¼nyitásl rend- &.ek kedvező hatása az árukászer,re va.ló á� a Vll..>út rolc csöd.ck.enésébeD jelentkemW1k,áját és eredményei.t je- zett. A kifizetett kárt.érit.ési lentősen befolyásolja. 1gy pél- össreg 1 millió foointtal volt duá:I. csöidrent a s1lén.termelés, kevesebb az előző évinél. en.oek megfelelően a !uvaro-
A tehervonatok menetrend zásra felndortit s.zém:neruiyiség. szerinti közlekedáséni!l 75,3 s hogy a crokkentett mun- A rnk&úlyoo törlJreGáruknak az s.záza.lékoo ecedmény született, 

kaidő mit jelent az üzem mun- Végezetül pedig álljon itt � árumesmyi.'léghez vis.w-
kása!OO:k, álljon itt röviden Révai S.índo,- szl>-titk:ir véle- nyílott aránya szintén crok- ��=JéWrnl jobb a bázi3 
néhány vélemény. ml-nye. ken.t. Az 1967. 1-XI. h.avi vég-

A korszerű vonóero fokoa::a. 
Az V-<is gyf.rrész.legben - A csökkentett munk<lfdó leges a&tok szerint az import- 1IOs munkába állításának ered• 

Molnár Sándor alvázl.akatos bevezetését a vál!alat gazda- szállítás a bázis1wz képest 5,8 mén
y

eként 
lény

�es váJJtozá-1 
szocialista cím�rt küzdő bri- sági vezetésével közösen a száza.lékl.al nöt.,ekedett, a tran- következetJt be az elEgytonna• aódját kerestü.k me<!. A brigád s=akszervezeti bizottság mun- zitszállítá.s viazont 6,8 826.za- ki

l
ométer :tau-, 

.,... ., I,auizattsá;:-ai k.észítettilk elő. lékkal csök.J.Jent. A tranzitsui.1- k-'--...., �����·•ban """"
. 

�
g 

en
a
• tagjai kivétel n<ilkül vidéi-en 

Szal•••--•ezeti •--•.,..'ésen, 1 ,.,. .... ••- mi 

laknak. Somogl/Í, Antal és Ki- � • .__, � lít.ásolmál mutatkozó emara- gőzvontatás 'f'é3Z€$edése 58,9 czák József nyircsaholyi lako- bizalmi értekezleten 6s az el- di.is részbm ugyancsak az sz
á
zalék

r
ól 49,2 száza.lék-ra 

SO,_ A -távoli Szabolcsca eddig múlt év végén megtartott enet'3iahordozó anyagok fel- .. kk t dd
' .

1
,_ "-

nagyaktiva értekezleten kikér- haszmilásánál tapasztalható cso ·en • 4 1.11 a t>t ... nws von
csak úgy mehettek haza, ha a 

tük a kollektíva véleményét, 5!rukturális vál107.árokkalma- tatás 'f'éazesedése 17 názoalék• 

360 OOO O·ra•t kell pótolni szombati munk:mapju.lmt h
ét

-
ahol a kollektíva ewöntetúen '"'""�ázha<t:6. 'f'Ól 19,7, a Diesel-vonta.tásé pe-

köznap esténként ledolgozták. ...,- dig 24,1-1'óL 31,1 uázalékra nö-
Most mhtdkettcn ih-ülnek, hí- úgy határozott, h.og11 a caö1.- Az ál"us.zállitásaa.l c5sszetüg- vekedett. Erröl, pontosabban a 44 órás szen minden második héten �entett munkaidót be lehet ve- go mús.zaki-gazdas.ági mutn.tók A kol'S2leru von6ero Ü2lem

-mun.kahét bevezetéséről be- már pénte?.en délben h.aza- zetni, mert a kiesett ócáka.t jelen'!&, része kedvezJen ala- készségének nagyobb mérv(l 
5Zélgetünk Kalmár János íó- utazhatnak. caaládjukhoz. jobb, t.ennelékenyebb és fe- k;ult. Javult a teherkocsik át- növelése a javítási százalék 
mérnökkel, országgyiilési 'kép- gyelmezettebb munkával pó- 1agos, s,tatikus terhelése. A 1le- csök'1tentése még kedvezőbb vi.sel.óvel. Fieszl István alvázlaka.tos tolni lehet. S azt, hogy lellll!is- herlcocsipark korazerúsibésével aráinyt biztosított volna a "ŐZ• Ze-...&...yböl J.ác be. Most ���.......,- do'-0-�1• ..,,., eni- bb _.,..._.,..,___ ö·-••~-'_._. .. 

- MM hónapo1,k4l e:ielótt =5
·" és ed .. ��.,...,.,= ,.; =--. __, nagyo ,...,.,..,.,,.,.,., n "'"'"'"""' és a korszerű vonóerő teljesít-én. ült egy családi háza - berként meg!rl ....... ...,_ -'-"'"'""-�-"'tás. A teher go--'os muMk"••al felmértük, é tá ,_ 61"• �~ a • .......,..,,_,,=a,-... - �., ... =�--1'-'ban, a m-ta-na •• Uv dig csak swmbe.t d lu n = E ta�a-latából ---·-k 't'-- t h !-'-·- 953 ··�._, .. � "" "--y milyen intémedéaekrc, ....... Jh • gy nap -�- .,.,,....., .. ....,.,., fl'f' e ...,., karított anyagköl1.ség még ked-,....., vasámaponként „bü.,"o e- nem lehet véleményt alkotni tanná ól 995 tcmná'f'a. a teher milyen elók.észületre van azük- tett" a lakása körül. Pihenés- _ folytat-la tovább az szb-tit- � t:azási. sebessége 15 2 ���-

i
s 

leh
etetit 

vo
:Jn

a. 
ség. A felmérés azcrínt 360 re kevés ideje maradt. gtat 

u · v.,,:;zegezve a vasút 1967. évi 
ezer óra kiesésael kell számol- Most örömmel újságolta, hogy ::�n�:i ���� ":of:Zó!nk ��/��� kilomé- munkáját, megállapítható, • 
nunk, a ezeket a ki!sett

J

mu�- ezentúl már jut ídó 4 pihenés- fegyelmezetten, nagy aktivi-
nov. hogy a �ruhálózatcm folyó 

k46ráka.t killönbözo , orra- re éa 4 „háztáji" munkáf"a is. tás6al kezdtek munkához, 11 A si:állítótariályokban fii- nau11aránvu 'f'elwn.strukci� 
sokból" igyekszünk pótolni. De sorolhatnánk tovább a ez biztosíték a jövőre llé'zve, varcnott áruk mennyisége munkák, a járműpark és a be-

Teldntettel arra, hogy az brigádtagok véleményét, hi- a 44 órá.$ munkahét sil<erére. a bálllsl.dőszakhcxa képest ,-endezések. kc>-szerús!tcse 
Urern dolgozói között nagyon szen kivétel nélkül mindany- 9.3 smltzalékka.l, a rakodó- újabb n.aqy eló,,.e114..,·.ást ;e-
sok e. társadalnú munkás és a nvian örillnek 4 !Z<1b4d nom- SZl!ftllJI Jlmtel. lapokon fuvwmo� '"1k len.tett. Ez azonban a szállitáa 
tanácstag, az üzem vezetói fel- lebonyolításában nem kls gon-
keresték a Dunakeszi ta:n.á- 1-------------------------------------, dot oko

zo
tt. A 

tec
hnikai fejló-

csot és arra kérték a ve:rietó- 11 érdeme a 13 méteres Ath.ida- dés nagyobb üteme mellett 
ket, hogy az üzem t<lnácnag- lóhídnak 4 méterrel való meg- sem növekedett komplexen az 
;ait, tár&4dalmi munká..Mit le-

FBR I BA
_,,,,,.

C�1 
hosszabbítása. A múszald átbocsátó- és szállítóképesség. 

hetó!eg a szabad nombatokon megoldást i. 6 dolgozta ki. A lel1etóségek a.wnl>an jobbak 
vegyék igén11be, tehát hétkö-L- Ugyancsak neki köszönhetó, voltak, mint bármely korább( 
ben ne lE'gyen munkakiesés. hogy a x. osztály energiahor- évben, s ezekből 4 vasút töl>-
Változás történt az ebédelteté- Az ltszaki Jánnújavít :.:_ an ben, pontos a milhelyben. A dozó hálózatát úgy cserélte ki pet is h.4sZ'II.Osfthatott volna. 
&i időben is.. Fen bácsit könnyű megtnldtru. szakmai ügyekben otthonos. brigádjával, hogy egyetlen Mindemellett a jövedelmezőbb 

_ Technológiai és mtlszaki öreg s fiatal egyaránt ismeri Műszaki feladatokban is ön- munkaóra kiesés sem volt. üzemeltetésre való törekvés, 
változásokat voerettek:-e be? és szívesen mutatják az utat állóan intézkedik. az ezzel együtt járó szer-vezé-
Melye!k azok. és milyen ered- jelenlegi munkahelyéhez: az - A múhel11 legnépnenlbb 'O;itásai közfll kfemelkedik si intézkedések, az új technika, 
ményt várnak megvaló&ításuk- aszfalt keverógépekhez. embe,-e - mondja róla Feny- IIZ edz6m1lhe!11 kádjának hú- s a szolgálati helyeken foly6 
tól 7 - F6jamtáat végzünk a: ve.rl Ká'f'ol11 műhetyb!zottság! tési megoldása. munkaverseny lehetővé tette, 

ilzem S<1jdt aazfalt ketierógé- titkár. - Az oaztál11on min- hogy a pénzügyi eredmények - MG.8zakfe�sztúi Intéz- petn - válaszol készségesen dcnki azívesen fOf'dul hoid Elégedett ember a tervezettnek meg!elelőeI\ kedéaae!, illetve technol6gi4i kérdésünkre Czimrák Fere� tanácsérl, sokan kérik segiué- alakuljanak. Ennek következ-t>á!tozáaaal minteg11 114 eze,- lakatos csoportvezetó. - A gét. Feri báczi 11 éves kora óta tében a varu:t az 1967. évi 6'f'át kívánunk „behozni" - t>á!l414t ,-észlegtlnk ötlete alap- dolgozik. Mint i,ik.1iitemén11- eredm.én11ri után <IZ 1966. évi-válaszolt a főmérnök -. Ed- ;án szerezte be ezeket II gé- Nyitott szemmel jár kihOf'dó kezdte „páll,'llfutáaát". ve:I közel azonos izemi ju.taki-dig a lemezek egi,engetéae egy peket. Az Ozem egész teríiletén Tizennégy éves korában lakato kot képezhet. réoí elavult gépen, illetve ezzel aszfaltozunk. Egyi'k f6 erénye, hog:, a mú- tanonc lett és 17 éves yolt, (A vasút 1968. évi feladatai-kézzel törlént. Nemrég egy 
helyben nyitott szemmel jár: amikor kézbe vette a segédlc- nak !ismertetésére lapunk kö-nagykapacitású 17 hengeres 

Kiváló szak.munkás kere.rl a hibákat éa azonnal velet. Majd kitanulta az autó- vetkező számában kerül aor.) csehszlovák gyártmányú le-
intézkedik azok megnilnteté- szerelést és a gépkocsivezetést. mezhengerló gépet állítottunk Vlsl Ferenc 

munkába, ez a gép termelé- Az ltszald Ján:niljavító nem- séf"e. A felszabadulás után azon-
kenyen dolgozik. Azonkivűl rég ünnepelte 100 éves fennál- Idősebb kora sem üadá- nal belépett a szakszervezetbe 
3,5 miU!6ért lengyel gyártmá- lását. A kitüntetettek között )yozza meg abban, hogy a no- és a pártba. A wikffl4f elfog
nl/Ú ke-rékesztergát t. ü::embe tiolt Czimrák Ferenc ía: • c!aluw brígádmozgolombatl ltJltaága nem gátolta meg 11b
helyeztünk, és így megszűnt Munka .!!:,-dem,-end ezűat foko- élen járjon. Minden munka- oon, hornJ kilUlnböz6 társadal
az memek közötti kooperáció zatát kapta. verseny sze,-vezóje és lelkes ml funkciókban i, dolgozzon. 
is. A kerékesztergálást eddig - 1!:letem legszebb emW<:e támogatója. Több évtizedes Jelffr.leg a 1egél11ez�ri ontály
ugyanis a szolnoki ján:nújavf- m41"4d az a nap, amikOf' átvet- szakmai munkája során sok- bizott,ág legoktit>abb ta(lja.. 
tó, az &zalci, llletw, a Le.nd- tem a kitür..tetést - mondja szor kapott oklevelet, emlék-
ler Jenő Jánnújavftó végezre meghatódottan. lapot. Többször volt sztahano- Feri bácsinak még arra Is 
és bizony nagyon sok idő kár- Feri bácsi 25 éve a mt!hely vista, kiváló dolgozó. YOlt ideje és ereje, hogy esti 
baveszett az ide-oda szállftá&- karbantartó osztályának klvá- - Feri bácsi nem szirt tanulással a nyolc általános 
sal, a va-rakozással. Ezzel a ló dolgozója. Nemcsak kiváló népazerú, mert elnéz6 11 mun- Iskolai blwnyitványt Is meg
többmilliós beroMzáa,al ,aját szakmunkás, hanem a reá t,f- kában - csatlakozik a beszél- szerezze. 
magunk t,égezzilk II ke'f'ekeic zott vagyonnak lelkiismerete! getéshez Nagy István osztály- Elégedett, boldoo embe,o. 
eazte,-gálá.sát. A k1-tt mun- gondozója is. Fegyelmezett vezető-helyettes. - Ellenkező- Leánya az '1talánoa Iskola 8. 
kald6 pótlására :meghatározott ember. A m1Ihelyból csak !ik- leg, nagyon aztgon1, nem tzlri osztályába jár, fia mQszerész 
ütemtervet dolgoztunk ki, és ko'f' hiányzott, ami1e0f' gyomM- 11 lazaságokat. Ipari tanuló. Velük foglalko1:lk 
ennek alapján biztosítva érez- m.fltétje ro!t. Nem Ismeri a Elmondja, hogy Fert b4C'd esténként. zük, hogy a 44 órás munkahét selejtet. Pontoe a magánéleté- aevéhez ,ok ú;itcb fazódfk. Az 

Táltelie11itettél& 
• te�, 

A tapolcai fílt6ház dolgozói 
elmúlt évi munkájuk során 
kiváló eredményeket értek el. 
1!:ves tenniket S százalékkal 
túlteljesítették. Onköltaég
csökkentés<sel 4,2 millió forin
tot takarítottak meg. A jó 
eredmények elérését nagyban 
&egftette a 15 szocialista br.1-
gád. Jó munkájáért külön 
dicséretet érdemel Nagy Lász
ló esztergályos, aki Jut&lom.
ként 10 napra a SzoVjetunióba 
utazhatott. 
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Ú i  módszerek a pecsi területen Bódé Öt /,ónap mérlege: 

Hogyan növelhető 
vafy telelonlülke? 14 ezer vagon cukorrépa 

Az igaz, hogy a nemzetközi 
forgalomra még várni kell, hi
szen a tél nem !kedvez a tu
ristáknak. De ezt az Időt talán 
fel lehet arra használni, hogy 
már most készüljünk a nyári 
forgalomra. :E;pp ezért úgy 
érezzük idejében szólunk, 
hogy a kelenföldi pályaudvar 

Eveleji beszélgetés Sarkad állomás vezetőivel 

az utazó személyzet pihenőideje? 
Az els6 látásra nehéz eldön

teni, hogy Sarkad állomáson 
a sűrűn hulló, vastag hópely
hektő! nem lehet látni a cu
korrépával teli vagonokat, 
vagy a teli vagonoktól nem 
látni a sűrű havazást, a vihar
sarki telet. 

Vonatkísérő telepállomás létesül Barcson és Mohácson 

A kollektív szerződés -
am,int az már közismert -
egy utazó szolgálatot teljesít6 
vasutas dolgozó számára éves 
átlagban 2520 szolgálati órát ír 
elő. Ennek keretében a haví 
óraszám a szükségnek megfe
lelően váltakozhat. .Januártól 
áprilisig, amikor a szállítási 
igépyek viszonylag még ala
csonyak, havi 210 óránál is ke-

vesebb lehet a szolgálat, de az 
őszi forgalom idején sem nö
vekedhet 230 óra fölé. Ha erre 
mégis szükség van, azt a meg
határozott keretek között, túl
óraként számolják el. A kol
lektív szerződés áUalános ér
vénnyel mondja Iá, hogy a tá
volléti órák száma nem lehet 
több havi 300 óránál. 

JOBB MUNKAKÖRÜLMÉNYEKET AZ UTAZÓKNAK 

újszerű a szabályozásban, 
h-0gy figyelme kiterjed a dol
gozó két szolgálata között biz
tosítandó pihenő időre, külö
nös tekintettel annak zavarta
lanságára. A távollakó dolgo
zók pihenóidejébe nem sza
bad beszámítani a haza- és 
t.'isszautazáshoz szükség/is időt. 

A kollektív szerzódésb�n 
eliíírtaktól a pécsi igazgatóság 
terüietén tavaly még lényege
sen eltért az utazó szolgálatot 
teljesítők munkaideje, A vo
natkíséróknél például 240 volt 
a szolgálati órák havi átlaga, 
míg a távolléti átlagidő 272 
órára alakult. 

teljesítmény növelésére a „vo
r.ali váltás" bevezetése. Siker
Tel alkalmazzák ezt már Pécs 
-Nagykanizsa viszonylatában 
a Pécsről induló 2417-es számú 
és a Nagykanizsáról induló 
2420-as számú személyvonatok 
szigetvári találkozásánál. Idő
veszteséget ez nem okoz, az 
utazóközönség csak annyit 
vesz észre, hogy Szigetvár 
után újabb jegyvizsgálat kö
vetkezik. A vonatkísérók vi
szont ezzel 4-5 óra - vára
kozással töltött - meddő idő
től mentesülnek. 

Azokban az esetekben, ami
kor ez nem ellentétes a vasúti 
szolgálati érdekekkel lehetővé 
teszik, hogy a vidéken lakók 
lakhe{yükön kezdjék vagy fe
;ezzék be szolgálatukat. 

hogy a telepállomások között �Z€;71-élypénzt�r cs�mokába be-
. .. .. allitott postai, nyilvános tele
,elentös kulonbségek vann!ik. fonfü!ke siTalmas elhanyagolt 
Az együk telepállomásnak sok 

I 
állapotban van. A balatoni 

a rendkívüli vonata, s az ilyen idény megkezdéséig még van 
helyen gyakrabban fordul elő tdő, . ki le?�t és véleménfünk 
váratlan berendelés. De lehet- �zef��ét�

1 \S kell cserélni ezt 

nek a kedvezótil.en távoüs:ágban Egy tény, az a düledező, 
levő szolgála ti helyhez való ös.szefinkált, pis2lkos fabódé 
ragaszkodásnak más, indokol- mindenre emlékeztet, csak te
ható okai is. Ezért mielőtt lefoníülkére nem. 
ezeket a problémákat i;.endez- Molná.r Árpád 
nék, megkérdezik ma;d az „il-
letékest", a dolgozót, raga:;,zJJ:o-
dik-e nagyobb távolságban le- NYUGDÍJASOK FIGYELMÉBE 1 

- Ma reggel a korai teheT• 
rel 78 vagon Tépa érTcezett 
hozzánk - mondja Pintér 
Gyula állomásfőnök -, s ha 
ehhez hozzávesszük, hogy 
Vésztőn, Kötegyánban és Bé
késcsabán egy-egy megrakott 
szerelvény indulásra, illetve 
bebocsátásra vár, akkor azt hi
szem nem túlzás azt mondani: 
azt sem tudjuk, hol áll a fe
jünk. 

A Sarkadi Cukorgyárban 
most van a kampány befeje
zése előtti „mindent bele" idő
szak - kapcsolódik a beszél-

vő munkahelyéhez, nem vál
lalna-e szívesebben számára 
kedvezőbb beosztást. 

A kollektív szerződés alap
ján a szolgálati és távolléti 
órák csökkentésére tett és 
teendő intézkedésekben az a 
figyelemre méltó, különösen 
pozitív elem, hogy az embe
rek, a vasút legnehezebb terü
letén dolgozók érdekében tör
ténnek. 

i getésünkbe Raffai Fer.mc 
A szakszervezet szervezési I szb-titkár. - fgy érthető, ha 

és nevelési osztálya értesíti a özönli� a réJ?:'1· Pedig ed<l;ig 
MA v és GYSEV nyugdíjaso- sem tétlenkedtunk. Az elmult 
kat, hogy különféle ügyes- 5 hónaf! alatt, �ehát . szeptem
bajos dolgaik elintézése végett ber 1-t0! a �ai napig 14_624 
a Vasutasok Szakszervezete vagon repa erkezett hozzank. 
i<özpontjában (Budapest, VI., E�ekne� a _kocsiknak_ a kezel�-
8enczur utca 41.) minden hé- s1:t, tov:i,bb1tását a nu kollektí-
ten szerdán és pénteken, a te- vank vegezte. . 

Dr. Lőrincz János 

rületi bizottságoknál pedig � állomás ve�ető1 elmo;1• 
minden szerdán reggel 8 órá- dottak, hogy mar az elmult 
tói délután 14 óráig a nyug- szezonba_n sik_er�lt jól meg
díjas szervezők fogadónapot szervezru a szalh tást, s ennek 
tartanak. köszönhető, hogy fennakadás 

vagy vagonállás nem fordult 
elő. Míg három évvel ezelőtt a 

GŐZMOZDONYOK ALKONYA 
gyár kocsiállásért 1,5 millió 
forintot fizetett, addig ebben a 
szezonban a kocsiállás mind
össze 100 ezer forint. 

- Perczel Ferenc vonalfó
nök jelenleg is a cukorgyár-

ban van, .hogy az egyTe-máSTo 
érkező vagonok sorsát „egyen
gesse" - folytatja az állomás
főnök. - Meg egy kicsit nó
gatni is kell a cuk:orgyáriakat, 
mert ha nem Igyekeznek, be
dugul az állomás. 

- A cukorrépa szállításán, 
illetve fogadásán kívül még 
milyen munka hárul az állo
más ko1Lektívájára? - tettük 
fel a kérdést. 

- Állomásunk körzete!!-
1 tett, lcözponti állomás. A� 

AKÖV kirendeltségével egyútt, 
9 község daTabáru fuvaTozá.
sát, illetve szállítását végez
zük. Azonkívül nagyon sok 
építőanyag, tüzelőanyag és a 
keverő üzemünkbe nagyon sok 
állati táp érkezik. Az év min
den szakában van mit tenni. 
Hiszen répaszelet-szállítás 
egész évben van. 

- Milyen eredménnyel zár. 
ták az elmúlt évet? 

A kocsikihasználásnál 
101,9, a kocsitartózkodásnál 
pedig a 91 százalékos tervvel 
szemben 93,6 százalékos ered• 
ményt értünk el. Örömünkre 
szolgál, hogy állomásunk kol• 
lektívája szocialista brigádban 
dolgozik, s köziilük egy okle
velet, egy pedig bronz plaket
tet leapott. 

S ha az elmúlt év eredmé
nyeinél tartunk, említést ér
demel még, hogy 1967-ben 614 
ezer ember fordult meg az ál
lomáson, akik közül több ezer 
a rendszeres bejáró. 

A sarkadi vasutasok dereka
san helytálltak, munkájuk, 
eredményük dicséretre méltó. 

(szerényi) 

Hogyan lehet csökkenteni a 
vontatási utazószemélyzet szol
gálati és távolléti óráinak szá
mát, úgy hogy teljesítményeik 
ne csökkenjenek? - A kollek
tív szerződésben meghatáro
zottak feladták a „leckét" a 
forgalom szervezőinek, irányí
tóinak. Elsőrendű fe?adat, hogy 
;obb munlcakörülményeket te
remtsenek a már állományban 
levőknek. A legfőbb kérdés, 
melyre választ keresnek most 
a pécsi igazgatóság vezetői : 
hogyan lehet emberibbé tenni 
az utazószolgálatot te1jesít51e 
m11nkakörülményeit. Nem hiá
b'.!. fáradoznak ez.ért. Már:s 
találtak célszerű. a dolgozók 
számára több pihenést, kedve
zőbb beosztást biztosító meg
oldásokat. E�ek üzemi szem
pontból is előnyösek, mivel a 
meddő idők csökkenését a ter
m"!lékenység növekedését ígé
rik. 

Igyekeznek „helyükre" ten
ni az embereket, vagyis meg
szüntetni azt, hogy a lakóhe
lyükhöz közelebbi helyett a 
távolabbi szolgála ti helyre jár
janak az utazó szolgálatot tel
jesítők. A legltir!vóbb pélcla 
erre, hogy van egy Na(l1Jkani
zsán szolgáló vonatkísérő, aki 
Zalaegerszegen lakik. Hasonló 
problémák másutt is szép 
számmal mutatkoznak. Három 
vonatkísérő például Somogy· 
szobTóZ Kaposvárra ;ár szolgá
latba. Hogy miért? Rejtély, hl
szen Somogyszobon is van vo
natkísérő telepállomás. 

film 
�m m@ 

8�2 111.illió forintot 
takarÍtottak 111.eg 

ÉSSZERŰ SZERVEZÉS 

. Ilyen módszer például a (e
lepállomási decentralizálás, 

MEGKERDEZIK 

A DOLGOZÓKAT 

Ez utóbbi problémakör meg
oldása sem olyan egyszerú, 
mint amilyennek tűnik. A vo
natkísérők ugyanis ;ól tudják, 

-
� fn  

1 
-k-� 

- Eleget konnozt.ák a házakat, iU a kilakoltat.ásl v�! 
(Pus.m.ai Pál raj-u) 

Megvizsgálták, honnan, milyen 1---------------------------------------... 
távolságról járnak be például 
a Pécs állomáson szolgálatot 
teljesítő vonatkísérők. Kitűnt, 
hogy a 101 kilométerre levő 
Berzencéről egy, a 76 kilomé
terre levő Babócsáról öt, a 73 
kilométerre levő Péterhida
Komlósdról három, BaTcsról, 
63 kilométerről két vonatkísé.
'r5 jár Pécsre szolgálatba. Ha
sonló a helyzet a mohácsi tér
irégben, ahonnan tízen ;árnak 
a pécsi vonatkísérő telepállc
másra. Pihenőidejük rovására 
megy, hogy szolgálatba érke
zésük, vagy hazautazásuk min
den alkalommal két-három 
órát vesz Igénybe. Ez az idő
veszteség elkerülhető, ha a 
Barcs környékén lakók Bar
cson, a mohácsiak Mohácson 
léphetnek szolgálatba, ott vált
hatják egymást. Ezeken a he
lyeken 10-15 új jelentkező ls 
van és további vonatkísérők 
felvételére ny:i1ik lehetőség. 
�zért határozták el, hog11 áp
rilis 1-tól Mohácson. illetve 
Barcson úi vonatkísérő telep
állomást hoznak létre. Az új 
felvételeseket � oktatják 
heti négy alkalommal szakosí
tott formában. 

Eddig mlnden este három 
vonatkísérő csaoat utazott ki 
Mohácsra, a laktanyában é;
�akáztak és a reggeli vonato
kat hozták Pécsre. Ha meglesz 
a mohácsi telepállomás. 
ugyanez a feladat elvégezhető 
helybeli vonatkfsér5kkel, akik
nek nem kell családjuktól tá
vol tölteni az éjszakát. Az 

. ilyen ésszerű szeTvezéssel je
lentősen csökkenthető a vo
natkisérők megterhelése és a 
távolléti id6. 

VONALI VALTAS 

Kitűnő módszer az egy szol
gálati órára jutó kilométer-

Tervpályázat 
a Miskolc-Tiszai p ályaudvar 

felvételi épületére 
Miskolc 1859-ben kapcsoló

dott be a ltiépüló magyar vas
úti h.áJóza,tiba. A vasút á.J.tal 
biztosított gyorsabb és gaz.da
ságosabb közlekedési lehetősé
gek MiSLlcolc vár-OSát a mis:kol
ci utas- és áruforgalmat olyan 
n,a,gy rné.1'1,ékben megnövelték, 
hogy 41 évvel később az első 
állomási fel vé<tel..i épiliet már 
kicsinek és korszerútl.enoek bi
ronyu1t. A MAV Pfaff Fe
renc tervei &zerint 1901-ben 
megépítette a ma ismert felvé
teli épületet. A fel.sza,badulás 
után Miskolc - mi1lJt az or
szág nagy jelentőségű nehéz
ipari központja - rohamos 
fejJódá1ek indult. Az fulemek 
t.ennelé!;ének. növelredése nem
csak az áru. hanem az utas
forgalmat is rerulikívül meg
növelte Hogy a vasút és az 
ipar fejlődésének kölcsönhatá
sa milyen ütemet diktált, a2Jt 
néhány számmal j& Lehet ér-
2lékel.wtni : 

M\Skolc VáTOS mai közignz
gatási területén 1859-ben 21 OOO 
lakos 1900-ban 60 160, 1941-ben 
114 674 élt 1967-ben pedig 
114 140 volt a város lakossága. 
A Tiszai pályaudvaron a na
ponta 

felszállt utasok s:záma 
1868-ba.n 615 fő, 1967-ben 

40 OOO fő, 
Ha az érkező és induló utasok 
számát összeadjuk akkor a je-

� időszakban napi 80 OOO 
fő utassal számo.1.hatunk. 

A felvételii épület az elmú1t 
66 év aJa<bt nem növekedett, 
műszak.ilag pedig elavult, s 
felújítás6a.l sem Lehet az utas
forgalmi igényeket a jelell!l.egi 
épületben kielégíteni. 

A Közlekedéstudomány; 
Egyes-ület miskolci szeTvezeté
nek munkabizottsága által ké
szített tanulmány alapján a 
MAV 1962-ben napirendre tűz. 
te a felvételi épület átépítését. 
Tanulmányterv és vázlatterv 
is készült. Tekintettel arra, 
hogy akkor a MAV-on kívül 
más beruházók nem rendel
keztek a s.zükséges beruházási 
költséggel, a probléma. me,gol
dásá!t el kellett halaszta:nJ a 
negyedik ötéves terv időszaká
ra. 

1966-ban Szolnok á11.omás felvételi épületének sikeres 
tervpályázatán szerzett kedve
zó tapasztalatokból kündulva került sor a most meghirdetett t.ervpáilyáza! előkészítésére. megszervezésére. Ebben a tervpályázatban a Közlekedés- és 
Postaügyi Minisztérium az :epítési és Városfejlesztési Minisztérium és Miskolc Város Tanácsa együttesen vesz részt és a pályázat költségeit is kö� zösen váJ.lalták. A tervpályá
zat beadru;á;nak határideje 

1968, május 6„ az elbírá-

Já.sra június 30-fg sor ke
rül. 

Az első p�yadíj ö&s2lege 
100 OOO forint. 

A pályázat során nemcsak. a 
va.,,--úti hanem a postafelvételi 
épületet is meg kell t.ervezni. 
Ezerukívül egy ABC áruház is 
épül, amelynek az a cél;a. 
hogy az utasok, főleg a vidék
Tói bejáró dolgozók áruellátá
si igényeit előrende!éses és 
önkiszolgáló Tendszerrel meg
oldja. Ezenkívül az állomás 
előterének. vár�rendezés.i és 
közlekedési problémru,t is meg 
ke11 tervezni. A pályázati te
rület keleti határvonala a 
MA V építési gépáililomás, nyu
gati határvonala a Tiszai pá
lyaudvart a Gömöri pályaud
varral összekötő deltavágány 
déli határvonala az állomá� 
1. smrr.ú vágá,nya, ésmllct hatá
ra pedig a Szinva patak men
tén húzódik. 

A tervdokumentáció-készíbé.s 
átfutási idejét figyelembe vé
ve, a kivitelezés megkezdésé
nek legkOTábbi időpont;a 1970 
végére, illetve 1971 tavaszára 
várható. :E:rthető hiszen a pá
lyázat volumenét tekintve 
nemcsak a nagy tervezési t.e
rület, hanem a mintegy 90 OOO 
légköbméterre becsülhető épü
lettömeg nem kis munkát ad 
majd a pályázaton részt vevő 
tervezómérnököknek. 

A debTeceni fűtőház dolgo
zói éves szá1lí tási tervüknél 
kimagasló eredményeket értek 
el. A jó szervezőmunika és a 
szocialista munkaverseny s.i
kere azt eredménye2Jl:e, ho.,ay 
az egy dolgozó mozdOIIlyra eső 
100 etkm tervet 102 százalék
ra teljesítették. Az üzemelte
tési önköltség pedig 3, 04 f o
rintról 2,86 forintra csök!kent. 

Emelkedett a munata terme
lékenysége is. Az egy szolgá
lati órára eső 5,6 mozdonyki
lométer célkitúZlést 5,7 moz-

dony kilométen-e tel jes!tették, 
Az elért eredményeket előse
gítette a na.gyteljesi tményíl 
Dia.«tl-mozaonyok munkába 
álli tása, és a különböző szoJg;á.
lati helye)&.el kia1akult jó 
kapcsolat, baráti szellem. 

.Jelentős megtakarítást ért 
el a fűtőház a tüzelóanyagnál 
is. Szénből 7000 tonnávcl, 
gázola;ból 1165 tonnával hasz
nálta/e fel kevesebbet, mint 
ahogy uzt a terv elöírta. A 

megtakarítá.s értélce 8,2 millió 
forint. Marosán Pál 

Baleseti krónika 
December 13-án a Rá.mán 

Kató fütőházba.n mozdonyja
vítás közben a keulöjárdá.ról 
leeseti és halálos fejsérülést 
szenvedeU N34D' Kálmán lÍI 
éves lakatos. Kivizsgálás sze• 
r!Di a balesetei egyéb mulasz• 
� melleü nevezeti elcsú
szása idéáe elő. 

* 

December 19-én Kóbánya-
teheT pályaudvaron váltó- és 
vágányellenőrzés elmulasztása 
miatt a szabad VII. helyett a 
foglalt I. számú vágányra járt 
a 757 számú vonat és eTŐsen 
Táütközött az ott álló M44 123 
psz. állomási tartalékmozdony
Ta. Az ütltözés következtében 
mindkét gép megrongálódott. 
Megsérült a 757 sz. vonat Die
sel-mozdonyának gépkezelője 
is, aki társaival együtt az üt
közés bekövetkezése előtt moz
donyáról leugrott. 

* 

December 20-á.n Ajka állo-
máson az 1892 sz. vonattal 
végzett tolatás közben haJá.Ios 
üzemi balesetet szenvedett 
Hauser Márton kocsirendező. 
A baleset azéri történt, mert 
nevezeti mozgásban levő ko
csikat akart egymás ntán több 
helyen összeakasztani, közben 
az első silteres ráak.asztás után 
a második nyílásnál álló test• 
helyzetben lépett az ütközők 
közé. 

* 

December 20-án 6 óra 18-
kor Nagylapos állomáson vál· 
tó- és vágányellenörzés elmu
lasztása miatt a foglalt III. vá
gányra ;árt a 660 számú vonat 
és kíméletlenül ráütközött az 
ott feloszlatott 2577 számú vo
natTa. Az ütközés következté-

ben 24 jármú kisiklott és ol
dalára dőlt a 660 sz. vonat 
Diesel-mozdonya is. .Jelentős 
anyagi kár keletkezett. Meg• 
sérült a 660 sz. vonat egyik vo
natkísérője is. Megállapították, 
hogy a b,1l.lesetet az állomás 
forgalmi szolgálattevőjének és 
a II. számú szolgálati hely vál
tókezelőjének mulasztása idéz• 
te elő. 

* 

Január '7-én a Gecse-Gyar
mat állomásra bejáró 13'76 � 
vonat az V. számú kitérő ke
reszteződésében elütötte Czulll 
Zoltán váltókezelői. Nev� 
az elütésnéJ. elszenvedett séril· I 
lései következtében életa 
vesztette. 

* 

Január 7-én Székesfehérvár 1 
állomáson a 2. sz. tartalékmoZ• 
dony elütötte a nagykanizsai 
fűtőház létszámába tartozó 
Dünnert Lá.szló mozdonyfút6� 
aki fején megsérült. A baleset 
azért történt, mert neve:r.ctt 
körültekintés nélkül lépett a 
tairtail.ékrrru>zdony úr.szelvé· 
nyébe. 

Áz úi ttJzlenJólen 
OLASZORSZAG U FRANCIA· 

ORSZAG LEGSZEBB TAJAIT 
LATHATJA 

4 /orinlérl 
- ha meqnyerl 
a kétszemélyes 
kéthetes körutazást 
a Szerenese,SorsJátékon 
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Hóban, fagyban is helytállnak 
A lemaradást 

pótolták 
HURRA, ITT A TEL! 

- Gabi � h•ll • 'hói - l:táltoztd: 11 "'maJI • X.,... 
peá fiti napközi ottho!lbctn a tiaSUúll gyereke1'. De � 
örömüknek adtak kifejezát, hanem szán.dékukna.k '8, "°"1 
minél elóbb lumcúrozhassaMk a. fma hóba.11.. A fel« ftllddl 

gyerekek, 1:oo, Ga.bi és Judit n.én! felügyeletével 4UtóOUU
ba. &%álltak, 11,ogJ/ .Unduljanat a. behavazott BIJdára.. 

Saruállítók között Rákosrendezőn A Zalaegerszegi FflUllláz az 
elmúlt év első háromnegyed 
évében tervét nem tudta telje
sítenL A mozdonytelhasználási 
tervnél például mindössze 85,3 
százalékos eredményt értek el. 
Az év utolsó negyede azonban 
meghozta a sikert, a lemara
dást pótották, és a mcu..dony
felhasználási tervnél 106,27 
százalékos eredményt értek el 
A motoros kocsiknál az elmúlt 
év elejétől az év végéig 13 
százalékkal javult a termelé

Ollp&\ t.a1 mii tAnoo11atja, 
b!LJlwdja a �vat a vágányok 
� A áJszála'.k - ahová 
� «áJa nem gurult kocsi 
-, nem Játs:zaoek ki a hóta
karó alól. 

Gurítási mloet nn. 
- Most togyott le a .. �• 

- moodja ld.sérom, Fodor 
Gvörqu állomásirányitó. Csen
des ez a nagy .,örökmozgó" 
Rákoa"endezJ6. NéMfllJI ember 
a „bód<í", a. mel.eQedó ;égvi• 
nigo, a.� cit Wcimget ki. 
A aa.rúá.lfüók, " maquk készí,
tette - d.uzkából ú bádog
Lemez lnpol<:ból ör.rze:tákiolt -
ktutllba Clllá húzódnak. 

Amott a gurítoogép erolköd
're hú= a hajnalban Sturovó
ból étíkezett szerelvényt. A 
domboldalban lassan, egyen
letesen 

nagyokat fújtatva erőlködik 

az öt.csatlós gózös. Ami'koc -
vasutas nye1ven szólva 
megbukik, átjut az emelke
dőn, meggyorsul az utána kí
gyózó kocsisor. 

- FiQyeleml Kezdódik " gu
ritá-3! - ha!lgzik Pénzei LáBZ· 
l:ó �tá&vezető hangja. 

Erdős An.tai_ az állomás 
egyik veteránja - ,.dombi" 
váltóőr - már figyel. Neki egy 
pillantás is elég, hogy felmér
je a „na,gytullpán" helyzetét, 
azt, hogy egyes irányvágányok 
milyen mértékben terheltek és 
hogy helyükön vannak-e a 
váltóőrök és saruállítók. 

Egymást kergetve gurulnak 
le a kocsik a dom.bróL Orosz 
István „hídalatti" váltóőr, aki 
már 20 esztendeje állitja a 
guruló kocsik rész.ére a helyes 
fóirányt, most is biztos kéz
zel szelektálja, osztogatja széj
jel a koasik:a t. 

- 27-re, 16-ra., 36-m, 18-ra., 
16-ra 8, a 36-ra. 14--re kocsi 
gurul hallatszik Pénzes 
Lász.ló hangja. 

A kOC&i•k sizerte-széjjel gu
rulna,k a 37 irányvágányra. 
A?. 52 éves Talc.ács István. i;a
ruállító, korát meghazudtoló 
fr�el ugrik az egyik 
kOC<Si elé. Kezében a sarú. 
L:í.tszik, a szerszámtól edzett 
ké?. engedelme.s.keclik a súly
n:u. Hát.ranéz. Megint c,;ak 
szemmel leméri az álló kocsi
sor távolságát. Egy-két lépést 
hátl'ál a hóban, aztán gondo
san ráilleszti a nehéz, fagyos 
vasdarabot a hótól nedves 
s!nkoronára. Keze a hidegtől 
olyan sötétbarna, hogy össze
oivad a saru sz.inével. 

A Nemzetközi Vasuta& Esz
perantó Szövetség alelnöké
nek, Otto Wa.ldernalc a meg
l:h·ására két hetet töl törtem 
s,•ajcban. Elsóoorban a Szö
Ye� (lnter-nacia Fervojista 
Emeranto Federacio - IFEF) 
u·ú.sági munkájáról, a jövő év 
m�jus.ábain Várnában megren
dezésre kerülő :lO. IFEF Kong-
1· ,zus programjáról ta.nács--
1-:oztunk. Örömmel állapíthat
tuk m<>g, hogy 1967-ben, az 
E'fSZ által meghirdetett Nem
zetközi ldegenforg,,ilnti évben, 
jelentősen növekedett az ér
tlé:lódés a nemzetközi nyelv 
ir,\nt és az érdeklódók között 
e'l)Te több vasutas fiatalt le-
11et találni. 

Az 1968. évi kongresszus ke
Ntébon gazdag kulturális és 
sportprogramot bonyolítanak 
le a rés;,:tvevő fiatalok. A va
sutas eszperantó kongresszu
sok történetében másodízben 
rPndezik meg " lFEF több or
azlio fiataljaiból összeállított 
csapatának labda.rúgó mérkő
zését a t:ámai if;úságt csapat 
ellen. A kongresszust mogelő
&óen, ez év februárjában a 
152JOlllSzkdos AUS2it.ria togad ja 
I:run-sbruckban a téli sportot 
kedvel-S és a nemze!Jcözl nyel
'7'et jól ismerő vasutas fiatalo
kat Európa számo,; országából. 
Európa vasutaa eszperantista 
fia,ta.ljai között élénk baráti 
le1'elezést foapcsolat alakult ki 
a.z elmúl_t ével<:bPn. A francia 
fiatalok megszervezték a le
vele2lési címek cseréjét és a 
baráti kapcsolatok kialakít.á
llához ezállal sok segítséget 
tudnak adni. 

Az alelnöldtel történt meg
bes7.éléseken kívül több sváj
ci eszperantó klub meghlvásá
l'lak is eleget tettem. Elóször 
Zílrichbe Mto1P1ttam el. A 
klub tagjai az i!júság! eszpe-

A kme-tlrez6 percben TMBcl 
J&tván öles léptekkel szalad a 
SZOlllSlJéd ,.fels,égterület" faé. 
Ugyams, ott az állomás egy 
másik &egje, MéoSIZ'd.ros III. 
Jó2'8ef sarúzza a kocsikat. 

- MOSf éppe11 .s-ú1'1ffl „ve
reti" " D 25 éa 2&-ot - mond
ja így vasutas nyelven Fodor 
György. - Talán Mffl. il ez " 
1>a;, hanem az, hofnl az egyik 
t>á.gánv bent oon - kevesebb 
kocsi van rajta, • 
másik meg tele s,an. 
Ez azt jelen.ti, hOfTII az 
üru oogányt hátul ke� fogni., 
sarú.zni, a tele vágáni,t meg 
el,óL Ezért a. két guruló koc8' 
közti idő, a.Lig 1 perc, nem el,éq 
a vi.ssza.térésMz, el,órefu.táslwz. 
Ilyenkor keU a. szomszéd aaru
áL!.it6nak be.segíteni, h4 nem 
a.karja, ho1711 a „túr ver.renvt" 
eqy e.setl.ege1 loocsi8érü.lés 
ronw.. 

E<>,.y kis szünet követike7J.k. 
Elfogyott a fogás, a gurító-
domora feltolt kocsisor. A 
szabadban álló kályhához hú
zód'Ullk • • •  

Kályhához . • .  ? Ew körbe
körbe kilyuka.sztott ooshordó
hoz, melybe11 kékea lánggal 
koksz ég. A kályha körül 

semmi nyoma a télnek, 

száraz, bagiköves a talaj. Kö
rül álljuk a furcsa, jótékony 

1..,Jebb 6 � a leg
jobban. a dolgon és 110ha sem 
kért löbbet tol.át. 

A lm körül 

mele,edó fiatalok, 

16.mbor Károly és Pozsár 
�. a,end,bmi hallgatták az 
öregek visszaemlékezéseit. 

- Nekem már nem sok van 
116.tn:JI - mondja Mészáros 
Jó:mef. és váLkn veregeti a 
mellett.e álló fiatalokat. -
Ezek!>& is ,a-ru, lesz. MáT 3-
4 éve itt van.'IUlk köztünk. 
Megsziolaá.k a telet, a hideg éj
-.ká,kat itt a:z Isun izabad 
ege alatt. Megtanulták és meg
értették, hogy a szolgálatba 
lépés előtt a leg(ontooabb do
log a vágányok megtekintése 
és a saruk, a szerszámok meg
vizsgálása. Egy kicsit meteoro
lógusnait is kell lenni, mert 
másként kell szél.ben, hideg
ben vagy melegben, egy vagy 
t.öbb kocsi esetében saruzni. 
Es núndennél fontosabb éber 
ren. fi.gyeLni! De nemcsak ma
gunkra, a mi vágányainkra, 
hanem a mellettünk dolgozó 
társunkra I&. 

Közben megint rákezdett a 
hó, a a mikrofon pedig mesz
szire szálló hangon bömböl: 

- Figyelem! Kezdődik. a gu
rítási 

kenység. 

F E L H Í VÁ S !  
Az úttörővasút felvételt hir

det a februárban induló úttörő 
vasutas és postás tanfolyamra 
Felvételre jelentl<:ezhet mill• 
den budapesti vaw Budapest 
körnvékén lakó úttörő pajtá1, 
aki az általános iskola IV „ V „ 
VI. osztályába jár, tanulmányi 
eredménye legalább 3,5, egész
ségi szempontból úttörő vasúti 
szolgálatra megfelel és az Is
kola úttörő csapata javasolja. 
A felvétel ideje és hei,e: 1968. 
január 28-án és február 4-én, 
9 és 12 óra között az OtttsrcS
tiasút HútiösvöZW állomásán. 
Megközelíthető a Moszkva tér
ről 56-os villamossal é9 58-os 
autóbusszal 

melegforrást. Feloldódik a szó, 1------------------------

csak úgy mi.nt kezünk, lábunk 
- 15 éve taposom itt télen 

" ha.va.t, &szel, ta,,a,,sza.l " 
sarat - mondja az 58 éves 

Tizenöt évig vonatf ékezó volt 
Mészáros III. József. - Mee- Naw Láulóné 15 évig egyszoktam, meg.szerettem ezt a folyt.iban tehervooat-fékezó sok .figyelmet igénylő veszé- ként szolgálta a vasutat. Volyes mesterséget. Sok nehéz natfékezóként utazni hosszú napot, nagy munkát éltem itt éveken át, télen, nyáron, daát a vágányok között. De az colva az időjárás viszontagsá-ember úgy van ezzel is, hogy . l, k" • ka A csak a sz.épre emlékezik. ga,va nem onn�u mun ... 

- Az ötvenes években tör- maoa nemében 1zmte egyedut
té-n.t, a túl.oiúlyos mozgalom ide,. • 6.lló, _ho� valaki n6 Zét:!7:e 
jén - veszi át a swt Takács e�nlfl kita;tással, enn� ,z�-
1 stvá-n -, a.mikor az egyik vossággal e! akarattal va.!ZalJa 
mozdonl/vezet6 mindig tol.ó- ezt " . neh�z mu.n11t, Nai:;, 
gépet kért. Egl/szer megviccel- L:íszloné vallalta. Konny sw
tük.. Volt az alsó határnál egy k!;Jc a s�ébe, amikor életé,
Ferencváro.,ba tartó hldeggép. rol beszél. 
úgyis probléma volt az el:.cül- - Szegén.u 1orsba11 éltünk 
dése, hát rátettük a vonat ,'"é,- özvegy édesanyámmal. Férjem 
gére. Amikor azután állt a ki- 4 frontra lcerült, ahonnan 100 
járat egy má.s„k mozdonnyal százalékos hadirokkantként 
egy nagyot fütyültettünk, an- tért haza. Vala.menn11iilnkr61 
nak je:éül, hogy tolásra kész.en m.aga.mnak kellett gondoskodáll a toló. A mozdony,·ez,ető ni. f,.., kerültem a vasúthoz. hátra nézett, minthogy hátul "" 
látta a gépet, no m� fütyülést Von.a.tfékezönek vettek fel. 
is hallott, megindult. Nag,J- Nem tiolt könnl/Ú. De ígye
szerúen, kőnnvedén ment a. hi- keztem hel11tál111i éa úgy ér
iteg mo.roorm114I terheUen. zem, szerettek, megbecsii.ttelc.. 

Két hét Svájcban 
rantó mozgalomról kértek t:6-
jékozta tá&t. Elismeréssel 6.lla
pitották meo, hooy a szocialts
ta o1'Szágokban - köztük Ma
gyarorszáoon is - az utóbbi 
években a.z eszperantó moz
galom jelentősen fellendült. A 
negyedévenként megjelenő la
punkat a Hunyara V!vo-t (Ma
gyar :filet) többen Ismerik és 
olvassák Svájcban. A zürichi 
klub tagjai résrere újsá�ak 
is beilló körlevelet ad ki ha
vonta, s ebben a klub havi 
programjáról, a svájci eszpe
rantó élet híreiról tájékoztat
ják a tagságot. összejöveteleik 
családias hangulatúak, az elő
adásokat közös vacsora előzi 
meg. Jogosan büszlrel.1-..-edhet
nek azzal, hogv Európa szin
te valamennyi országából vol
tak vendégeik, akik a vendég
látásért járó köszönetet a ven
dégkönyvben is kifejezték. 

Jártam Bázelban, a na.gy 
kultúrájú és történelmi múlttal 
rendelkező városban Is. Itt 
különösképpen a sok érde'kec;
séget és újdonságot nyújtó 
gyógyszerész-múzeum tebizett. 
A . múzeum épülete igen régi, 
mar az 1328-as években tör
ténik róla említés, később -
1514-tól 1518-ig - Era.smua 
lakott a házban, de gyakran 
járt itt Paracelsu& is. A gyűj
teményt tíz nagy teremben he
lyezték el. Láthatók itt C80ll• 
tok, fogak, bór, epekövek, mú
mlapor - ezek voltak a 
gyógymere'k ősei. Szépek a ré
gi orvosi és gyógyszerészeti 
konyvek, valamint az 1488-ból 
származó diploma, az els6 
.,privát" gyógyszerkönyv 1595-
bóL Külön szekrényben talál• 

hatók a régi mik:rOl!zkópok a 
legrégibb példányoktól a ma 
használt modem eszközökig, 

Báze1ból az óragyá.rtás ha
zájá,ba: La Chauz de Fondsba 
utazta.m. A város cs:zperamtis
tái a magya:r eszperamtó iroda.
lom legkiválóbb művelőiről 
hallhattak előadást.. Vendég
látóim a városban található 
óramÚ7.leumba invitálta'k. mely 
Igen nagy élményt jelentett 
s�momra. Ez.en a vidéken a.z 
óraipar a.nnyira fejlődött, hogy 
statisztikai adatok szerint 
évente 44 millió órát, vagy 
óra.szerkezetet állíta.nak e16. 

La.usa.nne-ban színe<; vetltett
képes előadás formájá� ha
zánk legszebb vidékeit mutat
tam be a város e.,;zperantistAi
nak. Az elmúlt évben szép 
számmal jártak lau•anne-iak 
Buda.pesten az 51. Eszperantó 
Világkongresszuson. Annak 
Idején nagyon megkedvelték 
fővárosunikat és elhatározták, 
hogy hamarosan úira elláto
gatnak Magyarországra. 

Kéthetes svájci J tartózko
dásom során j[rtam még 
Bernben, Luzernben és az 
olasz nyelvterületű Luoa.n.o
ban Is. A Svájci Szövetségi 
Va.rutal<: menetrendjét úgy ala
kították ki, hogy nagyon jó az 
ö&szköttetés az egyes nagyvá
rosok között. A vaskos menet
rendkölllfl' - melvne1c külön 
ki.adása ia tian - részle+•s 
azálloda.i tájékoz+.atást is nyu;t 
a.z utazóknak, feltüntet! nem
eaak az árakat, de a szállodá
hoz történó eljutás lelietóaéoét 
ts. A pályaudvarokon és ki
sebb állornAsokon több nyel
ven tájékoztatják az utasoka.� 

Horváth Károlv vonatvezető, 
aki 1 1  évig utazott Nagy Lász
lónéval, így beszél róla. 

- Szorgalmas, kita.rt6, f•
ra.dtságot nem ismerő munka.
társ volt. Néhánv évvel eze"5tt 
sürgósen tov6.bbítani ksl�tt 
egy vonatot. Még eg11 „rendu" 
zárféke& kocsit aem tudtak 4 
t•onathoz hozzáadni. Ew „pia.
tori" kocsi volt " zdrfél<:. Hi
deg, zimortkós tél volt, ka.rá
csonv előestéje. Mindenki sie
tett háza, aki csak tehette. 
Nam,né soron kfvül t>d11alt4 az 
utazást, mert a v.imt érdel;e 
úgy kívánta. 

Jó munkája elismettSe4tént 
1960-ban kiváló dolgozó okle
velet kapott. 

Nagy Lászlóné az új t!-r első 
napjaiban befejezte vasúti 
szolgálatát, nyugalomba vo
nult. 

Vu hty'8 

Közlik a vonat adatait, ez ét
kező.. és hálókocsi helyét a 
szerelvényen. E2lt egyébként a 
peronokon elllelye7le'tt táblák
ról is le lehet olvasni. A 
Schweizerische Bundesba.hne11 
(SBB) utazási irodáiban i7Jé.. 
ses, színes l)I"()61)ektus lát
ják el az utaisokat. A csa.lá.dok 
jelentős része utazási kedvez
ményt élvez hétvégi uta
zásulk során. Kedveltek az 
úgynevezett kombinált utazá
sok is, melyek tetszés S?..erlint! 
útvonakm, vonatan, hajón, 
autóbuszon történnek.. Ez az 
oka annak, hogy Svájcban az 
idegenforgalom, a turisztika az 

A bóa!laia 1"án a „vesztesek" haVM szlklamászásl versenyre 
hívjá,k ki a ,.,győzteseket". it.s máris hurrá, hurrá csataklál
üssal fu&o&k a dombtetőre. & a „he«Y-csúcs" ec7 mé&er-

l'd méc magasabb lett. 

év minden szakában jelentős. 
(Tómér Em.6 képriportja) 

A vasút tevéken11e11 bekapcso-
lódik a különböző kulturália éa 
sportrendezvénvek szervezéaé
be. Ezek népszerűsítésére hó
napokkal el,óbb azínes proa
pektusokat bocsátanak ki. 

Végül néhány szót a svájci 
eszperantó mozgalomról. Lét
számuk elmarad hazánk esz-

Sikerrel zárta 1967. évi tervét 
a miskolci járműjavító 

perantis.táinak számáotól, még- A miakolci Jármúja.vító dol-
. kt" d "--· go:r.ót az 1967. évre elóirány-IS a 1van olgo:miak, "'ven- ____..... t h-'·ocsi t , _ _.,_..., ként tartanalk k� ~•• . e "'"' . erm"":' ""?" 
sítáborozást. A Berni Rádió munltat. vaJ.amint az ózdi es 
hetenként négyszer sugároz · DIÓIS?;főri K?hászati Üzemek 
eszperantó nyelva műsort. tz- kocs:iJaina.k Javítását már de
léses, színes nagyméretű nap- cember 20-án befe;ezték. Az 
tárt is megjelentetlllek Svájc év há�evó részében a ter: 
lt>\'SZebb vidélceinek lllusztrá- vEID: felül elv� teherk?C51 
cióival. Mm1t számos má.<J or- fóvu:sgás javitások szarna 
szágban Svá;ct-an i8 11 i,a.a- meghaladta a százat. míg a 
utasok � nemzetkö=i nyel" ú MAV-nak átadott. középjaví
mozgalom élenjárói. Tevéke-

1 
tásokat 150-11el növelték. lgy 

nyen vesznek részt a Nemzet- 1967-ben 3830 hel11_ett 3950 fó-
. oizagás teherkocsit és 2800 kö:,;1 Vasutas Eszpera.ntó Sziö- Jiel11ett 2950 futójavításo& ko

vetség munkájában és ez elit adtak át " MAV--nak il
év májusában rendezendó 20. let1'e a kohászati üzemeknel<:. 
IFEF kongresszuSl"ll Is azép Az c:nzágban egyedü

l számú küldötbség utazf•k majd mJakolcJ. jármfijavító végzi ! el. személyvonatok fűtésére szol-Dr. Fermc,sy Imre gáló fűtőkazánkocsik kazán-
az IFEF ifjúsági tagozatának jalnak nagyjavítását. A 111tésl 

ehlÖk8 idény megkezdéséig 31 flltőka-

zánkocsit adtak át a forgalam
nak. 

A Kz oorozatú t,eherk� 
korszerú.sítési tervét 30 darab
bal teljesített.ék túl. összesen 
880 kocsinál végezték el az ol
daloozlop er.ésitéseket. 

Pál la&ria 

A HIVATALOS LAPBÓL. 
A Hivatalos Lapból a Kalraer

vezetl bizottságok és a dolgozói< 
figyelmébe &Janljuk a követk.ea6-
ket : 

196'1. 6vt sz. szAmból: 131 1tNl(lW'1. I/3. B. A vasúti szabályaént!aekkal 
kapa;oLatos eljár4.s, 

130 012/1967. 1:Kereskedelmi Szall:
osztá,y B. Hlvr.talos vRBút1 jeff 
érvényt.Qrtamánalt megllosazabbf
t4sa. 

1968, "1 1. 1zámblll 1 118 Ut/lN9. BVKH. 'Oj fuvarkölt!JélszAmftA.t és pénztári elszámolást ren� 
zések a beUöldl úutorsaJ� 



• MAGYAR VASUTAS 

Fölényesen nyerték a bajnokságot I N D O K O LT PANASZ 

BFJ(JTOTr AZ NB 1-BE A NYUGATI VASUTAS FÉRFr SAK.KCSAPATA 
- l'OfllU'll,fl Pali bácsi 

megint feZhozt4 az NB I-be a 
N1/U{l/J,ti Vaau.tas se-t .... . 

A Magyar Sakk Szöv,:.tség
ben hallottuk ezt a dicseretet. 
l''oganui Pál, a Nyugati Vas
utas se sakk szakosztályának 
vezetője azonban sokkal sze
rényebben fogalmazza meg a 
sikert: 

szakosztályok hallani .sem 
akarnak arról, hogy ezeket a 
versenyzőket átengedjék a 
vasutas sakkozást legmaga
sabb szinten képviselő Nyugati 
számára. 

képviselő - Nyugati Vasutas 
SC sakkozók gondjai is szóba
kerültek beszélgetésünk során. 
Sajnos, ezek a gondok nem 
kicsik. Mindenek előtt a helyi
ség probléma aggasztó. Még 
jó, hogy Fogarasi Pál a buda-
pesti VI. kerületi TS Sakk 74 ig:i.zolt versenyzö 
Szövetségének ts elnöke. !gy 
hozzá tudja segítell!i az I. csa- Pedig a nevelőmunka körül 
patot, hogy a TS épületében a sincs hiba ennél a szakosztály
mérkőzésekre egy megj'elelő nál. A 74 igazolt versenyzőből 
termet kapjon. A többiek jelenleg is 24 úttörő korosztá
azonban - a Nyugati Vasutas lyú, akikkel Alföldy László 
SC sakk szakosztályának tar- szakoktató, Dely Péter nem
talék I. osztályú és a kerületi zetközi mester és a többiek is 
bajnokságban működő továboi szívesen foglalkoznak. Fel is 
három csapata - a Nyugati neveltek már jónéhány k.itúnő 
üzemi étkezdéjében tartja ed- játékost, ezek azonban nem 
zéseit, mérkőzéseit. Ez a hely- mellettük foglalnak helyet a 
zet azonban nagyon messze mérkőzéseken, hanem vel:ik 
van az ideálistól . . . szemben, az ellenfeleknél. 

Mint minden ú.ioncnak, a Csak példaként említik az 
most feljutott szakosztálynak NB II-es Láng elsőtáblás játé
is az a fő célkitúzése, hogy kos át, Stugel Józsefet, vagy a 
megkapaszkodjék a világvi- Vasas Izzó harmadik táblását, 
szonylatban is kitűnő magyar Hódosi Lajost. Mindketten itt 

I sakksport legmagasabb qszt.á- értek igazi sak-kozóvá, azon
lyában. Erósítést azonban nem ban elmentek a szakosztálytól 
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- Vegye tudomásul, beperlem a vasutat. Olyan sokai 
késünk, hogy ezalatt 20 forinto, vesztettem uliln! 

(Puszt.a.f Pál rajza) 

Készülünk a le/szabadulási 
kulturális seregszemlére 

- CMpatunk valóban fölé
nyesen nyerte az NB II-es 
bajnokságot. A második he
lyezett Pécsi :Ercbányásszal 
uemben 13,5 pont volt a baj
nobág befejezésekor az eló
t1!,'iJnk. A végén már inkább a 
mibik tiasutas csapatnak, a 
Gv/}ri MAV-DAC-nak szur
koltimk, hogy sikerüljön nekik 
a. második helyet megszerez
ni. Az utolsó fordulóban azon
b:m váratlanul vereséget szen
,·edtek Zalaegerszegtől. Még 
így is egyforma volt a pont
S3ámuk a pécsiekkel, azonban 
a Pécsi trcbányász győzött az 
egymás elleni találkozón és ez 
döntött.e el javára a második 
hely sorsát. 

tud szerezni, az NB II-ben sze- oda, ahol kedvezőbb élet- és A Közlekedés-- és Postaügyi felszabadulása tiszteletére ren-
repe!t csapattal ülnek r.�ajd a munkakörülményeket tudtak a Minisztérium felügyelete alatt dezik. 

Kh•áló teljesítmények 
tábla mellé az NB I-ben is. számukra biztosítani. álló középfokú technikumok és 
Keserúen mesélik, hogy jóval 11:s mégis: kemény elhatáro- szakközépiskolák 1968-ban is Cél : a tanulók ismereteinek 
alacsonyabb osztályokban sze- zámk. hogy most már nem megrendezik a hagyományos bővítése, a Szovjetunió törté-

Ismét visszatér beszélgeté- replő vasutas csapatokban is váltanak ,,retúrjegyet" az kulturális és sport seregszem- nelmének gazdasági és lrultu-
Eünk áz NB I-be visszajutott akanna egy-egy olyan képes- NB I-ben. Minden játékos azt l?.iüket. A seregszemlén a rális életének alaposabb meg
Nyugati Vasutas SC sakk szalt- ségú versenyző, amelyik erősí- ígéri, hogy tudása maximumát Vasútgépészeti Technikum is ismerése, megszerettetése, a 
osztályára. Fogarasi Pál, aki teni tudná az NB I-es szakosz- nyújtja majd minden egyes részt vesz. Tanulóink a tanév szocialista hazafiság, a prole-
1,7 éve ( !) intézi a szakosztály tályt. De az alacsonyabb osz- mérkőzésen. e;eje óta készülnek. A sereg- tár internacionalizmUs erő-
ügyes-bajos dolgait, minden tályban szerepló vasutas sakk Vedres József szemlét minden évben hazánk sítése. Emeli az ünnepi verse-
dicséretet, elismerést a csapat nyek fényét, hogy már az elő-
tagjaira „hárít". 

------------------------------------------, készületekben is érvényesítjük 
a nagy események folyamatos-

- Az elsó táblán játszó 

E d , f , f k 
ságának elvét, például a KMP 

Dely Péter nemzetközi meste-
re me'nyes eve zar a megalakulásának napját, a 

t'ünk 11 mérkőzésen 10,5 pon- Magyar Tanácsköztársaság lét-
tot szerzett, de Kovács Miklós rejöttét. 
és Schrancz István mesterje- Az évzáró színhelye most is vannak, akik rendszeresen tú- amelyen a szakosztály szovjet 
löltje!nk eredménye ts kiváló: a megszcikott, kedves hely, a ráznak. A szakosztály két cse- vendégei is részt vettek. 
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Schrancz pedig 11-en 9,5 pon- egyik sarokban díszes kará- és a 6 éves Papp Tomi az or- mindig nagy élmény a hóna• �
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ra tv ves

�
e r".8

t,;1 · k 
:11,?lt a nég-y nyelven., most már falakon pedig az év nevezete- rói. A veterán Szabó Ali bá- klubest, amelyen diavetítéss�l StJ?T ·t

er
6

s

0
en

t
ye z !n

k
' �s , . an 

_ o··to-d'I• nyelvként _ ma- szinei anu o epv1se.1.. Az 
• • sebb túráiról beszámoló fény- csi és felesége Erzsi néni pedig ismeretterjesztő előadások elmu' Jt 3 · '-- ls- ·· t · k 

'""'·'l'Ul is beszélő Heikkilii ev.,.,n az e O o lS o-

Íl�kki is. A MAV információs kép-tablók sorakoztak. Marosi Miklóssal együtt első- hangzanak el, így képzeletben la között szerepeltünk, amely 
szolgálatnál dolgo

zó finn sakko- Forgó János, a természetjáró nek telj,esítette az arany-jelvé- a világ különböző tájait is be- k.i.s létszámunkat tekintve, 

zó 75 százalékos teljesítményt szakosztály vezetője az alka- nyes szintet. barangolják. igen szép teljesítményre vall. 
lomnak megj'elelően azzal Örvendetes, hogy a tagZét- 1067 tavaszán különleges 

ért el. Ugyanennyi volt Uzsoki 
kezdte „számadását", hogy szám egy év alatt 118-ról 137- feladat elé állította a VI. ke- Mélykuti István, 

Ákos teljesítménye is, Szabó ezen az estén „visszatekintünk re emelkedett. Ez nem is cs•J- rületi Természetbarát Szakszö- a Vasútgépészeti Technikum 
Lajosé pedig 73,1 százalék. az 1967_ben megtett útra". da, hiszen az esemény-naptár- vetség a mindenre vállalkozó tanára 

A Nyugati állomásfőnöke, nak nagyon vonzó ünnepnap- szakosztály tagokat; tiárosis-
Markó László, nemcsak „rep-

KIEMELKEDO" 
jai is voltak, mint például a mereti versenyt hirdetett. In-

rezentatív" elnöke a sakk Nagy Októberi Szocialista For- dult f.s három csapat. A Tóth. 
szakosztálynak, hanem tényle- EREDMÉNYEK radalom emlékére szervezett Papp, Harangi együttes első 
gesen odatartozónak érzi ma- túra, a budapesti szövetség, a lett és elhozott a szakosztály 
g:ít. Tíz mérkőzésen ő is ját•• Az út pedig emlékekben, VI. kerületi szövetség csill'lg- egy harmadik és egy ötödik 
szott, s eredménye ugyancsak eseménvekben bővelkedik, hi- túrái - találkozói, az orszá- helyezést is. 
értékes volt, mert 60 százalé- szen a Zselicségtöl a Zemp!é- gos Kék Túra útjainak bejárá
kos teljesítménnyel járult hoz- nig sokfelé elvezetett. Har- sa és a „100 kilométer a Vörös 
7á, hogy a vasutas csapat fö- mincegy gyalogos, négy sí, tíz Hadsereo útján" túrák. 
lényesen megszerzett bajnoki vízitúra és hét egyéb rendez- Ennek teljesítéséért egyéb
címmel juthasson vissza az NB vény áll a mérleg aktív olda- ként az évzárón tizennégyen 
I-be, ahonnan 1 965. végén ló- lán. A szakosztál11 megmozdu- vették át a jubileumi emlék-
esett. lásain 870-en vettelc részt, kő- jelvényt. 

Több támogatást 
érdemelnének 

ÚJ TERVEK 

A szerkesztőség 
üzeni 

Bán.szegi József, Voloslnovszkl 
János, Marosán Pál, Debrecen ; Pál 
István Miskolc ; Behán Rózsa Mis
kolc. Gömört pu. ;  Dancs József, 
Bognár Károly TaPQlca; Vas Ist
ván RákoSirendezc5 ; Maróti István Szombathely ; 1\otarkos József Zala
egerszeg; Kiss Lajos Alsóörs ; 
Molnár Arpád Ferencváro,; ; Pacz 
József Kétegyháza; Szücs Ferenc 
Hatvan ; Perl:a:k:t Gyula Sopron ; 
Várfalvi Gyula Gyékényes: Leveleiket lapunk anyagához felhasználjuk. 

Berény! Illlés, Rákosrendező pu. ; Várfalvi Gyula Gyékényes ; Rumpler István Polgá1·cl1 ; Markos Jó
zsef Zalaegerszeg; Gurányi László 

- Másodfzbm esztoUA: ki 
a Kiváló mérnök és technikus 
címet Záhony állomás fiatal
jainak. A kitüntetettek szal(
dolgozataikkal az átrakást 
munkák minőségének javítá
sát, valan1int a vasút villamo
sítását segítették. 

- 274 kilométeres óránkénti 
sebességet éri el egy repülő
gépeken al!;;almazott gázturbi
nához h:::sonló motorral fel
szerelt vonat, a New Yersey 
államban végrehajtott kísérlet 
során. Ez a szerelvény Boston 
és New York között közleke
dik majd. 

- Jubileumot köszöntöttek. 
A Landler Jenő nevét viselő 
dunaújvárosi Vidám Park út
törőv>asu taisai az elmúJ.t na
pok ban ünnepelték a vasutas 
csapat megalakulásának 10. 
évfordulóját. Az ünnepi esa
patgyúlésre meghívták a 
,.nagy·• vasutasokat és az út
törősorból kinőtt volt úttöró
vasutasokat is. 

- Bevezették a közbevált6 
szolgálatot Gyékényes állomá
son a kocsirendezőknél és 
váltóőröknél. Az intézkedést.a 
dolgozók örömmel fogadták. 

- Tervüket túlt.eljesítettt'k, 
Alsóőrs állomás do]gooói 1967. 
évi tervüket élüzem szint fe
lett teljesítették. A kocsitar
tózkodási időnél a vállalt 92 
százalék helyett 100, a kocsi
kihasználásnál pedig a 92 szá
zalékkal szemben 98 százal� 
kot értek el. 

- Vnnepélyes külsőségek 
között búcsúztak 27 nyugdíjlJa 
vonuló munkatársuktól a 
szombathelyi járműjavító dol
gozói. A nyugdíjba vonulók 
több évtizedes munkáját Bata 
Ferenc, a jármújavító ve- �tője 
méltatta, majd tolmácsolta az 
üzem dolgozóinak jókívánsá
gait és átadta a szakszervezeti 
bizottság ajándékát. 

- Szakszervezeti aktivisták 
jutalmazása. Hatvan állomás 
szakszervezeti bizottsága a 
közelmúltban jutalomban ré
szesítette azokat a szakszerve
zeti aktivistákat, akik az el
múlt időszakban eredményes 
munkát végeztek. Társadalmi 
munkájukért 42-en kaptak 
könyvjutalmat. 

- Oltöző, mosdó 1 millió 
forintért. A soproni fűtőház
ban a közelmúltban adták át 
rendeltetésének az 1 millió 
forint költséggel korszerűsített 
öltözőt és mosdót. A dolgozók 
örömmel vették birtokukba az 
új szociális létesítményt. 

- Jubileumi jutalomban ré
szesültek. Hatvan állomáson 
Kijácz József állomásfőnök 
egyszerre 26 olyan vasutasnak 
adta át a jubileumi pénzjutal
mat, akik 25 éve szolgálnak a 
vasútnál. 

MAGYAR VASUTAS A jól szerepelt - az NB 1-
ben a vasutas sportot egyedül 

=öttük 195 vendég. Az ered- Az úgynevezett „egyéb" ren
mény kiemelkedő, a korábbi dezvények közül emlékezetes 
évekhez viszonyítva. A tagság a Dobogókő-Esztergom, a 
több mint 25 százaléka már vácrátót-szentendrei autó
minősített természetjáró, ami busztúra és a visegrádi száz
azt jelenti, hogy egyre többen tíz személyes hajókirándulás, 

Ezek voltak a múlt év leg
kiemelkedőbb eredményei. A 
,.mérleg passzív" oldalán két, 
meg nem valósult célkitűzés 
található. A vezetőség ugyanis 
szeretett volna bekapcsolódni 
a Magyar Természetbarát Szö
vetség devizamentes cseretúra
akciójába. Nagyobb önálló 
csoport szervezésére azonban 
nem adtak lehetőséget, így Komárom : Lcveleikei: illetékes a Vasutasok Szakszerve�nel ------------------------------------------: mindössze ketten jutottak el 

KERESZTREJTVÉNY 
Vízszintes: !. A közlekedési ágak 

összehr::ngolt tevékenysége és fcJ
lesztésl terve. 13. Brácsa. mélyhe
gedű. 14 . . . .  Eéba, nevcs irod..'l.1om
töhén2Sz.. 16. Ró�t 1-505. 17. Test
neYelésl és Sportbizottság. 19. A 
1u.'1 hímje. 20. Bud.a közepe. 22. 
V1s,;za : a tengernek lehetn,e,k. 24. 
N6gatósz6. 25. Húz. 2i. Régi ma
gyar muzsikusok. 29. M6.ly1, a vé-. gén. 30. Oröltbefogadás. ::t-2. Nád-

nyelvű fűvóshangszerek. 3,1. Fed. 
35. Genfi tó. 36. Hal-eb francla ne
ve. 38. Liter, rövidebben. 40. Orsó 
kezdet. 41. csontokat köt össze. 42. 
A madaraik gyomra. 45. Akar va
lam:t. 47. Hajháló. 49. 01.aj:,s fú
szemövény. 50. Durva gyapjúból 
készült szövet. 52. A von'¼t útját. 
51, Róma! számok. 54. l!:ra. 55. 
Eg�..z. 56. Határozószó. 57. A vérér 
eldugu!ása. 59. Tréla. GO. Kicsiny!-

t6 képz!5. 62. Dobogóra kerülJt 
versenyző. 63. Nem nappali. 64. 
Rovarevő emlOs. 66. Kutyája. 67. 
Hangtalan láz. 68 . . . •  lpso, termé
szetesen. 69. Jel.kép, primitiv né
peknél. 

Függőleges: 2. DeréksZlj. 3. Szov
jet autómárka. 4. Lengyel város. 
s. Eszme. 6. Ji,lint 60. vizsztntes. 7. 
Francia szobrász, Rodin tanítvá
nya. B. Kettős mássalhangzó. 9. 
Ize11tlábű rovar. 10. Nehéz, fé

mes elem. 11. L. N. S. 12, Szamár
hang. 15. AZ új mechanizmusban 
is terheli a vasutat. 17. Kiállítás. 
13. Az egyik megyénk. 21. Kipusz
tult hattyú formájú madár. 22. 
Betllpótlással ke.tós házasság. 23. 
Kettőzve Fejér megyei község. 24. 
Sa<tnya legényke. 26. Biztatás. 27. 
A bíró teszi. 28. Szerb népi tánc •. 
29. Oroz. 31. Például. 33. Európai 
föváros. 37. Meghatározott telje
sítmény. 39. óv. 4.'l. Az olasz kom
munista párt lapja. 44.. Mutatószó. 
45. Ceylon fővárosa. 46. Fordított 
eredmény 1 48. Igekötlí. 50. . . .  tto, 
opera szövegkönyv. 51. Direktter• 
mö sz61c'.lfajta. 53. Mutatós:tó (ék. 
fel.). 55. Nem fiatal. 58 . . . .  Sldney 
(1859-1925) angol irodalomtöt"té
n<'sz. 59. Kötőszó. 61. Fafajta, 63. 

Mutatószó. 64. Azonos mássalhang
zók. 65. Tiltó szó. 67, Folyadék. 

Bekü1dendli t vízszintes 1. és 
függőleges 15. Beküldési llaU.rldo : 
február 10. 

Az el6zli keresztrejtvény helyes 
megfejtése: A csökkent munkaké
pességllek helyzetének rendezésé
ről. 

Könyvet nyertek: Somlai Ru
dol!né, Szombathely. Lenin út 65, 
Baraté Lajos, Alsózsolca, MA V 
Kötötelep. Reznyák Zoltán.né, 
Gyöngyös. Fő tér 10. Kovács Lász
ló, Szeged, Petőfi sugárűt 93. Ja
kab József, Kunmadaras. József 
Attila u. 30. 

az NDK-ba és elmaradt a ter
vezett bulgáriai túra is. 

A szakosztály vezetősége -
levonva a tanulságJkat 
1968-ban a főosztály szakszer
vezeti bizott;ágának támoga
tásával újra önállóan szervez 
külföldi túrákat. Júniusban 
egy hétre Jugoszláviába, 
augusztusban tíz napra a cseh 
óriás hegységbe indul túrázó 
csoport. 

Forgó János beszámolója 
végén megemlítette, hogy a 

tagságból nem hiányzik a 
sports;;eretet és a példás a kti
vi tás, a tervek, célok megva
lósításához azonban anyagi 
alapok is szükségesek. A szak
osztály bevételei szerénvek, 
ezért nagy jelentőségú volt a 
szakszervezeti bizottság és a 3. 

szakosztály vezetőinek segít• 
sége, amely nélkül a tömege
sítő autóbusz- és hajókirán-:lu
lásokat nem tudták volna meg
rennezni. Segített a sportklub 
elnöksé"(e is. amely otthont ad 
a természetjáróknak és ecy 
gumik'liakkal növelte a vízi
túrázók hajópar'kját, a né.,
szil?eti vízitelepen pedig öltö
zőt Mrelt számukra. 

A VI. kerületi Természetba
rát Szakszövetség úiabb kor
szerút sátrakat vásárolt, fgv 
gvaranndhatott a szakoszt"ily 
t'4bori felszerelése is. Forgó 
János végül megköszönte köz
vetlen munkatársai és a tag
ság segítséi?ét. a soortévbPn 
tanúsított aktivit:l.�át, amely 
nélkül a szakosztály nem {>r

hette volna el szén sikereit. 
Zámbó István 

helyre tovább!tottuk. 

LAKÁS C S E R E  
- Elcserélném k!.skunfélegyházJ 

2 szobás, összkomfortos, főűtvonali, utcad liakásom.at budapestire. 
(Lehet MA V va.gy tanácsi rendelkezésű.) Leválasztási, el"'8.rtásl, 
esetleg albérleti lehetőség is érdekel. 1!:rdeklódni lehet: dr. Bukta. MÁV Fate!it!5 OV. Telefon : 427-362. 

lapja 
Szerkeszti a szerkesztO blzotts41 

Főszerkesztő: Gulyás János 
Felelős szerkesztő· Vis1 Ferenc: 
Budapest�

z
���i�i�;�; utca u. 

Telefon. v�rosi: 22G-87:t 
Uzem1 19-'1'1 

K1adja és terjeszti a Népszava 
Lapltladó Vállalat. Bvdapest. 171'.I.. 
R�kóczl llt 54. Telefon · 224-819. 

Fele!Os khd"\: Gábor Ma.non. 
a Népszava l.SC l<tadó Vállalat 

lgazgatOja 
Csekksz�mlaszám: 75 915 001-K 91. 

Szikra Lapnyomda 

Kényelmesen utazik, 
pihenten érkezik 

AZ 

�UTA S E LllTO;i' 
hálókocs i iában ! 

Hálókocsi közlekedik: 

• Szombathely-Szentgotthárdra 
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A vasút 1968. évi tervelőlrányzala 

41 9 mill ió utas és 1 1 7  mill ió tonna 
, 

aru 
Lapunk január Li-én meg

j:::lent számúban beszámol
tunk a vasút 1967. évi teljesít
nény�ről. Most az 1968. évi 
íeladatok:it ismertetjük. A 
tc1Telőirányzat szerint 419 
rlillió utast és 11i millió tonna 
úrut kell elszállítani. A sze
mélyszállításnál 0,3 százalék
kal. az áruszállításnál 1 száza-
1.ékkal, 1,4 millió tonnával 
többet kell elszállítani, mint 
1967-ben. Az import forgalom 
megegyezik a múlt é\'i\·el, míg 
a tranzitforgalom 3.3, az e:-:
po1·tforgalom pedig 2,9 száza
lékkal nő. 

:c\Iivel a vasútra az új gazda
fá:;'.irányítási rendszerben is 
vcr.atkozik a fuvarozási kény
�,:er, továbbra is elsődleges 
!eladnt: 

hatékonyan hozzájárulni 
az előiránywtt ni;pl(azda
sági célok teljesítéséhez, 
maradéktalanul kielégíte
ni a szállítási igényeket. 

A:1hoz azonban, hogv biztosí
tani lehessen az 1968-ra terve
zett 1,2 milliárd forint n:,-e
re,éget, alapvető követelmény 
a gazdaságos szállítás, a bevé
te!ek növelése, a ráfordítások 
csökkenté�e. 

segítU; majd a vasút munká
ját. A MA V fejlesztési alapja a 
gazdaságirányítás új rendsze
rén"k megfelelően az amorti
zációból, állami költségvetés
ből és kisebb hányada a nye
reségból visszatartható összeg
ből finanszírozható. A !ejlesz
té5i alapban fokozottabb mér
tékben szerepel a MA V saját 
alapja és csökken az állami 
hozzájárulás mértéke. A ren
delkezésre álló alapot döntően 
a \·asút törzshálózatának kor
szenisítésére használják tel. 

Tovább folytatódik Szolnok 
állomás rekonstrukciója, a 
rákos-újszászi vonal fejlesz
tése, megkezdődik a Budapest 
Nyugati pályaudvar és Cegléd 
között a rnnal villamosítása, 
ezenkívül sz.smos fővonalon 
kPrül sor a pálya korszerúsí
tésé�e lés egyes állomások fej
lesztésére. 

Újabb nagy lt'pést jelent a 
vasút korszerűsítésében a kö
zel 2 milliárd forintos járm1-
beszerzési terv. Ebben az év
ben 

24 darab 3000 lóerős, sd
liciumegyenlr-.inyítós vil
lamos-moulony, 20 darab 
2000 lóerős 1\162-es szov
jet Diesel-mozdony, 15 
dua.b 1008 lóerő� és 5 
darab 'f!le lőeros hazai 
gyárimányú Diesel-moz-

dony& 

kap a Yasút. Ezenkívül beszer
zésre kerül 210 darab 4 t�nge
lyes személykocsi és 2500 da
rab külünfél.e típusú teherko
csi. 

Az új villamos- és Diesel-

mozdonyok üzembe állításával 
1968. év végéig lehetö\ié váli:k., 
hogy az összes vontatási telje
sítményekből több mint 60 szá
zalék a korszerű vontató jár
mút·ekre j1it. 

Szociális, munkavédelmi és 
lakásépítési beruházásokra 93 
millíó forintot fordít a vasút. 
Ebból az összegből Komárom
ban, Almásfüzitön, Celldömöl
kön, Győrb,m, Balassagyarma
ton, Cegléden, Pécsett, Kapos
váron, Budapest-Ferenct·áros
ban, Kiskunhalason, Békéscsa
bán, Miskolcon. Debrecenben, 
Hegyeshalomban és Dunake
s::in különféle üzemi és szo
ciális létesítmények építése 
kezdődik. 

Lehetne to\·ább <orolni azo
kat az intézkedéseket, ame
lyekl<el tovább javul a vasuta
sok élet- és munkakörü1ménve. 
Ezekről :izonban laounk ha
sábjain önálló írásol;ban rend
szeresen tájékoztat.iuk oh·a
sóinkat. l:!ppen ezért ezútt.,l 
c.<ak a le,;fontosabb tenni•:;iló
ki:t emeltük ki. ú_gy gondoljuk 
azonban, a főbb számadatokból 
is világosan kideriU : nem ke-
1_,éf a:, amit a 1'asútnak, a t.'as
vtasoknak 1968-ban mog kell 
cldani. A munka minden 
frontj{:n fe!elő„ségteljes fel
adat vár a gazdasági és moz
gnlmi ,·ez-ető!,,·e. s a ko11c1r.'í
,·ákra eg;·Rt·únt. Hi5zen a jiivő
ben az új körülmények között 
a célok megvalósítása, a vas
utasok életkörülményeinek ál
landó javítása a végzett mun
ka mennyiségéa, s nem utolsó 
sorb.:n minőségén múlik. 

Ylsi Ferenc 

Az új gazdaságirányítási 
rendszer első esztendejében, 
de a jövőben is rendkívül fon
tos fdadatnak kell t"kintení a 
1::ireskedelem politikai céljai
i,a" megvalósítását. Ismeretes, 
hol(Y az idén megszűnt a szál
Ji•ások központi tervezése. A 
l\IA V a fu\•aroztatókkal, a fel
r.dókkal éö át\·ev<ikkel, a ter
melőkkel és felhasználókkal 
úll szoros kapcsolatban. A 
,·asút hálózati üzemdteli ter- r----------------------------

t:einek reális kialakításáho::: 
szervezett szállitási igényekre 
rnn sziJ.kség. Annál is inkább, 
mi\·el számolni ke!l a keresl'l't-
1:::1{.Iat \"áltozásai,;al, a piaci 
wcchanizmussal. Mindezek 
�züksége3sé teszik olyan infor
mációs rendszer kialakítását, 
melynek során az igazgatósá
:;0'.,. a vasút felső vezetői idő
ben tájékozódhatnak a várható 
i 1én)'ekr6l. Természetesen a:; 
igénucket fel ís kell kutatni a 
pir!ckutató eszközök és m;,.d
szerek alkalmazásá1;al. Kiliö
r..3,en nagy feladat vár a ke
r��kedelmi szolgálatra, s 
� zokra nz állomá �okra, ame-
1,-.. k knp0solatban állnak a fu
\·aroz\atókkal. 

Ebben az UJ rendszerben, 
mint azt Lindner József ve
,:frJgazgatóhelyettes, a január 
1 2-én tartott sajtótá iékoztató
j/íban is h::mgsúlyoztá, kulcs
tontosságú szerepet töltenek 
be a fm:aro.�ás-sze7vezllk. 
a !:-ilcnek n e-mcsak tcr-:;P.zní éS 
s::: ... n·czni ·l:eil a s:::állításokat 
lumem a vasút és a fuvarozta� 
tók k,;_;i:itti eg!Jilttmúködést is 
,zorosabbá kell tenni. 

Költözködnek a felsövezetékesek 
Fehroárbon megkezdik 

• ceglédi VOIIIII vil/11mo;í;ását 

A harmadik ötéves tervidó
szakhan vlllamosítani kell kö
zel 400 kilométer hosszú vas
úivo!13lat. Ebből 1$66 végéig 
befejeződött n Szerencs-Nyfr
egyháza, 1967 végéig pedig a 
Nyíregyháza-Záhony közötti 
vonal villamosítása. A soron 
következő feladat a Bu.dapest
N!JUgati pályaudvar-Cegléd
S::o!nok-Nyireg11há=a közötti 
270 I:ilométer hosszú fővonal 
villamosítása. 

Ezen a vonalon 

a legnagyobb feladatot je
lenti a Budapes�Nyugatl 
pályaudvar-Cegléd kö
zötti 73 kilométeres vonal-

1za.ka.sz, 

ahol a \"illamosítá3i munkák
kal egyidőben a pályakorsze
rűslt</'seket is végre kell hajta
ni ahhoz, hogy a 120 kilomé

di vonalra. Ők már februárban 
munkához látnak. A vona!
s=akasz oszlopállítási mu,iktiit 
két épltésvezetőséggel, két 
irányból kezdik. Az egyik épí
tésvezetős4g Cegléd-Vecsés, 
míg a másik Yecsés-Pestlőrinc 
-Budapest Nyugati p:!.lyaud
var közöit dolgozik. 

A vonal ,;i11amosítfsá!10z 
tartozik a pestlörinci villamos 
a:á!lomás magasépítési és sze
relési mur..káinak ez évben tör
ténő végrehajtása is. Ez a 

· tran•zform!ttor-alállomás látja 
majd el ezt a vonalszakaszt a 
120 kW-os országos hálózatból 
vett 25 kW-os villamos ener
giúval. A ma;:asép'té,;i munká
kat a MA V Budapesti Magas
építési Fónöksé�, míg a kiilsó
belső szerelés�ket a VERTESZ 
végzi el. 

Padló alatti keréht.'Sztergát kapott a Keleti fútóhá2. A franria Scul!ort cég RolH\talle 
tíJ>U.!'Ú lterékt'Sztc�gályozó berC'nde-zése autonutikusan 36 múv<'lel.et végez. A mozdony rá
gurul az eszterga.padra, s anélkül, hogy a kerekeket ldszerclnék, egy óra alatt eh-�zi 'a 
,,-,ztikség-OS munkát (MTI foto, Kácsor L. felvéliele) 

A szombathelyi iga.zgatóság 
nyerte a vándonászlót 

Eredményes évet zárt a 
szomb:.thelyi igazgatóság. 
1967-ben a terv szerint 11 mil
lió 642 ezer tonna árut és 41 
mill'ó utast kellett elszallíta
niok. Ezenkívül nagy fel:idat 
hárult az igazgatóság dolgo
zóira a Jugosz,áviúb\Sl Cseh
szlováki„ba irányuló tranzit
szállítmányok továbbításánál. 

A szombathel11iek 1967. első 
féléi·i összteljesítménye 103,26 
szá,;C'lék volt. A második félér
ben is kieme!kP.dó eredmények 
sz-illettek, jóllehet, az áruszál

eső vonat, illetve járműkilomé
ter-teljesítmény is. 

Jó munkát végzett a pálya
fenn,tartá6i S?..a.kszolgálat is. Az 
egy vágánykilométerre eső hi
bapontok �zámát a célkitűzés
hez és a bázis időszakhoz egy
aránt csökkentették. A távköz
lő- és biztosítóberendezési 
szakszolgálat a íenntartási ter
vét túlteljesítette, a kiszabott 
célkitűzéseinél maximális 
eredményt ért el. 

A szombathelyi igazgatóság 

1961. évi terrét 103,9 szá-
zalékra teljesíteUe„ 

Ez a teljesíimény azt is jelenti, 
hogy a második félév alapján 
el�ő helyen végeztek az igaz
gatóságok versenyében, s el
nyerték a Közlekedés- és Pos
taügyi J\,finísztérium és a Vas
utasok S::,a,kszervezete Einök
ségének vörös vándorzá.szla
ját. A zászló és a vele já.ró 
jutalmak átadására febru.:ír 
8-án kerül sor Szombath� 
lyen. (vlsi) 

lítás ere<lménrét legjobban ki- �--------------------------

fejező kocsiigényes árutonna
tervet rajtuk kívül álló okok 
miatt n�m telje�ítették. A le
maradás mindüssze 65 e=cr 
tonna. Ez kétnapi berakclsnak 
felel meg. Ezzel szemben a sze
mélyszállítá�i tervet 1 ,1  száza
lékk:ll túlteljesítették. 

A számok tükrében érdemes 
részletesebben is megvizsgálni 
a szombathelyi iaazgatóség tel
jesítményét. Annál is inkál:,b, 
mi\·el ezek a számok is bizo
nyítják, hogy 

nem ,·olt hf.ih:waló az a 
sok erófeszUés, amit a 
ga�dasági l"ezetók a moz
galmi szervekkel kar<>ltve 
tettek az utóbbi é\"ekbcn. 
A személyszállító vonatok 

rr.enetrendszerűségénél a 97.6 
százalékos célkitűzéssel szem
ben 98.56, a tehervonatoknál a 
79 százalékos célkitúzés3el 
szemben 82.34 százalékot értek 
el. Az egy dolgnzó mozdonyra 
e3ő 100 etkm tervet 8,62 szií.
zalékkal teljesítették túl. A 
tehervonatok átla�os terhelésé
nél a kiszabott e15 tonn:h·al 
szemben 874 tonnás eredményt 
értek el. Ez 107.2-l száz�l�l:nak 
fele! meg. Túltl'liesíiették a 
kocsik raksúlykihasználiisát 
ugyanakkor 

a koesitartá7kodás műszaki 
normáját mind a célkitű
zéshez. mind a bázishoz vi
szonyítva csökkentették. 

Az igazgatóság területén az 
egy hocsira e.�ő tartózkodásí 
idö 11 óra. E.? a bázishoz vi
s:::onyiti•a 1.7 s:-:ázalékos ;a
t·u.lást mutat. A kocsiforduló 
idő a kiszabott 1.86 napról 1,84 
napra csökkent. Javult a von
tatási és a forgalmi utazósze
mélyzet egy szolgálati órájára 

Dr. Csanádi György közlekedés- és post�ügyi mini.uter 
fogadta a nregyei száJlítási bizottságok vezetőit 

Dr. Csaná.cli György közleke
dés- és postaügyi miniszter ja
nuár 24-én az Autóklubban fo
gadta és vendégül látta a me
gyei tanácsok vágrehajtó bi
zottságainak elnökhelyetteseit, 
a megyei szállítási bizottságok 
elnökeit. A beszélgetésen :neg
jelent Dallos Ferenc minisz
terhelyettes, a Minisztertanács 
tanácsszel'vek osztályának ve
zetője és Rödönyi Károly mi
niszterhelyettl's, a '111A V vezér
igazgatója. 

Dr. Csanádi György m�ltat• 
ta a megyei szállítási bizottsá
goknak, mint tanácsi szerve.<:
nllk az elmúlt években köszö
netet érriemlő munkásságát, 
majd az 196"!. évi feladatokról 
szólva hangsúlyozta, hogy ez 
az esztendő az új magyar köz
lekedéspolitikai elvek megvi
tatásának időszaka. Ebben a 
megyei szá.llítá.<:i bizottsága.� 
hozzáértő, a gyakorlati tapasz
talatokat jól hasznosító közre
működése igen jelentős. 

Új MÁV-gépjavítóüzem Jászkiséren 
Az építési és pályafenntar

t:5.si szakszolgálat feladatai év
ről éne nőnek. A fővonalak 
felújítása, fenntartása nem kis 
feladat elé állitja a sz'.lkszol
gálat dolgozóit. Ma már szinte 
elképzelhetetlen len"'e a ha
gyom.inyos esziGözökkel elvé
pezni a munkát. A korszerű 
követelményeknek megfelelően 
a vasút fejlesztési keretein 
belül az építőipari gépállo
m:íny is állandóan gyarapszik. 

A szakszolgálat vezetői 

a gépállomány tervezeU 
növekedésének megfelelő
en gondosan felmérték a 
javítóbázi�'>k fejlesztési 

szükségletét. 

volna sor 45 millió forint 
beruházással. 

A terv időközben módosult. 
Az új gazdaságirányítási rend
szer bevezetésével kapcsolatos 
előkészületek során ugyanis a 
népgazdaság valamennyi ágá
ban felmérték a kapacitásokat. 
Eszerint a mezőgazdasági gép
javítóhálózatban szabad ka
pacitás mutatkozott. A Szolnok 
megyei 

jászkiséri mezógazdasá,ti 
gépjavitóállomást felaján-

lották a vasútnak. 

A va�út kereskedelem-poli
tikájának elő kell segíteni a 
<le\·iza-bc\·<.!telek növelését is. 
A Yersenyképesség fokozá,a 
érdekéb�n az árufuvarozások 
mPggyorsítá;,a m<>llett - fő-
1:é:-lt a tranzitforgalomban -
csökkenteni kell a fuvarozási 
hutáridöket. Az országok kö

teres sebesség a vonal telje.� r--------------------------

A MAV Epítésí Géptelep je
lenleg országos hatá'skörrel 
végzi a nagy gépek főjavítását, 
s emellett a budapesti igazga
tóság területén a gépállomási 
teendőket is ellátja. A vidéld 
ipazuatóságok területén mú
ködö gépállomások végzik az 
adott igazgatóság éoítllipari 
kisgépeinek fójavitásá!, s 
üzemben tartják a kis- és nagy 
munkagépeket. Az :E:pítési 
Géptelep Budapesten város
fejlesztési okok miatt nem bő
víthető. E'zért felvetődött a 
gondolat, hogy az új ji:vít6 
üzemeket a megle,·ő miskolci 
és celldömölki gépállomások 
területén hozzák létre. 

Ez az üzem a vámosgyörk
újszászi vonal közvetlen kö
zelében mintegy 15 holdon 
fekszik. Munkáslétszáma 220 
fő. Felszerelése. épületei al
kalmasak a vágányhoz nem 
kötött gépek javítására, de a 
vonalhoz való bekötéssel Yá
gányokon járó vasútépítő gé
pek javítására is alkalmassá 
lehet tenni. 

zött 

évról évre növek�ó áru
csere forgalom és hazánk 
földrajzi adottsága nagy 
lehetóséget nyújt a MAV 
tranza-torl(almának nö.e-

lésére. 

Rugalmas díjszabás polit!ká
val önállóbb forgalomszerve
zó tevékenységet kell e te
kintetben kifejteni. 

Nem lenne teljes :i kép, ha 
nem beszélnénk azokról a rr.ú
sz:iki fejlesztési feladatokról. 
amelyek ebben az évben is 

hoss?ában biztosítható le1711en. 
Ez is jelentős feladat, hiszen 
Kőbánya-teherpályaudvaron az 
úr�zelvél'y biztosítása végeit 
például v{lgánysüllyesztésakre 
került sor. A P-e!ötlórincig ter
jedő vonalszakaszon a vágány 
sz,Cthúzását, Vecséis és C:,,gléd 
állomások közötti vonalszaka
szon pedig me.ehatározott mér
vű ívkorrekciókat kell elvé
gezni. 

A felsű\•ezeték-építési főnök
,ég dolgozói 

Záhony 
kezd'4ók 

lérségéből mec
már a köUö;r;kö-
dést. 

Elsűnck az oszlopá!Jítók helye
zik át munkahelyüket a ceglé-

1968 június 23 

Vasutas, postás és közlekedési 

ifjúsági találkozó Debrecenben 
A KtSZ Központi Bizotts5.ga. 

a vasutas-, E postásszakszer\·..?
zet elnöksége, a KPM fóosztá
lyai és a közlekedési tárca 
KISZ-bizottságainak együttes 
szervezc'.sébcn június 23-án 
Debrccenl•en ker:ll megrende
zésre a X!H. Országos Vasutas, 
Postás és ::ö:l::ked,,si lfj;ísúoi 
Béketfllúlko:6. A tali,lkozó :i 

szófiai világifjúsági és diúkta-

lálkoz6ra va16 felkészülés je
gyében kerül m(;grendezésre. 
Célja : kifejezésra juttatni a 
va;;utas. a postás és a közleke
dési fi:italok békeakaratát, 
e�·s,:-ges kiállását "z imperia
lista ;,erc;szoi-ok elítélésében. 

A t, •'kozó munkabizottsá
gai már mc et�rtották első ülé • 
sültet, s ezzel kezdetét \'ette n 
felkészi.!lés, a &.<crvező munka. 

A miskolci gépállomás feJ
leszlését a harmadik ötéves 
ter vben irányozták elő 49 
milliós. míg a · celldömölki 
R"<'pállo.,,ás bővítésére a negye. 
dik ötéves tervben került 

A módosított program sze-
rint 

39 millió forintos bembá
zással a Jászkiséri gépállo
más_t !P_!tik ki országos 
hafaskoru. tőjavító üzem-

mé. 
A gépál�omás. amely 1968. ja
nuár l-1 hatállyal kerGlt a 
MA V. kebelébe. egyelőre. mint 
a Gepteleo Főnökség üzeme 
műk_ö?,ik. :E:!lítési é� pályafenn
tartas1 géoPk javítására folJ,a
matosan áll át. Tervezett 

0

ki
éo�té�ére - mint azt az épí
tési . es pályaf Pnntartási sz:ik
osztalv Yeceté'ii e.J.mondot"�k 
- a követkP7.ő -években t� 
lyamatosan kerül sor. 



MAGYAR VASUfAS 
1968. FEBRUAR !, 

Az év végi részesedés felosztásának 
1968. évi szabályozása 

A. kollektÍv szerződés 12. parapafosahoz 

Áthelyezhető-e a dolgozó 
egyik munkahelyről a másikra? A szakszervezet elnöksége 

�anuár 5-1 ülésén elfogadta az 
év végi részesedés felosztásá
nalr 1968. évi szabályozását. Az 

alábbiakban részleteket köz
lünk a szabályzatból, amely 
teljes szöveggel a Hioa.talos 
Lap 8. számában jelent meg. 

vagy b(!ntett elkövetése, afokor 
annak az évnefo a részesedését 

.Az év végi részesedésre jogosultság egyéni feltételei 

kell megvonni, vagy csöfoken- A KOLLEKTIV SZERZŐ- val, előzetesen meg leell tár
teni, amelyben a MAV a cse- DÉS vitája során sok szó esett gyalni és szociális körülmé

lekményről tudomást szerzett, arról a tervezett rendelkezés- nyeit figyelembe kell venni . 

ha a fegyelmi elévülési idő ről, amely a beosztási hely A beosztási hely me111-•áltoz

még nem telt le. megváltozását szabályozza. Az tatására vonatlcozó intézfoedés 

leg más helységben fogla.U.oz
tassa. Akár tartós megbete
gedés, vagy egyéb körülmény 
is szükségessé teheti, hogy a 
VPgrehajtó szolgálatnál vala
kit átmenetileg, vagy tartó
san más szolgálati helyen 
beleegyezése nélltiil is foglal
koztassanak. Szükséges lehet 
tehát a beosztási hely - a 
munka helyénelr - egyoldalú 
megváltoztatása. A dolgo::ú 
érd.eke vitzont, hogy ne le
gyen ldtéve annak, hogy be

osztási helyét g11a kran és nagy 
távolságokra cserélgessék. 

F;i, végi részesedésre 1'ala
.mennyi havibéres és órabéres 
(idő- és teljesítmény bérrend
s::crben foglalkoztatott) d.ol
r10=ó jogosult, aki a részesedés 
ii:oetésének alapját képező év
ben a MAV-nál mint vállalat
nál legalább hat hónapot fo
lyamatosan dolgozott. A le
dolgozott idő folyamatosságát 
PZ 1ga7.olt - nem díjazott -
távollét nem szakítja meg. A 
1·észesedésre jogosultság szem
pontjából azt az időt kell szá
mításba venni, amelyet a dol
fsOzó állományi létszámba tar
tozóként ténylegesen ledolgo
�ott. 

Az állam vasú ti dolgozókat 
ii részesedés felosztása szem
pontjából liárom 1,ategóriába 
J�ell sorolni. A kategóriába 
rorolás alapja a ténylegesen 
betöltött munkakör. A munka
l,örök kategóriába roro1ását a 
MAV Kollefotiv Szerződ.és 58. 
§-a tartalmazza. 

A szabályzat ezután Ismerte
ti azokat a munkaköröi(et, 
amelyekben a fentieken kívül 
év végi részesedés illeti meg 
o dolgozókat. 

A szabályzat kimondja, hogy 
117. egyes kategóriákon belül a 
dolgozók a ténylegesen ledol
gozott idejük arányában ré
s�esülnelc év végi részesed.és
hen. Továbbiakban felsorolja 
azokat az időket, amelyeket 
o ténylegesen ledolgozotton 
kívül munkában töltött időnek 
kcll tekinteni. 

A következő fejE"Zletben ld
mondja. hogy azok, akiknek 
munkaviszonya a tár�yévben 
�z.:ínt meg. de legalább hat 
hónapot ledolgoztak, részle
r,es részesedésre jogosultak. A 
következőkben azokat az ese
t�ket sorolja fel. amikor hat 

járó év végi részesedés alap
összegénefo 10, va/ll/ 20 száza
lékát kitevő többlet részesedést 
kaphatnak. 

Az egyes szolgálati helyek 
részére engedélyezett létszám
keretnek a dolgozók között va
ló felosztásáról a szolgálati fő
nök a szakszervezeti bizottság
ga1 egyetértésben gondosko
dik. 

A részesedés 

megvonásának feltételei 

észrevételek alapján átdolgo- ellen a dolgozó az értesítés 
A szabályzat a vegyes ren- zott formában és új tartalom- kézbesítésétől s::ámított 15 

rlelkezésekben intézkedik a ki- mai lépett életbe a szabály, napon beWl a Munl:aiigyi Dön
fizetés alapját képező éves bér amely szerint : ,,A MAV vég- tőbizottságnál halasztó hatályú 
megállapításáról. · Majd ki- .-ehajtó s.zolgálatánál a dolga- panassza,l élhet." 
mondja, hogy az év végi ré- ók felvétele az Államvasutak- Milyen lehetőséget teremt a 
szesedéssel kapcsolatos esetle- hoz történik, a beosztási hely munkaadónak és milyen vé
ges panaszt a dolgozó szolgá- megváltoztatása tehát nem je- d 1 t ' ·t d 1 ó k 
lati fönökségénél kell benyúj- lenti a munlcaszerzód.és mó-

e n;ie n:rui tt k� a�
z

? 

na - ez 

tani. A panasz elutas-ítása ese- dosításat, feltéve, ha a beosz-
a so cat vita o • r es . 

tén a dolgozó az illetékes Mun- tási hely a szolgálati fönöksé-
A szabály csak azt teszi le-

kaiigyi Döntőbizottsághoz for- het1ívé, hogy a dolgozó beosz-
dulhat. A felos.ttás kiszánútá- gen (üzemen) belül Vl'A1!J a tási helyét, azaz a munka he-
sára, számfejtésére, folyósítá- vasútigazgatóság területén !yét és csakis ezt a dolgozó elő-

Meg kell 
csökkenteni 
alapösszegét 
ben :  

sára és a részesedésre jogosult- szakszolgá!aton belül marad. zetes beleegyezése nélh"i\l meg
ság nyilvántartására a vezér- A beosztási hely megválto::- változtassák. A munka helyé
igazgatóság külön utasítást ad tatását a dolgozóval a szale- nek - a beosztási hely - egy-

vonni, illetőleg ki. oldalú megváltoztatása azon-
k 11 , ed · szervezett bizottság bevonásá--e a reszes es ban nem vonhatja maga után 
az alábbi esetek- r-----------------------------f a  dolgozó munkabérének, vagy 

a) fellllelmi vétség 
tése, 

elköve-

b) igazolatlan mulasztás, 

c) bűntett elkövetése, 

d) 

a gazdaságosságot hátrá-
nyosan befolyásoló cselek-
mény, 

e) az érvényes rendelfoezé
sekben meghatározott egyéb 
esetek. 

A fentiekben felsoroltak mi
att annak az évnek alapján já
ró év végi részesedést kell 
csökkenteni, vagy megvonni, 
amelyikben a dolgozó a cse-
1.ekményt elkövette. Ezért az 
eljárást. vagy vizsgálatot még 
a cselekmény elkövetésének 
évében, de legkésőbb a része
sedés kifizetéséig jogerősen be 
kell fejezni. Amennyiben ez 
nem lehetséges, az év végi ré
szesedés kifizetését az eljárás, 
vagy vizsgálat jogerős befe3e
zéséig függőben kell tartani. 

Ha az év végi részesedés ki
fizetése után derül ki a vétség, 

Praktikus állomás 

- ICisegító munkahelyet rende7ti!nk be, ha hófúvás miatt 
nem szállít.Itatjuk munkahelyükre a dolgozókat. 

(Pusztai Pál rajza) 

munkakörének változását. 
A TÖRV8NY 22. §-a szerint 

a munkaszerzéldésben meg-
kel! határozni a d.olaozó mun
kakörét és munkabérét. Az el
látandó munkakör és az érte 
járó munkabér, tehát a mun
kaadó é, a dolgozó megegyezé
sének tári;n,a, abban közösen 
egyeznek meg a munkaszerző
dés megkötésekor, azaz a dol
i?ozó munkaviszonyba lépése 
alkalmával. Később a munka
vis,mny fennállása idején is 
csak közös megegyezéssel le
hetséges a munkaszerződés -
és ezen belül a dolgozó mun
kakörének, vagy személyi bé
rének - megváltoztatása, ren
deli a Mt. 21. §-a. (Kivéve, ha 
a bércsöklcentést büntetési 
szankciólcént - Mt. 55-56. §. 
- alkalmazzák.) 

AZ EML1TE'IT ll:RDEKEK
RE és a törvény rendelkezésére 
való tekintettel - azokat tisz

teletben tartva - a kollektív 
szerződés szabályozza ezeket a 
kérdéseket. 

A MA V egyoldalú intézke
déssel csak a munl(a helyét 
- a beosztási helyet - változ
ta lhatja meg és csak a kollek
tív szerződés 12. § (1) bekezdé
sében adott korlátok között. (,1 
szolgálati főnökségen belül, 
1'agy az iga;;gatóság te1'ü!e
tén, de azzal a további korlá
tozással, hooy a dolgozó 11 
s�alcszolgálaton belül maracl. 
Nem lehet tehát például a 
11ontatástól a pályafennta'l'tás
h.o.z, vagy a forgalmi szakszol
gálathoz beosztani.) Nem teszi 
lehetővé a szabály, hogy a be
osztási hely megváltoztatása 
címén a dolgozót más munka
k:örbe helyezzék, vagy hogy a 
munkabérét csökkentsék. Az 
ilven intézkedé.�ek ellen a tör-
1,énv rendelkezése véd, mert 
ezekhez - mint a munkaszer
ződés mellélzhetetlen elemének 
módosításához -, a dolgozó 
előzetes beleegyezése - közö� 
megegyezés - szükséges, 

J-• ónaonál kevesebb folyamato- i------------------------------------------

A törvény ügyel arra is, 
hogy a dolgozó munkaköre tés 
munkabére megállapításánál 
a munkaadó és a munkavállaló 
érdel:ét egyaránt figyelem.be 
vegyék, hogy az érdeke!< 
egyforma eséllyel érvénye.;ül
hessenek. Ezért köti a mun
kaszerződés két mellőzhete>tlen 
elemét a szerződő felek mez
állapodásához. 

OLYAN ESETEKBEN, ami, 
kor nemcsak a munka helye -
a beosztási hely - változna 
meg, hanem a dolgozó munka
kö,·e. vagy a munkabére is, a 
m.unkaszerződ.és móclosításáM 
ac!ott s.;abályt 1:ell alkalmazni, 
azaz net".1 lehet egyoldalúan in
tézkedni a munkaadónak, ha
nem csak közös megegyezéssel 
lehet a fennálló helyzeten -
szerződésen - változtatni. 

t.,n és tényleeesen ledolgozott 
Munka alapján részesedésre 
:r,<r,osult a dolgozó. Két részre 
bontva tárg,:alja azokat az 
r kokat. amelyek kizárják a 
rlr,\gozót az év vé.,.J részesedés
hő! 

Az év végi részesedés 

összege 

Az év végi részesedés 
a) alaprészesed.ésből, 

b) a munkariszon,1ban töl
tött idők alapján járó, 

c) a gazdaságosság érdeké
hm végzett kiemelkedő munka 
,. 'apján engedélyezett többlet 
t'észesP.d<>sl>iil áll. 

A rliszesedés alapösszegét a 
a szolgálati hely százalékos 
1 jszesedé·i mértéke alapján 
a részesedési kategóriába so� 
roiás. é5 az év vé,!i részesi!<lés
re jogosító é·,es bér szerint 
kell megállapítani, 

A vasútnál fo!yama+osan el-
1öltött szolgálati idő alapián a� 
év végi részesedés alapját ké
r-ező év vé�éig betöltött telies 
1-út évenként egy száz11.lékkal 
l·e!l nö1•elni a dolgozó év végi 
részesedésének alapösszegét. 

Az év végi részesedés elérése 
í rrlekében egyes szolgálati fő
nökségeknél különösen kima
rasló munkát végző, arra ér
elemes dolgozók az egyébként 

Tíz éve tagja a megyei tanácsnak 
Beszélgetés Táncos Sándorral, 

a kiskunhalasi pályafennta.-tási főnökség vezetőjével 

Kis!cu.nhalas amolyan igazi 
alföldi város. •Még az erős ipa
rosodás ellenére is az marad. 
Közel 7-3 ezer vasutas él itt. 

Két éve az éíszl esélben, az 
állomásépülettől tíz lépésnyire 
már elmerült a félcipő. 1967-
ben korszerűsitették az állo
máshoz vezető utat. Nyoma 
sincs a sárnak, városias lett 
e3 is. 

1!:lmaradott csomópont 

Az öt megyei választó
kerliletből egyet Táncos Sán
dor. a pályafenntartási főnök
ség vezetője k�pviselt. 1954 
óta él Halason, s tíz éve tagja 
a megyei tanácsnak, ebből 8 
esztendeje a megyei tanács 
építési és közlekerl.ési állandó 
bizottságának elnöke. 

- Bács-Kisknn megye roha
mosan fejWd.ile mondja 
Táncos Sil.ndor. - De a megye 
legnagyobb csomópontja a leg
elmaradottabb. Kiskunhalason 
a kiszolgáló és -rakodó vágá
nyok hosszú idő óta szílkele. 

Az 1958. éi-i állomásbővítés 
sem oldotta meg a növekvő 
forgalom igényeit. Bővítették 
az állomást, mégis korszerűt
len és szűk maradt. Az ilyen 
pályaudvaron a munka na
gyobb figyelmet és fokozott 
igyekezetet kíván. Az üzemek 
egész sora lép be a termelésbe. 
jelentős számú kitel epítP.tt 
üzem talál otthont a városban, 
s mindez együtt bővíti a for
galmat. szaporítja a vasutasok 
gondjait. 

- Milyen a vasutasok szo
ciális helyzete? - kérd„ztiik a 
megyei tan6.c�tagot. 

- Hosszú id.eíg gond volt ., 
ma sem klnnyú még a nófo, a 

vasutas ass:i:onyok foglalkoztn
tása. A dolgo.?ni akarók nD.fl!J 
részét azonban a dobozii.zem
ben és más munkahelyeken 
már elhelyeztük. Nálunk i„q 
gond a lakáshiány. Talán na
gyobb, mint másutt. Pedig amit 
eddig tettünk, az nem lebe
c.rulni való. A vára.s társasház
építési programjából a vasnta 
.,olc ré.�zesedése 40 százalékn.s. 
Ez nagyon kedvező. A közmű-

vesítés. a vízhálózat építése is 
nagy ütemben halad. A város 
vízhálózatának közel a felét 
átépítették. Ebből is sz.épen ré
szesedtek a vasutasok. Kedve
zően alakul a tanyavilág vá
rosba, községekbe, modern te
lepülésekbe való tömörülése. 
A kültelki lakók mintegy 35 
százaléka beköltözött már. De 
eyorsítani kellene az ütemet. 

Nem hiába fáradozik 

Beszélgetés közben úgy tű
nik, mintha nem is pályafenn
tartási főnük mondaná mind
ezt. '.l'áncos Sándor s=erPtete 
izzik a vasútért. a városért. az 
emberel,ért. Válosztókö,-zeté
ben havonta Pgyszer tart foaa
dónapot. Tanácskozik a meg11e
szél,helyen, a városi pártbi
zottságnál és tanácsnál. HP.ten
te 6-10 órát választói ii1111ei
nek intézésére ford.itja. Mindez 
számára természetes. Minden 
fáradság meghozza gyümiil -
csét, érdemes sokat és figyPl
m�en dolgozni a munkahe
lyen és a társadalmi életben 

__________________________________________ , egyaránt. Csak a jó munka 
hozhatta meg azokat az ered
ményeket, amelyeket alig egy 
évtized alatt magáénak tudhat 
a főnökség. A második ötévPs 
terv ideién a megye legjohh 
közlekedési vállalata dmc,t 
nyerte el a megyei pártbizott
ságtól. Erről tanúskodik a vée
leg birtokukban maradt ván
dorzászló. m2lyért háromszor 
kellett megküzdeni. Kilenc év 
alatt hétszer élüzem kitünte
tést kapott. kétszer pedig ve
téri!ö(azgatói elismerésben ré
szesült a főnökség. 

„Egy napot 

Vietnamért" 
A gyöngyösi kitérőgyártó 

ilzem dolgozói átérezve a hős 
Yietnami nép helyzetét és is
merve igazságos harcát. elha
tározták, hogy egy napi lcere
ptüknek megfelelő ös.5zeget 
fcla iánlanak a vietnami nép 
javára. 

Az üzemben kibontakozó 
Egy 110.pot Vietnamért mozga
lom célja, hogy P.gy ember
ként emeljék fel tiltakozó 
szavukat az amerikai impe
t; alizmus fokozódó gaztettei 
ellen. 

Négyes névadó ünnepség 
Bensőséges családi ünnep

Rég volt a Keleti pályaudvar 
KISZ-bizottságának klubszo
bájában. Az ünneplő csa
ládtagok. munkatársak és 
meghívott vendégek. szolgála
ti vezetők és a társadalmi 
szervek képviselői zsúfolásig 
megtöltöttél< a helyiséget. 
Halkan szálltak Mozart Böl
csődalána.'c édes dallamai. Be
vonultak az egyenruhás. fe
hérkesztyús fiatalok és a pi
rosnyakkendős úttörő kislá
nyok. 

A VII. 
anyakönvvi 
képviselője 

kerületi Tanács 
hivablának két 

előtt megjelentek 

az ünnepeltek. Négyes név
adóünnepségen fogadták a hi
vatalos eskütétel után hazánk 
új polgárává Balkán11i Györ
gyék Zoltán nevű fiát, Here
ge Jánosék Katalin ne,.·ű kis
lányát, Vámos Győzőék Syl
via nevű ki�lányát. Nagy Gá
borék András nevű kisfiát. 

A szülők - akik valameny
nyien a Távközlő- és Bizto<Sf
tóberendezésl Központi Fő
nökség dolgozói - boldogan 
vették át a munkatársak a 
KISZ-bizottság és a KPM
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I. 
Vasúti Főosztály ajándékait 
és az okleveleket. 

Táncos Sándor négy év alatt 
szerezte meg a halasiak bizal
m�t, de tíz év óta bírja azt. 
Rang ez az alföldi homokon, a 
rohamosan fejlődél, iparosodó 
Kiskunhalason. 

Kovács János 

A MAV-nak, mint munl:a
adónak, sajátos és nagyon fon
tos érd.eke leliet, hogy eseten
ként eg,;-egy dolpozó ját 
szolgálattevőjét, váltólcezeló;ét 
stb. - más munkahelyen, eset- Dr. Banka Józ.�et 

Nem az értekezletek szti1nlit 
akarják növelni 

Közös szh-ülés a komáromi csomóponton 

Komárom állomás és a fű
tőház szakszervezeti blzottsúga 
a közelmúltban közös értekez
leten vitatta meg a hatéko
nyabb együttműködés lehe
tőségeit, módszereit. Szépe 
Ferenc, az állomás szalcszerve
zeti bizottságának titkára be
vezetőjében a szakszervezeti 
munka jelenlegi helyzetét. 
módszereit elemezte, majd 
számos, a gazdasági vezPtést 
is érintő. megoldásra váró kér
désről beszélt, 

- A szállítási tevékenység 
javításában - hangsúlyozta -
jelentős helyet foglal el a cso
móponti műszaki lconferencia. 
Sokat javult a színvonala, nö
vekedett a hatékonysága és 
hatása a csomópont munkájá
ban, de még mindig magas 
a szolgálati ágak foözötti 
,,for1nai igazolások" szá.ma. 

Az állomás szakszervezeti 
bizottsága Acs és Szőny közsé
gekben 

a bejáró 
dolgozók lakóhelyén 

szervezte meg a szakszervezeti 
politikai oktatást. Most az ál
lomás szakszervezeti vezetői 
azt ajánlották : fogjanak ösz
sze hözös eTÖ·vel és mind.két 
szolgálat-i hely bejár6inak la
kóhelyén szervezzenel: politi
kai iskolát. Hasonló közös 
munkát ajánlottak a dolgozók 
általános iskolájának szerve
zéséhez, az új tanévre. De hasz
nos lenne a nőnap. a gyermek
nap és más mozgalmi ünne
pek közös elókészitése, mer,tar
tt.::0 is a �omóponton. Abban 
ii közös álláspontra jutottafo, 

hogy javítják a tagság pén:::é1 
vel való gazdálkodást,· meg. 
előzik a felesleges beszerzése. 
7,et. E célból a szakszervezet! 
bizottságok gazdasági felelő� 
sei összehango!j:1k terveiket 
már a tervezés id'c!jén. hogv :i 
tagság helyesen tudjon dön• 
teni. 

A két vezetőség e<zyüttes iilé• 
sén valamennyi részvevő szót 
kért és véleményt mondott az 
együttműködés javít;,sá,.1. 
Mindannyian helyeselték, hogy 
a csomóponton azonos szín• 
vonalú és összehangolt. 

hatékony 

s:zakszerve.:::eli mun/;,a 

kialakítását kell biztosítani a 
politikai és kulturális nevelő• 

munkában, az érdekvédelem 
ellátásában egyaránt. Nyíltan 
kimondták, hogy nem elég, ha 
a k.ét szoltJá,!a.ti áp szakszerve
zeti vezetői csupán ilyenkor, 
értekezleten cserélik ki vé
leményüket. Egyhangií, köte
lező érvényű megállapodás 
jött létre, hogy a jövőben ci 

két sza kszervezetí bizottság 
azonos te,-ületen működő azo
nos tisztségviselői rend.szere
sen és 1:ölcsönösen felkeresik 
eITT]mást. Nem az értekezletek 
számát akarják növelni, ha
nem a személyes érintkezést 
javítják. hogy a tapasztalatok 
friss és kölcsönös cseréje ál
landó legyen a csomóponton. 
Ezt ajánlották a gazdasági ve
zetőknek, üzemmérnököknek 
és üzemga2Xl.ászoknak egy 
aránt. 

K J, 
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Az első szabadszombat után Segített a brigád A dolgozók 
parlamentje ltfunkásvélemények a::: És:::aki Járműjavító csökkentett munkalietéról 

Pannonhalma állomáson 
Farkas Győző szocialista bri
gádja teljesítette múlt évi vál
lalását. A szolgálati kötelesség
gel járó feladat mellett arra is 
jutott idejük, hogy másokon 
�el(ítsenek. Él a faluban egy 
idős :.sszony, özv. A-rvai Ká
rolyné, akinek a férje 36 évet 
szolgált a vasútnál. Megtudta 
a brigád, hogy Arvai néninek 
fo.izytán a téli tüzelője. Kiss 
1-á.$zlő brigádtag javaslatára 
egy vagon szén kirakását vál
lalták el. s az érte járö 77 fo
rinton 340 kg szenet vásárol
úik. 

Túl vannak az első szabad 
szombaton, a hosszú hét vé
gén, az 1!:szaki Járműjavító
ban. Január 12-én déli 12-kor 
megállították a gépeket és 
péntek délután máor otthon 
.-olt az üzem minden munká
sa. 

l\Iivel töltötték el az Időt? 
Vajon örömmel fogadták-e a 
szabad szombatot a kőbányai 
üz.em dolgozói? 

TAK \CS FERE�C 

, i llanyszel'('lő, a moz<lonvosz
tály bizalmija Pétedból, Üllón 
túlról jár be dolgozni, s mint 
,·idékról bejúr6nak, múr az is 
1>okat jelent, hogy cgv nap 
nem kell a vonathoz rohannia. 

- Kertes há=ban lakom, és 
a két szabad nap most is jól 
jött, mert erre a napra tüztük 
a disznóölést. De tai•aszi, nyá
ri idösra�,ban még jobb, mert 
több idö m,1rad rendbetartani 
a kertet, a ház táját. 

l':s a pihenés? 
- Tudja, amióta televízió 

van, nem lehet scmr.iit lefa
rc17ni  a pthenőidőből, mert a 
míisor kaross,:ékbe láncolja az 
egész családot. 

A legkellemesebb hét végé
ről 

SEXK :\I IKL_ÓS,  

a motorsrerelőműhely bizal
mija bes7..élt: 

- Még pénteken a felesé
gemmel kö=ösen kitakaríLot
tunlc és meg is főztünk szom
batra. !gy azután szinte mind 
a T�ét nap s,;órakozhattunk, pi
henhR.ttünk. 1!:n Ceg!édbercel
ből járok az Esza,kiba. S=o·ni
bat délelőtt elmentem a ceg
lédi uszodába, a feleségem pe
dig -rége1i esedékes látogatáso
kat tett. 

És este? S vasárnap dél
után ? 

- Nagy ulticsaták vo1.ta1c. 
Bizony, szombaton még éjfél
kor is ját�zottunl:. 

Az J::szaki Járműjavító két
hele:nkénti szabad szombatjai
hoz az üzem munkásainé'.k 
492 800 munkaórát kell az idén 
megtakarít.aniok. Ennek nagy
többségét az üzem vezetői 
munl.aszervezé<ti és műszaki 
intézkedésekkel akarják meg
n,!05itani, de a munkafegye
lem javitásával, a munkaidő 
jobb kihasznltlá:sával is 40 OOO 
munlrnórameglakarítá t kell 
elfrri az üzemben. Ez azt is 
ji,lenti

:. �-ogy a január elején 
c!kczdódott szabad szombatok 

némik"'épp előleget is jelente
nek, amelyért mmdenkinek a 
maga munkaterületén meg 
kell dolgoznia. 

Ml erról a véleménye a:z: 
üzem munkásainak? - kér
de-ctük Baranyai Zoltántól, a 
szakszervezeti bizottság titká
rától. 

BARANYAI Z O LT,{ 

Szívesen tes;;ünk meg 
mirident a i=abad szombatok 
érdekében. Persze, nem mond
jul'', 'iogy nincsenek még min
dig olyan emberek az üzem
ben, akik nem ajándéknak te-
1-intik a 4.4 órás munkahét be
vezetését, a röt-i.d.ebb munka
időt. De a dolgozók többsé
ge tudja, hegy csak a1ckor ma
radhat meg a jelenlegi mun
karend és esetleg térhetünk át 
a hetcn'ténti szabad szombat
ra, lia a gyár gazdaságosan é, 
jól iizemel 

Valóban azt tapasztaltuk. 
hogy az f:szaki Járműjavító 
minden egyes munklsa átérzi 
azt a felel�"P.'et, amely rá 
hárul. Jól tudjál:: a szabad 
szombatol:, a kellemes, hosszú 
hétvégék sorsa a kezü1,be va,i 
letéve. 

L. Gy. 

Arval néni a meglepetéstől 
könnyes szemmel mondott kö
szönetet a szocialista brigád
nak. 

Hoffmann József 
V es:i:t>rémvarsány 

A társadalmi munka 

értéke 

17 ezer forint 

Romhány állomás 1967-ben 
;i vízellátás javítására 187 ezer 
forint beniházási hitelt ka
pott. A MA V Magasépítési 
Főnö1,ség a munkálatokat még 
a mú1t év novemberében el
kezdte, de segédmunkaerll 
hiányában nem tudta folytat
ni. Az állomás kollektívája 
ekkor a magasépítési főnök
ség segítségére sietett és vál
lalták, hogy társadalmi mun
kában elkészítik a 300 méter 
hosszú vi=vezeték lefekteté
séhez szükséges árkokat. A 

munkában az állomásfőnöktől 
kezdve valamenn11i dolgozó 
rés=t vett. 

A romhányiak december 
20-án, határidő előtt befejez
ték a munkát. Azóta a lakta
nyákban, fürdőkben zavarta
lan a vízellátás. A társadalmi 
munka értlke 17 ezer forint. 

n. s. 

A
i 1968-as esztendő egy át
fogó gazdasági reform 

megvalósulásának első eszten
deje. A reform kihat társadal
munk minden rétegére, nép
gazdaságunk egész területére 
és azt várják tőle, hogy hatal
mas energiálrnt szabadít fel a 
gazdasági építő munkában. 

Ez adja meg az év első ter
melési tanác-skozásainak is a 
megkülönböztetett jelentősé
get. Az igazgatóságok, üzemelc, 
főnökséqe le mPg1capták azokat 
a határozatokat, intézkedése
ket, melyek megszabják a 
mun1,a jellegét, tartalmát, az 
1968. évi feladatokat. Ezek fi
gyelembet•éte!ével kell új mó
don megszerv„zni a munkát, 
előkészítem az év első terme
lési tanácskozásait. Nem mind
egy, hogyan indulunk: agitá
ciós és propagandatevékenysé
günk eddig is rendszeresen ki
terjedt a reform céljainak, 
szükségess�gének Ismertetésé
re, megértésére. Ma már a 
közvetlen megvalósítás első lé
péseit tesszük, s most nzt kell 
megértetnünk a Yasutasokkal, 
hogy kinek mit kell tennie a 
vasút előtt álló feladatok gaz
daságosabb végrehaJtása, az új 
gazdaságirányítási rendszerre 
való zavartalan átállás megva
lósítása érdekében. 

Nem egyszerűen tervismer
tető tanácskozások előtt 

állunk. l\"emcsak azt kell meg
beszélni, hogy mit, 1iogyan. kell 
tenni, hanem egyre többet kell 
beszélni arról, hogy mit. mi
ért kell tenni. Az előkészítő 
munka most megnövekedett 
felelős éget, alapos körültekin
tő felkészi.iltséget Igényel a 
gazdaság! vezetó!dől t"s a szak
szervezeti szervektől egyaránt. 

nek !elhasználása nélkülözhe
tetlen a szakmai és mozgalmi 
vezetés sz:ímára. 

Ezúttal nem kerültek ki
:J adásra és a jövőben sem 

a.dnak ki irányelveket a terme
lési tanácskozáso1;ra. Az igaz
gatóságok is csak tájékoztató
kat adnak ki a hálózati és igaz
gató ági feladatokról, eredmé
nyekről. 

A szal:szervezeti bizottság és 
szolgálati főnök határo=za meg, 
milyen kérdé�eket tüzneTc a ta
nácslwzások napi-rendjére. Ezt 
pedig nem lehet az ösztönös
ségre bízni. Ismerni kell a szol
gálati hely összes körülmé
nyeit, adottságait. a feladatok 
megoldásának lehetőségeit, a 
dolgozók véleményét, javasla
tait, hangulatát. Ezek fig\'e
lembevételével lehet úgv eló
készíteni a tanácskozásokat, 
hogy azok ténylegesen a dol
gozó kollektívák parlamentjei 
legyenek. 

Annál i,; ink,íbb. mivel a ter
melési tanácskozások jelentős 
fórumai annak, hogy az egyé
ni, a közösségi, igazgatósál?i, 
az egész vasúti és népgudasá
gi érdekek összefüggéseit ala
AUl véve tárgyalják meg a 
szolgálati hely, a kisebb kol
lektívák, egvének konkrét ten
nivalóit. Eb'>ől következik, 
hog11 az előadó1cnak gondosan 
fel kell lcésziilni és az eddigi 
gyakorlattól eltérően olyan be
.�zámolót kell tartani, amely 
mindenki számára egyértelmű
en megmutatja, hogy az adott 
szolgálati főnökség dolgozóinak 
mit, ho(l1Jan kell ebben az év
ben el1:égczni. Az új mech:i
nizmus bevezetésével kapcso
latban a dol!(czók sok kérdés
re várnak választ, tájékozta
tást a vezetőktől. 

!\légi.S, ml az, ami jó \'Olt é<; 
mi az, ami rossz a szab.ld 
•zombaton ? 1------------------------------------------

Az igazgatóságok és a terü
leti bizottságok most dolgozzált 
ki első e,etben a hálózati és 
igazgatósf.gl érdekek összhang
ja, a munkaverseny irányelvei 
alapján a verseny konkrét cél
kitűzéseit, s ezek figyelembe
vételével alakítják ki, az egyes 
szolgálat\ helyek, üzemek, mű
helyek helyileg legjobb ver
senyformáit. a kollektívák és 
egyének Yállalásait. Érvé
nyesí:cni 1,:ell a tanács1:ozáso
kon a kollchtíva véleménye=ö, 
javaslattevő és döntést jogait. 
Ehhez azonban fel 1:ell készí
teni a kollektívákat. Ha min
denki tudja. miről tárS(Valnak. 
milyen kérdésekben kell dön
teni. olyan versenyformákat 
alakítanak ki, amelyek a leg
hatékonyabban segítik a szol
gálati helyek kollektívái által 
tett ,•állalások mel'(valósítását. 
Ezzel tudjuk a munkaverseny
ben a tartP.lom és forma egy
sé�ét mel(teremteni, a munka
versenv színvonalát. n vasuta
sok aktivitását tovább növelni. 

A termelési tanácskozásokat 
műszaki konferenciák előzi'c 
meg. A műszaki konferenciM: 
lcgy,mek a termelési tanácsko
zásokat tartó vezetllk magas 
.•�tnt'onalú elvi és módszerta,il 
konferPnc-iái, ahol a főnökök
nek kell biztosítani a tartal
!Tl-'1S feladatot konkrétan, em
berhez szólóan elemző beszá
molók elkészítésének feltéte
leit. 

- Minden jó \'Olt. Üröm 
rlindössze annyi. hog , pénte
ken a munkaidő befejezése 
tttán küzel három órávi!l ké
;,Öbb indul csak vonatom és 
�z úgy érzem. elrabolt vala
nli! a kelleIT1€S hét vé bél. 

„i�elelő, a \·illamosmozdony 
r.s_ztályon a mühelybizott.ság 
,:ofele!óse, nemcsak maga, ha
nem munk,t.á.rsa.i nevében is 
mondotta: 

- A s=abad szombat áldás 
a há:::iasszonyoknak. AUandó 
1·i_s.•zatérö gond volt szombat 
de!!ttá,i?nl,:ént. hogy „kifoszt
t•a talaltuk a piacot, az árwk
nak a gyatrcibbja maradt csak 
�g és azért is borsos árat 
koi••te1tek a kofák. !\Tost tu
do� csa!, i!"ll7..ún, hogy meny
ny1re így volt ez, amikor hosz
szú évek óta először reggel 
n)•olcra mehettem ki a piacra 
• s ott s,ebbnél szebb áruk 
közt válogathattam. 

. Hogvan osztotta be a két és fel naoot7 
- Pétt.t •ken elintéztem a n11!Jymosást, szombaton délelolt a bet•tisárlást, a fő:ést és 1wra délt,t-ín a hét végt nagytcvka ritást, úgy, hogy mire a s::�mbat e•ti mozira került sor, mar semmt házi munkám nem volt. sót az egész t,asdrnapot a 'Pihenésnek szent�lliettem, Ré? telt Pl ilyen kellemesen a hét t•ége. 

Kilenc 
, 

ora alatt 12 kilométer! 
Ebéd. üishából • Enaber és gé ppa.zarlút, 

Nincs baj a l.ö:zös „tó„al·• 

Nem az első eset, hogy a 
KPleti t·illamoss=in dolgozói 
s,.6,·á teszik a sok tengelyen 
tölt;;tt időt. a felesleges utaz
gahí.sokat. Ez történt a közel
múltban is akkor, amikor az 
okt�tóteremben tartott TIT
elfö.dás uán még sokáig együtt 
m(u·adtak, hogy egymás között 
vita�sák meg legégetőbb gond
jukat. a szolgálati órák magas 
számát. 

Sok a meddő idő 

- Baj van a forduló állo
máiokon az étkezéssel és a pi
henőidiivel is - mondja Gó
zon lsti•án. - A Keleti pá
lyaudvarról 5 órakor indul a 
8'.:0-as személyvonat. A jelent
kezést figyelembe i,éve ez azt 
;�lenti, hogy már az éjszakát 
itt a laktanyában kell tölte
m.ók. K,máromba 8,02 6-raTcor 
érke:nPk. Ott 4 óra pihenőidő 
lenne, ha lenne, mert az állo
m'is ilyen vagy olyan indok
kal igénybe VCS?..i a gépet, il
letni a személ)·zetet. Tehát a 
szolgálatban töltött órá!t szá
ma ilyenkor már jóval megha
ladja a 8 órái. 12,20-kor a szc
métyz�t to�,ább megy és 14 51-
kr:r érkezik flegyeshalo,,;_ba 
ali,;il már nem kapnak ebédet'. 
Marad tehát a hideg koszt, a 
t{,ska. És fgy van ez sajnos 
más helyeken is. 

- Sok�zor nem látjuk ér
telmét a szo!gólatnal: - vette 
át :i szót Antal Gyula moz
donyvezt>'ő. - Ezt azért mon
dom, mert olyan dolog is meg
törtiinil:, hogy reggeltől estig 
f,ci•esebb kilométert tes::ünk 
mea géppel, mint amennyit 
gyalogosan megtennénk. No
vember 2-án például n 42502 
sz. üzemképes és jó állapotban 
1t!VŐ vlllanvgióppel 8,15-kor In
dultunk. 1211-nek a Keleti 
púlyaudvarról. Jártunk Fe-

rencvárosban, J Ó7.sefvárosban 
és Kőbánya-felsőn. A sétálga
tás 17,20-ig tartott, összesen 
csak 12 kilométert tettünlc 
mPg, egyhannad rés?..ét an
nalc, mint amennyit egy gya
logos ember tett \'olna meg 
ennyi idő alatt. Tisztában rn
gyunk a menetirányi¼s ne
hézségeivel, de azért ilven 
ember- és géppazar!ást min
denképpen kerülni kellene. 

Sok még a meddő idő az in
duló és forduló állomásokon 
- panaszolják. A pihenéidó 
rovására megy az is, hogy elő
zö este kell jelentkezni a reg
gelt vonatokhoz, meg az, hogy 
havonta kétszer kell megje
lenni oktatáson. Tudjuk, hogy 
a va.,;útüzemi munka fontossá
ga met,követeli, hoJ!Y az utasí
tásokban történő változásokat 
lilik tudni, de másként kellene 
megoldani, a személyzetnek és 
a vasútnak egyaránt fontos 
oktatá�t. Ugyanis �emmikép
pen sem kelleme-5, sőt nagyon 
is terhes. Doi-ogon vagy más
hol vidéken hajnalban kelni 
azért, hogy re1rgel 8-ra me1?.ie
lenjenek az oktat.á,;on. Utána 
meg E...<:tig semmittevésbe vá
ral·ozhatnak a vonatra. 

Dadai János főlnt.éző kivá
ló ismerője a problémáknak. s 
csak legyint. úgy lát.szik, ig:i
zat fq ad. meg nem is a hozzá
szól ók:nak. 

Helyes Cürek�é• 

Kétirány,í töTekvésllnk 
van !l szolqtilatl óráik csökken
tését fllet,jen - mondja -. A 
személuz<>thi6.nvt tígu aknrl11T, 
pótolni. lv.>011 olyan kezelőket 
a1:ik 15-10 lv<'f töltöttek gé� 
pen, teluit klt•6.l6 sza!cmai és 
megfi,leló iskolai véazettséqnel 
ren-felkeznek - de szakmdt11k 
nine, - elméleti PS Ptmk""'"tl 
rirro,H,r,i #<hrlt/Qk „16. Véf P
ményílnk szerint ezek a klpro-

bált dolgozók, mögöttük a sok
évi s=olgálattal, vastítismeret
tel és nem utolsó sorban gép
ismerett.el legalább olyan jó 
motorvezetllk lehetneTc majd, 
mint a=ok a valamilyen vasas 
szakmával rendelkező, a gép
he?: és a vasvthoz semmit sem 
értő fiatal dolgozók. 

Persze lehetnek ki\·ét.elek itt 
is. ott is ! - reszi hozzá, majd 
fcy folytatja: Új vezénylési 
módot verettünk be ! Megpró
bál tuk azt, ami korábban el
képzelhetetlen volt. Nem gép-
1ie=, ha.nem t:onathoz ve=énye
lünk. A gép ha meghibásodott 
va11y fölö..�'le ,•ál t, vagy ha bár� 
mely más okból nem indult, 
úgy a S7.emélyzet Is haszonta
lanul töltötte idejét a múlt
ban. De a vonat, valami na
gyobb rendellenességtől elte
kintve mindig Indul. tgy sok 
meddő időt taka-ritunk meg. 
Igaz, ez esetben jobb munka
morálra v<1n szükség, mert a 
gépek és vezetllk állandóan 
váltakoznak. Tehát mindenki
nek, minden gépet úgy kell 
gondozni, mintha a régi rend
szer szerint a sajátja lenne. 
Ez a módszer jól bevált. Nincs 
semmi baj a közös „lóval". 

Kimutatások. előjegyzések 
kerülnek elő. Talán sehol anv
r yi. szocialista brigád, mint �z 
ország első és eg�•etlen villa
mosmozdony színében : 27 1/rl
pád, 450 fővel utazik, dolgozik. 
Valahány ezüst és bron7Jcoszo
rúrn1, jelvénnyel vagy zászló
val kitüntetett. Két év alatt 
csak egyetlen baleset, követ
kt'7mén.v nélkOII jelzőmegha
ladá.s történt. Ezzel szemben 
1 967-ben 16 esetben hárítottak 
el bale�tet n mozdonyszín 
dolP.ozól, amiért az érdekeltek 
13 OOO forint jutalomban ré
ttzesül tek. 

Gergely J6'zsef 

A kitűzött célok elérésében 
a szocinli�ta brigádok, a ldvá
ló dolgozók taoasztalatainak, 
kezdeményezésefoek. segítésé-

A z első negyedévi termelési 
tanácskozások mindenki 

számára alkalmat adnak arra, 
hogy a szoll?álatl főnökségek, 
üzemek vezetői konkrét pél
dákkal vezessék rá a dolgozó
kat a változások megértésére, 
az elvégzendő feladatokra. az 
előtérbe került gazdaságossági 
szemlélet kialakítására. A vas
út jövedelmezősége jelentős 
mértékben függ a gazd11ságos 
szállításoktól. a ráfordítások 
csökkentésétől. Feladataink ne
hezebbek, bonyolultabbak lesz
nek az eddigieknél. Rajtunk 
múlik. hogyan oldjuk meg az 
1968. évi szállítási feladatokat. 

Dr. Bordi István 

Münnich Ferenc nevét vették fel 
A debreceni járműjavító 

!!őzmozdonyjavító osztályán 
dolgozó 11 fős kormányműla
kato.s ifjúsági szocialista bri
gád december 29-én ünnepi 
brigádgyűlést tartott, melyen 
az osztály múszakl és társa
dalmi vezetói is részt vettek. 

Magyar Imre, az lf.iúsál'(i 
brigád vezetője be..s,..ámolt a 
brigád 1967. évi munkájáról és 
ismertette az 1968-ns �ztendő 
feladatait. Többek között el
mondotta, hogy a brigád minő
ségileg kifogástalan munkát 
végzett. 2 da-rab újítást javas

élete során hazája határain túl 
is számtalanszor, hol fegyver
rel, hol meggyőző szóval kép
viselte a munká,;osztály, az 
emberi haladás és a szabadság 
ügyét. Javasolta, hogy a bri
gád t•egye fel a Münnich Fe
renc nevet. A javaslatát a 
brigád egyhangúan elfogadta. 
A kis kollektíva elhatározta, 
hogy munkájukban. magatar
tásukban példaképül ,·álaszt
ják a két ízben Lenin-renddel 
kitüntetett Münnich Ferencet. 

(V olosinovszki) 

latot nyújtottak be az év fo- ,-----------
lyamán. Baleset a bri.gádban 
egész éven át nem fordult elö. 
A termelő munkán túl a neve
lésre. egymás elvtárs!, baráti 
segítésére is nagv gondot for
dítottak. A brigádtagok közül 
gs'pipari technikumba, mun
kásakadémlára. marxista kö
z.Sp!skolára, pártoktatásra és 
KISZ-oktatásra összesen 11-en 
járnak. 

A brigádPrtekezleten Pőcsi 
András brigádtag, n II-es 
KISZ-alapszervezet titkára is
mertette a nemrég elhunvt dr. 
Münnich Ferenc élf'tútJát és 
munkásságát. Elmondotta. 
hor?V Münnlrh elvtár,; mint 
példamutató kommunista in
ternacionalista, forradalmár 

Eredményesen 
dolgoztak 

Szob állomás dolgozó! az el
múlt évi tervüket élüzem szin
ten teljesítették. A személyvo
natok menetrendszerűségénél 
a 07 száz:ilékcs tervvel szem
ben 98,7, a tehervon..,toknéíl 
pedii:: a 90 százaléka, tem·el 
szemben 91,7 százalékos ere<l
ményt értek el. Emelkedett a 
tehen,onatok átlaqon terhelése 
is. Eredmén11ük 106,2 százaléJ.-_ 
S ami szinti'n örvendetes sike
rült növelni iik az eP.V s�oll{á
latl órára esG vonatkllométert 
is. 
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TÉL� ŐRJÁRAT 

Ellenőrző körúton négy szolgálati helyen 
Lapunk december 2-án 

megjelent számában Hogyan 
kás,:ii.ltek fel a télre címmel 
riportot közöLtünk az Anyag
ellátási Igazgatóság, a ferenc
,,árosi pályafenntartási főnök
ség, Rákosrendező és Szolnok 
állomás téli felkészüléséről. 
Azóta két hónap telt el, s bár 
rövid ideig, de igazi télben is 
volt résziiJM. Vajon a fels<>
rolt szolgálati helyeken -
amelyekről akkor írtunk -, 
hogyan vizsgáztak? Sikerüllt� 
mindazt megvalósítani, amit 
elmondtak? Ezekre a 'kérdé
sekre kerestünk választ a 
négy meglátogatott szolgálati 
helyen. 

Anyagellátási lgazgatósá9 

Első utunk ismét az Anyag
ellátási Igazgatósághoz veze
tett. ahol Doba.i Lajos, az E 
osztály vezetője, a következő
ket mondotta : 

- A feUtészii.lésröl í-rt ri
portban emlitett rövid bun
dákat, meleg sapkákat és ba
lc.ancsokat még december vé
gén leszállítottuk, így sem
miféle téli ruhából nincs le
niaradás, sót tartalékunk is 
s,an. 

Az osztályvezető elmondot
ta még, hogy a jövőben vál
tozik a vasutasok ruházata. 
Az eddigi hagyományos sö
tétkék színt felváltja a sötét
,;zilrke anyag, a posztó fél-, il
letve hosszú kabátot pedig a 
�ötétszii.rke, begombolható bé
lésű és műszórmés ga,!lérú, 
műbörkabát. A sötétkék ru
há.1<: ·gyártását az ipar már be 
is sziintette. Ami raktárb:m 
,,an, az.t az Anyagellátási 
Igazgatóság még kiadja. Je
:tenleg minden igazgatóság 30 
műbórkabátot kapott, hogy 
majd a viselójüktől tapaszta
latot, véleményt kérjenek. 

Ferencváros 

Jót mondhatunk el a fe
rencvárosiakról is. Barabás 
Lá.sz!ó, a pálya!er.atartási fő
nökség vezetóje és Bencze UL
;os állomásfőnök arról szá
:no1t be, hogy még a kritikus 
napokban sem volt forgalom
kiesés. 

Az igaz, hogy amikor a sz.él 
és hóvi,har tombolt, a Keleti 
rendezőben nehezen ment a 
gurít-is, mert a szél ereje a 
kocsikat néha ellenkezó irány
ba fújta, és emiatt két alka
lommal 4-5 órát állt a tola
tás. No de ez nem írható a 
ferencvárosiak rovasara. A 
tél, a zord idő bizony okoz 
il�'en meglepetést. 

Decemberben azt is megír
tuk, hogy a ferencvárosiaknak 
ablaküvegből hiányuk van. A 
dkk megjelenése után pana
szukat orvosolták. és minden 
ablakot még a nagy hideg és 
havazás beállta elótt megja
vítottak. 

Móri László szb-titkár elő
ző látoga.tásunkkor a követ
kezőket mondta: ,,A szakszer
vezeti bizottság a felkészii.lést 
úgy értékelte, hogy az nagyon 
alapos volt." A megállapítás 
helytálló. 

Rákosrendező 

Perédi Pál állomásfónök
helyettes Rákosrendezőn szo
morú arccal fogadott bennün
ket. 

- Amiröl írtak, a=ok a bi
zonyos „bódénak sem nevez
hetö melegedók" sajnos ott 
állnak a sínek között - mon
dotta. - Vala.mi szélvédett 
hely kell az embereknek. Al
lomásunk sajnos nagyon el
hanyagolt, szociális körülmé
nyeink mostohák. Nagyon 
sii.rgös 3egítségre lenne szük
ség. 

Ami igaz, az igaz, mi ak
kor túl szigorúan bíráltuk Rá
kosrendező vezetőit. Sajnos 
ők nem tudnak vá1toztatni a 
több mint egy évtizede tartó 
áldatlan állapotokon. Az is 
igaz, ho� Rákosrendező re
konstrukciója, átépítése már 
régóta napirenden van. De ad
dig, amíg a rekonstrukció 
meg nem valósul, a legele
mibb munkaTcörülményeket 
biztosítani ke!lene. Mert azok 
a melegedők és egyéb szociá
lis létesítmények nem segítik 
a rákosrendezói vasutasok 
munkáját. 

A hófúvás egyébként csak 
egy alkalommal okowtt némi 
fennakadást. Január 12-én a 
Városliget felőli váltókat be
fújta a hó, és a Kőbánya-fel
�őról érkezett tehervonat csak 
fél óra késéssel tudott <tovább 
menni. 

Az említett nehézségektől 
eltekintve Rákosrendező is 
kiállta a próbát. 

Szolnok 

Előző őrjáratunknak Is Szol
nok volt az utolsó állomása. 
Két hónap után Ha-rgitai 
László állomásfőnök-helyettes 
és Szép Fe-renc szb-titkár itt 

is jó hírrel fogadott bennün
ket. 

- A tél nálunk Mm volt 
olyan komisz, mint a Dunán
túlon, vagy Pesten - mond
ta az állomásfőnök-helyettes. 
- !gy érthetö, ha a for(l(l.lom 
teljesen zavartalan volt. Az 
időjárás nem tett próbá!'a 
bennünket. 

Hargitai László állomásfő
nök-helyettes szavait Szép Fe
renc szb--titkár is megerősí
tette, és annyit fűzött csupán 
hozzá, hogy nemcsak a téli 
felkészii.lésük sikerü.lt jól, ha
nem a tavalyi tervteljesíté
sük is. A csomópont élüzem
szint felett teljesítette tervét. 

Sz. J. 
,-------------------------

Pácba n a vezénylőtiszt 

- Amíg töprengek, hog:i,an növelhető az nfazószemélyzet 
pihenőideje, addig a vonatkíséröm saját ha-táskörében megol
dotta. 

(Pusztai PáJ rajza) 

Összehangolt munka 
= iobb eredmények 

Napfényes, havas, csendes 
januári délután. Most sincs 
kevés munka, csak kevesebb, 
mint az őszi hónapokban és a 
tél első napjaiban volt Rákos 
állomáson. 

- Mi volt a legnagyobb bra
vúr az óesztendőben? 

Kovács Kálmán, a szakszer
vezeti bizottság titkára nem 
vállalkozik arra, hogy különb
séget tegyen feladat é.s feladat 
között. 

- Minden nap bravúr volt 
- véll. - Minden reggel cso-
dáltam, hogy az elözö nap is 
zavartalanul telt el. 

' 

Kilencvenezer ke>csi 

Budapest rendezőpályaudva
rai közül nem a legjelentő
sebb, de nem is a legjelenték
telenebb Rákos. Itt állítják 
össze a közvetlen tol.a-tós vona
tokat Szolnok és Hatvan felé, s 
az átá.llitós vonatokait Angyal
föld, Rákosrendezö, Kőbánya
Fels6, Józsefvái·os és Ferencvá
ros feLé. S i,nmen indu.1.n.ak 
irányvonatok Dunaújvárosba. 

- Tavaly az 1966. évinél na
gyobb forgalomra számítottunk 
- mondja az szb-titkár -, hi
sze� tudtuk, hogy a köbányal 
gyáraknaT, a Nagy OTctóberi 
Szocialista Forradalom 50. év
fordulója tiszteletére jelentös 
felajánlásaik voltak. A mi 
fe!ajánlásunk az volt, hogy a 
megnövekedett feladatoknal, is 
éliizem szint felett teszünk ele
get. 

Októberben kezdődött a ro
ham. Amíg 1966 tizedik hónap
jában 28 ezer kocsi érkezett, 
tavaly októberben 33 ezer ko
csit fogadhattak. A novemberi 
29 954 kocsi mintegy 4200-zal 
múlta felül a tavalyelőtti ko
csiszámot és a decemberi 
28 700 kocsi is rekordot jelen
tett. Az Orion, a Magnezítipari 
Művek, a Köbányai Téglagyár, 
a Növénvo!aj- és Szappangyár 

naponta 12--40 kocsit küldött, 
s még sorolhatnánk a többi, 
környező vállalat tételeit. 

A nagyobb feladatot ke\'e
sebb hiba!)O!lttal oldották meg, 
kocsibaleseteik száma az 1966 
negyedik negyedévi 33-ról 30-
ra csökkent, s amíg tavaly
előtt október-december között 
3 személyi sérülés történt, 
most csupán egyetlen, alig je
lentős ujj-becsípés történt az 
év utolsó napjaiban. 

Korszerűbb 

körülmények között 

Igaz, 1967-ben munkakörül
mén)'eik is jobbak voltak. Az 
elektrodinamikus berendezés
sel felszerelt két váltótomyot 
még 66-ban adták át, de hét 
vágányt az elmúlt őszön újí
tottak fel, s tavaly készii.lt el 
a kétágvas szobákból álló, köz
ponti fűtés-ú. laktanya is. A vo
natldsérők melegedö- és pihe
nöhelyiségét is ott helyezték el. 
S a korszerűsítés még nem ért 
véget; tervezik az új állomás
épületet is, amely az igencsak 
elavult földszintes építményt 
váltaná fel. 

Az állomáson mindenki örül 
annaTc, hogy az elmúlt évben a 
jubileumi munkaverseny kere
tében jó eredményt értek el. 
Igaz, ehhez arra az egészsége
sebb szellemre is szükség volt, 
e.mely az elmúlt két évben Rá
koson otthonra lelt. Közelebb 
került a vezetőség a dolgozók
hoz, a termelés! tanácskozáso
kon elhangzó javaslatokat fon
tolóra veszik, a panaszokat 
igyekeznek orvosolni. Ismét 
súlyuk van a termelési tanács
kozásoknak . . . s ez igen fon
tos. Az összehangolt munkára 
1968-ban, a gazdasági reform 
első esztenöejében ugyancsak 
szükség lesz! 

F. T. 

Elloptak mindent 
ami mozgatható volt 

Sorozatos lopásért négy vasutast tartóztatott le a Veszprémi 

Városi és Járási Rendőrkapit:ínyság 

Ismét folt esett a vasutas 
becsületen. Társadalmi tulaj
don és személyi tulajdon sé
relmére bűnszöve!:ségben el
követett folrtatólagos lopás és 
betörés bűntette miatt a 
Veszprém! Városi Járási 
Rendőrkapitányság eljárást 

tás szerin,t - már amit bizo
nyítani lehetett - 60 OOO fo
rint. 

A vasúti szaI'kák ugyan la
kat alatt vannak, és a bíró
sági tárgyaláson minden bi
zonnyal szigorú börtönbünte
tést is kapna.1c, mégsem mehe
tünk el szó nélkill emellett 

az ügy mellett. A becsületes 
vasutasolc másfélszázezres tá
bora mélységesen felháboro
dik az ilyen eseteTcan, hiszen 
nemcsak egyszerű lopásról 
van szó, hanem arról, hogy 
ezzel az eléggé el nem ítélhe
tő cselekedetükkel beszeny
.n.yezték a vasutas becsületet. indított Csom Mihált1 .25 éves 

lesencetomaji vonat,vezető, 
Májer József 44 éves ul.clti, •---------------------------
Horváth László 35 éves ,tapol
c,ai és Tóth Ferenc 19 éves 
vonyarcvashegyi vonat.1dsérők 
elien, akik a gondjaikra bí
zott vasúti értékeket eltulaj
donították, vagonokat és vas
útmenti vllláka.t töritek fel és 

A Legfelsőbb Bíróság f elmentö ítélete 

fosztogattak. 
Még a múlt év októberében 

egy kenesei villa tulajdonosa, 
ismeretlen tettes ellen felje
lentést tett, mert 

villáját feltörték és 3000 
forint értékű holmit el

loptak tőle. 
Nem sokkal ezutá., egy válla
lat is jelezte a rendőrségen, 
hogy a vasúton szállított és 
leplombált vagonokból eltűnt 
20 iskolaköpeny. 

A Magyar Vasutas 1966. áp
rilis 16-i számában cikk jelent 
meg a budapest-székesfehér
vári vasútvonal 161. sz. szel
vényében levő elócsengős so
rompónál 1965. december 18-
án bekövetkezett vasúti sze
rencsétlenségről. Csapó András 
tsz-vontatóvezető, elsőrendű 
vádlott és Boros l stllán so
rompókezelő, másodrendű vád
lott ellen büntetó eljárás in
dult, melynek eredményeként 
a székesfehérvári járásbíróság 
nem jogerősen az elsőrendű 
vádlottat egyévi, a másodren
dű vádlott& t pedig kfitévi sza
badságvesztés büntetésre ítél
te. 

A II. fokú bíróság ezt az 
ítéletet megváltoztatta, az el
sőrendű vádlottat bűntett hiá
nyában felmentette, a másod
rendű vádlott büntetését pedig 
egy évre mérsékelte. 

A másodrendű vádlott védő
jének panas7.a alapján a Leg
több Ügyész az ítéletek ellen 

törvényességi óvást emelt. En
nek eredményeként a Legjel
söbb Bíróság a megtámadott 
ítéleteket hatályon kívül he
lyezte. Bo-ros Istvan soromvó
kezelöt az ellene emelt vád 
alól felmentette, az elsőrendű 
vádlott vontatóvezetót pedig 
bíí.nös.nek mondotta !ti és egy
évi szabadságvesztiésre !tél<te. 

A Legfelsőbb Bíróság meg
állapítása szerint Boros István 
so1·ompókezelö úgy járt el, 
ahogyan azt a szolgálati utasí
tások elóírjáTc. A távolból ke
zelt előcsengős sorompók ke
zelőit ugyanis figyelési kötele
zettség nem terheli, ezt a fi
gyelési kötelezettséget a csen
gő pótolja. A baleset kizárólag 
a vontatóvezetö KRESZ sza
bálysér.tésére vez,ethető vissza, 
mert az olyan időpontban haj
tott az átjáróra, amikor az elő
csengők már a sorompó lezá• 
ródását jelezt�k. 

Dr. \'arga János 
jogta,nácsoo 

l\Iár folyt a rendőrségi nyo
mozás, amikor az egyik tapol
cai vonal-bejáró az állomás 
bejárati jelz6jénél a töltés 
metlett egy ruhaneműve! 
megtöltött zsákot talált, ame
lyet feltehetően a beérkezett 
tehervonat1'ól dobtak lci. A ta
lált zsákot a Vesmrérni Rend
tjrkapitányságra -szállították, 
és a kenesei villatulajdonos 
felis.--nerte 1:>enne az ellopott 
értékeit. A gyanú a tehen·o
naton szolgálatot teljesítő 
vasutaso.1tra esett, s ezt a gya
nút a lcésóbbi házkutatás iga
zolta is. Csom Mihály vonat
vezetö lesencetomaji la.káscin 
ugyanis néhán11 tskolaköpeny 
me!:ett sok más kétes szár
mazású tárgyat, többek kö
zött gyermeTcszandálokat, öl
tönyöket, szerszámokat, szap
pant, a személy- és teherva
gcmokban használt berendezé
si tárgyat, hamutartót, fogast 
találtak. Csom Mihály elős7.ör 
tagadott, de a bizonyíték<X< 
súlya alatt később beismerte 
tettét. 1gy került rendőrkézre 
ó � három másik társa, aJci'k 
1967 áprilisától folyamatosan 
a Tapolca-Pusztaszabolcs, 
Tapolca-Celldömölk és Ttt
poloo-Keszthely közötti vo
nal nagyobb állomásain -
ahol huzamosabb ideig vára
koztak -

Új vonatkísérö -laki.anya Veszprémvarsányban 
Veszprémvarsány állomás,on 

az elmúlt napokban ad-ták át 
a 172 ezer forintos beruházás
sal épült, ha.t helyiségből ál
ló korszerű, mosdóval és öl
tözővel felszerelt vonatkísérő 
iaktanyát. 

A gyári, a pdpai, a celldö
mölki és a veszprim-kii.lsői 

vonatkísérők örülnek ennek 
az új szociális létesítménynek, 
mert ebben már kulturált kö
rülmények 'között pihenhet
nek. Az épületben kapott egy 
helyiséget az állomás párt
:szervezete és szaksze::-vezeti 
nizottsága is. 

Hoffma.nn József 

Ba leseti kr.ónika 

fosztorll.Uák a vagonokat 
és a gondjaikra bízott ér
tékeket. Nem voltak vá-

logatósak, 

Január 10-én, veszprém-küL'iö 
Allomáson a 275-012 p4Jyaszá.mú 
mozdony hátsó, jobb oldali lám
pájának javítása közben a rájáró 
37S-SG9. pailyaszimú ntozdony ösz
szenyomta Kovács Nándor 46 éves 
mozdonyvezeMt, aki sérillésel kö· 
vetkezfében életét vesztett.e. A 
vizsgálat megállapitotta, hogy a 
baleset részben a sérült, részben 
pedig a bejáró mozcionysz�tnély
zet figyelmetlensége következtében 

Loptak cigarettát, lisztet, ti!rléni. 
zsír.t. cukrot, italt, ruhaneműt, 

* szerszámot, elektrornosságl 1 cikkeket, vasrudat, táskát. 
műanyag cipőtalpat, függönyt, Január 11-6n_ Felsözsolca állom�-
eg�zóval mindent elvlt_tek, =�� ;'0J:i:n::
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két szemük meglátott, két ke- '3-1039. pályaszámú villamos moz-
iilk nem hagyta ott. ::�Y;,/f��
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Volt eret, !fogy egy vagon- lyaszámú mozdonya és a villamos-

ból egy?zerr� 14 öltöny ruhát �•,!0!f•ei';;�:!'!é�yt',,"Jf1'J!:�
k

J: és 4 téhkabatot emeltek el. A sen megsérült. Egy utas "életét 
várakozás szünetében pedig v�eue, 1 súlyos és tovAbbi 12 

felkeresték a 1:özeli vi!láka.t ·Uta�, köztük , vasutas könnyebb 
feltörté.k 4:"0kat és ellopták af ��i�!pi�:!:•ti!; / w.v
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ott talalt ertékeket. Az épít- gányon körilljiró villamosmozdony 
kezésel,{ról építőanyagot, sőt vezetöje. az utasításban engedélye-
m.ég ablakke:etet is lop_tak. A �';!76: �::.3ég
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r:? kár hozzávetoleges megallapí- ltezést késön és nem a megfclelű 

1 2  9 ezer forintot 
takarítottak meg 

A debreceni jármíí,iavító fa- 1959-ben a szocialista brig-ád
mcgmunkáló négyszeres szo- mozgalom beindulásának évé
cialista üzemrészénel;: dolgozói ben a famegmunkáló brigád
értekezletet tartottak, amelyen jai elsóként neveztek be a ver
Erdei János faesztergályos, a senybe. Azóta 11 fó kapta meg 
szocialista üzemrész egyik bri- a kiváló dolgozó kitüntetést, 9 

gádvezetóje számolt be az üzem fó rendelkezik a brigádmozga-
1967. évi munkájáról. Elmon- lom lggmagasabb kttii.ntetésé
dotta többek között, hogy 1967- vel, az amni,koszorús szocia
beri a fa.anyagai, gazdaságos lista bril)ádjelvénnyel. 1964-
megmunkdlásával 129 363 fo- beri már a szocialista üzem
ríntot ttJ.karltottak meg. Két r-ész versenyben ves2:I1ek reszt 
újítási javaslatot nyújtottak és eddig négyszer nyerték el a 
be. amelyek a munka és bal- szocialista üzemrész címet, 
esetvéaelem eredményesebbé most újabb vállalást tettek a 
tételét szolgálták. A 24 tagú cím további megtartására. 
kollektíva havi tervét átlago-
san 102 százalékra teljesítette. Volosinovszki János 

fékberendezéssel kezdte meg, fg-y 
a biztonsági batárJelz6 előtt nem 
tudott megállni. A baleset bekö
vetkezéséhez jelentős mértékben 
hozzájáruU az a körülmény is, 
hogy a személyvonat részére tör• 
tént vágányút beállltis és Jelzöál• 
litás után a behalacló ,·onat vá
gányútját veszélyeztető tola:�i:;t 
nem szüntették be. Ifj. Holló Pál 
mozdonyvezetőt és Havas János 
rendelkező forgalmi szoli;Alattevó; 
a hatóságok 6rlzetbe vették. 

* 

Január 12-én Fert6szentm!k16s 
állomáson a 107. számú g:yorsvona1 
a „megállj" állású bejárati jcl�ö 
mellett elhaladva beleütközött a 
bejárati oldalon tolatást végzó (át
álló) 324-780 psz. mozdonyba. AZ 
ütközés következtében a 107 sz.. 
vonat mozdonya és a tolatást vrtg
zö mozdony súlyosan megroni:&
lódott. Három vasutas és 12 pol• 
g�rl utas megsérillt. A vizsgálat 
eddigi mcg4llapftása szerint a b.tl
esetet a 101 sz. vonat mozdonysze• 
méiyzetének figyelmetlen szolgál.llt 
ellátása okozta, de felelősség ter
heli Fertöszentmiltlós áJlomás foJ• 
galmi szolgálattevöjét és vezet.S 
váltóörét Is. .Jelentéls anyagi l<á r 
keletkezett. 

* 

Január 12�En Rákos á.llomáson a 
behaladő 2516. sz. stemélyvonat él• 
ütötte Kosty4.n Pál pályamunkást, 
a helyi pályamesteri sz::U.casz dol• 
gozóját, alct séri.Uéseibe belehalt A 
vizsgálat megállapítása szerint a 
balesetet az okozta, hogy nevezett 
körültekint� nélkül a b�Járó vo• 
nat űrszeivényébe tépett. 

* 

.JanuAr 2�-én Hegyeshalom ,no
máson végzett tolat.As közben JAb• 
csonkulásos nzemt balesetet szen• 
vedett: Varga Ferenc tolah\sv�tö. 
A viz.sgálat megáUapftása szerint 
a balesetet az okozta, hogy ne\'� 
zett jelzésadis közben körilltekln• 
tés nélkill a IV. vAdnvon kllrlll
járó mozdony firszelvényébe ke• 
rillt. 

* 

Január 24-én Rákospalota-UJ· 
pest á:Uomáson az V. sz. "·Agányra 
bejáró 242. sz. vonat a 20. s.zám12 
váltónál elütötte Tar Sándor váltó• 
tisztítót. Nevezett az eHltés követ
keztében életveszélyes fejsérilléot 
szenvedett. 
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Lelketlen · szülők Jubileumi 
bélyegkiállítás 

Ot kisgyermek szomorú krónikája a 27-es őrházban A Dunakeszi Járműjavitó 
művelódési házában jól sike
rült bélyegkiállítás megrende
zésével emlékeztek meg a bé
lyeggyűjtő kör 10 éves fenn
áfü\sáról. A Magyar Bélyeg
gyűjtők Országos Szövetsége 
ált:ll a kör rendelkezésére bo
csátott kiállítási ker2te' szck
szE'rűen é� tE tszölegesen tették 
lehetővé a 27 témakörben be
mutatásra kei·ült anyaa megte
kintését. 

Az örház Pusz'-..nszabolcs ál-
lomástól Pest felé 
mintegy 800-1000 méterre 
van. Lakói : 1\layer Pá! 28 
éves, Pusztaszabolcs állomás 
volt vonatkísérője, Mayer Pálné 25 éves, az érdi pálya
meste..-i szakasz dolgozója és 
öt apró gyermekük. Palika a 
legidősebb, ő 8 éves, majd Erzsike, Katika, Mistke kö
Yetkezi.k, a sort az egyéves 1stvá1ika zárja. 

Gyermeksírás 
az őrházban 

MéJ a műlt év okitóberében 
történt, amikor a pusztasza
bolcsi közsé{li tanácsot egy 
v:isutas kereste fel. Idézzük 
az 1967. október 12-én ké
szült jegyzókönyvet: 

. ,A pasztaszabolcsi községi tanács hivatalos hel11iségében jelen oonnaJk: Perger Ferenc Pusztaszabolcs, Ságvári Endre 
út 9. sz. a lattí lakos, a kö;:;ségí t11nács vb részéról Molnár Árpádné vb-titkár. Pergcr Ferenc az alábbiakat adja elő: Hló7. október 10-én 8 ór,:i kö-
1'i!l a K7isztinavárosi pályajcmntartásl főnökség dolgozóii:al 1:onalbcjáráson 11ettcm 
1'észt. Amint elhaladtunk a 27-
e� sz. őrház mellett, gyermelc
�ÍT1sra lettünlt figyelmesek. Kö.:elebb mentünlc, be aka1·tunl. nu;tni a lafró.sba, az awnban zárva volt. Ekkor benéztünk az ablakon és l.:ét síró kis711ermeket láttur..k mezítelenül. Kérem a községi taná
c.sot, hogy a szüksége.! intéz-1;edést tegye meg". 

Ez YOlt az első hivatalos be
jelentés, ami után a köz..�gi 
hmács gyámügy-! albizottsága 
r.!()ln!lr Arpádné tanácstitkár
l'al együtt íelkeresték a 27-es 
örhá7.at. 

l\Iolnár Árpádné az el�5 lá -
1 n;::i :ásr61 a köveL1<e7.őket 
mondotta: 

- Az albizottság két idős 

ben szinte embertelen. Kitört ablal..:ú helyiségben, az őrház 
kis kamrájában szalm-:i és rongµok J.üzt fe'l:teti mezítelenül, ruhát azél't nem ad rá, mert a kislány bevizel. A 3 éves kis Misi/;;e a l\IAV Kórházban t:an." 

Ezután a látogatás után a 
gyámügii hatúság azonnal in
tézkedett és a gyerekeket álla
mi gon.dowba ve,t&. Az apa, 
Mayer Pál azonban két gyer
mek elvilcliét �agadta. tgy a 
7 é\'Cs Erzsiike és az 1 é�-e; Ist
vánka a szülők:nll van. Mis\
két még a MA V Kfo·!1ázban 
lil)()l ják. 

Az anya tagad 

Mi is felkerestük a CS'.\ládot 
a 27-es őrhnzban. Az anyával 
folytat.ott beszélgeté,;ből érde
mes id�zni néMu--iy mondatot. 

- Az a ,:ád önök ellen, 
hogy gyermekeiket nem gon
dozzák. 

- Ez nem felel meg a valóségna.k. Én szeretem a gyerel..e,met és gondozom is ók.et. 
- A kis Katikát miért 

fektette a kamr<\ba? 
- Mit csinál;a1t., ha üröl;/i

sen bevizel és maga alá piszkit? 
- Azt hallottuk, hogy elég 

sokat látjt'ik önökPt az állo
más Utasellátójában. 

- Az nem igaz. A férjem 
ts:ik, de én nem. tn szeretem a gyerekeimet. 

Az anyáYal folytatott he
szélgete.;ból talán elég ennyi 
is. ?\-1ég nagyon sol<áig tartóz
kod Ltmk a 27-es őrházban, Hon:áth. Istt·án Pusztasz::i
boks állomás S7.aksze-rvezeti 
bizottságának titkára <'·s Mol
nár Arpádné tanácst:ikárr.ó 
társasá�ában. de meggyózni 
ót. vagy anvni 1ell:iism�retét 
felébreszteni nem sikerült. 

Ör.kény�son ki lépett 

hagyta, hogy a család fedél 
alatt legyen. Többször elbe
szélgettek vele, kéi-tók, hogy 
változzon meg, de eredmény
telenül. Ez év január 9-én 
megint nem jelentkezett szol
gálatba. Ezért ismét felelős
ségre vonták. EJkkor Mayer 
Pál kéTte a munkakönyvét és önkényesen kilépett az állo
másról. 

Az apa portréjához méG 
bozzáta.rlotik az, hogy önma
gától semmit nem sajnál, 
eszik, iszik, jól él, s nemrég 
egy használt motorket·ékpárt 
vásárolt rrw.gán:ik, allcalmn
sint azon jár Inni. Ittas és jogosítvány nélküli ve::11tésé;-t jelenleg is rendórsé!li eljáTás 
.,:tn ellene. 

Nemcsak a Mayer 
család ügye 

Az ünnepi bélyegbemutatót 
K. Veress András, a művelö
dési ház igazgatója nyitotta 
meg, A jubiláló kör kezdetb<>n 25 taggal jött létre 's jelenl J mé.r a j.irmüj:trítónak 237 fel
nőtt dolgozója, ezenk!vü! 80 
általános iskolai tanuló alkot.ja a teljes lélszá.mot. 

A ki::íllított bélyegek szem
l�ltetően igazoltál, a bélyeg
gyűjt�s nevdő. tanító jellegét, 
a művelódési lehetöségek és a 
grüjtók sokoldalúságát . 

A kiállítás egy hétig tartott 
S miután a szülókról képet nvitva és ezal'ltt 1500 érdeklókaptunk, hallga..suk meg c!r. dő gyönyörködhetett a szebbLévay István gycrmekgyó- nél szebb bé·lve;'.lekbcn. A begyászt, a MA V Kórház főor- mut�t.ó lehetőséget biztosított vosát, hogyan véleke<lilc liiJ- a g.yúj tól:nek tíz év alatti ered

ke állapotáról: ményeik egy rész{;nek bemut,a-
- Mayer Misikét még a tás:'.ra. ersbPn a bHyeg!!yűJ

múlt év novembetébeti az t2s szépst;:;ein�k, ha$znosságáanya ho.rta be hoz:::!ink a nak nénz;:-,rüs:tésére. pusztaszabolcsi lcör;::eti orvos A ki{,llítas t:lrtama alatt töh;avaslatára. A gyerek nagyon ben kért:.Slc f('lvételüket a bóelhanyagolt, go,ido:::atlan vo!t. l ·e<rgyűjtő köl'be. A m:>gnyitó A gyl!nnel:oszt/jl'I ncnco�t- ünneps,:gen több gyújtót érténői csak négy napi fi'ri.is;::t:s kes aj',ndé,+ftr'(o,Yal jutalmazután tudták róla a l,oJ::t, a ta'� bemt:��t-)tt anyagának piszkot eltávolítani. Ha nem színvonaláért. kerül orvosi lcczckbe. e!ubb vagy ,utóbb tragédia lett vol
na a vége, 

- Mi ol;ozta a kiCl>i ilyen 
nagyfokú leromlását ?  

- Szülői gondat!ar.ság, 

Szőnyi Lajos 

Köszönet 
ne111tii.ódüm-ség, ea11olda1;, t-.7. elmúlt hetekben, ami-táplá!ás. ;or J;ülónösen a Duriántúlon 

A szü1ói feleló(fonség. a erC>. h,h:!!ar lo_mbolt _ls a hő
szülöi lelket.lei1

_ 
scg és a� ufao- , -:,"trö !'t'1;e;1y?zal� rr.rn_ll"'Z 1_5 

hol i�mét g.r nnelu lell:el,et o., ah ��:,llt. �fumeg ��lon;a
rombolt, ismét r,ycrmoki lel- so'1 az Utnr•ll,_.ó vezetoJe .. I'-c: 
kEke-t mételyezett mci. ldnn �•t,•�•n LS_ :;TI';'.nkat.,:·s:u 

A k' p . J 1 t" <'mbcrsegból k1tul'ore ,•v;<;-
• , 15 ozso!!,Y• tit ;.,:z ••r- ,;(áztak Az állomásl'a ér1,czó ten<:'�• �melyro! lariu'.;1, h�; ,,on'.ltokat a r,eronon .;•irtM,, s sábJ��J\ . _lS �7 _.tR.O.li.un,:,-m,.,, n mczclonu személyzeUt �s 11, emle:,."e.nt kísé1t, s m�,t íruc t•ry;i�tl-l<ró'c•t forró teá,·al egy uJabb, 4;!!" hn.s�nlo eset. 
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v nem k211ctt a Ez ar:a f gyel �n� _et� ho«-, mo•d ny é · ·., rnnat se:em�ly
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... .1 "' r nv•ré�·e] n11u�tdz7a a s·;mC'�i t�n .,�_.� new.csalt n ?vI_n,· r e..,�- n�nc; ,l�'Q do!&ozóir.n:� íi"'1·el-lad u-;:ye, hanrrn mmdanny,- • t..ét 
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un:i.<!, a társad:l lom�. rn. �.,ce · 

ta'7ja sírva fakadt a látniva- Ma:ver Pú!Ll, :iz apával nem lútól. A hideg, fűtetlen helu,- s•került bzs•éln.i, de szem�lr! 
sé:,bP.',i szülői felügyelet 7!él- lapjából, ar:12lret ;;z clózó l·i!l. meztelenül, vagy fé:ig munkah12ly.iről, a Nyugati páje!öZtözütlen taliltul,: az őt lrnudrnrrél külrltc;, át Puszapró ayerek.et. Enni és innka- ta.szaooksra, sok mindent l1:0j11k nem volt. A lakásban megtudtunk fm.:, néhány adat ,nérr egy takarót sem talál- a sok hE'jegn:/is közut: l!J65 ti;:ik, hog11 betakarh:ittuT: s:cptcmber 17-én, 19-li,1 és 2ó-i:ol,ia a l:icsil:et. A:: üt gye�ck án iga;:;o!atlan hián11zcis. Ezért l:or-.:r,,s, 1,�s.zkos volt, s a laT:ús fe.:i.ve!.rni bünk--té,t kapott. 
,-edi-g bü-zi.;s és si1:ár. A -:  albi- Elő„tc 195;;_ t'ugu ::tus 14-:�n 
:;,+ts1ír, egyik. taflján�l �·olt kelt b,rósági i(l·lc,:ocn ,,z állt: h '!Zen, ,is zsemla, toy a m,,,_ Három re111bcli könnyű tes.i -:•e;.-�1�:--t 1neqct<?1tiJ!.::, 1rutjcl v!- sPrtés biu�te!te m. ictt 13 száza- ,----------------------------

Da11r� .Tóz".ef 
Ta:iolca 

Kékesdi Gyula: 

Négy ország viharaiban 
(BEBRITS LAJOS ÉLETE) 

Bebrit& La;os a politikus, 
a forradalmár, a közlekedési 
szakember és miniszter neve 
valamennyiünk előtt ismert. 
Vasutasber-kekben ki ne tud
na róla egy-egy anekdotába 
illó epizódot a tegnapból, a 
közelmúltból. Hányatott sor
sát, nehéz életútját azonban 
kevesen ismerjük. 

Kékesdi Gyula könyve hét 
évtized harcaiban, Magyarország, Románia, az Egyesült Allamok és a Szovjetunió 
munkásmozgalmában mutatja 
be, összegyűjtve egy küzdel
mes életűt emlékeit. Elvégzi 
azt a nem mindennapi fel
adatot, hogy Bebrits Lajos he
Jyett - aki többtször is bele
fogott - megírja életrajzát, 
!eljegyzések, magnetofonsza
lagra mondott vi�;;7.aemléke
zések, a családt.-.gok, a mun
katársak elbeszélései, a Párttörténeti Intézetben őrzött fel
jegyzések, dokumentumok 
alapján. 

., Terego-ván, apró román fa
lu '!.'<ISÚtállomásának emeletén s.:ülettem. Rang szerin,t az 
11pám az á!lomlÍS elöljárója 
volt" - írja Bebrits Lajos 
viscSZaemlékezéseiben. S a vas
utas élet, a vasuta,;..son elkí
sl\rte élete vllgéig, fél vilá;;on 
út. 

Ha az iskolában jól felelt, 
jutalmul bemehetett a forgal
mi irodába, figyelhette apja 
munkáját, de fú elfog!Alt.súg:i 
ml!gis a tanulás, az olrnsli,; 
maréldt. Éretts.'.,gi uüin nem 
soltkal a vasút szolg:'.tlatí,ba 
állt, majd Budapestre vezé
nyelték tiszti tanfolyamra. 

A vél·vörös c..,;;ütörtök ese
m,,_nyeit Peslen éli át. C3ak 
később döblnn rú az esemé
nyek valódi indít&á:·a. de 
rnint elmondotta : ennc7.: a 
1wpnak élménye forduU,por,t 
rolt a:; életébe-ti. 

Huszonkét éves korában 
n1ár a szociál'lcme,1;:rata p.i.rt, 
.s egyben a 1.·asutats::aJ�SZf/l't-n
zet tagja, majd késö�b a s,:ak-

szervezet bánáti főtltk!Ít'a. 
Másfélévi börtön, verés, rend
őri felügyelet, a többszöri le
tartóztatás után a bánáti szak
szervezeti tanács űgy döntött, 
hogy utazzék az Egyesült Al
lamokba. s a munkásotfüono!c 
építésére indítson gyűjtést .t: �  
amerikai magyar É'.s roman 
mtmkások között. 

Az utazás rsak rövid Időre 
szólt, de jóval hosszablr'.-a 
nyúlt. Tagja lett az Envesíllt Al'amok Kommuntsfa Pártjá
nak, és részt 1.•ett a magyar 
s.:ekció munkájában. Néhány 
év után azonban kiutasított<lk, s távo:nía kellett egy új 
hazába, a Swvjetunwba. SO
h<tsem beszélt ottani tartózko
dása idején ért me:;uróbálta
tásairól, csu;:ián nrról a mun
káról, amelyet mint magyal' 
forradalmár a ha7.í,jáéI1t, a né
péért tett. 

A felszab:idulús nyitotta 
meg számüra a haznvezető 
ut:nt. Elsők l<özött volt, .a!dt 
a vasút újjáépítésének p<1-
ra.ncsno'.:i po.�ztjri.ról fáradt.s • 
got nem ismPr.:e mun)cúlkodott a közlcl..:edé.� fejles.ztéséért, szinte haláláig, 

A köny,, csurán epizódokat 
villant fel életél>ől. De ezek 
alapján a magya · munkás
mozgalom kiemelkedü hal"CO
�.;nak nagnzerú ts jellegze
te5en e7.vedi alaJ.:j;, t rajzolja 
meg. Ráismernek, akik élet,:
ben isn1c1i1:'k. megelevenedi�: 
a7.ok számára. akik sohasen-i 
tal�lkozl.ak ,·ele. 

Úgy mutntja be a kön;n•, 
mir>t amilyen valóságban 
volt :  nyughat-!ltla11 tct·mészet ••, kivételes szaktud.1iú és <1lméleli fcl/;észültr.(,p'1 forra
dalmár, a gyakorlati élet embere. 

Kéke•<li Gyula 1·nn Te mé!
ló emléket. állít Be;';rits La
jomak. Emberi mivoltában 
mutatja be hivatár:i és cs�
lf.dja körében cg�·aránt. A 
könyv e!olvasác:át vaL'1?ll':"nY• 
n\'i vasuta.,na'c ajimlju.k 
(Kossuth Könyvkiadó) 

::,; fa ai!ti:nl; 11c7cik léko,'{ VPr:.:.>ökkcntés mellett 

A jó munka eredménye :  206 
forint jutalom 

ezei· 
1\ ,:··i�rr:.U;.,•i albizot�s:i� t.11,- CfJ:J éi, és egy hónapi idütnr

• in·':,t e�· árát tnrlú,r-rodt'l'.1: tamra jai:itó-nei:clö ni:inr.:ára 
; lakJ:!J• :,, s miután li:;,7.aé.r- ítélté:r. 1 67. március 4-én ls 
1 .;zct� �z �nya, fia.yelm�ztet- 6-:ín isw�t lgazolafüm hiár.� 
1 ·k !rlitej�sé-g�re, n1ajd közül- W-5. büntetitse 100 százal�kos 
t t:� vele. ha é', gyerekeket r.em üzemi ré-szesedése mei;vonása. Debrecen állomii.� dolgozói jellcmzö j-,bban, mint az, hoey 1 ondozza t:;y, nhor;y ;,zt e<!Y Ren:•en� m,g::itart.is:\t Pus2- eredményesen zárták az el- az elűző évhez vis:�onvítva 219 

A szakszervezeti aktiristák iclc tlata 

a betegségek megtlőzésében 
• Je�&n•·ának kell, akko.· álla- tasza'boks állomásc,n is foly- múlt e�ztenclót. A ko� il ihasz- nappal kcvesebo a kiesett A szak,zervezeti aktivistf.k-
1n' go:1dozf,sb.1 ve;;zik őket. tatta. 1957. j1ínius 20-én és 30- nálásnii.l 101,09 százu1é-kos munJrnnapo:, száma. nak, a dolgozóknak attól fü�-Ezutii.n a 1.í.togatás utii.n át- án, vafam,nt auaiisztus 28-án eredményt érlek el. a kocsitar- Debrcc�n állomás dolgozói gően, ho:::y mllyen munkatcn_1-m,:,..Ailcg ,•áltozás történt, ittcsan jclen'i,czett szolgálat- tózkodási lclőt pedig :6,7 órú- jo mun':6fukért január első fe- leten dolgoznak, más és ma5 1w:rt akkor, am[ko1· két héttel ba. 1%7 augus�tusúba11 ünké- Ub,m 20G 450 forint jutalmat a teendőjük. Az évszakokra 
h, ú'Jö. november végefelé a nyesen l;ültii;;ütt be a 27-es ról 2�,5 órára csökkcntcttók. kapta/:. való felkészülés elsőrendű fel-l"·ámi:,.:�; albizottság ismét órhá:ba. S mert 5 gyermeke A munkafe�yelemrc, az uta- Czeglédi Sú.nilor adat. Ellenőrizni kell, hogu a 1•al l:ereste a Mayer cs:11árlot, van, a MA V emiY'...rségből sitásszerú munkítra mi s�m Debracen tél beállta előtt a dolgo;:;ólc a 1n12leg -;zcbában é-s elfo:�ndha- meleg „uhát meqkapták-e. A n !cö,ülrné,1�·eic között talál- 1-------------------------------------------, munkahelyek fűtése, tisztán 1ák a gyerekektt és az anyát. tartása, ciz élelem megfelelő 

Megdöbbentő látvány 
Sainos azonban ez az űgy

r . ..  \·J7.et,t •• rendes körültnénu·, 
csal: chmenr.tileg tartott, mert 
: l,ko�, :nnikor l!JG8. január 4-
,, a Fejér megyei tanács 
i".e:;iat.ási osztályának mun
L,tár,;.1 és a puszt.aszabolcs.i 
ü özsé:,'.i t.1nács vb-titkára is-
2•' !t ellátogattak a 27-es őr
házhoz, még a:: első l,l togatá�
,,11 is megdübbentőbb kép 1c•r;adt,i őket. Idézzünk ismét a 
jegyzó!<önyvból: 

.. A gyermek<?ket lélegzeteltí!litó körülménye·k között ta
l<lltulc. A konyha he!yiségJl,en egy mosdótál telve a 
r,ermel,cl: egész napi ürülé-
1 'vel, amel11 bűzt árasztott. 
,t szob!l betonos, fűletien. A c:,1ermel;el, mezitláb, az egy
,: l'es lJtt•áao11 csak m.?legitó 
f 0'tsó volt, alul tel;csen meztelen. Tapi11tása jéghideg. A 
I', 'gy nagyobb gyermek vizet 
k '.rt. Egész nap nem volt inni
,·alójuk. A lakásban egy fél 
kiló kenyeret és papít'ba cso
niagolt kevés zsírt találtunk. 
A sarokban mosatlan edények 
A két ágyban rongyok, telje
len szétfoszlott paplan, A Ka
tnlin nevd gyermek ldegbe
l<tg, e;iész testébl"n rellzket. Az 
lnya bánásmódja vele szem-

Az Epit6k Bokányi Dezsli Munkásélr zmlóa IJ január 26-án, pénteken a M'tMORZ Székházban tartotta ünnepélyes évzáró egységgyülé ét. Az Unncp•éi!rn megjelent Gáspár Sándor, 
az MSZMP Politikai Blzoltsá1ának tagja, a SZOT r.itltkáre, Emt�·ó Júnos, az l\18ZMP Központi Ellenörző Bizottságának elnöke. Sz akszcrvezetOnk ltli1pon!Jának dol,iozól kllzül 
sokan bgjal az l::pitők mllllkásőr zá.izlóal,jiinak. lli,pünk az új mun!u\sőrök eskfi�teléról 
kéHillt. (Woun.i;cr Ant.a.l felvétele) 

e!Tielyezése, vízellátás, mosdá
si, fürdési lehetőség biztosítva 
van-e. 

A munkavédelmi eszközök 
és előíró.sok pontos betartása 
is a megell5zé5i munka szerves 
része. A dolgozók és aktivá!: 
álland6an kísérjék figyelem
mel, hog,v társaik a védőruhá
kat védöfelszereléseket az el6-
irá�ak megfelelőe,i használ
;á1c-e. Ellenőrizni kell a védö
étel-, védöital-ellátást is. 

Szükséges a csökkent mun
kaképesség(í és Idült mozgás
szen.i megbetegedésben szen
vedők munkahelyének ellenör
zése, az ilyen bete�ek munl<a
körülmén:velnek javítása. Fel 
kell szám�lni a huzatos, túlf:'i
tött, rosszul szellüztetett. hi
ányzó ablaküvegcs helyeket. 

A vegyi ártalmak elleni vé
dekezés is fontos feladat. E 
területen Is feladatul: az akti
váknak a veszélyeztetett sze
mélY7,et munkahelyének rend
szeres ellenőrzése, az általános 
balaaeteUláritó és egés:sé171,édó 
óvórendszabá!yolc · maradékta
lan betartása és betartatása. 
Feladatuk ezen túlmenően az 

egészségüg,·i szolg,,bt IÍltal el
rendelt specifilms szürüviz�gá
lat0kra vuló mnzgós!túo és a 
megjelenés ellenörz�se. 

A d0lgoz0k ércleicében szigo
rúan ügyelni ke 11 arrn, hOID' 
az e�észségre ártalmas nnm
kahelyen csak elözetes orvosi 
viz.sg.-,laton átesett és ilyen 
munkakörö!<re alkalmasna't 
talált személyek dolgozz:inal� 
mt'g akkor is, ha az ott:ini fog. 
lalkoztatás csak átmeneti jel
lcgú. Az ilyen helyekre beo,;1.
to!t dolgozókkal rendszerese.1 
foglalkozzanak és baráti, eh-
társi bc.szél&ebés során t:'cj'l!
kozó::ljanak egész.s-égi :;napo
tukról. A dolgozók ugyan:� 
egvmás közi.itt ki.izlékenyeb
bek, jobba:. elmonr:lják pana
szukat egymásnak, mint az or
vosnak. 

Rtmdszeresen figyelemmel 
kell kísérm az utazó személy• 
zet családi és eouéb problé
máit, kutatni ):<?!! i,anasialt is. 
Az utazó s7.emélyz�t szúró�zs
gálatra v�ló mozgósítása ll 
megjelenések ellenót·zése és a 
betegnek talált doLgozók gon
dozásának biztosfüka szintén 
az aktívák feladata. 

A dolgozó';{ egymáso:,. való se
gltésének számtalan for:nája Is
meretes, az aktívák éljenek 11 
a lehetöséggel, hogy munkájuk 
az elózöekben felsorolt esetek• 
ben is eretlménnyel jáI'jon. 

Papp Andrú 
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Az MTS II. kongresszusa után 
A Magya,, Testneve'/,ési és 

Sportszövetség 1967. december 
12-13-án tartotta II. kon.g
res&ZUSát. A beszámoló ele
mezte a testnevelési és sport
mozgalom helyzetét, az el
múlt négy év alatt végzett 
munkát. 

nakodnak az anyagi segfü;ég 
megadásától. 

A Vasutasok Sza,kszerveze
te a tá?'sadalmi pályaépítés
ben részt vett spo-rtköröket. 
szakszervezeti bizottságokat 
évente jelentős tutalomban 
részesíti. 

Dicséret a gyors 
intézkedésért - VPJDNőKSÉGET VAL

LALT AK a YJl&ngyösi Ta.té1·ó• 
{fljártó üzem műszaki � lcöz• 
gazdász fiataLjai a gyár 19GB. 
évi újítási felada1tervének 
megvalósítása felett. Céljuk, 
hogy ezzel is segítsék az újí
tásokat és ezekből adódó ga;,• 
daságos munkát. 

A kongresszus határozata 
megállapítja, hogy a testne
velési és sportmozgalom cél
kitűzéseinek megvalósításából 
részt vállaltak a különböző 
társadalmi, állami szen,ek -
ig,J a szakszervezetek is -. és 
sokrétűen segítették a fel.ad-a
tok végrehajtását. A mozga
lom irányításának gyengesé
gei és következetlenségei, va
lamint a társszervekikel való 
együttirnűködé,ben jelentkező 
problémák miatt azonban 

a fejlődés 
nem volt egyenletes, 

ellentmondásoktól m����s, 
nem sikerült 4eljes mer,e:i.,-

Előfordul,nak olyan esetek 
is, hogy a szakszervezeti bi
zottságok csak abban az eset
ben utalnak át összeget a 

sportegyesületnek, ha a veze
tőség erre őket külön meg
kéri. A taggyűlés által elfo
gadott 'költ.ségvetésben bizto
sított összeget - a tagdíjbe
vételi terv teljesítése esetén 
- a bázis időszaknak meg
felelően, kérés nélkül át kell 
utalni a sportegyesületnek. 

Segítséget tudnak nyújtani 
a szaJ,szervezeti bizottságok a 
sportegyesületeknek abban is, 
hogy rendszeresen részt vesz
nek a tagszervező munkában. 
Eddig ezt a feladatot csak 
kampányszerűen segítették. 

A helyi párt-, gazdasági, 
szakszervezeti és KISZ-szer
vek 

a tagdíjbevételek 
fokozása érdekében 

ben kibonta1rnztatni az UJ a jö,·őbcn sokkal nagyobb szervezetben rejlő lel1etósége- szerepet kapnak. A létesítméket. nyele kihasználása, a bérleti 
A IX. pártkongresszus, a díjak fe!ülvizsgálása a =

SZOT és a szakmai szalrszar- gyobb bevétel é.de1cében 
,·ezetek kongresszusainak rendl:ívüli lehetőségeket rejt 
sportra vonatkozó határoza- magában. Ebben is nagy se
taival megegyeznek a Magyar gítséget tudnak adni a sport
Testnevelési és Sportszövet- egyesületeknek a szakszerve
ség II. kongresszusán hozot' zet.i bizottságol<. 
határozatok. Megerősítették a A sportlétesítmények fejkongress7.uso!<, hogy a szak- Jesztése érdekében tovább kell szervezeteknek az MTS létre- szélesíteni a pályaépítési akhozása után is jelentös fel- ciókat. Az önerőből végzett nda,taiTc vannak a testneve!és pá:yatpítés és a létesítmények 
és spo-rtmunkát i!lctően. bővítésében kijejtett társa-

A testnevelés és sport nép- dal mi mun),:a továbbra is ma
szerűsítésében, megszeretteté- radjon előtérben. Keressék, 
�ében, változatos formáinak kutassák a lehetőségeket, 
alkalmazásában sem nélkülöz- amelyek a munkahelyek kö
hető a társadalmi összefogás, zelében biz•ositjál< a dolgo
ai átlami szervek - így a zók rés;,;ére a sportolási lehe
s�akszervezetelc - aktív köz- tőségeket. 

A napokban a Budapestről 
induló 408-as számú esti gyors
vonattal érkezett haza Füzes
abonyba S. J.-né. Leszállt a 

Azokon a helyeken. ahol vonatTól és már útban volt la
nem m0·· ,3dik sportkör. a kása felé. amikor eszébe jutott, 
szakszervezeti bizottságok a hogy böröndjét a gyorsvonaKISZ-szervezetekkel közösen, ton hagyta. Visszasietett a far
a TS-ek segítségéve! kezde- galmi irodába és Bukta Sándor 
ményezzék, szervezzék a dol- forgalmi szolgálattevőnek el
gozók sportfoglalkozásait. A mondta bánatát. A szolgálat-haru,ományossá vált helyi tevő telefont fogott és „üldöző-sportversenyek, kupamérkó- be" vette a gyorvonatot. A zések stb. megrendezésével gyors az első megállót, Mezőkell a sporttevékenységet von-
zóvá tenni. kövesdet már elhagyta . . . Me-

A feladatok nem merülnek 

zókeresztesre még nem ér.ke
zett. A keresztesi szolgála tte
vónek elmondta Dukta Sándor, 
hogy melyik kocsiban, milyen 
hörönd maradt fenn. A keresz
tesi szolgálattevő értesítette a 
kalauzt. A kalauz megtalálta 
a böröndöt és Nyékládházán 
leadta. A nyéki szolgálattev6 
pedig feltette a Füzesabony fe
lé közlekedő leghamarabbi sze
mélyvonatra. 

Alig telt el két óra és S. J.

né visszakapta böröndjét. 
(szigetváry) 

ki e néhány fontos teendő 
meghatározásában. Az új gaz
daságirányítási rendszer be
vezetésével bővül a szakszer
vezeti bizottságok és a sport
körök önállósága. Ezzel egye
nes arányban azonban foko
zódik felelősségük is. Nem 
mindegy, hogy a nagyobb ön
állósággal hogyan sáfárko
dtmk a jövőben az egységes 
magyar sportmozgalom fej
lesztése érdekében. 

"Mérlegen'' 

Sz. Tóth András 

a mérlegjavító brigád 
A szegedi rakodógép-karban

tartó műhely tíztagú mérleg
csoportja tíz éve tette meg elő
ször szocialista vállal!isá t s azt 
tizedszer , teiJesítette. Gasztány 
Ferenc főintéző csoportvezető, 
a szocialista brigád vezetője 
így beszél a brigád munkájá
ról : 

- Mi 'l..'égez::iik a szegedi 
igazgatóság termetén a raktári 
mérlegek hitelesítését és vizs
gálatát. Ezenkívül az egyes 
iparvágányokhoz ta·rtozó 280 
végányhidmé-rleg és a 100 állo
mási hídmérleg hitelesítésénél 
is közreműködi:nlc. A mérle
gek meghil:n\sodása e,etén ter
mészete;;an a javítás a brigád 
feladata. Az elmúlt évben 
Szarvason egy 60 ton11ás, Kalo
csán egy 100 tonnás vágány-

hídmérlegnek, mint új létesít
ménynek beszerelé;;ét és üzem
be helyezését is brigádunk vé
gezte el. Folyamatban van s 
befejezéshez közeledik a Ke
lebia állomáson létesítendő 120 
tonnás ikermérleg szerelése. 
Ezt az év első negyedében ad
juk át. 

A szocialista brigád országos 
viszonylatban végzett kiváló 
munkáját az Országos Mérték
hitelesítő Hit,atal is elismerte. 
A szolnoki járműjavító mérleg
csoportjától teljes egészében 
átvették a mérlegjavítási és 
hitelesítési munkákat a szege
di igazgatóság területén. S ez
zel nagyban hozzájárultak a 
túlterhelt csoport munkájának 
megjavításához. 

Dr. Bánklalvy GYUia 

•- Könnyű motorvonat ké
szült Man-Renault Diesel-mo--
1orokkal a győri Magyar Va• 
gon- és Gépgyárban. Az új tí
pusú Rába motorkocsi 4 t,m. 
gelyes, padló alatti motorral. 
Teljesítménye 100 km/óra. A 
régi Rába motorvonat teljesít
ménye eo km volt. A moton,k 
és hajtóművek műl<ödé.s.ét 
automatikus ,,�rzékelő sz.er
VE>'k" állandóan ellenőrzik P.S 
hib,i esetén a szűkséges lmp
csolásoka t is el végzik. 

- .. Mini vasút". Jamaika 
vasúthálózatának hossza �50 
kilométer. A ,,mini vasút" for
galmát 14 Diesel-elektromos
mozdonnyal bonyolítják le. A 
korábbi években 34 gőzm,:,z
dony üze:nelit a jamaik.a,i vas
•1takon. 

KORSZERÜSlTIK ez 
Vtau!látó helyiségeit Bék.és
csa ba állomáson. Az étterem 
föLé emeletet építenek, ahÓZ 
fürdőt. mosdót és öUözőt ké
veznek Id. A munkálatoJG ez 
évben meokezdőd.nek. 

- Az ÖBB Jeggyorsa,bb ex• 
presszvonata Bécs és Buchs 
között közlekedik. A hatr6-
szes motonronat maximális 
sebessége 150 km/óra. Az ex• 
oresszben 240 utas részére 
van kényelmes ülőhely. A 
szerelvényt klímaberendezés
sel látták el és telefonös.sze
köttetést létesítettek a motor
vezető és a vonatvezető kö-
zött 

- Új gyalogos a.luljá:ró 
rP.múködése. Az üzemek, in- �-----------------------------tézmények, vállalatok sport-
é1etének fejleszt.ésében első
sorban a szakszervezeti szer
vek részvételét kell igényelni 
- állapítja meg az MTS II. 
kongresszusának határoz.:1.ta. 

Közös programot készítettek 
épiil Kecskeméten, a Daróci 
közben, illetve a Kandó S:ál
máu utca elején húzódó vas
útvonal alatt 2,8 milliós költ

A kongresszus felhívja a 
sportegyesületek figydmét, 
hogy ösztönözzék és támoga:;
sák a társadalmi szervek 
miTt..d.azon kezdeményezését. 
a,melyek újabb lehetőséget 
nyú.jta.nak a testneveíés €s a 

s11ort tovább szélesítéséhez. 
Adjana,k fokozottabb segít.sé
gd a szakszervezeti szervek
nek a sportélet kialakításához 
azokon a munkahelyeken, 
ahol sportegyesület nem mű
ködik. A sportegyesülete/e te
vékenysége te-rjedjen túl a 
s?.akosztályok versenyezteté
sén. szervezzék ll. bázisukat 
képező üzem, vállalat dc,lgozó;
nak rendszeres testedzését, 
sportfoglaU:oztatását is. 

A sP<Jrtegyesületek azonban 
képtelenek megoldani felada
tukat, a szalwsztályok zavar
talan működtetését, a ·dolgo
zók sportigényeinek maxi,má
lis kielégítését, ha a sza!rszer
vezeti bizottságok a maguk 
Fajátos módján nem segítik 
munkájukat. 

A szakszervezeti bizottsá
gok az aktívahálózat segít
ségével 

győzzék meg a.dolgozókat 

a testnevelés és a sport jelen
tőségéről, kitűnő egészségügyi 
hatásairól, és szervezze a dol
�ozókat a s,portegyesi.í.let, va
lamint a TS részéről kiírt 
alapfokú versenyeken való 
részvételre. E tevékenységet 
azonban ki kell egészíteni az
zal, hogy a szakszervezeti bi
zottság, illetve bizo,ttságok 
nyújtsanak anyagi és erköl
,-;;i segítséget a sportegyesü
lete!< kettős feladatának meg
valósításáihoz. 

A .kongresszust megelőző 
sportegyesületi vezetőségvá
lasztó taggyűlések nem tanús
kodnak egyértelműen erről az 
összetett segítségről. A szak
·•zervezeti bizottságok nem 
minden esetben adják meg 
anyagilag a segítséget a sport
e!J'llesiiletekne/,;. 1968. januar 
l-től - az 50 százalékos tag
díivisszatérítési rendszer kö
veikPz�t§ben jó néhány 
i;zalc.szervezeti bizottság töb
bet is fordíthat a sport támo
gatására. A tapasztalatok 
azonban azt is mutatjál<, hoay 
sok P.setben a sporteg11esü!et 
sem tesz meg minden tőle tel
hetőt a dolgozói: sportigé
nyeinek kielégítésére, ezért a 
szakszervezeti bizottságok vo: 

Úi  szelek fúidogálnak 

a t�ÁV HAC portáián 
A n:,.gy mult.í MAV Hatva

ni AC C"-lpata utolsóelőttiként 
esett ki a u:.bdarúgó NB UI 
északi csopo1ijából, a Gyön
gyö<i Vasas Izzó és a M:�kol
ci ElVITE társaságában. Hogy 
a jnbb sorsra érdemes, sok te
hetséges labdarúgóval rendel
kező hatv:miak idáig jutottak 
- arrmak több oka van. 

Az első ok, ami talán a leg
súlyosabban esett a latba, 
s2,,üntalan e��tbe.n baj volt a 
csai:at kiizdőszellemével. A lé
lek nélküli játék miatt még a 
hazai mérkőzéseken is sok ér
tékes pont úszott el, s amit 
kJ.lőn i� kiemelnek a szakem
berek: a kiesés elkerüléséért 
küzdö csapatok ellen szerepel
tele rendkívül mérsékelt mó
don. És ez döntőnek bizonyulit ! 
A mt.sik ok : több játélcos hét
ről hétre gyenge e;őnléttel lé
pett pályára. Nem csoda, hogy 
a bajnokság folyamán ezeknél 
a játékosokruíl tartós forma
ha,1yatlás á!l,t be. 

Hiba volt, ho15:<1 a szakosz
tályvezetés sem állt feladata 
mágaslatán. Ennek vo!Jt kö
szönhető, hogy az edző, vala
rrür.t a vezetők és a játékosok 
között gyakran adódtak né
zetei térések. Tervszerií.tlenség
re val!, hogy a bajnokság tkö?.
bett edzőcsere történt a csc
patnál. 

A MA V HAC nagy múltú 
labdarúgó-csapatának NB III
b.51 való kiesése nagy elke;:e
redést okozott a h atvan,i vas
utasszurkolól, körében. A ke
serg:':s1·e és a hibák elemzésé-

re azonban nem sok idő ma
radt, hiszen elkezdődött az új 
bajnoki idényre való felké
szülés. 

A kiesés után a hatvaniak 
átswrvezték a szakosztályt, 
melynek vezetője Fekete Jó

zsef főintéző lett, az intézői 
tisztet pedig Srej József jegy
vizsgáló töLti be. Az ifjúsági 
csapat edzéseit továbbra is 
Bodnár Ferenc irányítja, s 

végre megoldódott az első csa
pat ed-zőproblémája is : a jö
vőben Nagy Antal,' a BVSC 
egykori kitűnő labdarúgója 
i..,in'yitja majd a mun:kát. 

A szakosztályvezetés áltszer
vezése mellett átszervezésre 
kerül a csapat is, hisze.TJ. a já
tékosállományban jelentős 
változások álltak be. Négy já
tékos tényleges katonai szol
gála,tát tölti, többen pedig 
vis.s.zavc,nultak az aktív labda
rúgástol. Ezek pótlására több 
já<tékost igazoltak és néhány 
tehetséges fiatalt bevontak a 
keret mumlrajába. 

Bankó György főin1éző, el
nök�gi tag elmondotta, hogy 
vérmes reményekkel nem in
dulnak az idén. Fő cél, hogy 
egy ütőképes, jó szellem,1 
csapatot alakitsanalc ki., amely 
egy-k±t éven beliil újból visz
szakerülhet az NB Tll-ba. Per
sze nem mondtalk le arról 
sem, hogy már az idén is meg
próbálják a visszakerülést . . .  
Ez utóbbinak örüLTJ.e legjobban 
a hatvani vasutasszurkolók 
né;:-,es tábora! 

Szigetváry József 

Két családi ház, egy öröklakás 
LELT GAZDARA A SZERENCSE-SORSJAT!:K 

EDDIGI H0ZASAIN 

Ön is megnyerheti 
a februári ,húzás főnyereményeit: 

- Kétszobás központi fútéses öröklakás, 
gépkocsival, vagy kétszobás családi ház, 
garázzsal, gépkocsival. 

- Külföldi utazás, gépkocsik, 
vásárlási utalványok. 

VEGYEN SZERENCSE-SORSJEGYET ! 

A d ehreceni !cözlekedési vál
lalatok KISZ-szervezetei, illet
ve KISZ-bizottságai a városi 
KISZ-bizott.sággal történt elő
zetes megbeszélés alapján ko
ordinációs programot készítet
tek az 1968-as évre, mel�•et az 
éve3 akcióprogramjaiknál is 
figyelen1be vesznek. 

A koordinációs vállalás alap
ján márciusban a forradalmi 
ifjúsági napok keretében nagy
gyűlést tartanak, melyen új 
formákat felhasználva emlé-

keznek meg történe!münk je- séJZJ?:el. Az aluljáró költségeit 
lentős eseményeiről. Majd má- a megyei val.ami.nt a városi 
jus végén a IX. VIT tisztele- tanács. a Közlekedés- és P05-
tére az MHSZ-klubok segítsé- taügyi Minisztérium, a Ba
gével túrát rendeznek a város romfiipari Országos Vállalat, 
kclvelt k;ní.ndulóhelyére, a valamint a Gáz és Vízmű Vál-
guthi erdőségbe. lalat együttesen viseli. 

A program kiemelten fog
lalkozik az ez évben Debrecen
ben megrendezésre kerülő köz
lekedési ifjúsági találkozóva,l, 
illetve a felkészüléssel: 

Bánszegi József 

- Vasúti kocsi a.Hta,irészek 
készülnek Sárváron. A győri 
Magyar Vagon és Gépgyár 
sárváli gyáregys,égében meg
kezdték a vasúti kocsi alkat
részek gyártását. A hazai, a 
szovjet és a csehszlovtk 
megrendelésre készülő vasúti 
kocsikhoz kárpitozott üléseket. 

40 év után nyugalomba vonult 
fekhelyeket, valamint pogy
gyásztartókat gyá!:t a •  fémbú
torgyárból átalakított Ü7.em. 

Farkas Imre felügyelő Ta
polca állomás vonalfőnöke 40 
évi szolgálat után nyugalomba 
vonult. A vasút szeretetét 
édesapjától örökölte, hiszen a2 

egész család vasutas volt. Ne
velte, szerette a fiatalokat, 
szerette munkáját. Mint vo
nalfőnök nagyon sokat tett 
azért, hogy a Balaton-part ál
lomásai megszépültek, újjá-

A szerkesztőség üzeni 
Dr. Bánlrfa,lvy Gyuia Szeged. Hoffmann József Veszprémv.::i.r· sány, Volosinovszld János, Czeglédi Sándor Debrecen, Dancs József Tapolca, Pintér Lajos Vácrátót : Leveleiket lapunk anyagához felhasználjuk. Magyar Sándor Kapuvár. Berec-i:ky János Sopronnémet!, I�'..r-űly Sándor Alpár, Várfalvi Gyula Gyékényes, MalGU Sándor Szolnok. Baksy Magdolna, Inárcs, Páros György Na.gyatád. t<ucserák László Orm-osbánya, Futó János BaJatonszéplak-al1.Só, Szekeres And:-ás Tát. ,.November 7 szocialista brigád" Siófok llP-es Távközlő szake.sz; Nagy .Toachimné Észa·Jri óvoda: Leveleiket illetékes helyre továbbítottuk. 

A Hivatalos Lap/Jól 
A Hivatalos Lapból a szakszer

vezeti bizottságok és a dolgozók 
figyelmébe ajánljuk a következő
ket: 

2. számból: 1�9 321/1967. l.'4, Az 
államvasúti dolgozók ruhatérítésé
nek kiegészító rendelkezése. 

3. számból: 100 682/1968. I/2. B. A 
:Magyar Allamvasutak területén a 
szocialista munk::werseny !968. év1 
célkitűzése]. 

100 601/1968, I/2. B. A „Rlv1ló 
Dolgozé" k.itilntethetó létszámlceL·et 
1968. évl szabályozása. 

100 68�/1968. I/2. B. A MÁV-nál al
kalmazott prém1umrendszerek sza
bályozása. 

100 771 •19C8. 112. B. Az év végi ré· szesedés felosztásánaJt 1968. év! 
i;zahályozása. 

129 777/1967. I/2. e. Az ideP.en 
nyelvtudá!; igazo1ására rendsze·re
,;ftett vizsgáról szóló rendelet mó
dosítása. 

épültek. De nemcsalc a vasúti 
munkából, hanem a társadal
mi munkából is kivette a ré
szét. Hosszú évek óta tagja a 
városi tanácsnak. F:s mint ta
nácstag, körzetében is segíti az 
embereket. Munkája mellett 
még arra is jutott idő, hogy 
mint TIT-előadó, a munkás
akadémiák hallgatóit tanítsa, 
nevelje. Bognár Károly 

Lakáscsere 

- Budapest Nyugati pályaudvarnál (Marx térnél) levő 2 szoba ko:nfortos, olcsó bérű I\11..4.. V főbérletemet elcserélném nagyobbra. Erdelclődés egész nap: 118-974-es telefonon. 
- Elcserélném Bp., VI., Rude� László u. 85. sz. al�tt1 VI. emeleten 1evő (két Uft van) összkomfortos, gázz.:oJ el.!átott, napos, száraz, 78 Ft-os havi bérü szolgálati la..1i:ásomat ugyani:yen belterületi kétszobásra. �1Iegtekinthet6: mun,kanapokon 13 óra után. Pcrlaky Istvlin tanár, üzemi telefon : 18-78. 
- Elcserélném Debrecen központjában - Arany János utca 2. sz. al�tti n. emeleten levő nagymé::-etu, 1 szobás összkomfortos. havi 52 Ft-os lakbérü, telefonos (�_4--15) parkettás és cserépkályhafutéss':'l e!!átott, jó minőségű Iakáso�at budapes-ti hasonlóra. Leveleket a �zerkesztőségbe "Tavaszi költözés" jl!l:igére. 

�L�GYAR VASUTAS 

a Vasutasok Szakszervezetének lapja 
Szerkeszti a szerkesztő bizottság Főszerkesztő: Gulyás .János Felelős szerkesztő: Vts1 Ferenc Szerkesztőség: Budapest. VI., Benczúr utca 41. 

Telefon. városi: 220-872 
üzemi 19-71 Kiadja és t€rjcszti a Népszava I,apkiadó Vállalat. Budapest, VII .• Rákóczi út 54. Telefon : 224-819. Felelős kiadó: Gábor Márton, a Népszava L&pkiadó Vállalat 
igazgatója 

Csekkszi$mlac.1ám: i5.915 001-K 98. 
Szikra L-.nyomda 

- ARANYMOZDONY D!J, 
A m.últ évben a Közlek,edési 
Múzeum is részt vett a lipcsei 
vasútmod,2!lező egyesület egy
hórApos kiá!lításá-n. A ma
gyar járműmod,elleket Arany
mozdony díjjal tüntették ki. 

- Több mint 60 km/óra se
bességgel dolgozik az az elekt• 
ronikus vezérlésű vasúti Eín
pálya-elJ.enőrző berendezés, 
amelyet az Angol Vasút Tár
saságok együttesen dolgoztak 
ki a Derwent Elektronics Vál· 
lalattal. Az előzetes számí1á
sok szerint ez a berendezés 
annyi ellenőrzést képes e1'0é• 
gezni, mint egy öttagú pálya
ellenőrző csoport kétheti 
munkája. 

lviÚZEUM 

PRESSZÓ 
a Közlekedési Múzeum 
területén, Budapest XIV., 
M.\Jus 1. út. (Városllqet) 

MegközelíthetlS 25-lls vlllamos, 

és 70. 72, 75-ös trolibusszal. 

EGl!.SZ Tt.LEN NYITVA: 

�létköznap: 13-19  órálq 
Vasárnap: 1 1 -19  óráiq 
Pénteken: zárva. 

e KlTONO FEKETE 
e SAJAT Kt.SZITt.S0 

CUKRASZSOTEMt.NYEK 
e VIRSLI, DEBRECENI 
e ITALKOLtlNLEGESSt.GEK 
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r Átadták a vándorzászlót 
a szombathelyi igazgatóságnak 
�nk február :M � 

ban már beszámoltunk a szom
bathelyi igazgatóság 1967. évi 
eredményes munkájáról A 
szombathelyiek különösen a 
második félévben értek el ki• 
magasló eredményeket. A hat 
Igazgatóság versenyében is a 
szombathelyi igazgatóság ered
ményei alakultak a legkedve
zóbben. 1967. második félévi t 
103,81 százalékos tel;esitmé
ftyükkel megérdemelten nver
ték el a Közlekedés- és Posta
i41vi Minisztérium és a Vasuta
sok. Szakszen,ezete Központi 
Vezetőségének Vörös Vándor
:lászla;át. 

A vándorzászló és a velejáró 
jutalmak átadására február B
án, ünnepélyes külsóségek kö
zött került sor a szombathelyi 
kultúr- és sportházban. Az ün
nepségen megjelent Lindner 
József, vezérigazgatóhelyettes, 
Szabó Antal fótitkár, Németh 
István, az MSZMP Vas megyei 
Pártbizottságának titkára, Ma
Q11ar G11ula, a Szakszervezetek 
Vas megyei Tanácsának titká
ra, a Vasúti Főosztály több 
szakosztályvezetóje és vezetó 
beosztású :munkatársa Is. 

Az ünnepséget Augruzt J6-
taos, a vasutas szakszervezet 
szombathelyi területi bizottsá
gának titkára nyitotta meg, 
majd Szabó Béla, a szombat
helyi igazgatóság vezetője 
adott számot az igazgatóság 
1967. évi tevékenységéről 

LiDdDer J6zaet vesérfpzgatóhelye«es, Ssabó Antal fótit
kár Ildi& át a vindorzászlót Szabó Bélának, az Igazgatóság 
vezetöjének. A felvétel az átadás pillanatát örökitl meg. A 
képen dr. Telek János, a budapesti Igazgatóság helyettes 

- Másfél évi céltudatos, kö-
11etkezetes munka előzte meg a 
múlt évben elért eredménve
ket - hangsúlyozta bevezető
jében. - Igazgatóságunk dol
gozóinak szorgalma, növekvó 
aktivitása, töretlen munkalen
dülete megérlelte gyümölcsét. 
A kiváló munkáért elismerés 
illett mindazokat, akik hozzá
;árultak a ;ó eredm.én11ek el
éréséhez. 

Az igazgatóság vezetője ez
után a számok tükrében is is
mertette, hogyan alakultak tel
jesítményeik, majd beszámolt 
arról a fejlődésről, amely az 
utóbbi években az igazgatóság 
területén végbement. Végeze
tül röviden ismertette az igaz. 
gatóság 1968. évi feladatait. 

A szombathelyi igazgatóság 
vezetőjének beszéde után 
Lindner József vezérigazgató
helyettes tolmácsolta a Közle
kedés- és Postaügyi Miniszté
rium, a Vezérigazgatóság és a 
vasutas szakszervezet elisme
rését a vándorzászló elnyerése 
alkalmából. 

- Egész évben figvelemmel 
kísértük az igazgatóság mun
fcá;át - mondotta. - Végig 
eg11enletesen dolgoztak. s ami 
a legfontosabb, nemcsak az 
eredmén11ek, a minóségi muta
tók ;avultak, hanem a bizton
aágos közlekedés is. 

A vezérigazgatóhelyettes a 
továbbiakban a vasút 1968. 
évi feladatairól beszélt. Fel
hívta a figyelmet arra, hogy a 
vasútnak kettós feladatot kell 
ellátnia, egvrészt ki kell elégí
teni a népgazdaság száll{tá.tt 
1Qén11eif, másrészt úgu lceU 

vezetóje szorít kezet a szombathelyi Igazgatóval 

dolgozni, hO{TII a tervezett l,Z 
milliárd nyereséget biztosítani 
lehessen. A tervek reálisak, 
megalapozottak. A műszaki 
feltételek is állandóan javul
nak. Jó hozzáállással, fegyel
mezett, tervszerű munkával 
1968-ban is eleget lehet tenni a 
személy- és áruszállítási köve
telményeknek. 

Lindner József ünnepi be
széde után a megyei pártbi
zottság nevében Németh Ist
ván köszöntötte az igazgatóság 
vezetölt és dolgozóit, és elis
merését fejezte ki a jó munká
ért. 

Az llnnepi beszédek elhang
zása után Lindner József ve-

zérigazga tóhelyettes és Szabó 
Antal főtitkár átadták a 
vándorzászlót Szabó Bélá
nak, a szombathelyi igaz
gatóság vezetőjének. A ve
zérigazgatóhelyettes és a fótit
kár ezután a Kiváló dolgozó 
jelvényeket adta át az igazga
tóság vezetőinek, vezető be
osztású dolgozóinak és 19 
külszolgálati szocialista bri
gádvezetőnek. 

A zászlóátadási Qnnep5ég 
hivatalos része után a �zom
oathelyi Ad11 Endre Művelődé
si Ház rendezésében közel egy 
órás kultúrműsorral köszöntöt
ték az ünnepség részvevőit. 

(vlsi) 

Az ilnnepség elnöksége. 

Felújították 20 millió forint gépi beruházásra 
a Rába motorvonatot 

A M4(ffJM Vagon- ú Gép
wcír 1960-61-ben készítette el 
a MA V részére a Rába motor
vonatot. A közkedvelt könn:,ii 
motorvonat a Balaton északi 
partján közlekedett. Mintegy 
ötévi üzemelés után a motor
vonatot kivonták a forgalom
ból és sokáig Tapolca állomá
son tárolták. Majd felújítás 
miatt visszakerült a gyártó 
üzembe, Győrbe. 

A Rába felújítását, korszerű
sítését 

a gyár vasáff Jármtíki&ér
ldl & prototípWI üzemé-

bea vésed&. 
A k«s7.erűsítélli munkálatok
ban a gyár Diesel- motorfej
lesztési részlegének több szak
embere la részt vett. 

Az els6 motorkocsi 1967. ok
tóberében készült el, amely
lyel csaknem ZOOO kilométeres 
próbautat tettek. 1968. ;anuár 
19-én elkészült a második mo
torkocsi is, s vele együtt a két 
„pótkocsit is felúj{tották. A 
négy részból álló szerelvény
ben elöl és há tu1 kétszer két 
padló alatti, 6 hengeres 200 
lóerős MAN Diesel-rnotort he
lyeztek el. 

A felújított motorvonat ér• 
dekessége, hogy 

a kö-Lút.i forgalomra ké• 
szült Diesel-motorl első 
esetben építették be vas--

úti járműbe. 
A motorok és hajtóművek mű
ködését automatikus érzékeló 
szervek ellenórzik és hiba ese
tén a szükséges kapcsolásokat 
is elvégzik. A motorkocsikat 

A Szombathelyi Járműjavítóban márciusban 

kezdik a Diesel-mozdonyok javítását 

A Szomb4thell/f Jármújavitd 
fennállása óta - közel 1w 
éven át - kocsik és gözmozdo
nyok javítását végezte. A ko
csijavítás továbbra is megma
rad az üzemben, a gőzmodony
javítás helyett azonban Diesel
mozdonyok javítására térnek 
át - ez év májusáig folyama
tosan. Má;usban végleg meg
szüntetik a gózmozdon11;aví
tást, • hel11ette Z-3 tengell/Ű 
motorkocsikat és ki., tel;esit
mm1,IÚ Dtesel-mozdon11okat ;a
vitanak. A:z. új feladat 

úJ üzemrészek ldalalúü
sát. úJ a-épek beszerzését la 

szükségessé tette. 
Ez a munka a gőzmozdonyja
vító műhely tetószerkezetének 
felújításával kezdódik. A javí
tócsarnokot úgy képezték ki, 
hogy az darusításra is megfe
leljen, s Diesel-javításra is al
kalmas legyen. A motoralkat
részek szakszerű tárolására 
megfelelő raktározási lehetősé
get biztosítottak. A megválto
zott munkakörülmények és 
technológiák is a régitól eltéró 
feltételeket igén11elnek. A bel
só elrendezés a technológiai 
munkafolyamatoknak megfele
lóen került kialakításra. A ré
gi kazánkovácsműhelyt például 
motorszereló műhellyé, a kazá
nokhoz használt tűz- és burok
csójavító műhelyt pedig mo
torpróbateremmé alakították 

át. A Iégsúrlt6 múhelyben he
lyezik el a be!ecskendező szi
vattyújavító műhelyt, a régi 
acetylénfejlesztő és hegesztő
műhelyek helyére pedig az új 
hegesztő és hűtójaivító műhely 
kerül 

A régi raktár- és üzemrészek 
lebontása több épület ideigle
nes áthelyezését, valamint új 
vasraktár építését tette szüksé
gessé. Elkészült a 35 kilovoltos 
transzformátorállomás is. Eb
ben az évben fejeződik be a 

kétszintes 1'aktár, az új komp
resszortelep, acet11lénfe;lesztó, 
hegesztó és hútó;avító műhel11, 
a próbaterem, a szerelóaknák 
építése s elkezdik a csö;avit6 
műhel11 és az ú; múhelybejárat 
építését is. 

A Diesel-jármúvek fogadása 
márciusban kezdódik, a meg
javítottak kiadására pedig áp
rilis végén kerül sor. Az üzem
ben 

kísérletképpen már a múlt 
év december l-én elkészült 
egy da.rab J.aR 135 tipusú 

motor, 
amelyet a gyakorlati kiképzés 
során javítottak meg a Diesel
osztályon foglalkoztatásra ke
rüló dolgozók. 

A Szombathelyi Járműjaví
tóban a felsorolt építkezések 
mellett közel 20 millió forintol 
fordítanak gépi beruházds1' .. 

Szocialista brigádvezetők értekezlete 
úgynevezett „holtember" be
rendezéssel Is ellátták. A 
minden vonatkozásban korsze
rűbbé változtatott könnyű mo
torvonatot jól sikerült futó
próbál után átadták a MA v- Az ómiskold pályafenntar-
nak. tási fónökség szocialista bri

gádvezetöi január utolsó nap-

az elmúlt évben 87 brigád tett 
vállalást, s ebböl 84 kollektíva 
teljesítette is azt. A szocialista 
pályamesteri szakasz cím el
nyeréséért 16 szakasz versenv
zett és mind a 16-an eleget 
tettek kötelezettségüknek. A 
következő év feladata már a 
szocialista pályamesteri főnök

Györben egyébként a tervek jaiban tartották évzáró érte
szerint már 1969-tól sorozat- kezletüket, amelyen Tóth Zol
ban szeretnék gyártani a padló tán pft. főnök értékelte a szo
alatti Diesel-motoros meghaj- cialista brigádok elmúlt évi 
tású könn11ú motorvonatokat.! eredményeit. Elmondotta, hogy 
-------------------------� ség cím elnyerése. A szocialis-

ÚJ
0 

vonatf útókocsik készülnek �e��:t�sz�;;��.
tel

���
mé

; 
pályafenntartási főnökség az 

D k • élüzem-feltételeket elérte. 
una esz1n A pályafenntartási főnök vi-

taindító előadását több hozzá
szólás követte, s ennek során A téli hónapokban a kényel

mes utazás egyik alapvető fel
Létele a vonatok fűtése. A vil
lamosított fővonalakon ez nem 
okoz problémát, de ha a sze
mélyszállító vonatokat olyan 
Diesel-mozdony vontatja, 
amelynél nincs lehetőség az 
energia fűtésre való hasznosí
tására, már gondot okoz a me
leg biztosítása Közismert, hogy 
az M62-esek nem rendelkeznek 
ezzel a tulajdonsággal. Mivel 
azonban a MA V egyre több 
llyen nagy teljesítményű Die
sel-mozdonnyal rendelkezik, a 
probléma megoldása érdekében 

döntés sziilcteti új, vonat
fűtókocsik tervezésére, il

letve építésére. 
A feladatot a Dunakeszi Jár
műjavító kapta. 

Az új villamos fútókocsi pro
totípusa még a múlt év végére 
elkészült. Futómúve, forgóvá-

za tel;esen megewezlk a Bah
tipusú személ11kocsikéval. Kül
ső körvonalméretel is hasonló
ak, hossza azonban mintegy 5 
méterrel rövidebb. Energiater
meló egységét egy, a kocsi kö
zepére telepített Diesel-gép
egység képezi, amely közvetle
nül egy 1 fázisú 1500 voltos 
szinkron generátort hajt, amely 
250 amperáram termelésére ké
pes. 

A fútókocsi gépegysége 
-15 fokos killsó hómérsék
le& mellett 1� darab 4 ten
gelyes személykocsi fűté

sére alka.lmas, 
A generátor állandó feszültsé
géröl egy automatikusan mű
ködő gerjesztésszabályzó gon
doskodik. Az indításhoz szol
gáló akkumulátortelepet a ko
csi alatt helyezték el. A fómo
tor üzemeltetéséhez nélkülöz
hetetlen üzemanyagtartály 
ugyancsak a kocsi alatt nyert 

nagyon sok szocialista brigád
vezetó mondta el egyéni véle
ményét, javaslatát. Az eredmé
nyek mellett szóltak a hiányos
ságokról is - többek között 
arról -, hogy a brigádnapló 
vezetéaében még van javítani
való. Nem tükrözik híven a 
brigádok egész havi munká
ját. 

A tanácskozáson szó esett az 
ez évi feladatokról, az új gaz
daságirányítási rendszer vár
ható eredrnényeiról és abban 
mindannyian egyetértettek, 
hogy ebben az évben is ugyan
olyan lelkesen, eredmén11ese11 
kell dolgozniuk, mint 1967-ben. 

VIZSGÁZTAK 

.._ ____________ elhelyezést. 

A zalaegerszegi fútóhá:z:nál 
reg1 hagyományai vannak a 
Szakma it;ú mestere mozga
lomnak, amelyben évről évre 
több fiatal vesz részt. Az el
múlt napokban tartották meg 
a vizsgát, ahol az öttagú bi
zottság hét fiatalnak ftilte od:, 

a Szakma ifjú mestere címet. 

(Gárda, Katalin felvételei) 

Az új vonatfűtókocsi önsúlya 
a motorikus gépegység beépí
tése ellenére sem haladja meg 
egy utasokkal terhelt Bah sze
mélykocsi súlyát. Sz!ne o 
MÁV-szabványnak megfelelő, 
megegyezik a személykocsik 
színével. Van a kocsiban egy 
vonatvezetói fülke Is. A feljá
ró és a homlokátjáró, valamint 
a ny,1ászáró szerkezetek ugyan
csak megeg:,:eznek a Bah
kocsik hasonló szerelvényeivel. 

A Szakma ifjú mestere cím 
a szokásos anyagi és erkölcsi 
elismerésen felül az új kollek
tív szerződés szerint egvéb 
kedvezményekkel is jár, 
ugyanis a helyezést elért fia
talok jutalomszabadságot is 
kapnak. 

1770283 forint 
megtakarítás újításból 

A debreceni ;ármújavltó újí
tómozgalma 1967-ben is ered
ményes volt. A tapasztalatcse
rés javaslatokkal együtt 33� 
újítás érkezett az újítási cso
porthoz. Ebből 107-et fogadtak 
e� s ennek gazdasági eredmé
nye l millió 770 283 forint. 
Újítási díjként 83 851 forintot 
fizettek ki az újítóknak. 

Az elfogadott újítások 70 
százalékát fizikai dolgozók 
nyújtották be. Ezek többsége 
technológiai módosítás 6 a fi
zikai munka csökkentését szol
gálja. Az üzemnél az újltómoz
galom • uocialista munkaver-

scny szerves része. Ezt bizo
nyítja az a tény is, hogy a ja
vaslatok 85 százaléka szocia
lista brigádoktól származik. 
Különösen a westinglakatos 
szocialista üzemrész és a vil
lanyszerelő szocialista üzem
rész brigádjai nyújtottak be 
több kczös újítást. 

Az elmúlt évben beadott ú ií
tások közül egyik legjelentő
sebb Kerek László újítása, 
amelv a tartálykocsik záródá• 
sát módosította. Javaslatával 
jelentős anyag- és energia ta
karítható meg. 

(V oloslnovszld) 
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Érvénybe lépett az "ti i 
Fegyelmi Szabályzat 

l A kollektír szerz6"és 12. porogralusdln 

Még egyszer az áthelyezésről 

A 
Munka Törvénykönyvé

ről szóló 1967. II. törvény 
Yégrehajtását szabályozó 34/ 
1967. (X. 8.) Korm. sz. rende
let 121. §-a kimondja, hogy HA 
1'asutak. a posta, 11 hajózás és 
11 Zégiközlekedés d.olgozóir11 
mmatkozó fegyelmi ,zabálva
lcat - a fegyelmi határozat el
leni Jogorvoslatra kíterjedóen 
i.t - a miniszter a munkaügyi 
miniszterrel egyetértésben ál
lapítja meg". A végrehajtási 
nendelet felhatalmazása alap
ián elkészült és a közlekedés
,is postaügyi núniszter aláírta 
a vasutas dolgozók új Fegyel
mi Szabályzatát. 

Az 1966. november 1-tól 
!968. január l-ig hatályos sza
l)ályzat is jelentős előrelépés 
volt a korábbiakhoz képest. A 
szabályzat alig két évig volt 
hatályban, de teljes egészé
ben beváltotta azt a várako
zást, amelyet akkor a vasút 
vezetői és a vasutas dolgozók 
vele kapcsolatban egyaránt 
tápláltak. A legjelentősebb 
1'áltozás akkor az volt, hogy a 

fegyelmi vétségek körét egy
szerűsítette, a hatásköröket a 
korábbihoz képest lényeges 
mértékben decentralizálta, de 
ezzel együtt az eljárási garan
aiákat, a törvényesség megtar
tiisát is biztosította. Anú a 
legfontosabb eredménynek te
kinthető, nőtt a fegyelnú jog
ltörrel rendelkezők felelősség
érzete, a fegyelmi eljárás te
li:intélye. Ennek megfelelően 
elősegítette azt a legfontosabb 
feladatát, hogy szilárdítsa 11 

"12asúton a munkafegyelmet. 

az ój Fegyelmi Szabálys:at 
rendelkezése. A fegyelmi vét
ség meghatározásánál a "mun
kaviszonyhoz nem méltó ma
gataTtás tanúsítása" mint vét
ség e;maradt, mert a Munka 
Törvénykönyve másutt egyéb
ként is a dolgozók kötelessé
gévé teszi, hogy a munkahe
lyen kívül is a munkahelyhez 
méltó magatartást tanúsítsanak. 
A fegyelmi büntetések köre is 
változott. lgy például elmaTadt 
az alacsonyabb munkakörbe 
való soTolás, mint fegyelmt 
büntetés, núvel a Munka Tör
vénykönyve erre fegyelmi eljá
ráson kívül is lehetőséget ad. 
Mint új büntetés, ezzel szem
ben a személyi alapbéT csök
kentése került felvételre, te
kin tve, hogy a személyi alap
bér aL új Munka Törvény
könyvében lényegesen széle
sebbkörű, mint korábban volt. 
A nyereségrészesedés, illetve 
üzemi jutalék helyett az év vé
gi részesedés különböző meg
vonási lehetőségei kerültek 
büntetésként értelemszerűen 
bevezetésre. 

A MA V Kollektív Szerződé
sének a vasút részéról felmon
dást korlátozó rendelkezéseivel 
összhangban a Fegyelmi Sza
bályzat 8. §-a Is új rendelke
zést tartalmaz. Ez az új Ten
de:kezés a vasutas dolgozók 
veszélyes munkáját a vasúti 
töTzsg!irda védelmét kívánja 
érvényre juttatni. Ennek meg
felelően e rendelkezlsek a 
hosszú .swlgálati idóvel ren
delkező, üzemi balesetet szen
vedett, vagy jó munkájuk 
alapján kitúntetett vasutas 
dolgozók védelmében kimond
ják, hogy csak jogerős ítélettel 
megállapított bűntett elköve
tése esetén szabad velük szem
ben elbocsátás büntetést ki
szabni. 

Ezzel a rendelkezéssel a 

LAPtTNX LEGUTOBBJ SzA
MABAN a beosztási hely meg-

Az új Fegyelmi Szabályzat- változtatásának lehetőségeiről 
ban enyhült a korábbi sza- és korlátairól irtunk, de nem 
bályzatnak az a rendelkezése, 

1 
foglalkoztunk a dolgozók érde

mely szerint a fegyelmileg kében és védelmében a rendel
büntetett dolgozó a büntetés kezésbe felvett jogi biztosíté
sú:yától függően 1-3 évig 11 1 kokkaL Most ezt a hiányt pó
büntetés hatálya alatt állt, és 

I 
toljuk. 

ez külön_böző kedvezmény_ek A kollektív szerződés 12. § elvesztéset vo.7:1ta i:naga után. (1) bekezdésének második réA fe�el;ffil buntetés ha�álya , szében előírja, hogy ,,A beoszalatt al_�as - azaz a hatrá- tási hely megváltoztatását 11 nyo� kovet_kezménye�. elszen- dolgozóval, a szakszervezeti bivedese - Jelenleg hianyzik a zottság bevonásával, előzetesen fegyelmi szabá:yzatb�l, azt a meg kell tárgyalni, és szociális kollekti_v sze_rzodés
_, 

111:tve a körülményeit figyelembe kell 
vál�alat1 b<;lso szabályozas _fog- venni . .  ," Azt megírtuk már, 
lalJa �agaban. _Ilyen hatrá- hogy a dolgozó beosztási helyét nY.os kov:_íkezmeny � Munka a munkaadó egyoldalú intéz
Torvénykonyve szennt csak kedéssel - tehát a munkavál
s�lyo_s fegy7

lmi _bünteté� ese- laló egyetértése nélkül is -
ten mtézm_e�yes�tett; . e.s�sor- megváltoztathatja. Ezt az egy
ban elbocsatas buntetes kisza- oldalú intézkedést azonban 
bása esetén. csak nagyon körültekintő és 

Új vonása a napokban aláírt 
és hatályba lépett Fegyelmi 

alapos előkészítés után lehet 
kiadni. 

Szabályzatnak, hogy fegyelmi Mit jelent az alapos, körül
eljárás mellőzésével is lehető- tekintő előkészítés? Azt, hogy 
vé teszi fegyelmi büntetés ki- a beosztási hely megváltozta-

tásának szándékát a munkaszabását. Ilyenkor azonban adó _ illetve megbízottja, pél-
csak akkor lehet az eljárást dául az igazgatóság, vagy a 
mellőzni, ha a cselekmény ki- szolgálati főnök képviselője -
sebb súlyú, a bizonyítékok az érintett dolgozóval bes�éli 
kéznél vannak, vagy bizonyi- meg. Nem eayszerúen közli, 
tási eljárás beszerzésükhöz hanem megtárgyalja, ami azt 

jelenti, hogy a dolgozó is elnem szükséges és a Fegyelmi mondhatja észrevételét, véleSzabályzat legenyhébb bünte- ményét, kifog:ísrit, s annak in
téseit kívánják alkalmazni. doicait, családi és egyéb szocíá
tgy például az eljárás nélküli 

l 

lis kör"J,lményeit. Ez a rendel
fegyelmi határozatként az uta- kezés _egy�ltalán nem egyszer� 
zási kedvezménynek három formai kovetel1;1ény. {!�an k! 
hónapi illetve egy naptári tu':1;1á ':°�gfelelob?en ertekeln! 
. ' .. . · 

1 

saJat korulménye1t. a beosztási 
�v?en osszesei: hat honapi hely változtatásának előnyeit, 
idotartamra valo megvonását. hátrányait, mint maga a dol
Ha ezek a feltételek együtte- gozó, akit más helyre akarnak 
sen nem forognak fenn, az el-

1 

beosztani. Nyilván nem mind
járást mindenképpen le kell egy, hog-y_ mily4:� �ávolságra 
folytatn· kell szolgalatba 1arn1a, hogy a L. 

1 
megismert munkahelyet el kell 

A 
z új Fegyelmi Szabályzat cserélnie, új kömyezetbe, is

tovább bővíti az eljárá- meretlen kollégák közé kell 
si garanciák körét és ezzel I k":ülnie. Ehhez m�gának az 

.. . . • érmtett dolgozónak 1s lehet és 

ággal Is. Mivel a munkaadó 
részéról t.örténik a beosztási 
hely megváltoztatásának kez
deményezése, 11 szakszervezeti 
bizottságot is II munkaadónak 
kell bevonni a tárgyalásba, 11 
nem pedig a dolgozónak kell 
megkeresni. A szakszervezeti 
bizottságok pedig a munkaadó 
megkeresésére a kollektív szer
ződés alapján kötelesek részt 
venni, éspedig a dolgozó érde
keinek képviseletében és vé
delmében (Mt. 11. §) abban a 
tárgyalásban, amely a dolgozó 
és a munkaadó között alakul 
ki a beosztási hely tervezett 
megváltoztatásáról. 

A szakszervezeti bizottság 
feladata, hogy segítse az eset
leges eltérő érdekelt, vélemé
nyek egyeztetését, biztosítsa a 
dolgozó jogainak védelmét, 
körülményeinek figyelembevé
telét. 

Előfordul, hogy nem az !lle
tékes szakszervezeti szervet 
vonják be valamely ügy inté
zésébe, de adott esetben gon
dot is okozhat, mely szakszer
vezeti szervet kell bevonni a 
tárgyalásba. A kollektív szer
ződés a szakszervezeti bizott
ság bevonását írja elő, s igy 
nem lehet összetéveszteni a 
középszervekkel. A szakszer
vezeti bizottságok közül pedig 
azt kell bevonni a tárgyalásba, 
amelyikhez a dolgozó a beosz
tási hely megváltoztatása előtt 
tartozik, a nem pedig azt, 
amelyikhez maid esetleg taT
tozni fog. 

KtlWN FIGYELEMRE 
MÉLTÓ a rendelkezésben, 
hogy a beosztási hely megvál
toztatásáról, a dolgozóval eló
zetesen kell tárgyalni, s hogy 
ezen az előzetes táTgyaláson 
kell a szakszervezeti bizottság
nak részt venni. Nem lehet te
hát előbb végrehajtani az in
tézkedést, s utána tárgyalni, 
megbeszélni azt. Az Intézkedés 
előtti tárgyalás érvényességi 
kelléke a beosztási hely meg
változtatásának még akkor is, 
ha a tárgyaláson elhangzottak 
után - a dolgozó véleménye, 

tiltakozása ellenére 111 - más 
beosztási helyet jelölnek ki ré
szére. 

Az előzetes tárgyalás nélkül 
elrendelt, vagy végrehajtott 
beosztás! hely változtatás 
többféle következménnyel jár
hat: 

l. a dolgozó, Nmt • szak
szervezeti btzottság kérelmére 
11 munkaügyi döntőbizottság az 
intézkedést, mint érvénytelent 
és jogséTtőt, hatályon kívül 
helyezi; 

2. az új beosztási helyen töl
tött időre - amennyiben egyéb 
feltételek is fennállnak - ki
küldetési díjat kell a dolgozó 
részére fizetni; 

3. a szakszervezeti bizottság 
- vagy ha a dolgozó más szol
gálati fónökséghez került, a 
területi bizottság - kifogással 
(vétóval) támadhatja meg az 
intézkedést (mivel az munka
viszonyra vonatkotó szabály -
a kollektív szerződés rendelke
zését sérti), s ezt végrehajtani 
nem lehet. Ha pedig a vétó 
előtt végrehajtották, vissza 
kell állítani az eredeti állapo
tot, s így a dolgozó visszakerül 
eTedeti beosztási helyére. 

NEM IRJA UGYAN ELO a 
kollektív szerződés, de a leg
szabályosabban - előzetesen, s 
a szakszervezeti bizottság rész
vételével - a megbeszélt be
osztási hely változtatást eh·en
delő intézkedést is 15 nappal 
korábban kell a dolgozó részé
re kézbesíteni. Ez következik 
abból a rendelkezésből, hogy 
az intézkedés kézbesítésétől 
számított 15 napon belül a 
munkaügyi döntőbizottsághoz 
h!!.!asztó hatályú panaszt !ehet 
beadni. A munkaadó így csak 
a kézbesítéstől számított tizen
öt nap elteltével, és csak akkor 
követelheti a dolgozótól a ki
jelölt új beosztási hely elfog
lalását, ha a panaszt ez idq 
alatt a munkaügyi döntőbizott
sághoz nem adták be. 

fgy írja ezt elő a kollektív: 
szerződés 12. §-ának rendelke-, 
zése. 

Dr. Banka József 

A megelőző szabályzat ked
�ező tapasztalatainak felhasz
nálása alapján további előre
Iépést, fejlődést jelent az új 
Fegyelmi Szabályzat, melynek 
leglényegesebb vonása a fe
gye:mi jogkör további szélesí
llése, a törvényesség védelme 
ás a munkafegyelem szilárdi
t.isa. Ennek jegyében készült 
az új szabályzat és ezt szol
tálják azok a változások is, 
amelyek a korábbihoz képest 
!bevezetésre kerültek, emellett 
a Munka Törvénykönyvének a 
1111unkaviszonnyal kapcsolatos 
IÍj, korszerű rendelkezéseit is 
!Dagában foglalja. 

vasutas dolgozóknak az 
a régi vágya teljesült, hogy f3-
merjék el nehéz, felelósségtel
jes és gyakrnn veszélyes mun
kájukat és a munka hevébe11 
előforduló kisebb-nagyobb hi• 

bák esetén ne mindjárt az el

bocsátás büntetést mondhassák 
ki. Természetesen ez a kedvez
mény nem vonatkozhat awk
ra, akik cselekményüket szán
dékosan követték el, vagy rö-

egyutt szilarditani kwanja a van is néhány szava A másik 
szocialista törvényességet. fél, a munkaadó képviselője, az 
Szolgálni kívánja a munkafe- elhangzott észrevételeket, a 1---------------------------

Melyek a legfontosabb elté
llések a korábbihoz képest? 

M indenek előtt a fegyelmi vid időn belül ismételten ré
vétség meghatározásá- szesültek fegyelmi. büntetés

. wal kapcsolatosan egyszerűbb ben. 

AKTUÁLIS PORTRÉ 

gyelem megszilárdítását dol- most már megismert szociális 
gozó és vezető részéről egy- körülmén_Yeket mé�legelve, 
aránt. Amennyire jogos volt a �oka� f1�yelembe _v_eve, ala
korábbi F gy 1ml S , ál t kithatJa ki álláspontiat, hogy e . e z�o yza - fenntartja-e korábbi szándé-tal szemben az a varakozás, kát, más beosztási helyet je
b,ogy e feladatát be fogja t.öl- löl-e ki az érintett dolgozó ré
teni, ugyanígy vagy még job- szére. 
ban remélhetjük, hogy az új A BEOSZTASI HELY megszabályzat e tekintetben továb- változtatását azonban nemcsak 
bi előrelépést jelent. a dolgozóval kell megbeszélni, 

8. J. hanem a szakszervezeti bizott-

Élete, hivatása a gyógyítás 
iMA V Kórház, tüdőgyógyá

szat. Délután fél 5. A folyosók 
üresek. Kivételes nap. Nincs 
beteg A főorvosi szobában 
jegyzetei fölé hajolva egyedül 
találjuk dr. Sallay Imre főor
vost. Amikor a swbába lé
pünk, kedvesen, mosolyogva 
fogad. Csak akkor halványul 
mosolya, amikor megtudja, 
hogy írni akarunk róla. ő be
teget várt, a hétköznapok egy
szerű emberét, nem a nagy 
nyilvánosságot. Tiltakozik. 

Egy emberöltőn át 

gyógyított 

Rólam nincs mit !rni. 
Nem tettem én semmi olyat, 
a.mi újságba kívánkozik. Csak 
gyógy!tottam, mert ez volt a 
hivatásom. 

Egyszerű spontán jött sza
vak, s megható pillanat. Több 
mint négy évtizedes áldozatos 
munka után. most 70 éves ko
rában nyugdíjba. vonul. Szere
tetét, tudását, egy emberöltőn 
át a betegeknek adta, s most 
mégis azt mondja, nem tett 
semmi különöset. 

Ha szobrász lennék, s a sze
rénységet kellene megmintáz
ni, őt választanám. frnl nehe• 
zebb róla. Szemüvege mögül 
előbukkanó szürkés szemei 
szerénységröl, önzetlenségröl 
tanúskodnak. Hófehér ha1a 
szikár �lak.ia §s st!'lár egyenes 
tartása pediq �.� 1< meqerősif; 
ezt az e11'beri tulajdonságát, 

Keveset beszél. A mondatok 
között azonb;in megbújva érez
ni lehet meleg szívét, őszin,te 
segtíeni akarását, amely 44 
éven át kísérte orvosi pályá
ján. 

A Budapesti Orvostudomá
nyi Egyetemen 1924-ben kapta 
meg a diplomát, s 1927 szep
temberében - a MA V Kórház 
felavatásakor - mint szerző
déses orvos, a MAV Kórházba 
került. Azóta 4 l év telt el. s ó 
hú maradt ezekhez a falakhoz, 
az ide járó betegekhez, a vas
utasokhoz. 

Tüdőbetegeket kezelt, nép-
betegséget gyógyított. S köz
ben észrevétlenül elszállt az 
idő, tovatüntek felette az évek. 
Most itt ül öreg, kiszolgált író
asztala mellett, s a fiatalságá
ról, az orvosi pálya kez.detéről 
beszél. 

- Mindig iTt6ztam a vértöl, 
a haláltól. az emberi szenve
déstől, úgy éreztem, soha nem 
tudnék orvos lenni. Aztán mint 
fiatal sorköteles katona részt 
vettem az elsö világháborúban 
Vér',ől. szenvedésből kijutott, 
s ez más ér::ést váltott ki belő
lem. Segíteni a bajbajutotta
kon. a s:z.envedőkön. A háború 
végén még egy próbát tettem 
ma!(ammal. Az egyetemi eló
adások akkor nyilvánosak vol
tak. F5le� a sebészeti demonst
ráció. Elmentem egy Ilyen 
nvilvános előadásra azzal. ha 
m•� most sem Irtózom a vér
től, akkor orvos leszek. A mli-

tét kez.detén az utolsó padban 
foglaltam helyet, s mire vége 
ért az operáció, már az elsC 

padban ülte?Ji. Annyira magá
val ragadott a sebészi beavat
kozás, hogy önkéntelenül is 
lejjebb és lejje"b nyomultam. 
Akkor és ott döntöttem el, 
hogy orvos leszek. 

Megfontoltan, 

céltudatosan 

Dr. Sallay lm.re belgyógyász 
és tüdőgyógyász főorvos egész 
életére, munkásságára jellem
ző volt ez a megfontolt, céltu
datos cselekedet. Egy életen 
keresztül elemezte, boncolta és 
korrigálta önmagát, hogy min
dig többet és többet adjon a 
betegeknek, a gyógyulni vá
gyóknak. Amikor mint szív
specialista - másodállásban 
- a fővárosi Sportegészség
ügyi Intézetbe került, Bécsbe 
utazott, hogy valami újat, va
lanú jobbat adjon a betegei
nek, núnt amit eddig nyújtott. 
Kurzust vett - ahogy ő mond
ja -, hogy majd idehaza át
adhassa azt. Szerette hivatását, 
szerette a betegeket A lehe-

Gyógyította, erősítette II kis
mamát gyógyszerrel és szép
szóval. Fáradozása nem volt 
hiábavaló. mert az asszonynak 
egy életerős kisfia született. S 
évek múltán boldo!(an hozta a 
mama a kisfiát Sallay doktor
hoz azzal : főorvos úr itt a 
gyermekem. 

Tíz- és százezer ember kö
szönheti él.etét, egészségét dr. 
Sallay főorvosn.�k. Az elmúlt 
41 év alatt több mint 10 ezer 
tüdőtöltést végz.·tt, s hogy 
mennyi embert k,,zelt, arra 
nem is emlékszik. 

A betegekhez 

nem lesz hűtlen 
tetlent Is megkísérelte, ha be- Az ő Javaslatára hozták lét-tegekről volt szó. re a MA V Kórház le!(felső 

Egyszer egy fiatal tbc-s nő emeletén az úgynevezett IX-es 
kereste fel azzal, hogy terhes. osztályt, ahol a tüdóvérzéses 
s gyermeket szeretne. de tud- betegeket kezelték. Akkor Is az 
ja, hogy ő nem szülhet. nem a eé! vezérelte, liogy a súluos 
sz�l-ia<l szülnie. �,, ,,,,,, főorvos bete,,•1<et ne l(e!!jen eh1t11�itn.
" lehetetlent próbaZta meg, nia. Maradjanak itt a szemük 

42 ÉVI SZOLGÁLAT UTÁN 

MEGÉRDEMELT PIHENÉS 
Fazeklls Ldszl6 Mlntéző, a 

szegedi igazgatóság III. osztá
lyának anyag- és leltárcsoport
vezetője, 42 évi vasúti szolgá
lat után nyugdíjba vonult. Mint 
fiatal vasutas a raktárban 

előtt, mert azoknak orvosra 
van szükségük. Ez az osztály 
akkor szűnt meg, amikor fel
avatták a budakeszi MAV Tü
dőgyógyintézetet. Azóta az ő 
munkájuk is könnyebb lett. 

S hogy elfáradt-e a 70 esz
tendő alatt? Talán igen. A kor 
nehéz. De könnyű elviselni ak
kor, ha látjuk értelmét az élet
nek, ha akaratunk, igyekeze
tünk nem volt hiábavaló, ha 
munkánk eredménye szemünk 
előtt ölt testet. Valahogy ő is 
fgy van a 70 esztendővel. Az 
évek súlya alatt fáradt el, nem 
a gyógyításban. A betegekhez 
most sem lesz hütlen. Mint 
nyugdíjas, szombat kivételével 
minden nap 5-7-ig 1.smét a tü
dőgyógyászat011 rendel, mert 
élete, hivatása a gyógyítás. 

S a nyugdíjas napok, a 
szombat, vasárnap? Azokat 
unokái körében, a balatoni 
nyaralójában a méhei között 
és a bélyegeivel tölti. Szenve
délye a méhészet, és a bélyeg, 
de szenvedélye a gyógyítás is, 
mert üresnek érzi az életét, ha 
nem kérd.ezhetl naponta, nú 
fáj, mi a panasza kedves. 

Nem tettem semmi olyat, 
ami újságba kívánkozik 
mondta -. csak gyógyítottam, 
mert ez volt a hivatásom. Szá
mára ez „semm.l" volt. De aki
ket meggyógyított, azok szá
mára minden. S ők vannak 
többen. 

11 
A MAV Kórház és Központi 

Rendelőintézet fennállásának 
40 éves jublleuma alkalmával 
a Népköztársaság Elnöki Ta
nácsa d1'. Sallay Imre főorvos
nak a Munka Érdemrend ezüst 
fokozata kitüntetést adomá
nyozta. 

kezdte pályafutását és az eltelt 
négy évtized alatt számos be
osztásban dolgozott. A felsza
badulás előtt Titel állomáson 
volt állomásvezető, majd a fel, 
szabadulás után a Szeged Tt

szai pályaudvaron volt főrak, 
tárnok, árupénztáros és a tiszt, 
képző tanfolyam elvégzése után 
pedig anyag- és leltárszámad� 
ság vezetői beosztását kap� 
meg. Gazdasági munkája mel, 
lett jutott ideje mozgalm� 
munkáTa is. Hosszú éveTcen át 
az állomás pártalapszervezeté• 
ben mint szervező titkáT do!-. 
gozott. 

Most, amikor nyugdíjazásit 
alkalmából a munkatársait bú, 
csúzkodtak tőle, ő · szerényeq 
csak azt válaszolta: 

- Tulajdonképpen én nen, 
is búcsúzom. Hiszen kijárok én 
ezután is az állomásra, mert 
nem tudnák meglenni a régi 
barátok. a régi kollégák és a 
vasút nélkül 

Dr. Bá.nkfalvy Gyula 

25 évig pályamunkás volt 

A veszprémi pályaíenntar• 
tási főnökség Balatonalmádi 
VI-os pályamesteri szakaszá
nak pályamunkása, Kovács 
Lajos, 25 évi szolgálat utáD 
nyugdíjba vonult. 

Az elmúlt negyed évszázad 
alatt Kovács Lajos nagy szor• 
galommal és igyekezettel dol• 
gozott, s munkája mindig pél
damutató volt. Többször ka
pott kiváló dolgozó kitúntetést 
is. Szerette és nevelte a fiata
lokat, és ahol lehetett segítet
te őket. Nvugdí.iaztatása alkal
mából Fekete lmre, csapatve
zető. előmunkás - annak a 
bri'1�"lnak a ve•etője. amely• 
ben Lajos bácsi is hosszú éve
ken át dolgozott meleg sza
va1'1'al búcsúzott munkatár
suktóL 

Kiss Lajos 



Felavatták Kaposváron 
az első köneti pályaudvart 

Az, orosházi rekonstrukció 
még várat magára 

A baromfúeldolgozó és az üveggyár vezetói elégedettek a vasút munkájával 

Jobb kocsikihasználást, gyorsabb kocsifordulót 
és jelentős megtakarításokat ígér a körzetesítés 

IDdeg szél korzózott az oros
házi utcákon, de a szép napsü
tés derűssé tette a hangulatot, 
feledtetve a szigorú telet. Szép 
Ferenccel, a Baromfiipari Or
szágos Vállalat orosházi gyárá
nak igazgatójával kellemesen 
fútött lrodá jába beszélgettünk. 

%etóivel kőzősen oldják meg a 
felmerülő problémákat. Néha 
ők is segítik a vasutat. Leg
utóbb például külföldi vago
nok érkeztek a gyárba, ame
lyeket a MA V kérésére soron
kívül kiürítettek és visszairá
nyítottak. Az üveggyámak sa
ját tolató mozdonya van, és a 
gyár területéről rendezve ad• 
ják ki a kocsikat. 

ra Is, ahol K. Tóth János ke
reskedelmi f6nökhelyettessel 
beszélgettünk.. 

Majd 
Kapolt>áron valósították meg � 

először a körzeti pályaudva- , 
rokra vonatkozó tervezői el
képzeléseket. Kaposvár állo
máson, ahol már januárban ' 
sor került a körzeti pályaud- t 
var főpróbájára, febnuír 3-án, r 
délelőtt tartották az ünnepé- � 
l11es megnl/Ítá.rt. 

- Itt, a Viharsarokban nyo
ma sem volt hófúvásnak, de 

még hónak sem. Azért mégsem 
nyugalmas az orosházi vasuta
sok élete - jegyezte meg az 
Igazgató. - A mi iparágunk 
például a mfu-ciustól m<ijusig_ 
tartó tojássz�z,:,-.ban nr,pt 
4-5 vagon, az októ!>ertól de
cemberig tartó baromfi-szezon
ban pedig napi 8-10 vagon 
áru továbbítását kéri 1t vas
úttól, s aztán itt tian még az 
üveggyár is . . •  

Voltak olyan gondjaik ls, 
amelyeket a sze,iedi lgazga
tósá1 segítsé!!'ével oldottak 
meg. �gvszerűsítették az admi
nisztrációt. aminek eredmé
nyeképpen a darabáru feladás 
a gyár területén Is lehetsé�es. 
Ennek a:z a haszna, hogy ke
vesebb a törésből eredó kár. 
Nincs fennakadás akkor sem, 
ha a saját Dlesel-mozdonyunk 
már nem győzné a munkát, 
mert ilyenkor az állomás se
gítségünkre siet. 

a IV. ötéves tervbea 

A rekonstrukcióról annyit 
tudott mondani, hogy nagyon 
előzetes tervek készülhettek 
eddig. mert még felmérő bej�
rás sem volt. Bár az állomaa 
felszerelése régi, • jelenlegi 
forgalmat még győzik. As 
üveggyárban tervezett bóvíté
sek megvalósulása után azon-
6an nem tudnak eleget tenni a 
követelményeknek. 

A körzeti pályaudvar Mtre
hozására vonatkozó miniszteri 
utasítás végrehajtás:l.ról dr 
Szabó Tibor, a pécsi igazgató
ság vezetője tett jelentést Rö
dönyi Károly miniszterhelyet
tesnek, a MA V vezérigazgató
jának. Beszámolt arról, hogy a 
11asuta.sok a 13-as számú Autó
közlekedési Vállalat dolgozói
NI azorosan együttműködve 
11alósitották meg a körzetesi
tést. A vágányhálózat szüksé
ges fejlesztésére, rakterület- , 
burkolásra és térvilág!tásra 2,2 
millió forintot fordítottak. 

- Az áruforgalomnak egyes 
,iagyobb, úgynevezett körzeti 
állomásokra történ.6 koncent-
7'álása. - mondotta többek kö
zött Rödönyi Károly - meg
gyorsítja az áruk nagy tömeg
ben és nagy távolságra történő 
ga.zdcuágosabb oasúti fuvaro
zását, ugyana.kko7' teret enged 
• kisebb áruvolumeneknek m
tndebb táoobágokra rentábilis 
gépkoe&ifutxirozás szdmára. 

A körzetesítés során több 
forgalomszervezési és múszaki 
intézkedés vált szükségessé. A 
forgalomszervezési Intézkedé
sek Kaposvár mintegy 10 kilo
meleres körzetében hét helysé
get érintenek, melyek közül 
Bárdudvarnok és Répáspuszta 
vasúti kocsirakományú forgal
ma teljes egészében, Kaposmé-
7'Ő, Toponár és Szentbalázs ha
sonló forgalma pedig az ott 
működő vállalatok iparvágá
nyai miatt, csak részben szűnt 
meg és terelődött közútra. Ka
posfüred forgalma már koráb
ban - 1965. május 17-én 
megszűnt, Sántos rakodó for
galma pedíg a sertéshizla:da, 
valamint a Tőzegkitermel6 
Vállalat szállításainak jellege 
miatt, nem került körzetesítés
re. 

Kaposvár állomáson a k!lrze
tesítés következtében mintegy 
3,5 százalélclcal növ2k�zik �- ko
csirakományú áruforgalom. 
Evente több mint 80 ezer vas
úti kocsi forgalmával számol
nak. A körzeti pályaudvar 16 
kilométer hosszú iparvágány
hálózatán és különböz6 rakte
rületein naponta 220 vasúti ko
csinak megfelelő árut kell 
majd mozgatni, a fuvarozta
tóktól átvenni, részükre átad
ni. 

A 77 kilométeres vonalháló
zatú kaposvári gazdasági vasút 
feladatkörét ugyancsak a 13-as 
AKOV vette át a körzetesítés 
kapcsán. 1 gy a ga.zdasági tiesút 
megszüntetése és felszedése 
következtében 25 millió fo
rintra becsülhető a felújítási 
és fenntartási költségmegtaka
rítás. Figyelembe véve a kör
zeti pályaudvar kialakításával 
kapcsolat,os ráfordításokat, az 
elért néogazdaságt meITTakarí
tás meghaladja a 15 millió fo
rintot. 

A körzeti pályaudvar kiala
kításával kapcsolatos további 
előnvök.re Is felhívta a figyel
met Rödönyi Károly vezérigaz_ 
gató. Kiemelte, hogy az új 
módszerrel Jelentősen megnő 
a fuvarozásra kerUl6 árnk 
kereskedelmf sebessége. Az cU-

Rödön)'i Károly miniszterhelyettes beszédét mondja 
{MTI Foto: Kovács Sándor felti.) 

A legnagyobb 
megértéssel.-

- 0n két éve vezeti a gyá
rat. Ez alatt az idő alatt mi
lyen együttműködés alakult 
ki a gyár és az állomás kol
lektívája között? 

- Csak a legjobbakat mond
hatom - hangzott a válasz. -
Az orosházi állomás vezetői a 
legnagyobb megértéssel sietnek 
segítségünkre. Igaz, nem min
dig kapjuk meg a szükséges 
vagonokat, mert ha az orszá
gos trányító szervek nem kill

lomdsokml !>eMtietkttett tar- bá és olcsóbbá tételének fon- denek kocsit Orosházára, a 
tózkodások évente é, kocsin- tosságára hívta fel a figyel- semmfből az itteni oasutaaok 
ként mintew 470 órátial csök- met. sem adhatnak. 
kennek. A körzethez tartozó A kaposvári k!lrzeti pálya- - Milyen Intézkedésekkel 

,íllomások és Budapest közötti udvar januári „főpróbájáról" gondoskodtak arról, hogy az 
árutot1ábbftási idő átlagosan Kézdi László kereskedelmi ál- említett bajokat elkerülhes-
3-4 órával lesz rövidebb. A lomás!őnöktől kértünk tájé- sék? 

- A közeli és távolabbi ,a
vóben tovább fejlesztik az 
üveggyárat. Ez nyilván azt 
jelenti hogy több feladata lesz 
a vasútnak is. 

- Az orosházi homok- és a 
helyi gázlelőhelyek valóban tn
dokolják a g,.Jár továbbfejlesz
tését - válaszolja Dombi Im
re. - Ez év második felében, 
vagy 1969 elején megkezdjük 
az egymilliárd forintból épülő 
s!küveg gyár alapozását. Az 
építkezéshez sok anyagot kell 
tdeszá!lftanf, ez ma le1,ötött va
gonok kétszeresére lesz szük
ség. Az öblösüveg trJártás b6-
t1ftése pediq - 1970-tól - az 
elszállítandó árumenn31iséget 
növeli. 

Ez a perspektíva természe
tesen felveti az előrelátó szak
emberben az állomás korszerű
sítésének sürgetését is. Külö
nösen alátámasztja még ezt az, 
hogy a városrendezők az üveg. 
gyár környékét jelölték ki to
vábbi iparteleoek létesítésére. 
Nem hanvagolható tehát el az 
állomás fe ilesztése. 

Kézenfekvő volt, hogy a két 
Igazgatóval való beszélgetés 
után ellátogattunk az állomás-

Az emberek Is megteszik a 
magukét, zökkenőmentesen, 
éiö.zem-szlnten bonyolították 
le az őszi csúcsforgalmat Is. 

Sokat tiárnak a felújítástól, ht
szen szocúílis okok is sürgetik 
azt. A kocstrendezők „reziden
ciája" például egy földre he• 
Zyezett régi G-kocsi, ahonnét 
már lassan kiszorítják őket • 
patkányok. Bár a szakszerve
zet többször szóvá tette ezt 
az állapotot, megoldás egyeló
re nincs. mert nem akarnak 
elébe vágni a rekonstrukció
nak. 

Mi tehát II helyzet: lesz-e 
valami az Indokolt és sokak ál-, 
tal várt felújításból ? 

A kérdésre a hiteles választ 
a szegedi l�zgatóság Illetéke
sei adták. Esurint cz jelenlegi, 
tehát a harmadik ötéves fen,. 
ben ez a munka nem szerepel 
Most a kiskunhalasi-bajai vo
nal felújításán dolgoznak, de 
benne lesz a negyedik ötéves 
tervben, amikor a szeged-bé
késcsabal vonal és állomásai 
telles felújítása napirendre ke
rűl. 

Addig az orosházi vasutasok 
és a gyárak csak öntevékeny 
összefogásukra, ta lálékonysá
gukra építhetnek. 'E:s ha nem 
is lesz minden problémamen• 
tes, bizonyára siker koronázza 
nemes Igyekezetüket. 

Zámbó ls&rin 

körzetesitésbe vont állomások koztatást. - Állandó dfszpécser-szol
alacsony tengelynyomású vo- - A forgalom jelentős nö- gálattal sietünk a vasút seglt
nalakon vannak. Az áruknak 11ekedése következett be 1961. sé7ére, a helyi t1asutasok pedig 
vasúton csak Kaposvárig törté- januárjához képest - mon- száll{tásí felü'711eletükkel gon
nő továbbítása lehetővé teszi, dotta Kézdi László. - Akko7' doskodnak igémteink minél 
hogy a kocsik raksúlyát jobban a rendes kezelési hel·l/en. 932 jo'ib kieléqítéséről. 
kihasználják. Rövidül a kocsi- kocsi ki- és berakását bonyoli- Egyébl{ént gépesítették a ra
!or-duló Idő is, mivel a kocsik- tottuk le, ebből 11 13-a.& AKOV kodást. Emelővillás targoncá
nak nem kell "letémlök" a na- 600 kocsit kezelt. Az idén 1603 kat és szállító szalagokat al
gyobb forgalmú fővonalról. A kocsi t1olt II Janudri forgczl- kalmaznak, a vagonon belül 
vonattartózkodások elmara- munk, , az AKÖV 1301 kocsi azonban még kézzel mozgatják 
dásából, a kocsikilométer meg- kezelésével vet: részt abban. az árut. 
takarításokból évente tööb Az AKOV részesedése a mun- A Baromfifeldolgozó után .,---------------------------
mint 200 ezer forinto1 ered- káb6I tulajdonképpen Jótial felkerestük az Orosházi Ovcg-

Sok a késetten kezelt kocsi 
mény várható. Létszámban és nagyobb tiolt, hiszen 73 da-

1 
gyárat is. Dombi !mre igazg'!tó 

lekötött eszközértékben Is „ab 60 tonnás bcsit is kirak- fogadott. A téma itt Is a vasut, 
megtakarítást ígér a körzete- tak. A teljes kocsimennyiség- a vasutasok és a gyár kaocso
sités. Közel 400 méter rakodó- bő! 86 vagon rakományát kel- lata volt. Vagonellátás tekinte-
vágány szabadul fel lett eljuttatni a körzetesft1sbe tében náluk is ugyanaz a hely- 1964 őszén új kezdeményezés mind az AKOV-nél, mind a 

A körzeti pályaudvar alkal- bevont helységekbe. Az AKOV zet, mint_ a Baromfifel_?�)gozó- született a vasútnál. A MAV MA V-nál eredményes és hasz
mas az erők koncentrálására, kitűnő partnernek bizonvult, nál. A ket Ozemnek kozosek a és az AKOV darabáru-szállf- nos volt. Rövid idó alatt 37 át--
különösen a rakodógépek gaz- !gy a nagyobb forgalom elle- nehézséget tást végző dolgozói szociali."UJ !omáson alakult meg és míi.kö-
daságosabb és hatékonyabb al- nére sem lett nehezebb a mf komplexbrigád-szerződéS: kö- dik közös szocialista komplex-, 
kalmazására. munkánk. Most annyi idc5 alatt A problémákat töttek. vállalták a kocsifordu- brigád. Munkájukat segíti a 

Kiss Dezső kllzlekedés- és kiürülnek a körzetesített te- közösen oldják meg ló-idók csökkentését, a gyors gépesítés Is és így érthető, ha 
postaügyi miniszterhelyettes rületre szóló kocsik. amíg más- és pontos áruszállítást. a késve kezelt kocsik szám-t 
rámutatott arra, hogy az első kor csatlakozásra tiártak. A i6 egy1lttmú1cődé6 ho%%4 A szer,edi Igazgatóság terüle- évről évre csökken. A:z. ered., 
körzeti pályaudvar kialakítása Lórinez János magával, hogy az állomás ve- tén az eltelt négy év munkája mények ellenére azonban még 
új közlekedési politikánk meg- 1 ________________________________________ mindig elég sok a késetten ke-: 
valósításának fontos állomása. zelt kocsi és sok a fizetett � 
A közlekedés-politikában nem csiáll.áspénz is. Bár az elmúlt 
speciálisan magyar jel,mség, FELu·· LETES VAGONK 1u·· RITE'S Búcsú a brigádtól időszakban az egy kezelt � 
hanem viláqszerte előtérbe ke- csira. esó kocsiálláspénz 32,80.. 
rült követelmény: a. tiasutat Bensőséges Onnepség kere- ról 31,40 forintra csökkent, ez. 
modernizálnt kell. Mivel erre 

Tállya állomásról naponta 7 kocsi 31 tonnával érkezett tében búcsúztatták a füzesabo- zel az összeggel a szegedi igaz.. 
csak a nagytorgalmú télrzshá- küldenek zúzott követ vago- vissza az állomásra. Természe- nyi MAV Villamos Vonalfel- gatóság MAV-AKOV komp. 
lózaton van lehetőség, a gyen- nokban a debreceni építési fő- tes, hogy ezeket a kocsikat új- ügyelőségen Békési József vil- lexbrigádjai nem lehetnek elé, 
ge forgalmú mellékvonalak nökség címére. Az üres vago- ból visszaküldték, hogy rak- lamos felsővezetéks,erelő cso- gedettek. 
nagy önköltségét senki sem nok rendre vissza is érkeznek ják ki a zúzott követ. pÓrtvezetőt nyuga!ombavonu- A komplexbri2:ádok az -t d" áll 1 · h 1 �--f az állomásra, hogy azokba is- _ ._ u Ja v a ni. A e Yi =u or- mét köveket rakhassanak. Egyes dolgozók, vagy t>Set- lása alkalmából. évi válLalásukat úgy állítot• galom lebonyoUtását ezért Mint a tállyaiak elmondották, leg egy:egy _kollektíva _hanyag Harmati Mihál31 szb-titkár ták ös.sze, hogy &bban szin.te szükség.szerűen átveszi az au- munkáJa miatt 18 kocsit feles-

, · t - - tá a szolg�•ati· minden brigádnál szerepel a tóközlekedés, amely a rövid- nem mindig ürltik ki telje-
legesen kellett vontatni-tolat- �egnyi oJa u n, .., kocsitartózk.odási idő 5 száza-távú áruszállításban kitűnően sen a kirakó állomáson a. ko- ni, s ennek az üzemi költsége fonokség, ":1lanunt a munka-

lékos csökkentése. s ha olyan kiegészíti a vasutat, érvényes!- csikat, nem egy esetben 5-10 J·elentős összegre �,.,. társak neveben Rohrbacher 
J"ól és eredme·nyesen dolgoz-ti já ló tonna zúzott követ is bmine · ...,. József föelektrikus vett búcsút sa tos e nyeit. 

ha(J111tak. 1967. december 13-án Ml lenne, ha a mulasztókat a vasút-villamosításban 25 na.k, ahogy azt az elmúlt nflgy 
,,Legyen mtnta az ország Demecserböl 7 kocsi 34,8 ton- terheln�k ezzel a plusz !tiadás- évet el töltött Békés Józseftöl, esztendőben tették, akkor 

számára!" - így üdvözölték nával, 1968. január 23-án Pát- sal, an;ut ebben az esetben még akit szolgalati helyein mindig m'nden bizonnyal teljesíti1$ 
Somogy megyében az első kör- roháról 1 kocsi 10 tonnával. a vasut fedezett. jó példaként emlegettek a dol- felajánlásaikat. 
zeti pályaudvar létrehozását. Kisvárdáról 3 kocsi 23 tanná- Bakó János gozók. Fekete Imre mérnök, a SzllácU Sándor 
Erről beszélt Németh Ferenc, val, január 28-án Kisvárdáról Miskolc szolgálati hely főnöke jubileu-az MSZMP Központi Bizottsá- mi pénzjutalmat nyújtott át gának tagja. a megyei pártbi- neki. A jutálmat, s a dolgozók zottság első titkára, aki az áru- ajándékát, egy bim-bam órát, szállitás gyorsabbá, pontosa!>- Kiváló ;.rJ·Ú mé

rn
öko··k,. meghatódva vette át a búcsúzó 

'J J csoportvezető. 

MOST SZERENCSÉJE LESZ I 
• Bék1si Jóuef felslloeze:ék--

f echnzk USO k' szerelő azocialista brigád;ának 

ÖREG DIÁKOK 

PRÓBA TÉTELI 

A debreceni MA V mtlhely. 
telepi általános Iskolában ai
keresen mzsgázott a VII. osa
tály a.nya.gából az a ZO ido& fi,. 
zikai dolgozó, akik az elmúlt 
év szeptemberében kezdték ta
nulmányukat. A:z. öreg diákok 
ki vétel nélkül a debreceni jár
műjavító dolgozói. Azért szán
ták rá magukat a tanulásra, 
mert egyesek szakmunkás 
vizsgát akarnak tenni, mások 
pedig tovább akarják magu
kat képeznL A sikeres vizsga 
után mindannyian beiratkoz
tak az általános Iskola VIIL 
osztályába, amelyet ez év jú
niusában fejeznek be. 

4 f o r i n té r t  

lcélszobás. központi fút.éses örakla.k.iat, g�:-stval, vagy kétszobás családi házat, 
,;:arázzsal. gépkocsival; 
kétszemélyes olasz- és franciaországi könitaz.ást; 
100 OOO forintos, 
szabadrendelkezésti vásárlási utalványt; 
további Jelentős összegjl vásárlási utalványokat 
és gépkocs'kat nverhet. 

VEGYEN SZERENCSE-SORSJEGYET 

IIZ óJ.ságosoknál. trafikokban, boltokoo,i 
vagy a postásoknál. 

HÚZÁS HBRUÁR 2.5-fN I 

A debreceni JármGJavft6baa 
Immár hatéves múltra tekint 
Vissza a Kiváló ifjú. mérnök- és 
technikus-mozgalom. 

Az. elmúlt év versenyértékelé
sére a közelmúltban került sor. 
A kiváló dmet hét mérnök és 
négy technikus kapta meg. Az 
öttagú értékelő bizottság véle
ménye szerint a mozgalom el
érte célját, lehetővé vált. hogy 
a fiatal érlelmlségiek Is bekap
csolódjanak :i. szocialista mun
kaversenybe. Ráirányította az 
Ozern fiatal szakembereinek fi• 
gyelmét a termelőmunkával 
összetoggó maszakl és l!(azda
lágl kérdések megoldására. a 

munka- & OzJemszervezésben, 
tcvábbá az újítómozgalomban 
való részvételre. 

J6 híre 11an a mtskolci igazga
tóság teriiletén. Brigádja a 
bronz plakett tulajdonosa és 

A mozgalom során többek hamarosan az ezüst fokozatot 
között nagyon haszn?S tan_ul-

, 

is megkapják. A brigád nagy
mányt írtak: Hrav,na Geza, szerü eredményeiben döntő Deli Péter és Fehér János mér-
nökök. A három Ifjú mérnök szerepe volt Békési József 
által készített pályamú fel- csoportvezetőnek. 
mérte az üzemben történő gőz- A szocialista brigád tagjai mozdony- és kocsijavításnál al-
kalmazható kisgépesítés lehe- megfogadták, hogy az egészsé-
tóségelt. A tanulmány 21 féle ges brigádszel!emet, melyet 
újabb ki&gép alkalmazására volt csoportvezetőjük „oltott" tesz íava.,latot, amelvek a ter- beléjük, továbbra la ápolni melékenyséi,:et növelik. a fizi-
kai munk.\t c-,ökkenttk. fogják. 

Voloalnovazkl Jinoe 
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A vasút 1967. évi baleseti 
helyzete 

Egy halálos baleset 
megszívlelendő tanu lság·okkal! 

Azok a táviratok és be
jelentések, melyeket a szol
gálati főnökségek vezetői 
egy-egy halálos, vagy csonku
lásos baleset alkalmával a 
vasutasszakszervezet munka
védelmi felügyelőségének 
megküldenek, eLmondanaik, 
csak 'körvonalazzák a bekö
vetkezett tragédiát. A vizsgá
latok feladata teljes részletes
séggel kideríteni a balesetek 
körülményeit, okát, azzal a 
céllal, hogy megfelelő tanul
ságok levonásával és célrave
zető intézkedések megtételé
vel elejét lehessen venni ha
sonló baleseteknek. 

tába és 11 halál bekövetk,ezé
sekor a 62. életévét m4r be
töltötte. Már maga az a tény, 
hogy nevezett túlhaladta a 
60. életévét, kizárta annak le
hetőségét, hogy maga&ban 
végzett munkán foglalkoztat
ni lehessen. 

ia előírása szerint két méter
nél magasabb sz;i.nten levő áll
ványpadozatot mindazon ol
dalon, alhol a leesés veszélye 
fennáll, 

A halálos balesetek száma azonos, a csonkulásos balesetek száma 
3, 7 százalékkal kevesebb az előző évinél 

A személyi üzemi balesetek 
száma az elmúlt év során 
csökkent. A halálos balesetek 
száma 50, azonos mint 1965 és 
1966-ban volt, a csonkulásos 
balesetek száma 3,7 százalék
kal csökkent, az összes balese
tek száma 495-tel kevesebb, 
tehát 10,6 százalékkal csök
).{ent, a munkanapkiesések 

száma 8221-gyel kevesebb, 6,9 
százalékkal csökkent. 

A statisztikai adatok elem
zése alapján az alábbi követ
keztetések és összefüggések 
vonhatók le: a halálos és 
csonkulásos üzemi ba!esetek 
jelentős része már a legcseké
lyebb figyelme3séggel, körülte
kintéssel és óvatossággal meg
elő2'hető lett volna. 

Több figyelmet a sínek mentén 

Az előfordult balesetek túl
nyomó többségére továbbra is 
az önbiztonság hiánya jellem
ző. Igen sok súlyos következ
ményű baleset néhány másoa
perc, néhúny centiméter, eset
leg fejmozdulat hiánya, kése
delme miatt történt. Értelmet
len tragédiák sora előzhető 
meg különösebb erőfeszítés és 
anyagi ráfordítás nélkül az ér
telemre és érzelemre ható ne
velőmunkával 

Nem új jelenség, hogy veze
tő, irányító beosztású dolgozó 
halálát okozza a kellő körülte
kintés hiánya. Az elmúlt év
ben 6 ilyen baleset történt. Pá
lyamesterek, forgalmi szolgá
lattevők, központi előadók, to
latásvezetők, tehát mások biz
tonságánqk felügyeletével 
megbízottak váltak áldozataivá 
az általuk oktatott alapvető 
elemi szabályok megszegésé
nek. 

1967-ben 17 halálos baleset 
fordult elő az ürszelvényen be
lül tartózkodás miatt. Továb
bi 12 halálos és 9 csonkulásos 
baleset történt mozgó jármű
vek össze- és szétkapcsolása 
közben, tiltott módon - t'ál
tók, kitérők fölött, mozgó ko
csiknál egyenes tartással 
végzett munkaműveletek, il
letve mo�ó járműveknél le
és felugrálás miatt. Ebből kö
vetkezik, hogy megelőzésük 
teljes mértékben a fegyelme
zettségen és figyelmességen 
múlik. 

A szakszolgálati ágak bal
eseti helyzetének alakulásánál 
az össz-balesetek számában 
va'.amennyi szakszolgálatnál 
csökkenés tapasztalható. A 
csökkenő tendenciájú egyéb 
mutatók mellett azonban sú-

a csökkenő tendencia most 
már negyediik éve tart, igazol
va látjuk azt az állásfoglalá
sunkat, amit több esetben kü
lönböző helyeken mondtunk, 
amikor a balesetek emelkedé
sét a szállítási feladatok növe
kedésével hoztak összefüggés
be: megfelelő megelőző tevé
kenységgel ez nem lehet tör
vényszerű. 

Miben látjuk a javulást? 
Mindenekelőtt abban, hogy to
vább javult a munkavédelem 
iránti érdeklődés, a munkavé
delmi hálózat tevékenysége, 
következetessége és alkalmas
sága. Rendszeressé vált válla
latvezetői, osztályvezetői és 
egyéb értekezleteken a munka
védelem napirenden tartása. 
Előrehaladást értünk el a dol
gozók szociális helyzetének ja
vítását szolgáló anyagi eszkö
zök biztosítása és felhasználá
sa tekintetében. 

Megelőző intézkedésként ve
hető figyelembe az előfordult 
balesetek mulasztói val, illetve 
a balesetveszélyesen dolgozók
kal szemben alkalmazott fele
lősségrevonás is. 1967. során 
balesetveszélyes tevékenysé
gért 2924 írásbeli és 4939 szóbe
li figyelmeztetés történt, össze
sen 7863 személy ellen. Mind
ezek ellenére 4184 baleset for
dult elő. A balesetek után 1323 
esetben indítottak fegyelmi el
járást. A fegyelmi büntetéssel 
elmarasztaltak száma 1106, 
melyből 711 esetben a sérültet, 
209 esetben munkatársat, 168 
esetben közvetlen irányítót és 
18 esetben szolgálati vezetőt 
büntettek. 

Allandóan visszatérő téma a 
balesetek kivizsgálásának mi,
nőségi problémája, mely 1967. 

évre is jellemz6. Igen lassú 
előrehaladást sikerült még el
érni a balesetek okainak valós 
megállapítása, a teendő intéz
kedései, helyes megválasztása, 
a felelősség-re vonás indokolt 
alkalmazása tekintetében. 

Eltitkolják 
a baleseteket 

Problémát okozott a bal
eseti helyzet termelési ered
ményeket rontó tényező
je, mely V'égül is káros 
meggondolásokhoz vezetett. 
Mindezek hatása az otthon tör
tént balesetek ugrásszerű 
megnövekedésében, valamint 
az egy sérültre jutó gyógyulá
si napok számának alakulásá
val érzékelhető a legjobban. 
Amellett, hogy az 1000 főre eső 
balesetek száma az 1966. évi 
28,3-ról 25,3-ra csökkent, az 
1966. évi gyógyulási napok szá• 
ma viszont 27,2 napról 28,9 
napra emelkedett. Ez a szám 
nagyon elgondolkoztató, mert 
ebből az tűnik k.i, mintha a ki
sebb kieséssel járó balesetek 
nem kerülnének a nyilvántar
tásba. Ez a balesetei, eltitkolá
sát jelenti. Ilyen eszközzel va
ló csökkentés elítélendő és 
előbb vagy utóbb nagyon 
megbosszulhatja magát. 

összegezve megállapíthat-
juk, hogy erőfeszítésein/e ered
ményesek voltak. Ez azonban 
nem tehet senkit sem elbiza
kodottá, mert még igen sok a 
tennivalónk, hogy a balesetek 
számát csökkentsük. 

Ehhez nyújt segitséget a ja
nuár 1-ével életbe lépett Vas
úti Munkavédelmi Szabályzat, 
mely a központi előírásoik mel
lett szabályozza a szolgálaLi 
helyek vezetőinek és a szak
szervezeti bizottságok tenniva
lóit a dol<;ozók egészsége és 
testi épsége védelmében. 

Tovább kell javítani min
den szinten a nevelő tevékeny
séget, hogy minden dolgozó 
érezze mind a saját, mind 
munkatársa testi épségéért 
való felelősséget. 

Berta István 
a munkavédelmi felügyelőség 

vezetője, 

A balesete!k széles körű :is
mertetése azt a célt :i6 hivatott 
szolgálni, hogy nemcsak a 

baleset előfordulásának he
lyén, hanem valamennyi ér
dekelt szolgálati főnökség ve
zetői és dolgozói saját érde
kükben hasznositsák a tapasz
talatokat. 

Az erőfeszítések ellenére 
azt tapasztalni, hogy egyes he
lyeken a balesetek azonos 
formában, hasonló körülmé
nyek között megismétlődnek. 
Ez arra nm.tat, hogy 

egyes helyeken nem von
ják le a megfelelő tapasz
talatokat, a megelőző in
tézkedések hiánya pedig 
ismételt baleset bekövet-

kezéséhez vezet. 
Ezt bizonyítja Bana Zsigmond 
- a MA V Magasépítési Fő
nökség létszámába tartozó be
tanított - segédmunkás 1968. 
január l9-én bekövetkezett 
balesete. 

Bana az lszaki Jármújaví
tó sz.erelócsarnokában a tető 
vasszerkezetének mázolási 
muníkáját végezte. Délelőtt 10 
óra körül munkáját félbe
hagyta és az állványról le
ment festékért. Az állványra 
való visszatérte után munka
társa ikérte, hogy az ő edé
nyébe is adjon festéket. Bana 
igye.1<:ezett a kérésnek eleget 
tenni, 2-3 lépés megtétele 
után. azonban egyens1l.lyát ve
szítette éa a 7 nléter maga.s 
állványról leesett úgy, hogy 
esés közben a kőzelben Zévó 
motorház tetején. irányt vál
toztatva a padlóra zuhant és 
szörnyethalt. 

Bana Zsigmond 1960. április 
22-én lépett a MA V szolgála-

A balesetet vizsgáló bizott-
ság megállapítása szerint 

a biztonságos munkafelté
telek megteremtésének 
hiánya nagyban hozzájá
rult a baleset bekövetke-

zéséhez. 
A vizsgált területen (az áll
ványon) elhelyezett pallók né
melyike felfekvés tekinteté
ben nem volt kielégítő. Asze
relóipari balesete!Jhárí tó és 
egészségvédő óvórendszabály 
III. fejezet c. pontja (1) és (2) 
bekezdésben foglaltalrnak nem 
tettek eleget. Pedig a c) pont 
kimondja, hogy álláspadozat 
céljára csak teljesen egészsé
ges, kifogástalan minőségű fe
nyőpalló használható fel. A 
palló rugózásának megakadá
lyozására lehetőleg Kiss-féle 
!kapcsolókat kell alkalmazni. 
Ilyen hiányában a pallókat 
más módon keia összefogni. 
Ezzel szemben az állvány épí
téséhez fe!Jhasználtaik billenő 
és nem teljesen ép pallókat. A 
pallókat hézagosan fektették 
le és nem fogták össze. Utó
lag már nehéz megállapítani, 
hogy az egyensúly elvesztése 
közvetlenül az állványkészí
tés, illetve a pallóelhelyezés 
hely,telenségéból adódott-e: 
Mindenesetre az a !körülmény, 
hogy az elhalálozott nem &Zen
vedett szervi vagy egyéb meg
betegedésben és hogy szédü
lésről sosem panasiikodott, azt 
feltételezi, hogy az egyensúlyi 
helyzet elvesztése az állvány
kész.Ltés hibájából 'következett 
be. 

A szerelőipari balesetelhá
rító és egész.ség,védő óvórend
szabály III. fejezet c/3. pont-

1 méter magas, legalább 
24 mm vastag és 18 cm 
széles, belülről felerősí
tett védőkorláttal kell el-

látnL 
A korlát készítése nem tör-. 
tént meg. 

Bana Zsigmond a bizto-nsá
gi övet a baleset időpontjában 
nem viselte. Tehát az emlí
tett óvórendszabály VI. feje
zet 6. pontjában előírtaknak 
sem tettek eleget. Az óvórend
szabály 6. pontja ugyanis elő
írja, hogy mindazon helyeken, 
ahol a dolgozókat lezuhanás 
veszélye fenyegeti, ahol a dol
gozóknak munka közben na
gyobb területen kell mozog
niok, a biztonsági öv kötelét 
;megfelelő keresztmetszetű, ki
feszített és szilárdan rögzí
tett sodronykötélhez húzha
tó módon kell kötnL 

A fenti hiányosságok alai;,,
ján joggal állapíthatjuk meg, 
hogy 

az állvány műszaki átvé
tele formális volt, készí
iése során sorozatos mu-

lasztást követtek eL 
Az elmúlt időszakban mip.. 
denkor megtaláltuk a módját 
annak, hogy felhívjuk az ér
dekeltek figyelmét a magas. 
ban végzett munka veszélyei
re, a megelőző intézkedések 
megtételére. Annál is inkább 
mivel korábban a MAV Ma: 
gasépítési Főnökség egy dol
gozóját az ll:szaki Járműj.aví
tó ugyanezen szerelőcsarnoká
ban szinte majdnem azonos 
módon érte hasonló baleset. 
úgy látszik, az illetékesek 
nem vonták le az akkori ha
lálos baleset tanulságait, ami 
végső soron egy újabb tragé
dia bekövetkezéséhez vezetett. 

T. J. 

lyos balesetek tekintetében i------------------------------------------1 
legkedvezőtlenebb a helyzet a 
forgalmi, a pályafenntartási 
szakszolgálatnál és a járműja
vító iparban. 

A pályafenntartási szakszol
gálatnál bekövetkezett 13 ha
lálos és 6 csonkulásos baleset 
legfőbb okozója a veszélyzó
nán belüli figyelmetlenül vég
zett munka és közlekedés. Az 
itt előfordult balesetek súlyos
bodására utal az a körülmény 
is, hogy a 4761 munkanapki
esés csökkenés ellenére az 1 
sérültre eső gyógyulási idő 1,6 
nappal egy hónap fölé emelke
dett. 

A forgalmi szakszolgálat te
,-ületén történt az összes halá-

• los balesetek 54, a csonkulásos 
balesetek 67 százaléka. Meg
ítélésünk szerint a jelenlegi 
helyzetet megváltoztatni, fő
ként a tolatási, technológiai fe
gyelem alapvető követelmé
nyeinek betartásával lehetsé
ges mindaddig, amíg az auto
matikus kocsikapcsolási rend
szer bevezetésre nem kerül. 

Megelőző 
intézkedések 

A vontatási szakszolgálat 
baleseti helyzete, főként sú
lyos balesetek tekintetében ja
vult. A szakszolgálat területén 
a helyzet további javítása ér
dekében a villamosított vona
lakra és a mozdonyszolgálat 
ellátására kell gondot fordíta
ni. 

A járműjavító ipar baleseti 
helyzete romlott, elsősorban a 
súlyos balesetek tekintetében. 
Legkedvezőtlenebb az 1000 fő
re eső balesetek alakulása, 
mely közel háromszorosa az 
össz-vasúti átlagnak. A vasút 
létszámának mindössze 10 szá
zalékát foglalkoztató járműja
Vító iparnál fordult elő az 
�ssz-balesetek 27,3 százaléka. 

Ha figyelembe vesszük, hogy 

Egy panasz nyomán 

MIÉRT NEM VOLT SZÉN CSENGŐD ÁLLOMÁSON? 
A panasz, 8J!Ilely szerkesztő

ségünkhöz érkezett, felelőtlen
séget, nemtörődömséget sejte
tett. Arról volt ugyanis szó, 
hogy Csengőd állomáson hosszú. 
idő óta nincs szén, a vasutas 
családok - szénutalvánnyal 
a birtokukban - a TÜKER-től 
kénytelenek készpénzért sze
net vásárolni. Vannak olyan 
vasutas családok Csengődön és 
környékén, akik eddig 1000-
1200 forintot költöttek szénre, 
s ezt az összeget bizony nem 
egy háztartásban megérezték. 
Míg, ha utalványra kapták vol
na a szenet, kevesebbe került 
volna. Nem beszélve azokról 
a vasutasokról, akiknek rész
letfizetéses szén utal ványuk 
volt és mégis a TűK.ER-nek 
fizettek egy összegben. 

Ki a vétkes? 

A panaszosok szerint az ál
lomásfőnök a vétkes, aki nem 
rendelt szenet, aki nem törődik 
a csengődi vasutasokkal. 

- Jöjjenek ki és győződje
nek meg, mi az igazság -
hangzott a panaszosok hívása 
-, meglátják, hogy nagyon 
sok család jelenleg is szén nél
kül van. 

Ha nincs szén, ha fáznak a 
csengődi vasutas családok, 
gyerekek, akkor elsősorban a 
szén megszerzése a fontosabb 
és nem a kiutazás. Telefonál
tunk Szegedre az anyagosz
tályra. Ott azt válaszolták, nem 
tudnak szenet adni, mert nincs. 
Miért nem rendelt időben az 
állomásfőnök? 

A panaszosok állítása tehát 

• 

beigazolódott, az állomásfő
nök valóban nem rendelt sze
net. Segíteni viszont ennek el
lenére akartunk. !gy a követ
kező telefon az Anyagellátási 
Igazgatóságnak szólt. Sovány 
Ferenc, az Anyagellátási Igaz
gatóság helyettes vezetője 
készségesen intézkedett és 4 
vagon szenet küldetett Csen
gődre. Szén tehát már volt, 
de még hiányzott az igazság 
kiderítése, pontosabban a pa
nasz kivizsgálása. Követett-e 
el mulasztást az állomásfőnök, 
vagy esetleg egyéb okok miatt 
nem rendelt szenet? 

A vonaton együtt utaztunk a 
panaszosokkal, mert akik sé
relmezték a szénellátást, azok 
kivétel nélkül a fővárosi pá
lyaudvarokon dolgoznak és a 
reggeli vonattal, az éjszakai 
műszak után hazafelé tartot
tak. 

Az úton Fehér József, Vörös 
László, Újvári Mátyás, Pod
maniczki József és sorolhat
nánk a neveket, mind-mind is
mételték a tényt: nincs szén, 
mert nem rendelt a főnök. Azt 
azonban elhallgatták, hogy 
Csengőd állomáson még 1967. 
december 15-én is volt szén. Az 
igaz ugyan, hogy nem valami 
jó minőségű. Az állomásfőnök 
ezt szóvá is tette a szegedi 
igazgatóság anyagosztályán, 
ahol azt a választ kapta -
nagyon helyesen - hogy ezt 
is ki kell adni. 

' 

Az érem masik oldala 

Ezek után nézzük csak az 
érem másik oldalát. Hallgassuk 
meg az állomásfőnököt, Sze: 

rencse Istvánt. A megérkezé
sünkkor a szénbevételi könyvet 
raiktak elénk. Ebben ezt olvas
hattuk: 

,,1967. II. Zl-én 290 q beren
tei szén érkezett, s pár nap 
alatt szétmérve.'' 1967. V. 15-
én újabb 290 q szenet mértek 
el, majd egy hónappal később, 
június l-én ismét érkezett 290 
q berentei szén Csengődre. Jú
nius l-én már nyár volt és a 
szén ott maradt. l'iz állomásfő
nök abban az időben naponta 
kínálta az embereknek - köz
tük azoknak is, akik most pa
naszkodtak -, hogy vigyék a 

szenet, mert nem tudja hol tá
rolni. Kérése, felhívása azon
ban. eredménytelen volt. 

S a főnök -, mert még de
cemberben is volt abból a 
szénből - valóban nem ren
delt újabb tételt, mert nem 
tudták volna hol tárolni. A 
csengődi vasutasok így marad
tak szén nélkül. Ezért azonban 
nemcsak az állomásfőnök hi
Óáztatható. Az egész évi tüzelő 
beszerzését nem lehet és bizo
nyos fokig felelőtlenség a hideg 
beálltáig hagyni. A téli tüzelő
ról időben, még a nyáron kell 
gondoskodni. 

Az eset tanulságát a cseng6-
dieken kívül megszívlelhetik 
másutt is, mert mint azt az 
Anyagellátási Igazgatóságon 
elmondták, nagyon sok szolgá
lati helyen nem egyenletesen 
igénylik a tüzelőt. Nyáron szin
te alig van szállítás, télen pe
dig mindenki szenet akar ven
ni. Mindez elkerülhető, ha a 
tüzelőról időben gondoskodnak. 

(szerényi) 

. - Kérem szépen,. én �em vagyok jelmezben, csak Kovács 
Janost kell vonathoz ertes,tenem, aki itt táncol valahol .•• 

Baleseti krónika 
Január 26-án Szeged rendező 

pályaudvaron. kocsiszalasztás 
közben mindkét lábán csonku
lásos üzemi balesetet szenve
dett Farkas István kocsirende
ző. Nevezett kórházba szállítás 
után életét vesztette. A baleset 
azért történt, mert miközben a 
guritott kocsik ráakasztását vé
gezte, egy újabb kocsicsopor
tot g-uritottak ugyanarra a vá
gányra. A guruló kocsik ép
pen akkor ütköztek az álló 
kocsisorral, amikor Farkas ki
bújt a kocsik közül. 

* 

Január 30-án Kaposvár állo-
máson tolatás közben halálos 
kimenetelü üzemJ balesetet 
szenvedett Tompa Mihály se
gédfelvigyázó kocsirendező. A 
vizsgála,1 megállapítása szerint 
a baleset azért következett be, 
mert nevezett ráakasztásl 
szándékának sikertelensége 
után á.Jló testhelyzetben igye• 
kezett kilépni az egymáshoi 
közel és mozgásban levő ko
csik közül. 

Február 2-án Csongrád ál
lomás és Hékéd megállóhely 
között a 7439/II. sz. mozdony
vonat halálra gázolta Hürketz 
Zsuzsanna 19 éves és Nagy 
András 30 éves pályamunká
sokat. A vizsgálat megállapítá
sa szerint a baleset sűrú köd
ben, sínprofil-köszörülési mun
kálatok közben történt. Megál
lapították továbbá, hogy a 
munkahelyet a sűrű köd és az 
aggregátor okozta zaj ellenére 
sem fedezték a „pályán mun
kások do Igaznak" jelzőeszköz
zel, de a taligás légdudát sem 
alkalmazták. 

* 
Február 8-án Szeged Rókm 

állomáson drótkarika bontása 
közben súlyos szemsérüléses 
üzemi balesetet szenvedett Szi
lágyi István műszaki intéző, 
blokkmester. A szemsérülés 
súlyossága műtéti beavatko
zást tett szükségessé. A baleset 
azért történt. mert a karikába 
hajtott 3 mm-es drót szétbon
tás közben nevezett szemébe 
csapódott . 
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Allkét a társadalmi talaj,Joo védelménJ/ 

Evi 10 m·Hió forinttal 
lehetne több a nyereség 

A Villamosipari Kutatóintézet 
a korszerű vasútért 

Beszélgetés dr. Urbanek János professzorral, a VKI Kossuth-díjas igazgatojával 

Tabb mint 100 szolgálati 
hely vezetlije, kereskedelmi 
főnökök. a párt- és a szakszer
vezeti bizottságok képviselői 
tanácskoztak a budapesti igaz
gatóságon a közvagyon védel
méről, az árukárok és dézsmá
lások megszüntetéséről. Az ér
tekezlet egyik előadója Csajka 
G111Lla r. alezredes, a Belügy
minisztérium tuiajdonvédelmi 
osztálya vasúti alosztályának 
helyettes vezetője, a másik dr. 
Sike Imre, a BVKH kártérítési 
osztályának vezetője. 

Csajka Gyula r. alezredes 
&szehasonlította az 1966. és 
1967-es esztendő első három
negyed évében 

a társadalmi tulajdon 
wéde'.mében 

a vasúton elért eredményeket. 
Kiemelte, hogy szélesedik és 
növekvőben van a vasutas dol
gozók öntudatos rétege, amely 
példás munkáján túl éber őre 
a közvagyonnak. Ezt bizonyít
ja, hogy két év azonos idósza
lcát összehasonlítva nemcsak a 
búncselekmények száma csök
kent, hanem közel 5 millió fo
rinttal csökkent a társadalmi 
tulajdont és a feladott árukat 
irt károsodás. Egyre többen 
értik meg, hogy a szállítás so
rán végzett gondos 'llunka, az 
árukár nélküli továbbítás. a 
sértetlen célbaérés, a kö:;fu 
tulajdon védelme személyes 
érdeke minden dolgozónak. E 
fejlődésben mégis agga�ztó, 
hogy bár a bűncselekmé•1vek 
csökkenő száma ellen�re a kár 
80 százaléka II gondatlan ron
gálásból 1zármazik. 

Vezérigazgatói rendelkezés 
nabályozza az ittas emberek 
elleni eljárást a vasúton. Ez a 
rendelkezés kellő védelerri a 
,iarázda elemekkel szemben. 
Számos helyen azonban fittyet 
hánynak a vezérigazga�1i ren
delkezésnek és kellő ellenőrzés 
hiányában szabad utat nyitna le 
a társadalmi tulajdon rongálá
sának, az áruk dézsmálás;in&k. 

tartJálc vissza a ldlldeménye-
ket ellenőrzés miatt. Ez nem
csak a budafoklak mulasztása. 
Tudott dolog, hogy a je\.,nlegi 
kocslzárak nem meg!elelőek, 
mégsem történik !ntézkroéll. 

A gondatlan áruátvétel, áru
kezelés mellett a raktárnokok 
és szolgálati vezetők ellenőrzés 
elmulasztása nem egyszer pe
dig a 

lá'.el<telen, közönyös munka 

A Villamo�iparl Kutatóinté- Intézetben folyó munka Is hoz• 
zetben folyó tudományos ku- zájárult ehhez. Egy vasúti von-

A sort lehetne folytatni., hl- tatások is hozzájárultak ahhoz, tatóberendezéseket tervező -
szen nagyon sok példa, !I'eg- hogy a magyar vasúti vontatás nyugati mukaközösség által ki
annyi biz.:,nyíték hangzott el egyre inkább megközelíti a vi- dolgozott - 3/JOO LE-s szilici
ezen az értekezleten a gondat- lágszínvonalat. Dr. Urbanek umegyenirányltós vmamos
lanság, a vezetők részéról e!- János professzor, a Villamos- mozdony licencgyártásának ha
mulasztott ellenőrzés, a ,zemé- ipari Kutatóintézet Kossuth- zai bevezetése a Villamosipari 
lyi haszonnal öss,efüggó szán- díjas igazgatója erről a mun- Kutatóintézetnek nagy felada
dékos károkozásról, a közösség káról a következőket mondot- tot jelentett. A licencszerzódés-
jelentós károsodásáról. ta: ben a magyar fél kikötötte, 

Néhány fontos tanulságot - Ha a szakembereket 10 hogy a mozdony egyenirányí-
nyújtott ez a tanácskozás. Min- évvel ezelótt megkérdezték tóit nem tartozik az eladótól 
denekelótt azt, hogy fegyelme- volna, hog?J mikor lehet a MAV venni, annak kialakítását és 
zett, gondos munlcával, a kö- vonalain 130 km/órás sebesség- beszerzési helyét tekintve, sza
zös vasúti vag,;on védelmével, gel utazni, erre valószínűleg bad kezet kap. Ennek az Intéz

felmérhetetlen károkat okoz a a feladott áruk kár nélküli to- választ sem kaptunk volna. Pe- kedésnek eredményeképpen 
népgazdaságnak, százezreket, vább!tásával több mint évi 10 dig Magyarorszáa - Kandó kapott a VKI megbízást a moz
milliókat emel ki a va,rntasok millió forinttal növelhetnénk a Kálmánnal az élen - elsó volt dony 144OV /2080 A-es fó
zsebéból. Még mindig Jyakori, nyereséget. Az áruk gyors és az egész világon, ahol a legkor- egyenirányftójának és 235V/700 
hogy megfeleló csom!lgc,/.ds kármentes szállftása, a va.uta- szerűbb 50 periódusú nagyvas- A-es segédüzemi egyenirányí
nélklll vesznek fel árukat, így sok becsületbeli ügye. A V3.S- úti vontatási rendszerrel az el- tójának, a hazai félvezető bá
azok biztos rongálásnak v!ln- úti szállítás hitele, megbízha- só kísérleteket végezték. Szinte zison való kidolgozására. 
nak kitéve. Nem kis mértékú tósága a jövőbeni szállítási szemünk előtt zajlott le az a _ Ar egycnlrá.nyft6 elkészf• 
gondatlanságra vall az sem, megrendelések egyik elófelté- vontatástechnikal fejlődés, tése milyen munkát Jelentett? 
hogy Rákosrendezőn papírfát tele. amely Kandó Kálmán mozdo- _ A sziliciumdiódák vasútszolgáltattak ki tűzifaként. A Minden vasutas személyes nyától, a fázis- és periódus- llzemi szempontokat is figyekár 6 ezer forint. Békéscsabán érdeke, hogy a nyereséget nt< a váltos BoCo-mozdony és a lembe vevő, szokványosnál sziilletéktelenül nem kevesebb, károkra, a közönyös vagy ':,ecs- Diesel-elektromos változatokon gorúbb mérésén, válogatásán mint 850 ezer forint értékű telen emberek g!?lád cselekmé- keresztül a Ward Leonard 

idomvasat adtak ki. NyireaY· nyel következményeire kelljen mozdonyig vezetett. A mazyar túlmenően, létre kellett hozni 
házán a fuvarlevél és külde- kifizetni. Arra is nagy ;;z'.ikseg vasúti vontatásban forradalmi új egyenirányító-konstrukc!ót 
mény elválasztás következté- van, hogy a gazdasági veze�ók újítást jelentettek az 1964-65. és ezzel együtt túlteszültségvé
ben 3 fuvarlevél ellenére. 4 erélyes Intézkedéseikkel, pél- évben forgalomba állított nagy delmi, hűtési és vezérlési fel
traktort tartalmazó száll:t- dás büntetéssel !s biztosítsák a sebességű szilicium-e/zyenirá- adatokat kPllett olyképpen 

á yt 1 ált tt k 1 1  'I'té társadalmi tulajdon és az :\ruk nyítós mozdonyok. Ezelmek a megoldani, hogy az eredmény m n szo g a a e ·  '1 '- • 
egy mea]evő obJ"ektumba, nyu-szalkán illatszer alapanyag védelmét. A mozgalmi �zervek, 

1 
nagy sebességú mozdonyoknak „ 

olajat étolajként adtak át a mindenekelőtt a szakszervezeti új, korszerú pályát is kellett l'.(atl gyártású készülékkel cse
vasutasok. A kár több 'flint bizottságok széles körű fe!vilá- építeni. reszabatos kivitelben, bei!leszt-
1 millió forint. Székesfehérv.í- gos!tó munkával állítsák talp- - Ml tette lehetővé ut az hetó legyen. 
rott anilin festékporos kocsikba ra . ml':_d�zok_at az ember�ket, 1 ugrásszerű fejlődést, amely a.z Dolgozóink lelkesedésére és 
ágynemű küldeményt raktak aki� kozönyösek voltak m,nd- 1 clmtilt években a magy:i.r vas- képességére jellemzó, hogy a 
be, a kár 100 ezer forint. A• eddig a garázdálkodó elem�k• 

1 
úti on•a!ist magas színvonal- feladat kiadása után fél évvel 

is elófordult, hogy benzin szá- kel, a munkáiukat hanyagul ra eme!tc? a segédüzemi e(TIJenirány!tó, 14 

mára kátrányos tartálykocsit ellátókkal szemben. - A sok Pp.yéb körülmény hónappal per!tg, a fóegyenirá-
adtak, műtrágya számára ri- K. J. mellett a Villamos:pari Kutató- nyitó laboratóriumi példánya 
szont fekete szénporos kocsi- ,--------------------------.....,. - ami késóbb lényegtelen mó-
kat állítottak ki és raktak meg dositással prototípussá vált -
Nagyfokú mulasztás, vétkes a megfcleló pró'>atermi vizsgá-
gondatlanság köv�tkeztében a 

T E
„ 

L YA.,. R 
!atol: után vtl!amos mozdonyra 

nátron és nitrát veJlYi anyagok került, amely az egyenirányí-
bárcáit rosszul �'.lgasztották fel tók egy évvel későbbi sorozat-
és közel 100 ez?r forintos kár- gyártásának megindítása előtt 
térítést kellett a vasútnak fi- 250 OOO kilométert futott hiba 
zetnl. nélkül. 

Sajnos, gyakori jelenség a - Meg kell azt is említenem, 

k:m5fefcn árukezelés 
hogy e kt<szülékek védelménél 
tervezőink, az eredeti, nyugati 
mcg.:,ldáshoz viszonyítva, már 
korszerűbb szempontokat is 

érvényesítettek - folytatta • 
professzor. - Jgy a hazai fej• 
lesztés a berendezés jóságát 
növelte, megbízhatóságát fo
kozta. A VKI immáron három 
éve lezárt kutatári, fejlesztési 
tevékenységének alaposságára 
éa mértéktartására Jellemz6, 
ho(lll az eredetileg megool65'• 
tott rendszert a sorozatwá� 
folyamán nem kellett, de nem 
is lehetett t01)ább egyszerií.síte• 
ni, vagy módosltani. 

A Villamosipari Kutat61nté
zet az előző fejlesztési munká
val párhuzamosan, de attól 
függetlenül, a nagyvasúti t,on
tatójárműveken alkalmazott, 
addig importált éberségi be• 
rendezést is kidolgozott elekt• 
ronikus megoldásban, ami im
máron három éve ugyanazon a 
3000 LE-s mozdonyon üzemel 
kifogástalanttl. Itt a Villamos• 
ipari Kutatóintézet télvezet6-
egyenirányítóit is beépítették. 
A készülék a mozdonyvezető 
éberségi állapotát, cselekvőké
pességét állandóan ellenőrzi, 
és rendellenesség esetén az 
utazóközönség és a vonat ép
ségének megóvására a szüksé
ges ,.lépéseket" megteszi. 

- Melyek a soron kövef.k� 
feladatok? 

- Műszakilag jobb, tökéle-. 
tesebb, gazdaságosab b  megol� 
dásokra törekszünk. Ez azt Je
lenti, hogy az elektronika « 
vasúti vontatás területére tör• 
ténó behatolása korántsem fe• 
;ezódött be. Az elmondottak 
inkább a biztató kezdetet je
lentik. A további műszaki fej� 
lódésre hazánkban is tág lehe-
tóségek vannak, amelyek a jö
vőben elsősorban a vezérlet 
egyenirányító elemek vasúti 
berendezésekben való felhasz• 
nálására terjednek majd ki. Az 
alkalmazásnak számtalan le� 
hetósége van, a nagyvasúti és 
a közúti járművek hajtásának 
fokozatmentes megoldásában 
Is, ahol a hajtások lényegesen 
gazdasá�osabbá és korszerűl>
bé tehetők - fejezte be nyilat
kozatát dr. Urbanek Jdnos pro,. 
ft!SSzor. 

Balácsi l>ez!IÖ 

Kőbánya-alsón 'IZ ellenőrzés 
nemcsak a portásfülkében, de 
a raktárban Is több iiveg fo
gyasztás alatt levő bort, a vo
natokon eladásra �zánt sllrt 
talált. Ittas kocsivizs�áló és 
raktári munkás, küldemények
ból eltulajdonított swrszámok 
egyldőben kerültek eió a rend-
6ri ellenőrzés során. Kóbánya
felsón motorok, generátor alkat.részek, vá1lalati tejes- és 
mézeskannák kerültek elö H,r.j. 
dú Ottó és Major János laká
�ról. 

Is. Vizafogó állomás„n siktola
tássaZ a generátor szállítmány
ban 32 ezer forint 1'ár kele:T:e. 
zett. Kelenföldön közel z mil
lió forintos import önjáró da
rut úgy megron 7.ílta.k a klaié
letlen tolatás aorán, hogy az 
hasznavehetetlenné vált és 
vissza kellett irányítani a fel
adónak. Az esztergomiak 127 

Határidőre kirakták a külföldi kocsikat 

A Nyugati pályaudvar ponk
fán 

az ita'.szeretó do!gozók 

mázsás modern, műanyag 
fröccsöntó gépet rongáltak 
meg. 

Gyakori a súly- � darabhl
ány a küldeményekben. Nf'm 
megy ritkaság számba 'iZ ön
kezelési küldeményekben be
következett károsodás �em. 

- Jöjj vissza hozzám, 
kocsi& kapsz tőlem • • •  

- Nem Jöttél télen, 
most mást szeretek) 

( Pusztai Pál rajza) 

A Barátság kőolajvezeték 
magyar szakaszán, Ozd és Sal
gótarján között, földgáz szál
lítás:lra egy új leágazást épí
tenek. A szükséges csöveket 
Olaszországtól vásároltuk és 
ezek az importcsövek Mátra
balla állomásra érkeznek. 

Az elsó nagyobb szállít
mány az eLmúlt hetekben ér
kezett meg és átmenetileg 
fennakadást Is okozott, hiszen 
a rövid kis állomáson csak 

l""'.HN'.,,i'A",.,.,.,.,,u.,..u,,HA"'✓✓,.,,.,,,.,.,✓HH✓Li'°'"n"'n'""°'""'"'_.,H_.,.11vAO'JZ"'""''"'n"'""'"'' """"''""'""""'.,..W''-'h7h"IH✓.,..,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,,.,..,.,.n-,.,,.,✓,u,,'-." nehezen tudták elhelyezni. a 
§ � 

hosszú vagonsorokat. A mun• 
Mt nehezítette még az is, 
hogy a Kőolajvezeték f:pltú 
Vállalat központja Siófokon 
van, és a távolság miatt a 
kapcsolatot nehezen tudják 
tartani. Ennek ellenére a mát
raballai vasutasok s!kerrel 
vették az akadályokat és az 
idegen - olasz - kocsikban 
érkezfltt aöveket határidöre 
kirakták.. 

Réczey László 

;.lgényéról" Ko-.,ác, Mi-ialyné � e s A K 
---- . . 

Mint ew kutya követte egész � 
kézbesítő gondoskodo:t, mi- � A G o z o s Mp a tanárt. El nem mozdult � 
közben a ,asutaso.� italoztal:, � . mellöle, csak akkor, ha egy-egy � 
cit AKOV ·�•zorgos" darabci.rv.• � 

mozdony közelébe kerültek. � PALYAVÁLASZTÁS I  TANÁCSADÓ  
aa· 1 t tt 'k á t dé s Akkor sem a "!.°:dony érdeke!- � A Fővárosi Pályaválasztást '. osz oga a az ru • zs- � 1 drsaf bolondnak tartottdk. tfment a tanulóból. t!:s mfndfg te, hanem a futo. Minden fu- � Intézet Pályaválasztási tanáca• �alta� •. • ter"'nészetesen a vasút § Makae& bolondnak, aki Ii; a hálóba ment. Az ágy tetején tőnek igyekezett az arcába �  adó címmel, 15 OOO példánya.:ámlaJara. � fiú létére foggal és körömmel ült és meredten bámult ki az nézni, azt kutatta. Valakit és � számban könyvet jelentetett A rákosrendezől bejárati jel- � ragaszkodott ahhoz, hogy az ablakon. Néhány perc múlva valamit keresett. Két napig � meg. A könyv a pályaválasztó zőknél feltartóztatott vcnatok- � emeletes ágy felsó része leg!jen ismét a helyén volt. Csakha- tartott a munka! & lassan fel- � fiataloknak, szillóknek, a pá
ról a vasutasok �b'!r�·;genek � az övé. A heves vita során már mar megfejtették a rejtélyt. oldódott. 1kkor 1s beszélt már, § lyaválasztással foglalkozó, azt hiánya miatt 4-5 méteres fa- � válogatott szavak röpködtek a A vonatokat nézi. Az ablakból ha nem kerdezték. de csak ak- � segító szerveknek _ i(lll a rönköket tucalszámra dobáltak § levegőben és nem is sok hi- nagy foben be lehetett látni a kor, ha nem volt mellettük � szakszervezeti alapszervezetekle a vagonokból és szállították � ányzott a tettleoességhez, mi- pályát. Néha azonnal jött visz- más fiú. � nek t& _ nélkülözhetetlen tá-el. Személy- és teherautó r-ót- � kor belépett a nevelő. &za, máskor tovább maradt. - Tudja, Gvula bcfcsl, én egy � jékoztatást nyújt az 1968-as kerekek, festél;es hordók. épü- � - Hngy h hfonak téged't Erre is fény derült hamarosan.. fiít6t �eresek, az apámat. Még � évi iskoláztatást, pályaválasz-
l�zt:j��k•u:ttte::::t�Pf:• m/ � - Laci, Tóth Laci va(!Yok. Csak a 11őzmozdonyokat várta .sose lattam. Anyám - amíg § tási lehetóségekrlll. Külön fe-
.::sa ipari ;c„ksz, t,b'· s�á•ezer § Amfg ney_é_t mondta, ugy d- türelmetlenül, minden gőzös élt - mindig úgy mesélt róla � jezet foglalkozik az általános " - - .- zett nevelo, h lt b for,va tartotta s addi11 kísérte hogy nagy erós ember és fűtó: � iskolát elvégző és az érettsé-forint értélcb,m kPT;Jlt a tolva- � b ké é 

ere
, 

0í!J! �
o a_ • tekintetével, míg az utolsó füst- ls azt is mondta, hog'IJ torra- � gizó fiatalok pályaválasztásá;ok kezére és f;z,,tett a vasút � 

an 
R

r 8 is. meg konyorgés 
,
s
. foszlánt1 is el nem os„lott. Két dás van a homlokán, jobb ol- � val, a leányok lehetőségeivel és a vasutasok zul:>ére. § - endben van. Az első hé-

§ ten leguen tied a felsll rész, hét elteltfrel megs?ökött. Több dalt. Fényképét soha nem lát- � a megváltozott munkaképes-
Ferencvárosban Nagy G11ttla � aztán majd meglátjuk. heti esat•arqás után került tam. Sokszor measzöktem már �  ségű fiataloknak ajánlható 

1X>lat�svezetó_ � _export ruha- � Aho!JY kiment a hálószobá- vissza, sovánvan. rongyosan. és mindig mozdon!Jok körill � szakmákkal. 
nemu�e spec1ahzalta. -na!!"át � � ból, azonnal elókereste az új Az eddi11 zárknzott gyerek fogtak el a vasúti rendórök. � A könyv több fontos szak
!?! kozel 60 ezer, fo't"tnt é�téku � fiú személyi lapját. Reggel hoz- méq inkább hűvös falat vont Jobban ismerem már a teher- � mai leírást is tartalmaz. Eliga
kar� okozott . . Ko,rocz_� Pal, a � ták, még nem ismerte. Semmit- ma„a köré. R11rátal méQ nem pál!Jaudvarokat, mint a te11ye- � zltást ad a felvételi tudni
vasut egy�ori dol;io_zo_,a Buda- � mondó, szokványos jelentés. voltak. nevelóje is mé'1 „ta- rem. A t,itőket is na1111011 is- � valókban - a budapesti köpest és kornyékbeli allomáso- � Meglepően szükszavú a (lllerek nárúr" volt - semmi több. merem. Ök is engem. Apámat � zépiskolák (gimnáziumok, 
kon lopa�?dott t:hervonatok- s jellemzése. C$endes gyerek. na- Csf-pós november volt már, egyik sem ismerte. Tóth nevű �  szakközépiskolák, techniku
ra é� a kovet�ezo 1;1egállólg, � Q'fobb baj nem volt vele soha. mikor a közeli ••?-nek segf+ot- volt már sok, de . • . - és itt � mok) és a szakmunkásképző 
jelzői� vagy allomásig_ n vas- �  Születról nem tudnak sokat. t"k rnknrlni az állomáson. Ú

<n! 
mindig megakadt az emléke- � intézetek címjegyzékével segíti 

utasok pé1;zének, becsul;-tén:k � Anyja mpqhalt, apja nem ke- il/mt;;ftok. hoay nem vhzik ma- zés. § a pályaválasztókat. 
terhére __ dezsmált ho�szu !non �  rült elil. trthetetlen, hog,1 ml- 111•""k11l Lacit. Az ó•�fnte ,,.,,,._ Evek óta kereste, kutatta Is- � Az egyes szakmák szakmunkeresztüL � ért hozták hoz�áiuk. ahova r<>k.<frt!s T,-nma$"n� tnrttl••n1 „,1_ meret_len apM�. Tartozni akart � kástanuló Igényének nagyság-

Dr. Sike Imre tájékoztatója � mindig „ráecós" fiúk kerülnek. rosult, könm1ett nem törölte le, ti�lakihez. Mind!q ezért szö- � rendje tükrözi az ebben jelent
Is sok tapasztalattal sz�lgólt -iz � Teltek. múltak a napok. Lacl hrrrn,tn h,:,qy peregjen piros ar-

<ott meg, mfg bele nem fáradt � kezó népgazdasági szükségle
értekezleten részt vevok sz�- � közömbösen véqezte és viselte cán vérng. .i reménytelPn kutatásba. Las- s tet, melyet a reális pályavá
mára. Budafnk-ffáro• ál.lomas § el a mindennapok rendjét. -E'1'J felttStelJ„l t,l<�l"k Pl 

Ban már mPaszokta és remént1- � lasztáshoz a fiataloknak alapul 
rossz kocsiólmozásai miatt � Semmi rosszat nem lehetett rcf ,n.,,,,.m..,,.l_ Ml?tdlg mellettem, 

kedett. C•.,Jc a távolodó t·on„tot � kell venniök. A könyvben ta-
Záhonvban és más hnl árállo- � mo„dnni, csnk r,z tűnt fel. hoay velem tfnJ-,Mnl. 

néne. Hátha azon van, akit ke• � lálllató középiskola!. azakmun-
másokon CYakorta 8-10 órPra � meghatározott idóben mind•� _ lg- k"--"-"m. 

re, · · ·  § kástanulói és egyéb felvételi .., �--. .,...v,.., Btando�alr Tibor l:: keretszámok a"ól wllztk meg 

az olvasót, hogu kellő k/Jrillte
kintés mellett, kedvezően ala
kítható a fővárosi fiatalok 
1968. évi páluaválasztása. 

kiÚZEUM 
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Meqk!5zenthet4 25-lls vlllamos. tis 70. 72, 75•!5s trolibusszal. 

EGl!SZ" TtLEN NYITVA: 

Hétk&znap: 13-19 ór<llq 
Vasárnap: t 1  -19  ór,llq 
Pénteken: z4rva.. 

e KITONCI FEKETE 
e SAJAT KtsZITtsO 

CUKRASZSOTEMtNYEK 

e VIRSLI. DEBRECENI 

e ITALKOLt!NLEGESStGEK 



MAGYAR VA!-flTAS 1968. FEBRUAR 1'. 

RÉGI SPORTSIKEREK NYOMÁBAN 
LATOGATAS A TÖREKVÉS SPO RTKÖRNÉL 

; ll!l'e&ng, tari • 'riwe'fwá 
�úe1 

l!lz a !kérdés nemcsak a at
ltarl út - a Törekvés-spor,1;
telep kömyélkén hangzik el 
mind sűrűbben, de másutt is. 
Ami érthetó, hiszen a nagy
múltú vasutas :sportklubnak 
számos barátja, szurkolója 
volt, akik ma má1' csak szép 
emlékként idézik az egykori 
114'11/ TÖ1'ek1'ű ;fut!xillcsapa
tot, a: kioáló „Tm• lcerékpá
rosolctú, tornása,olctú, ökölví
tióbit & a: többi szakosztályt, 
lll!lciyek dicsóséget szereztek · 
a vasutas spar-tolóknak, sőt 
hazánk sportjának nemzetközi 
aíkerei!hez is hozzájárultak. 

Nyolc 

muködő szakosztály 

Mi is ezt a kérdést :szegez
tük Boér Bélának, a Törek
vés SE elnökének. Az l!loO
ban alakult sportegyesület 
roai vezetőjét szemmel látha
tóan nem ér,te váratlanul a 
kérdé:s. 

- Hogy meddig tan a, !:!i«z
ltm-esés, azt nem tudom. De 
ut, hogy nagyon. törekszünk 
ezt a szomorú folyamawl 
megáilítani, azt nyugodt lel
kiismerettel állíthatom. 

Szakosztályi beszámolókat, 
feljegyzéseket vesz elő. Ebből 
kiderül, hogy ma is nyolc 
szakosztálya van a Törekvés
nek: férfi asztaliteniszezőík, 
labdarúgócsapatuk és saikko
zóik a Budapest I. osztályban 
szerepelnelk. A birkózók, ököl• 
vívók és atléták egyéni ver• 
senyeken indulnak, tenisze• 
zőik a Budapest III. osztály• 
ban szerepelnek, tennészetjá
róiik tájékozódási versenye
ken indulnak. 

Mind kisebb-nagyobb - in
l<ább kisebb - sikerrel mű
!ködik. A jelenlegi minósí-tési 
6Zi.ntek magas mércéjét ismer
ve, feltétlenül siker, hogy az 
egyesületnek 1967-ben 67 mi
,wsített versenyzöje volt, é3 
ebból 53 az atléta. Huszti Ta
más, a fiatal 800-as, a válo
gatott keret tagja. Ugyan<;Sa'k 
a magyar váloga,tott keret tag
ja a birkózó Csepela János, 
míg az ökölvívó Deák és Bu
dai az ifjúsági válogatott ke
retbe 'kapott meghívást. 

- A nagyobb mérvü visz-
1zaesés az 1960-as évek ele
ién kezdödött - ismerteti a 
közelmúltat az elnök. - Eb
ben az időben kellett meg
szüntetni a kerékpáros, a sí, 
a modellező, a röplabda, a ké
zilabda, a torna és a lövész 
:sza:kos2Jtályoikat. 

- Miért? 
- Elsösorban azért, mert 

az Eszaki kultúrházból ki kel-

lett mennünk, • az � -
hézségek is ebben az tdöben 
kezdtek mind nagyobbak len
-ni. Csapataink ha nem is a 
legmagasabb, de jó közepes 
minőségi osztályokban srere
peltek, és az edzők, akik ad
dig társadalmi munkában te
véken�edtek, már nem 
akartak fizetés nélkül tovább 
dolgozni. Erre azonban nem 
futotta a pénzünlkból, így :sor
ra leka;zöntek. 

Keves 

az anyagi támogatás 

- 1ts a jelenlegi belyret? 
Biztosítva látszik a nyolc 
szakosztály egészséges műkö
dése? 

A sóhaj nagyo,n mé1yról 
jon, a bizonyíték körelebbről. 
Pontosan 35 ezer forinttal ke· 
tJesebb pénzzel gazdálkodhat 
az egyesület, min,t az elmúLt 
évben, noha akkor is meg kel
lett nézni minden garast. Pe

glrbe-görbe, nagyon megron
gálódott betonkerítés bedólé
se tragédiával járhat. De hon
nan vegyen pénzt az elnök 
ilyen munkára? 

Hogy meddig tart a Törek
vés visszaesése? 

A kérdésre hiába kerestük. 
a választ. Pedig nagy kár a 
70 éves jubileuma elött álló, 
eredményeiben is nagymú.itú 
munkás IIP()Ttegyesületért. 

Vedna 1ómet 

dig a tagdíjbevétel jelentös .--------------
növekedését tervezték erre az 
éi,-re, és a helyi szak.szerveze
ti segítség is 5000 forinttal 
több, mint az elmúlt évi volt. 
De az állami támogatás a ta
valyi 208 OOO forintról 128 OOO· 
re zsugorodott. 

- Hogy ilyen körülmények 
között is létezünk még, elsö
sorban annak köszönhetjük, 
hogy a szakszervezeti támoga
tás nem csölckent, és annak, 
hogy Fröschl Gusztáv igazga
tó és Baranyai Zoltán, a szak
szervezeti bizottság titkára 
nagy segítséget nyújtott a 
nemrégen lefolyt tagszervezé
si munkához. [gy sikerült -
mert azért a Törekvést az 
Északi dolgozói ma is a sa
játjukna.Tc érzik - az 1967. évi 
25 OOO forint tagdíjösszeget 
60 OOO-re emelni. A 35 OOO fo• 
rint azonban nagyon hiány, 
zilc. Lehet, hogy az asztalite
nisz- és a tenisz-szakosztály 
felett megint megkondul a lé
lekharang? 

Mindehhez tudni kell, hogy 
a Törekvés SE az Észaiki. Jár
műjavító tömegsport mozgal
mából is tevékeny részt vál
lal. Mintegy 1100 dolgozó 
spo1'tol évenként a tömeg
sport keretein belül. Az üze
mi labdarúgó-bajnokságban 
például 16 csapat verseng 
hétről hétre. 

Düledező kerítés 

Boér Béla állandó levelezés, 
ben áll a X. kerületi Tanács
csal. A tanács ugyanis sűrűn 
küld a Törekvés elnökének le
velet, amelyben felszólítja -
büntetés kilátásba helyezésé
vel - a spor,ttelep kerítésé
nek megjavítására. A tanác:s 
ezt joggal követeli. A má.r 

A szerkesztőség üzeni 
VoloslnovszJd János, Marosán 

Pál. Bánszegi József, Debrecen, 
Markos József zalaegenszeg, 
Héczey Lász.ló Mátraballa, dr. 

Bánk:falvy Gyula, Szlládl Sán
dor Szeged, Kiss Lajos Alsóőrs, 
Antal József, Bakó János Mis
kolc, Szücs Ferenc Hatvan, Dancs 
.József Bognár Károly Tapolca, 
Horváth Gáspár KiSokunhalas, Bol
dizsár Gyula Békéscsaba: Leve
leiket lapunk anyagához felhasz
náljuk. 

Lengyel Ferenc Miskolc, Szent
gáli István Göngyös, Hajda Lajos, 
Kaposvár, Imre Béla Litke, Antal 
József Misíkolc, Horváth Gáspár 
Kiskunhalas, Szemes István Györ
szentiván : Leveleiket illetékes 
helyre továbbítottuk. 

A Hivatalos Lapból 
A Hivatalos Lapból a szakszer

vezeti bizottságok és a dolgozók 
figyelmébe ajánljuk a következő
ket: 

4. számból: 130 396/1967. I/l.. A 
Magyar Forradalmi Munkás-Pa
ras2lt Kormány 57/1967. (XII. 19.) 
számű rendelete az újításokról. 

130 397/1967. I/1. A Magyar Forra
dalmi Mun.kás-Paraszt Kormány 
53/1967. (XII. 19.) számú rendelete 
a talál.mányok!k.al kapcsolatos 
egyes átmeneti rendelkezésekiröI. 

129 993/1967. AJ.. D. Az 1968, évl 
háztartási tüzelő-anyagellátás sza
bályozása. 

s. számból: 128 927/1967. I/3. Vas
úti Munkavédelmi Szabályzat a 
dolgozók egészsége és testi épsége 
védelmével kapcsolatos kérdések
röl. 

130 459/1967, I/2. B. Munk„vlszony 
bejegyzése a személyi igazolvány
ba. 

125 600/1967. I/3. e. A munkásszál· 
láson történő elhelyezések és béri• 
tési díjak mértékének újbóli sza
bályozása. 

6. számból: 102 000/1968. 1/3. A. 
Változások a Magyar Allamvas
utak Központi Igazgatásának szer
vezetében. 

127 865/1967. �. C. A MAV szak· 
tanfolyamra való berendelés elő
feltételei tárgyában megjelent ren
delet módooJtása. 

KERESZTREJTVÉNY 
Vfzszln tes: 1. A dolgozók egész

sége és testi épsége védelmével 
kapcsolatos kérdésekről intézke
dik. 14. Hatalmas. dús (latin). 15. 
Prémjé1·öl híres juhfajta. 16. Euró
oat Acélközösség. 18. Vissza: szín
telen gáz, a parafin sorozat tagja. 
• 9. Állóvíz. 21. Nyár szélei. 22. 
i'orditott vad.. 24. A bá1ium kémiai 
jele. 25. Sir. 26. Kard háron1ne
gyede. 28. Amerika névadója. 31. 

Néz. 32. Süket, németül. 33, A 13 
vértanú jelzője. 34. Híres portugál 
hajós. 35, A hét vezér egyike. 36. 
Folyót szel át, névelóveI. 37. Tete„ 
j ére. 39. Kettőzve „fzes" pesti ki
fejezés. 40. Konstitűció. 42, Sza
bály„ törvény. 44. Azonos mással
hangzók. 46. Női hang. 47. Esö és 
nap ellen egyaránt véd. 48. Amon 
. . . egyiptomi isten. 49. Mindenki 
részesülhet. 51. • • • ktiv� ter-

méketlen. meddő. 53. F6zelékféle. 
54. Szitok. 56. Vajon arab? 57. Lé
tezel. 58. Több. mlnt barát. 60. 
Au.sztri:ai folyó. 61. Télire el
tesz. 62. Mister. 63. Francia orvos, 
bakteorológus (1853-1924) . 65. An
gol hosszmérték. 67. Szamarium 
vegyjele. 68. Réveteg. 70. Német 
kiköiöváros. 72. Jupiter felesége. 
73. Magyar Allamvasuta.k. 74. A 
test véredényei. 

Függőleges: 1. A vasűti kocsi 1s 
ez. 2. Nyugati hírügynökség. 3. 
Hallcan közöl. 4. • • •  Bator. 5. 
összetételekben négy, négyes. 6., 
FigyelmezteL 7. Hangtalan mese. 
8. Népköztársaság. 9. Him állat. 10. 
Francia v:ivóbajnok. 11, Pogány magyarok vezére 1046-ban. 12. Dísze. 13. Majdnem dül. 17. Az elektromos befogadóképesség egysége. JO. F:szak-afrikai város. 22, Felvidít. 23. Veszprém megyei község. 25. Régi spanyol ezüstérme. 27. Skótok kedvelt hangszere. 29. Gandhi mellékneve. 30. A Garonne \ölcsértorkolata. 31. Házi szárnyas. 36. Jókai regényhős (Miklós). 38. Nehéz fegyver. 41. A lantán kémiai jete. 42. Híres jugoszláv te.\iszezó volt. 43. Emőd közepe. 45. Gyám, latinul. 47. M-mel város az .»lasz Alpokban. 48. Régi énekeszenész. 50. T'a•rtó. 52. Francia ár, díj. 53. Férfi koffer l 55. A Moha
medánok szent könyve. 57. Vízhordó atkatmatosság. 59 . . . .  szibirszk. 51. Sajtjáról híres francia vidék. 64. Ugyanaz. 66. A. K. 68. Bánat. 
69. :E:neklöhang. 71. Igekötő. Beküldendö : vízszintes 1. Bekill· dési h'lt.áridö: március 10. 

Az előző keresztrejtvény helyes 
megfejtése: Közlekedéspolitikai 
koncepció. Fuvarozási kényszer. 

Könyvet nyertek. Horváth István lf>olgárdl, Petőfi Sándor út 20. Má
té Józsefné, Nyíregyháza, Toldi út 
73. Biró Mihály, Eger. Rajner K. 
űt 41. C6:enki Béláné, Bp., Hámán 
Kató fűtöház, XIV., Tatai űt 95. 
Molnár Imre„ Porpác állomás. 

Nemes cselekedet 
Meghalt Rádi Ede 

• � � eDumyt Bádl 
A:r. elmúlt év végén egy ota- :.�� :  ����:. 

jos, fehér papírlap járt kézr6l :ie::
0
�"'=�� � :de �� - ma épill a Boszpol'lllnlOII, kézre a zalaegerszegi fút.öbáz- Iossegédkén& csatla.kozott a k1ala· 6 lak ' 

nál, amelyre a fútóház dolgo- kuióbaD levG magyar munkásmoz• A 2 rnilli osu Isztanbu]. 
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�- :�':t=ve1189� i:..: /= ��ly��ít����= f:he� egyez e, m=u.,,, ....,,,- Asztalos Szakegylet. 0 vol& az á k szeggel kívánja segíteni el- egylet elsG JegYZ6je M egyik lri• Boszporuszon t özlekednJ 
hunyt munlkatársuk családját, nyitója. Késóbb tagja let& a Törökország ázsiai partjaira 
kisfiát. ;:-;,:;�rsl

á
�écsi s:l�d;:>,:�:; Törökország híd építését ter-

Annak idején a Magya1' asztalosOzemében kapott állist és vezi a Boszporuszra. A mint. 

Vasutas i:s megírta, hogy Hor- részt villa!& a vasutas mozgal- egy 1400 méter hosszú hidat 

tJáth Ern,ó 25 éves mozdony- :!'t!!��;�� vo!!:t.Z�� 1973-ra építik meg. 

vezető baleset következtében később II hívta llssze az elsli vi- . - új lakást kapott 42 vas
meghalt és egy pár hónapos dék! vasutas gyűlést és társai ne- utas család, Bék�aba állo, 

vében a kllveteléseket • fogai má:s előtt, a 19-esek terén 'kisfiút hagyott hátra A kol- mazta meg. Harcos magatariásáéri épült négyemeletes új vasuw lektíva akkor határozta el, a MAV•t61 elbocsátották, • csal< , há b · á 18 á kö 
hogy ezentúZ önkéntea fel- 1<
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42 családnak. 
alkalommal gyűjtést rendez- méltó megbec:sOlésben részesült. - Eliizemszinten teljes{td-, 
nek és az így befolyt összeget Bádl Ede elvtArsa& a vm. ke, 1 ték elmúlt évi tervüket a za. 
takarékbetétkönyvbe téve el- rf11ett pArtblzott.sig és • vasutas- laegerszegi csomópont pálya-
jut1;_atj� .. az apa nélkül, ke-
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Az egy 
reso nélkul maradt család,hoz. február H-én délután 15 óra.kor a 1 _om erre e�o . 1 apo1:1tok 

A kollektíva nem feledke- Rákoskeresztúri új Köztemetőben szarna . 25 szazalekkal Jobb 
zett meg ígéretéröl. helyezték llrok nyugalomra.. volt, mmt 1966-ban. 

- KISZ vezetőképzőn vet

'ú J KÖ N YV E K  
tek részt január utolsó nap
jaiban a debreceni csomópont 
KISZ-bizottságához tartozó 
titkárok és vezetőségi tagok. 
A KISZ-vezetők az MSZMP 

Dr. Fazekas Béla: IX. kongresszusának !KISZ-re 
- -- - . _ vonatkozó, valamint a KISZ 

MEZOGAZDASAGUNK A FELSZABADULÁS UT AN VII. kongresszusának határo-

Mezőgazdaságunk szerepe, 
népgazdaságunk jelentősége, 
a fulszabadulás óta megtett út
jának értékelése napjaink leg
érdekesebb és legaktuálisabb 
közgazdasági kérdései közé 
tar.tozik. 

Dr. Fazekas Béla műve ha
talmas statisztikai anyagot 
dolgoz fel, ügyel azonban ar
ra, hogy csak a lényeges össze
függéseket szemléltető adato
kat közölje, azokat is minél tö
mörebben, nehogy az adattö
meg elhomályosítsa a monda-

Dr. Gonda Irén: 

l zatait tanulmányozták, de a 
ni valót. Nem csupán agrár:sta- 1 háromnapos előadáson szó 
tisztikát ad, a magyar mező- j esett az új Munka Törvény. 
gazdaság utolsó két évtiredé-

I 
könyvéről és a kollektív szer, 

nek fejlődését, küzdelmeit is- ződésről is. 
mertet':5 '.11ű �éi:,y_�gében agrár� 1 - :€vadzáró taggyűlésen ér, 
gazdasági kez1konyv. Elemzi tékelték elmúlt évi munkáju• 

·azokat a gazdasági és gazdasá- kat a debreceni fűtőház Ma
gon kívüli .. ����éseket, gyar Honvédelmi Szövetség 
melyek a külonbözo szaka- fűtőházi alapszervezetének 
szokban hatottak a termelés tagjai. Az új szervezeti for
fejli5?ésére. Kül<;>n?s gondot mának megfelelően a fűtó
ford1t az egyes 1doszakokban háznál megalakult a tartalé. 
a1k:almazott árak torzító hatá- kosok és a lövészek klubja. 
sánalc kiszűrésére. (Mezőgaz- - Társadalmi munkával se.. 
dasági Kiadó.} gítik a kiskunhalasi fiatalok 

a Kiskunhalason történő na
gyobb építkezéseket. A KISZ
fiatalok az új MAV orvosi 

BAROMFI A HAZ KÖRÜL rrndelő, üzemi konyha építé
sét 80 társadalmi munka-

A háztáji barornfitar.tás jól baromfit, milyen körülmények . ó:áyal, a_ város� párJház épí-
jövedelmez. iMég nagyobb között tarthat, hogyan takar- �es;et ped1� _60 ora tarsadalrrú 
hasznot hoz, ha az eddiginél mányozza állatait, hogy a leg- oraval seg:t1�. -
jobban, korszerűbben tartjuk, több terméket adják, milyen .- , Bensoseges . ?'111epseg�_n 
takarmányozzuk a baromfit. A berendezési tárgyakat készít- bucsuztak_ el 19 1do� nyu�d1J
kormányzat különböző juttatá- het el házilag, hogy korsze- ba von_ulo_ �1;1nkatarsu�tol a 
sokkal (takarmány, n,aposállat, rűbbé tegye állatai elhelyezé- �al?olca.i futohaz dol�o:01. Az 
hibridtyúkok stb.) segíti a ház- sét, hogyan óvja a baromfi 1dos v'.15u�ok mu��aJ?-t �a.J?• 
táji baromfitartást. A szaktu- egészségét. Példákat talál ben- ro:1cza1 Jan?s , fut?hazfonok 
dás megszerzése azonban már ne arra, hogy ha alkalmas he- meltatta, maJd _atnyuJtottá1: a 
a tenyésztő feladata. lyen tartják és korszerűen ta- szaks�ervezet es a gazd8;5a_g, 

E kis könyvből, mely rnáso- karmányozzá.k: a baromfit, mi- ve�te;,, _valammt a kollegak 
dik kiadásban kerül az olvasó Iyen szép eredményeket értek aJandekait._ . . 
kezébe, megtanulhatja a leg- , el, mennyire érdemes volt - Aruvedelmt e�tekez_tetel 
szükségesebbeket. Tanácsokat megfogad.ni a tanácsokat. (Me- tart�ttak Hatva_n :1-nomason: 
talál al.Ta vonatkozóan, milyen zőgazdasági Kiadó.} A';- ertekezlet eloa�oJa Mac1:o 

Janos, a budapesti 1gazgato-

CIKKUNK NYOMAN 

Társadalmi munkában vállalták 

a tervezést 
A Magyar Vasutas 1967. no

vember 18-án megjelent szá
mában Halá.lt okozó oszlopok 
címmel szóvá tettük, hogy a 
Nyugati pályaudvar peronosz
lopai - mert közel vannak az 
űrszelvényhez - nagyon sok 
balesetet okoznak. 

A cikkre felfigyelt a MA V 
Magasépítési Főnökség Szablya 
Ferenc vezette 12 tagú tervező 
szocialista brigádja és vállal
ták, hogy társadalmi munká
ban az eló- és tanulmányterve
ket elkészítik. 

A tervező kollektíva a hely
szín felmérése után kötelezett
ségének eleget tett. Vélemé
nyük szerint a meglevő oszlo
pokat 25-30 centiméterrel bel
jebb lehetne vinni - ez lenne 
az egyszerűbb és olcsóbb meg
oldás - s akkor már elegendő 
hely adódna az űrszelvény és 

az így áthelyezett oszlopok kö
zött. Mint mondották, egy kis 
létszámú brigád 2 hónap alatt 
mintegy 140-150 ezer forintos 
költséggel a munkát el is vé
gezhetné. 

Az elsó lépés tehát megtör
tént. A megvalósítás azonban 
késik, mert a végleges kiviteli 
tervekre még nem kaptak meg
bízatást. Anélkül pedig a mun
kát nem kezdhetik el. 

LAKÁSCSERE 
- Elcserélném rákospalotai űj 

épületben levő modern 2 szoba 
összkomtortolS, erkélyes„ utcaj, 
beépitett bűtoros, jól jövedelmező házfeltigyelőségemet, egészsé
gi okok miatt hasonló föbérlett lakásra. Megtek.in thetö vasárnap de. 
10 órától du. 2 óráig, Bp. XV„ Lenin út 16/a. fszt. 1. MA V-lalcótelep. Tele.fon :  139-101, üzemi: 16-07. 

1,ág képviselője és Nagy Ist
ván, a BM Heves megyei 
Rendőrkapitányság kiküldöt-
te, elemezte az áruk sérülésé
nek okait és a lopásból, dézs
málásból eredő károkat. Mind
két tájékoztató előadást vita 
követte. 

- A szentesi fűtőház szo
cialista brigádvezetiíi az el· 
múlt napokban évadzáró ér
tekezleten vitatták meg az el
múlt évi munkájukat. A bri
gádvezetői értekezleten szó 
esett az ez évi munkáról és az 
új gazdaságirányítási rend
szer soron következő felada
tairól. 

MAGYAR VASU'IAS 

a Vasutasok Szakszervezetének 
lapja 

Szerkeszti a szerkesztő bizottság 
Főszerkesztő: Gulyás .János 

Felelős szerkesztő: Visi Ferenc 
Szerl{�ztőség: 

Budapest. Vt •. Benczűr utca 41. 
Telefon városi: 229-872 

üzemi l�TI 
Kiadja és tkrjeszti a Népszava 
Lapkiadó Vállalat. Budapest. VTI. 
Rákóczi űt 54. Telefon : 224-Ul9 

Felelős kiadó: Gábor Márton. 
a Népszava Laokiadó Vállalat 

l�az.gatóía 
Csekkszámlaszám:  15 915 001-K gg, 

Szikra L2'1;nyomda 
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- Fel a fejjel kolléga, már csak 35 kilomé
ter van hátra. Addig majd csak kibírjuk vala

hogy/ 
Ebreszt-0! Indulás! 

(Gusztav Krippl rajzai) 



VILÁG PR.OLET ÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 
A szakszervezeti munka; 

időszerű le/adataival ismerkedtek' 

A VA S U T AS O K S Z A K SZ E R V E Z E T É N E K  L A P J A  

A budapesti terfileli bizott
ság által s=rveziett kéthetes 
tanfolyamon csaknem 100 
budapesti s.za.kszen:>euti ú 
mlLhely� títká.1' ta.1t.V-t
m,invozta a aza.kszeroezeti 
mV-nka elvi, g-yakorl;úi ú 
módszer-tant ké'l'déseit. 

A tan!olyam ala.pvetó célja 
a m:alas:z,ervezeti bizottságok 
és műhelybi.wl1lságpk mu:niká-

jának javítását szolgálta. 
Olyam. lrerdésekire ad.ott vá
laszt, mint például a veretó
aég jogainak, jogkör-ének gya
korlása. Szó esett�ról is, hogy 
szakszerve2letünk · szervez,eti 
kereteit hogyan lehet új, gaz
�bb tartalommal megtöM;e
ni. A tanfolyam egésrre jól 
szolgálta módszJertanl.l.ag is azt 
a követclményt, hogy a tag
ság ü!711eit helyben, hatéko
nyan é& bürokrácia.mentesen 
intézzék a bizalmiak és a veze
t6ségek. Elnnek megvan a 1ehe
tősége, hÍEllel1 a szaksrervereti 
bi2lo!ltságok a m�övekedett 
jog- és feladalftörben ezen.túl 
nagyobb önállcíisággal dolgotv 
hatnak majd. 

zottságok, múhelybizottságok 
múködne!k, rendezni kell a 
szaJ=.er-vezeti bizottság és a 
főnökség 'közpantjában múkö. 
dó osztály- vagy múhelybirott. 
s.ág hatáskörét is. A vezetési 
munka színvonalának emelési, 
é::-delreben hasronnal járhat, 
ha időnként, de legalább éven• 
te egyszer a területi bizottság 
értékeli a múhelybizottságolc 
tevékenységét. XJL evFOLYAM, i. SZAM. Ára 40 fitlér 

Pártirányítás 
és szakszervezeti

önál,óság_ 
A 

Magyar Szocialista Mun
káspárt Politikai Bizott

ságának 1966. május 10-i hatá
rozata tisztázza a párt és a 
szakszervezetek szerepét. Le
szögezi a határozat, hogy az 
MSZMP a dogmatizmus és a 
!'evizionizmus etleni harcban 
hel11rcál!itotta a s=a.kszerve=e
tek pártirányításának lenini 
elt:eit. A szakszen·ezetek a 
pártirán;itás erősödésével, az 
önállóság fejlesztésével képes
■é váltak megnövekedett fel
adatuk ellátására. 
A sza.ksze'l've=etpk, mint a. leg

lla.(/1/obb tőmegs;:eroezetek, ösz
azekötik a pártot a munkásosz
timual a termelés, a. szocialis
t11 gondolkodás vonalán. A párt 
számára nélkülözhetetlen, hogy 
a szakszervezetekbe tömörült 
dolgozókat megnyerje, hogy 
megértsék, elfogadják, a gy'\
kor!atban megvalósítsák poli
tikáját. 

A pártirányítás és az önálló
aág kérdése sokak előtt nem 
egyértelműen tisztázott. Meg
értéséhez szükséges leszögezni, 
hogy a szakszervezetei, önáUó 
r,s párton kfoüli szervezetek 
amelyek a párt által vezetett 
proletárdiktatúra 1'e1Uiszerébe" 
működnek. A pá'l't nem t1ezeti, 
hanem es:::meileg, poii:ma.iZag 
irá.nvitja 6k.et. A szakszerveze
tek a mozgalmat választott tes
tületeiken lieresztül önállóan 
vezet.!k. 

A pMtirár.y!tás a szakszer
t,ezetekben doli;ozó kommunis
tál-on l;;ercsztiil é1'vén11esül. Ez 
ciz irál'yitás biztosítja. mu1'..ká
juk helyes f6 iránvá.t és poli
tikai ta'!'talmát. A párl szeroef 
• sz:cik.szerve=etckre nem hoz
nak határoz,:tot. A szakszerve
zetek tagságát nem lehet hatá
rozattal kötelezni a párt poli
tikájának elfogadására. Rájuk 
csa:: az állam tör.-ényes ren
deletei és a demokratikusan 
Yálasztott saját vezető �zer
veik határozatai lehetnek köte
lezőek. 

A párt határozatai azonban 
e s=al:szerve=etekbe'l dolgozó 
pá,rttago1:ra kötelezőek. Azok
nak kell realizábi a gyakor
latban a párt határozatait. Kö
telességük a meggyőzés eszkö
zé�·el küzdeni a párt politiká
jának érvényrejuttatásáért a 
szakszervezeti tagok körében. 
Hogyan jelentkezik a szak

szervezetek önállósága? A 
szakszervezeteknek saját alnp
�zabályuk van. Munkájukat a 
demokratikus centralizmus 
alapján választott vezető szer
veik határozatai szerint vég
zik. 

A 1za.ks.::ervezetek önálló 
izervezeti életet élnek. Az irá
ti:uitás, eZZenór:és a válas::tott 
�zak.,zervezeti ,zervek fc!ada
t4. Ezt úgy tehetik eredménye
sen, ha ismerik a tagság véle
ményét, problémáit, igényeit, ! 
ezt helyesen vetik egybe az 
össztársadalmi érdekekkel. 

A pártirányítás eszmei, po
litikai jallegű. Ez megnöveli a 
pártszervezetek vezetóségelnek, 
a szakszervezetekben dolgozó 
komtnV-ntsták feZcló�ségét. A 
szak.szervezetekben doZgo=ó 
kommunistáknak kötelességük, 
li.01111 a szakszervezeti felada
bok megv11lósitásában alkal
mazzák, ma.11tJ<Irá.zzák, értessék 
meg a párt politikáját. A meg
ro,·ózést nem helyettesítheti a 
párthatározatokra vonatkozó 
formális hivatkozás. 

A helyi pártszervezetek el
sősorban akkor irányíthatják a 
legmegfelelőbben a szakszer
vezeti szerveket, ha mindenek
előtt azt nézik, hogy a felsőbb 
szakszervezeti szervek határo
zatait hogyan hajtották végre. 

A pártellenőrzés kettős: l!Ul/
f'és::t fi pártszervezete1mek a 
felsőbb azalcszervczeti szcroe:C 
1><1tározata a.lapján kell ,zámon 
kérniük a munkát a. szak.sze1'
vezetekben dolgo=ó kommunis
táktól. Más!elól, mint kommu
nistáktól kérik számon politi
kai. munkájukat. 

A 
központi irányítás haté
konyságát, egyben politi-

k..! tartalmát az biztosítja, 
hogy a vezető szervek - első
sorban a SWT és a szakmai 
központi vezetőségek - hatá
rozataikban a:; MSZMP es„mei, 
eltn, politikai irá.nv{tása al11p
;.ín világosan meg;elölik a 
eé!t, a szaks=e'l'Vezetek tenni
valóit, feladatait. A szakszer
vezeti határo:!:Rtok ily módon 
ki!eJezlk az egész társadalom
ra ható központi akaratot: a 
párt politiká;át. A szakszerve
zetek vezető szervei ezt hatá
roza taikban fejezik ki, ame
lye:,ért fe:elősek a tagság előtt. 

Annak, hogy a szakszerve,:e
tek a párt politikáját el tudjá'.c 
fogadtatni tagságukkal, feltéte
le a nel11es tömegko.pcsolat, a 
dolgozók bizaimd114/, megs:;er
zése. Olyan munkastílus és 
munkamódszer kialakítása, 
melynek során az egyén, a 
szakma érdekeit helyesen tud
ják összekötni az össztáraadal
mi érdekekkel. Határozo.taik a 
dolgozók többségének reális 
igényét és véleményét tükröz
zék. Ol1fD.n lég?,örl: tudjar.ak te-
1'emtcni, amelv a szakszen,ezet 
belsó demol.:ratizmusának, s 
áUalába7i a szocialista demok
ráciának kibontako.zását segíti. 

A gazckságirányítás új rend
szerében me:;..'"lövekszik a szak
sze::-vezetek hatásköre és fele
l6ss-áge. A szakszervezeteken s 
elsóso�ban azok választott i,;s
tületein múlik, hogyan tudnak 
élni "'· lehetós:égekkel. A párt
irán;itás színYonala határozza 
me;:, hog,, a szakszen·ezetek -
az ott dolgozó párttagok útján 
- mennlire felelnek meg a 
párt és a tagság rt'.-szér61 tá
masztott követelményeknek. 

Eg:iik legjelentősebb fel-
Az önállóság egyúttal nagy adat: az ibemi demokrá-

felelóssé;;:et is jelent. Ez a fe- cia U11akorlás4 rorán érdekettté 
lelósség elsősorban a tagság tenni a dolgozókat, hog11 a ve
igén)•einek reális kielégítését ;:etésbe, a döntésbe beleszólja-

nak. Az üzemi demokrácia a 
jelenti. Az önállóság másrészt hatalom gyakorlását jelenti. A 
azt je!enti, hogy szen·ezeti ke� dolgozók bevonása a vezetésbe 
retük segítségével képesek a nem elsősorban vezetési, mun
párt határozatait megvalósíta- kamódszerbeli kérdés, hanem a 

hatalom gyako�lásának kérdé
ni. Az önállóság nem politikai se, a tula.idonosi érzés felkel
tüggetlenség. Ellenkezőleg: tésének útja. Ez a célkitűzés 
munkájukhoz nélkülözhetetlen egybeesik a párt politikájával, 
fi párt eszmei, politikai iro,ivI- a munkáshsitalom. erősítésével, 

.,_ E 'lk-" ké 
hiszen a munkásosztály le"---. ne ,u.i nem pesek személyesebb érdeke a szocii-

feladataikat megoldani lizmus felépítése. 

' ' 

1968. MARCIUS Z. 

Gazdasági és mozgalmi vezetők 
tanácskoztak a szegedi igazgatóságon 

Nagy érdeklődés előzte meg 
azt a. módszertani vezetöségi 
ülést, melyet a ferencvárosi fú
t6Mz kocsivizsgáló múhclybt
zottsága a ta.njol11am hallgatói 
elött tartott. A tanfolyamon 
részt vevó szakszervezeti titká
rok, múhelybizottsági titkárok 
érettségét mutatta a v� 
ülést köve'.ó vi:tában kibonta
kozó á�oglalás. 

A tanfolyam hallgatói egy. 
behangzó véleményt alakítot• 
tak ikli abban is, hogy a. biza!,. 
mia.k tevé1c.enységé1!.ek ;a.1:mZá,. 
sáról nem elég csak beszélni, 
hanem feladatokkal. módsiier• 
tani útmutatással is segít.alt 
kell � 

A szeg-edi i{lazgatóságon ak
tívaérteikezleten ismertetté!k az 
igazgatóság 1967. évi eredmé
nyeit és az ez évi feladatak:.at. 
A múlt évi munkáról Kiss Ká
ra-ly, az igazgatóság vezetóje 
elmondotta, hogy a szegedi 
i:g,azgatóság 196"1 -bEn 

S'T millió 299 364. Utasi és 
8 millió 148 806 tonna. ánd 

szállít.ott. 

A teherkocsik job.b és gazda
ságosabb kihasmálásáv� az 
igazgatóság terül.etén 12 117 
kocsit takaritotta.k meg. .14.kad 
javítani való is. Annak ellené
re, hogy jó kapcsolatot alakí
tottak ki a szá.llítta.tóklro.Z, a 
na.pi kira.katlan kocsik száma 
a.:: 1966. é-1,-í 560 kocsi'l'ól 706-
m emelkedett. 

Az nruszállitás és a forga
lom W&kenórnentes lebonyolí
tását nagyban elősegítették az 
igazgatóság vontatási dolgo
zói. 

Sw e<1ett az értekel-!feten a 
tárgyi balesetekről, az ezelt-

ból eredó több mint 1 millió 
forint kárról. Elmondotta aa: 
igazgató;;ág vezetője, hogy az 
elmúlt évben 322 3zemélyi sé• 
riilés történt, 11 423 1-.-i.esett 
munka.nappal. Hangsú]yo:i:t.a, 
hogy az utas.ftás.zerű szolgálat 
ellátásának focrozásá.val, fe
gyelmezettebb m1.mkával ele
jét lehetne Ven.I'.i a balesetek
n�{. 

A múlt évi eredménye'k ösz
szegezése után kerUlt sor az 
ez évi tervfe1adabok Ismerteté
sére. A szegecli igazgatóság
nak 

1968-ban 31 millió 460 OOO 
utast és 9,1 millió tonna 

árui kell elszá.Uítant. 

Ez 11,6 százaJ.élckal haladja 
meg az előző év teljes.ítmé
nyét. 

A szegedi igaligatóság vas
utasainak eredményesen és 
jól kell dolgozniuk, hogy eddi
gi eredményeiket túlszárnyal
va ismét az e!SQk között legye
nek. 

8Dlid1 Sándor 

A tanfolyam azonban nem
csak a h.aligatóknak adott se
gí�t, hanem a területi bi
zottságnak is sz.ámoo tapaszta
lattal szolgált. Közülük né
hány a nyilvánosságot is meg
érdemli. l\1indemekelótt az, 
hogy a gazdasági vezetök és 
szakszervezeti aizottságo':, 
múhel11bizottsdgok munkakap
csolatait szükségesnek látszi)( 
közös munka.módszertan.i érte
kezleten a területi bizottság és 
a. felü/T'Jelett gazdasági ve=etók 
jelenlétében szakszolgálati 
áganként meg1:it.a.tni. Nem ke
vésbé lényegtelen az sem, 
hocy =okan a szolgálati fő
nökreg;eken, ahol osztálybi-

A !kléthetes t.antolyrun záró
ünnepélyén részt vett és be
szédett mondott Szabó Antal 
fóti1:kru-. Bevezetőben a szak· 
szerverebi bi:oottságok, mű• 
helybi.zottsá,gok helyéről, sze
repéről besrelt abban a társa· 
dalm.i munka.me<'c,OSZ'..ásban., 
amely a párts.zerveret, a szol. 
gálatl vezető tí, a szaksz-ene
zet k&zött íennáJl. Felhí1."ta a 
figyelmet, hogu min<le1?ki a sa.
;á,tos feladatán munkálkodjon, 
de a.zt oldja ts meg. A ki ter• 
jedt szakszervezeti jogok érn� .. 
nyesítése felkészült, követke-
zcles. a feladatokat jó-1 ismerő 
tisztdgviselőket Jr.i>vetel. 

A továbbiaik.ban atTÖl szólt 
a főtitkár, hogy a roha„'T'..as 
műszaki fejlóclé..ssel e<>.,;yütt 
alapvetó igényként ;elen,tke
zik a műveltségbeli színvonal 
ha.tékon11abb fejlesztésének 
szü.l:ségesséoe melyben a szak
szervezeti s.rerveknek megkü
lönböztetett felelőssége és sok 
tennivalója van. 

I[_ J. 

A szocialista brigádok élenjárnak 

A közös versenyben első Bánréve 
Nemrég készült el az az írá

sos jelentés, amelyben a MAV 
Magasépítési Fönökség vezetői 
számot adnak a főnö.lt.ség szo
cialista ibrigádjaioo..1- munká
járól. A brigádmoz,galom nép• 
szer�ét mi sem jellemzi 
Jobban, mint az, hogy míg 
1965-l>en 27 brigá.d öss=esen 
278, addig 1967-ben m-á1' 39 
brigád 382 dolgozó;a. ver.seny
=ett a legjobbaJcat megffletó 
cimért. 

gcm.dot foroít és segíti a moz
galmat azzal, ho,gy rendszere
sen viz.sgálja a brigádok hely
zetét és kutatja az újaob bri
gádok megszervezésének le
hei&égét. A rendszeres felvi
lágosító mu.-.ka eredménye, 
hogy 

Bá.n'l'éve határállomáson a 
m.agy,ar és csehszlovák vas
utak képviselői u elmúlt na
pokban ünr.epélyes keretek 
között érté.1(.elték Bán'l'éve és 
Sa;ólé-nártfalva határállomások 
közöt'..i határfoogalmi ver
senyt. Az ümi.epségen je:en 
vól.ta,k a magyar és csehszlo
vák vám- és hatfu-órizeti srer
vak vezet& is. Az 1961. II. fét-
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évében e l1Ul.fTl/4f' =itasok, 
Bánréve á!Iomá.s dolgozói sze
rezték meg az el.só helvet és a 
győztesnek kijáró vörös ván
dor:ás=Uit. 

A vándorzászló átndása után 
a két határálloonáis vasuta.sai-
1'..ak képvlseiói meg,,itatták az 
1968. évi íeladatokat és meg
kötötté!{ az ez éne szóló szo
cialista szerz.ödé,--t. 

Az érték.elő jelentés.'ből ki-

a szocla.tista. brigádok ha
vonta. megtartják brigád
értekezlctelket. 

ahol megvitatják a mu:o.kát és 
a soron következő !eladatolcat. 

tünik, hogy ------------
a szocla.llsia brigádok az 
elmuU évben 402 300 fo
rint értékú többlet tenne-- VIETNAMÉRT 
Iést végmek. Még hálrom hete sincs an-

Ez egymagában y,é.·e is dicsé- nal;, hogy a rádió és a tele\i

Lipcsei tavaszi v"ásár 
retes. A főnökségnél a szo- zió hírül adta a Gyöng11ösi Ki
cialista brl,gidok igazi értékét tér6g11ártó üzem szocialista 
nemcsök ez adja meg. A veze- brigádjainak kezdeményezé
t6k hathatósan tá·maszkod- sét, mely .szerint egynapi ke-

Az 1966. évi lipcsei tavas! 
vásáron, amely március 3-tól 
12-ig tart, 65 ország több mint 
10 ezer kiállítója vesz részt. A 
múlt é,ihez képest jelentősen 
rnef)Ilö,·ekedett a M'.�")-"ar Nép
köztársaság rész:vételéne!c mér
té,!,:,e is. Hazánk ugyanis 24 
szakkiállítással =repel Lip
csében. A már hagyományo., 
cikkeken khiil űja1ckal is bő
vül a magyar kiállítás válasz
ték.a. 300 magyar gyár1Jmányú 
gépet és mw;zert rnúködés iköz.-

ben tekinthetnek majd meg az nak a s=ociaJ.iSla brigé.- reseti.iket ajánlották fel a 

érde:dódó:c. 
dokra, hiszen c-redmé:111es harcoló vietnami nép meg.se-
mun.kájukkal eddig máT gítésére. A hír hallatára a bu-

A legn.:i.gyobb kiállító az többszÖ1' is bebi=on.yítot- clapesti ig:izgntóság szá.,106 
NDK 1esz. Az ez é�i k1állitá- ták, hogy lehet rojuk számí- szolgálati helyén a szocialista 

son a Német Demo!tratikus tani. Enne..1(. a ve.rsenymo.zga- kollekti\·á.k arról tanács.¼:oz

Köztársasá,g úgyszóh·án min-
larnnak köszö1rnhetó, hogy az tak, hogyan lehetnének ők is 
épületgépészeti építésvezetö- vietnami testvéreik segítségé

den szak.mai csoportban be- ség az elmúlt évben végzett re. Sokfajta ötlet, javaslat li
mutatja termékeit. Jelentős kiváló munkájáért megk2J)ta tott napvilágot. Rá.kos'!'ende
helyet foglalnak majd el a a szociali.Jsta üzem cfmet. zón. egynapi keresetüket aján.
v�ti járművek, a legújabb A szoclaltsta briigáón10,iga- lották_ fel a szocialista brigá
vili!.a:moo és Diesel-ITJ.-O?...donyol::, lom fej!esnérere a szakszerve- dok. Utnak indultak a fere1i;c

s.z,emélykocsik és tehervago- zet tennelési bizottsága nagy várogi pál11afenntartá,i fónök-
nok. _____________ ,. sége1i is a guújt6ívek az ön-

kéntes megajánlások összege
zésére. Ki-ki saját a..T1yagi lehe
tősége alapján félnapi, egy
napi keresetét ajánlja fel a 
vietnami népnek. Ferencváros 
állomáson a szocia.li..,cta bri
gád vezetők írták elsőként a 
gyűjt6ívre nevüket. 

A Landler Já'!'múja.vító dol
gozói harcos s.zellemú naro,·
gyúlésen ítélték el az amerikai 
bombatámadásokat a békesze
rető Vietnami D;mokrntilrus 
Köztársaság eblen.. Szolidaritá
sukról biztosították vietna„'"11i 
te:,--n·érei.ket és átlagban két
órai keresetüket ajánlották fel. 

A s=olnoki jáMnújavító 520-
cialista brigádja úgy határoz
taik, hogy március 15-ig ö.n.k&n
tes gyűjtést =veznek. A 
!;?"11jtés beíejezt.ével nagygyű
;ést tartanak, amelyre meghív
Ják a VDK budapesti képvi5e
letét is. 

A Dlesel-hidraullkus, n�rleus motorvonatot a VEB Waffonbau Görlit& - a Görlita-I 
:rasonn·ár - uártoUa a DR riilúre 

Az f:szaki Járm.ú;o.vító dol
gozói sem m:11:a<lnak el. az ag
resszorok elit.élésében a sza
�dsá�ért h�ese,r; kwxiő 
•"letn.a.miak megs,egítésében. 
� a XII. oszt.ál.y szocialista brigádjai csel.ekedrek. Dé
ui J6�ef S2'0Cialista brigádja 
egynapi keresetükkel Kovác, 
Károly ifjúsági SZX>Cialista bri 
�dja pedig 100-100 forlnttaÍ 
jm-ul �ozzá a vietnami nép tá• 
mogatásához. 
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A csökkent munkaképességű 
és megrokkant dolgozók újból 

alkalmazásának feltételei 
A Munka Történykönyve le- Olyan esetben, amikor a táp-het&aeget ad arra, hogy a pénzigény kimerítése után sem dolgozó munkaviszonyát, ha éri el a dolgozó munkaképesmunkakörének ellátására a!- ség-csökkenése, illetve a rokkalmatlan, megszüntessék. kantsági foka az előírt mértéAmennyiben tehát a Munka- ket, vagy eléri azt, de a rokképes:ség Csökkenést Vélemé- kantsági nyugdíj megállapítá

nyezó Orvosi Bizotts<Í{l �- sához a korcsoportjához képest 
lapítja, hogy a munkaképes- előírt szolgálati ideje nincs 
ségcsökkenés mértéke a 67 meg, s ezért rokkantsági nyug
százalékot eléri vagy megha- díjat nem kaphat, a munkavi
ladja, a dolgozót minden kü- szonyt egyoldalú. intézkedéssel 
lön o,-vosi vizsgálat nélkül az megszüntetni általában nem 
általa betöltött munkakör el- lehet. Ilyenkor arra kell töre
látására is alkalmatlannak, kedni, hogy a dolgozó, amint az 
olyan-nak keZl tekinteni, mint egészségi állapota megengedi, 
akinek a munkaviszonya a alkalmasságának megfelelő 
Jogszabálynak megfelelően munkakörben szolgálatba áll
megszüntethetó. Ezzel a lehe- hasson, illetve ennek eléréséig 
tóséggel minden olyan eset- lehetőséget kell adni arra, hogy 
ben élni kell, amikor a rok- munkaviszonyát fizetés nélküli 
kantsági fok megállapítása szabadságigény mellett fenn
után a dolgozó részére akár tartsa. 
Ideiglenes, akár állandó jel- A munkaviszony megszünte
leggel rokkantsági nyugdíjat tésére tehát csak akkor kerül
állapítanak meg. 

het sor, ha a dolgozó nem él 
azzal a lehetőséggel, hogy szü
netelő munkaviszonyban ma
radjon, vagy magatartásánál 
fogva érdemtelen a méltányos 
elbírálásra. A táppénzigény ki
merítése ebben az esetben nem 
felmondási jogcím. 

Alkalmasságot megállapító 
orvosi vizsgálat nélkül a mun
kaviszonyt csak abban az eset
ben lehet megszüntetni, ha a 
dolgozót a Munkaképesség; 
Csökkenést Véleményező Orvo-

1 si Bizottság rokkantnak (67 
százalékos munkaképesség
csökkenés) minősítette. 

Ha a táppénzigény kimeríté
se után munkaviszonyban tar
tott dolgozó szolgá latképessé 
válik, vissza kell helyezni ko
rábbi, illetve alkalmasságának 
megfelelő beosztásba. 

Szádóczky István 

Az üzemi baleset vagy fog
lalkozási betegség következté
ben megrokkant és rokkantsá
gi nyugdíjat élvező dolgozók 
munkaviszonyát azonban csak 
egyetértésükkel szabad meg
szüntetni. Indokolt ugyanis, 
hogy ezek a dolgozók, ha ilyen 
Igényt támasztanak, vasútorvo
si alkalmasságuknak megfelelő 
munkakörben az adott lehető
ségeken belül továbbra is dol
gozhassanak. 

Jubiláló dolgozók 

Előfordulhat, hogy a rok-
kantsági nyugdíjas ellátását -
mert újabb orvosi felülvizsgá
lat alapján az előírt rokkant
sági fokot már nem éri el -
a MÁV Nyugdíj Hivatal be
szünteti. Ilyen esetben értesítik 
a rokkantsági nyugdíjas előző 
szolgálati főnöksége szerint il
letékes felettes szervét (igazga
tóság, üzem stb.) arról, hogy a 
rokkantsági nyugdíjat, melyik 
időponttal szünteti be. Az ér
dekelt felettes szerv pedig kö
teles minden intézkedést meg
tenni, hogy a nyugdíj beszün
tetését követő nappal az érde
kelt korábbi, illetve alkalmas
ságának megfelelő munkakör
ben, még személycsere útján is 
alkalmazást nyerjen. 

A rokkantsági nyugdíjból 
visszatérő dolgozót ilyenkor 
előző szakcsoportjába és rang
fokozatába kell kinevezni. Ha 
a rokkantsági nyugdíj beszün
tetése után szolgálatba állított 
dolgozót nem az eredeti szak
csoportjának és az abban elért 
rangfokoza tának megfelelően 
szerződtették, szerződését a 
szolgálatba állítása napjával a 
régi szakcsoportjában elért 
rangfokozatra kell módosítani. 

A debreceni járműjavítóban 
160 dol,gozó kap hú.ségju,talmat 
a 25, 40 és 50 éves szorgalmas 
munkájáért. A 160 dolgozó 
közül az elmúlt héten 89-illek 
fuJették ki a jubileumi juta!· 
mat, az egy,havl átlagkerese
tet. A pénzjutalmon kívül a 

25 éves jubilánsok 3, a 40 éve• 
sek 4, az 50 éves munkavi
szonnyal rendelkezők pedJig 

10 munkanap jutalomszabad
ságot ik.apnak. 

A jubiláló doJ,gozókat a ju
talom.fizetés napján a mu.nka
helyen ünnepélyes kü!s66égek 
között fogadták. A szocialista 
brigádok, a kJOllégák feldíszí
tették munkahelyüket, muruka
padju.kat .. Az egyhavi átlag
keresetnek megf�elő jutalom
összeget a válla.lat vezetősége 
nevében mindenütt a műszaki 
vezető adta át. 

··-.. ·············-.. ···-••n•11•N•11•N•M•n•••tt•11• ......... 11 ....... ,, ....... ,, ............... ... 

Éjfélkor 

- A berendezés vonatot Jelez, pedig én nem látok semmit. 
Lehet, hogy szellemvonat? 

(Pusztai Pál rap.a) 

Példamutató brigád 

Petróczl .Jánosné 

S20b áIJamáson 12 s7.0Cialis
ta brigád közül az elmúlt évi 
eredmények alapján az első 
helyet a Petróczi Jánosné for
galmi szolgálattevő vezette 
Április 4 s7.0Cialista brigád 
szerezte meg. A brigád 1963-
ban alakull 

A szocialista brigád munká
jára jellemző, hogy balese
ruk nem volt és munkájuk 
során hibatényezó sem fordult 
elő egyetlen egyszer sem. Gaz
dasági munkájuk mellett az 

állomás csinosítására 76 óra , 
társadalmi munkát fordítottak. 
Vállalták továbbá, hogy a 
szakmai továbbképzé9ben se
gítilk azokat a munltatársakat, 
a.kik még a szakvizsgát nem 
tették le. Jellemző a brigádra 
az önzetlen segíteniakarás is. 
Akkor, amikor az állomáson 
nem volt raktári munkás, a 
gyújtőáruk kirakását a brigád 
társadalmi munkában vállalta. 

Az Aprilis 4 swcialista bri
gádra mindig lehet számítani. 

R. S. 

A dolgozók 
bizalmából 

NEMZETKÖZI 

NŐNAPRA 
Otvennyolc évvel ezelőtt, 1910. március 8-dn a azo.. 

cialista nők nemzetloozi konferenciája határozatot ho
zott: Klara Zetkin javaslaúit'a március 8-át a vil<Í{l <l.'IZ• 
szonyainak nemzetközi -ünnepévé nyilvánították. Azért 
ezt a napot, mert két évvel ko,-ábban, 1908. március 8-án 
New Yorkban 40 OOO vaTTónó az egész világ dolgozó asz
szonyait fellelkesítő győzelmet aratott az őket megalázó 
béTTabszolgaságban tartó töke felett. 

Klara Zetkin é, vele együtt a dolgozó nók legk!vá
l6bbjai a marxizmus tanításai alapján szervezték a nők 
szabadságharcát. Évről-évre ezrekkel értették meg, hogy 
az osztálytársadalmakban a termelóesz.kczök magántu
lajdonának elve és gyakorlata megjosztotta a oot emberi 
mélt6s<Í{lát61. Másodrendil emberek volta.k a nők, s ellen
állásuk sok évszázadon át csupán meddő lázongás volt. 
Nem változhatott meg IIIOTS'Uk, mert nem változott meg a 
társadalmi rend sem. 

A történelem bebizonyította, hogy a ook csak akkor 
szabadulhatnak fel, ha a szabadságha,rcuka,t a fé-rfiak.kal 
vállvetve folytatják. Csak a mi korunkban vált érthető
vé, hogy a kizsákmányoló társadalmi ,-end megdöntése 
nélkül a nő továbbra is másodrendil maradt volna. 

A nők felsza.badítását a marxista-mozgalom t-azte 
napirendre, és a Lenin vezette Bolsevik Párt vitte győ
zelemre a világtörténelemben először. A nő a szovjet 
államban vált szabaddá elsőnek azáltal, hogy bekapcsoló
dott a szocializmus építésébe, az o,-szá.gépítő munkába. 
S a szocialista o,-szágokban mindenütt ma már törvény 
� alkotmány biztosítja a nők egyenjogúságát. Minden 
tekintetben azok a jogok és lehetőségek illetik meg a nőt, 
mint a férfit. 

Az államigazgatás és a gazdasági vezetés legkülan
bözőbb funkcióiban találunk nólvet, akik tudásuk, mun
káju,c legjavát a.dják. Egyenrangúak lettek a nők, s ezt 
hirdeti ma már világszerte a Nemzetközi Nőnap is. Ezen 
a napon köszöntjük mi is a vasut.as nőket, akik a férfiak
kal közösen, egyenrangú partnerként szolgálják a vasút 
ügyét, akik a családi gondok mellett gazda.sági munká
jukban példamutatóan, eredményesen dolgoznak. 

Cél a szocialista pályamesteri 
szakasz cím elnyerése 

A sw:lnak:i pálya.fenntartási 
főnökség szajoli XVI-os pá
lyamesteri szakaszának szo
cialista brigádjai ooszevont 
brigádértekez.l.eten értékelték 

Fodor Sándor, a Miskolc az elmúlt évi munkát. A pá-Gömöri pályaudvar dolgozója lyameste.ri s.za,kasz 5 szociaa fel.szabadulás óta szinte lista brigádja eredményes megszakítás né1kül végez szak- munkáról adhatott számot. A szervezeti munkát. Még 1945- köz.ős brigád,érteketleten megben - az elsó szakszervezeti jelent Árvai Pál, a szolnoki 

litikai ismeretek bővítésére 
is. Kollektíven vesznek részt 
a 1zakszervezeti politikai ok
tatáson. Munkakezdés előtt, 
az év első három és utolsó 
két hónapjában egyórás szak• 
mai oktatást tartanak. A 
brigádtagok közül többen je
lentk.eztek szakmai tanfo
lyamokra és akadnak olya
nok is, akik a hiányzó á,l. 
ta!.án,os iskolai végzettséget 
pótoljáik. A brigá.dokon be
lül nagyon jó az összhang, 
segítik egymást és együtte
sen azon dolgoznak, hogy 
mtmkájukat egysz.erúbbé, gaz,. 
daságosabbá tegyék. 

választás alkalmával - dolgo- �•• a.f •-�•-· t· �•--�-
zótársa.i bizalmából került a ...,..,.y enn= ....,,i on'-"'-""o ve-

sza.kszervezet vezetőségébe és retője, Szekeres István párt-

azóta • • t n��r1�.,,.. f'•' tit!kár és Szilvási Lajos vo-15 rrun .....,......,... =e- nalkezeló lós, �gj� az áll<;>más szakszer- , A meghívott vendégek és vezeti b1zottságanak. b · ádtagok e1·tt Sá Al T"bb . t k "tévtized lel a n.g O ra • •. 0 rrun e es, - bert szocialista brigád vezető, kiisme�etes �szer:7ezetl a szakszervezeti bizottság tit-mu.nkáJával bebi�nyitotta, kára értékelte az 1967-es év hogy méltó volt a bizalomra. 
, 

edmé · Elm 00 ·· P�dás mll:,'kájá� már több- �ek kö%:\ogy ao bTi��� ::: szor részesult elismerésben. jai vállalásaikat kivétel nél-
Szabó .József kül teljesítették. Külön ki-

emelte azt a váZ!alási pon
�,✓,.,.,✓.,..,,✓,.,..,.,.,.,.,.,,,,.,,.,.,,.,,.,.,,,.,,,.,,.,6,.,,.,n,,,,,.,,.,,.,.,.,,_,.,,_,.,,,,,.,.,,n,.,.,.,.,.,0.,.,.,.,A",,..,.,u.u,,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,,-AW'A"ill"�.,NH,,.,.,.,.,,.,.,.,.,N,,,.,.,.,.,.,,,,.,,u,,.,0.,,.,.,.,.,,.,.,� tot, amely szerint a b-rigád 

§ lagjai a munkakezdés előtt 
. � mindennap 5 perces munka-

A beszámoló után több fel
szólalás hangzott el, majd 
ezután történt az 1968. évi 
brigádszerződés megkötése is. 
A brigád-Ok célul tűzték ki, 
hogy ebben az évben meg
szerzik a Szocialista pá• 
lyameste-ri szakasz cimet. Vál• 
lalásuk között továbbra .is 
szerepel a munka.kezdés előtti 
5 perces balesetvédelmi ok
tatás, illetve két alkalom

mal filmvetítéssel egybekö
tött balesetet megelóző fel• 
világosító előadás. Vállal
tá,k továbbá, hogy az el• 
múlt évi eredményekhez vi• 
szonyítva a nyomtávhibá.knál 
10, a fekszínhibáknál 10, a 
siktorzulásnál 5, az irány• 
hibáknru 5 és a túlemelési 
hibáknál 10 százalékos csök
kenést érnek el. 

TERCSIKE 
Azon az emlékezetes novem

beri ünnepnapon, amikor a 

közlekedés- és postaügyi mi
niszter személyesen nyújtotta 
át a miniszteri dicsérő okleve
let és a pénzjutalmat Tercsi
kének, a 40 éves fennállását 
ünneplő MÁV Kórház váró
csarnokában, hosszú. percekig 
zúgott a taps. Tapsoltak az or
vosok, az ápolónők, sőt - még 
azok a lábadozó betegek is, 
akik az egészségügyi dolgozók
kal együtt ünnepelték a Nagy 
Októberi Szocialista Forrada
lom 50. évfordulóját és a kór
ház jubileumál 

Pedig Tercsikét - legalább
is a betegek - nem ismerik 
személyesen. A délelőtti nagy 
vizitkor nem hajol aggódva a 

kórral küzdök betegágya fölé, 
nem ad lázcsillapító gyógysze
,-eket, nem végez a laborató
riumban vegyelemzéseket ... 
és mégis gyógyít. 0 is részes 
abban, ha egy betegségéből 
felépült vasutas gyógyultan tá
vozik a kórházból. Tercsike -
Fekete Teréz - a főztjével 
gyógyít, immár negyedszázada 
ő e fontos intéz.,,.,ény csoport
vezető 3zakácsnője. 

Négy évtized - kórhazban 

A MA V Kórház 40 esztend0s, 
ám Fekete Teréz csupán az el
ső két esztendőben dolgozott 
másutt. Békésgyulán, de akkor 
Is betegek mellett - ápolónő
ként. Cukrászlánt1nak uerz6-

dött a MÁV Kórházba, s olyan 
ízletes tésztákat sütött, hogy 
már akkor is olvashattak róla 
az újságban. A divatos maga
zin, a Tolnai Világlapja közöl
te egy receptjét, s a nevét sem 
titkolták el. 

- Abban az időben, ha hú.sz 
betegünk volt, azt mondtuk: 
sok a beteg - emlékezik visz
sza. - Hol vagyunk ma má,
attól? 1 ••• 

Naponta 1500-1600 ember
nek kell főzni, s ebből mintegy 
950 könnyebb, súlyosabb beteg. 
A kórház dolgozói számára 
kétféle ebédmenü fő a kcmy
hán, míg a betegeknek előírás 
szerint 10 féle ételt készítenek. 
S ismét más diétát kapnak a 
cukorbetegek •.• 

A kórház betegei korán éb
rednek, korán várják a regge
lit, s menetrend szerinti pon
tossággal kapják az ebédet. Ha 
délelőtti műszakban dolgozik, 
reggel 6 órára kell, azaz kelle
ne bejönnie, de ha tésztát süt
nek, bizony hajnali 2-kor má1 
talpon van. Itt tanult meg főz
ni - de tudását továbbadta. 
összeszokott gárdával dolgo
zik, hiszen a két másik sza
kácsnő - Palásti Antalné és 
Kulcsár Istvánné - is közel 
két évtizede a MA V Kórház 
konyháján, Tercsike tanítvá
nyaként főz. 

S lehet-e annál jobb érzés 
egy, a munkáját hlvatássze
r1'.len végző ember számára, ha 
ismereUenek keresik fel, meg. 

köszönik a kórházi kosztot 
(amelyet néhol bizony sokat 
szidnak!), és arra kérik a cso
portvezető szakácsnőt: írja le, 
mondja el valamelyik diétás 
étel elkészítési módját. 

Persze panasz is van. Epp az 
elmúlt héten tiltakozott az 
egyik frissen operált fiatalem
ber, amiért őt parajfőzelékkel 
„koplaltatják" ahelyett, hogy 
valami jó zsíros, hizlaló ételt 
kapna. 

Boldogsag 

Ha valaki 38 éven át kitart 
egyetlen munkahelyen - pe
dig csábították más kórházhoz 
magasabb fizetéssel, nemet 
mondott! -, az biztosan elége
dett ember. Azért dolgozott és 
dolgozik a MÁV Kórházban, 
mert jól érzi ott magát. S mert 
megbecsülik. A szakszervezet
ben például bizalmívá válasz
tották, jelenleg pedig a segé
lyezési bizottság tagja. S a 
pártszervezetben is jelentős 
feladatokkal bízták meg. A há

ború. borzalmai, édesanyja el
vesztése érlelték kommunistá
vá - rögtön a felszabadulás 
után felvételét kérte a pártba. 
Mindenkor számíthatnak rá. 

A megbecsillés jele az is, 
hogy immár másodszor kapott 
miniszteri dicséretet, négy 
esztendeje pedig - éppen a 
nőnapon - díszoklevéllel ju
talmazták. De vajon boldog-e1 

Valami hiányzik: az igazt, a 
nyugodt otthon. S ez a vágya 
1 szinte olyan kis igényű, hogy 
szólni, frni kell róla. Kilenc 
éve csupán, hogy havi 200-
250 forintos lakbérért nem él 

fűtetlen albérle!be�, ki�e�c � védelmi megbeszélést tartoté1;e, hogy - a korhaz segitse- � tak, ahol az aznapi balf!eve_l - lakás� va;1. E_gy 3X2§esetveszélyekre fellúvták egyes felmé!eres tarsberleti szoba,� más figyelmét. Ezzel sikeamely telen beázott, s amely-� rült elérniük azt hogy a be az _ágyán, a szekrényén, a,� XVI-os pályamesteri sza�zt_�lan s � egyetlen �oteljén� kasznál az elmúlt esztendőkiv�l n_em fer be semmi. A fo-� ben baleset nem volt. te! 1s ugy, �ogy ha_ nem elég� A brigád tagjai vállalták, óvatos Tercs1ke, a�kor regge. � hogy Szajol állomáson a parlenként - koromso_tét haJna-� kokat, vl·rágos kerteket tárlokon - felkel, nekimegy. Fe-§ sada.lmi munkában g d kete Teréz nem ké: ?nálló fő-�zá,k. Kitűnő kollektí:i sz�t bérletet, c�upán rrunosé�- cse- � lemüket és segíteni akará� vágyik. Nem kér ��bet,§ sukat igazolja még az is, rrunt egy :'kkora h_ely1seget, � hogy a szakasz dolgozói az amely _1 mete:z-el szelesebb. a§ elmúlt évben 1644 óra társamostam szemelyzetl szobá?al. � dal mi munkát végeztek, mintH�ll! ha né_hány év mulva � egy 12 OOO forint értékben. meg1s nyugdíJba me� -:-- csali� Nagy gondot fordítanak az akkor megy, ha kuldik! -, § i\n1'.< z,é zakmai és 
kedves, barátságos otthona le- � P sre, a s po-
hessen. Ahová jólesik haza-§ 
menni. � 

Túlzott Igény ez - negyven� 

A vágánygondoz.ó brigád 
vállalta, hogy a szakasz tel
jes hosszában a vá,gánygon
dozást elvégzik, hogy ezzel 
is segítsék a felépítményes 
brigádot. 

Szekeres Mihály 
szocialista brigádvez.etö 

é1'í jó munka után?... � 

� Kritika § 
Szoeialis-ta brigádok 

� Ha mozdonyvezető lenne -� 
műszaki ismereteim hiányában� 
-, csak mások véleménye§ 

a Házkezelő Főnökségen 

alapján írhatnám. hogy jó'� A MAV Házkezelő Főnökség 
dolgozik. Ha kalauz lenne órá-�a mozgalmi szervekkel együtt 
kig kellene a nyomában' Ien-�értékelte

-: 3: területén múkö
nem. hogy igazolhassam szor-�dő - szo71al1sta címért ver
galmát, figyelmét, udvariassá-�se�yző bngádo�. vállalását. A 
gát. A főztjét viszont megkós-� bngádok munkaJa eredményes 
toltam, s annak a húslevesnek§volt. 1967-ben 17 brigád 158 
az ízére még most Is emlé1<.�fóvel elnyerte a szocialista bTi
szem, a pörköltre gondolva pe-�gád dmet. 
dig Ismét megéhezem (pedig� Az oklevélkiosztó ünneps,épúpozva volt a tányér, amelyet�get a főnökség 1968 február kínálólag elém tett). 19-én tartotta. Az ün°nepségen Tercslke, ha én mindennap§ Mada,-as lstván a főnökség ilyen ebédet ehetnék - men-� vezetője értékeli,; a brigádok ten meggyógyulnék!... !munkáját, majd irányt muta

Fildes Tamú ' tott a további feladatokra. A 

Vasúti Főosztály pártbizottsá
ga nevében Lengyel György, a 
szakszervezeti bizottság nevé
ben Tóth Györgyné szb-titkár 
üdvözölte a brigádokat és to
vábbi eredményes munkát kí
vánt munkájukhoz. 

A brigádvezetők megköszön
ték a mozgalmi szervek és a 
szakmai vezetők segítségét és 
továbbra is vállalták, hogy 
szocialista módon dolgoznak, 
tanulnak és élnek. 1968. évben 
20 brigád 172 fővel harcol a 
szocialista briiád c(mért. 
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Akikre mindig lehet számítani: Bizakodással néznek a jövő elé 
Kas.tó Károly gyennekkorá

ban ezt tűzte ki e}Jövendő 
élethivatásának, hogy vagy 
miniszter lesz, vagy mozdony
veretó. A:r. első elképzelése 
ugyan nem válJt valóra, de a 
második annál inkább. 

A fűtőház 11ezet6ineJc éa a mivel kevesebb, vls2ont a fe
munkatársa.k biztatására tanult lelós.ség sokkal nagyobb. Tíz éves a Távközlő Fenntartási Főnökség 
é.s 1963-ig mozdonTlfeL"igyázó - Munkámban leginkább az 
oo!.t. Ebben a minlisé@ben a tudat vezérel, hogy i-endkí-
Kiváló dolgozó oklevelet, majd vül nagy !el.elős6ég hárul rám. K6bányán, nem messre a korára", amikor Is a XIX. szá- mosan korszerihődtek a vasút 

jelvényt kapott. 1963-tól sze- Egy hanyagul elvégzett javí- Zalka Máté ténól, a szúk Ho- .:ad közepén a távközlő beren- távközlési berendezései, ame-

mélyzeti csoportvezetóként tás esetleg emberéletekibe ke- rog utcában tevékenykedik a dezések is nagyon kezdetlege- lt1ek a távbeszélő központ 

Kasaó Károl7 

- még kilzdelme1, ho&szú 
utat kellett végigjárnom, amíg 
valóban eZér/Jem álmaim ne
továbbját - mondotta. -
1933-ban az Eszaki Főmúhely
ben kezdtem meg varu� 
pál1,14futásomat, mint géplaka
tos inas. Később 1939-től moz
don11vezető gyakornok lettem 
az Eszaki fútóhá.zba-n.. - Kas
eó Károly arcán a t&,gyllagos 
kifejezés helyébe tréfás m050J.Y 
lépett. 

A maga erejéból 

- Mindig a Keleti fűtőház
ba vágytam, his?Jen édesapám 
lis ott dol,gozott 31 évig. A ma
gam erejéből szerettem volna 
elóbbre jutni, ezért 1947-ben 
jöttem ide, miután édesapám 
nyugdíjba ment. Az első ko
molyabb feladat, amelyet 
rám biztak, nagy örömmel 
töltött el Minden mozdony
vezető álma, hogy gyorsvonat
tal szágul<lhassa be az orszá-
80t. De addig sok víz folyik 
le a Dunán. :en is fokozatosan 
kerültem egyre nagyobb tel
jesítményű mozdonyokra. 

- Mozdoriyvezetó volt és 
ugyanakkor szakszervezeti ak
t!v'.sta. Hogyan tudta a kettőt 
összeegyeztetni? 

- Nehéz vol.t, mert r11f1 
mozdonuvezetó sokat van tá
vol otthonától, a fútőháztól. A 
&Mk.szervezeti bizottságban 
kulttí1'munkát végeztem. A 

színját.szó csoportban maoam 
í.! ját.szottam. 1956 után saj-n,N 
a.z időszakos orvosi vizsgálaton 
11. �IIOpOrtos lettem és így abba 
kellett ha,gynom a mozdony1>e
zeté1t. 

Arcára még most Is fájdal
mas voná5 rajzolódik. Anya
gi problémák Is jelent
keztek. A kezdeti nehéz.'iéa,e
ken azonban hamar túl jutott. 

dolgozott. rulhet, nem is beszélve az Távközlő Fenntartá-Sí Főnök- sek "oltak, s csak később, a alapját ú képezték. Fordula-

- Rendkwill nehéz tiolt anyagi k.árróL ség. Ez a főnökség tíz eszten- vasúttal együtt fejlócltek. Az tot jeLentett például, hogy a 

megtanulni emberekkel Mmií Hogyan viszooyulnak a bri- deje vé.gzi fontos feladatkörét, első időklben tehát olyan egy- távíró berendezések korszerú, 

- vallja. - Azt a célt_ tűz- gád tagjai ehhez a f.elel&:6ég- amelynek lényege, hogy olyan szerűek voltak a !úr- és táv- betűnyomós távgéplrókkal 

tem ma,gam elé, hogy mtnden teljes munkához? állapotban tartsa a budapesti közlő berendezések, hogy azok frissültek fel. Emellett menet

ewes emberrel a lehetó Zegna- - Volt, alcl elet-nte berzen• igazgatóság területén megta- fenntartása nem volt különö- irányító vonalak, üzemirányító 

fl"JObb megértéssel és segíteni- kedett, de miután látták, hogy lálható hírközlő berendezése- sebb probléma. Később, ami- rendszerek épültek, s erek 

akarással foglalkozom. új én magam t& ennek s.ziellemé- ket, hogy azok a forgalom le- kor a távbeszélő központok szükségessé tették, hogy a bu

munkakörömben az tett bol- ben cselekszem, minden továb- bonyolítását, valamint a gyors megépültek, s kiszélesedtek a dapesti igazgatóság területén 

doggá, ha valakinek megelége- bi Mlkül alávetették magukat lntéz'cedések megtételét min- vasút szállítási feladatai is, a is e berendezések fenntartása 

désére intézhettem el az a követelményeknek. Kollektf- denkor bizto.sítsák. távkö2llő berendezések műkő- egy különálló főnökség hatás-

Ü[J11ét. Ha egy elégedett em- vánk részt vett a sporttevé- - Ez annál t& fontosabb fel- désének zavartalansága egyre körébe tartozzék. 

berrel több van, az mindig kenységben ls, melyek szer- adat - kezdte besrelgetésün- szükségesebbé vált. Először a 

na.gy örömmel tölt el. vellése szintén az én fela<la- ket Nagy István mű.szak! fő- morse-távíró s a harangjelző Ilyen előzmények után szü-

tan. ¼ten jó eredrnénnycl fo- intéző, a főnökség vezetője -, berendezések használata volt letett - tíz esztendeje -

Kiviiló szakember lyik nálunk a tömegsport ki- mert mind az országos, mind közismert. Később ezeket már 1958-ban a Távközlő Fenntar

s:z.élesítése. A Kilián-mozga- a nemzetközi vasúti összeköt- távbeszélő egységek.kel is ki- tási Főnökség, amelynek jelen-

Ha Kassó Károly, ez a lomban 30 dolgozó bronz, 11 tetések a fenntartási főnökség egészít.ették, s ez azt jelentet- leg félezer dolgozója, köztük 

rendkívül rokonszenves ern- ezüst fokozatot szen.ett. A ke- területére összpontosulnak. !gy te, hogy egy-egy „harangvo- 330 fizikai munkása van. Bár a 

ber, a Keleti fútáhbban a ve- rületl baj,nokságokon is rend-

1 

tehát az ezekkel kapcsolatos nalon" nemcsak jelzéseket ad- budapesti igazgatóság terüle

zet5k és a beosztottak vis:ro- szeresen szerepelünk. vizsgálati és fenntartásí mun- hattak le az állomási őrhelyek, tén dolgoznak, országos fel

nyát igyekszik minél jobbá Ilyen példamutató dolgor& kálatok vezetése t& a főnökség hanem beszélgetésekre Is sor adatokat is eUátnak, hisren 

ten.n.i, akkor Smmosvölgyi - mint Kassó Károly és Sza- egyik üzemének feladatkö-rét kerülhetett. amikor például egy gerinchá-

Vince arra példa, hogyan lehet mosvölgyi Vince - hatására jelenti. lózat meghibásodik, s Irányít-

a dolgozók közöttí baráti és kmrácsolódik a Kelet! fűtőház 
I 

Mi tette szükségessé egy év- 34 szocialista brig6d ják a hibaelhárítás munkáját, 

közÖS-Ségi légkört megteremte- t.arnsgárdája, amelybe beke- tizeddel ezelőtt a fBnök:ség az egész ország vasúthálózatá-

ní úgy, lwgy ennek eredménye I(ilni egyre több dolgozó vá- létrehozását? - Az igazi fejlődés a fel- nak biztonsága szempontjából 

a munka minőségében is mutat- gy"a. 
\ 

E kérdésre Nagy István visz- szabadulá-S után kezdődött _ döntő jelentőségű munkát vé-

kozzék. 0 a fiatalabb korosz- Pe&e Gy3J'ff szapillimtást vet a vasút „ős- folytatta. - Ekkor már roha- geznek. 

tályt képviseli. Zárkózott, sze- .. ------------------------------------. 
rény, de ugyanakkor rendkí-

Ez a főnökség egyébként 

vü1 öntudatos egyéniség. A 
szinte egyijtt él az igazgatóság 

Keleti fűtőházban 1950 óta do!-

v h 1 • 
mindennapos munkájával, fel-

gozlk. Kiváló szakember, ak:I a" sa" r e Y• va" ltoza"·sok 
adataival. Amikor például va-

mllflt sportfelelős tevékenyen 
!ahol egy nagy rekonstrukció-

kiveszi részét a szak,:zerv-ezeti 
ra kerül sor, a távközlés üzem-

mozi?alamhól Ls. lgy vall Nem, szó sincs holmi „gene- nyok. Sokfelé jártam az or- szerződése e161rja: 4 killönbllzö 
biztonságának kiépítése is 

mun!kájáról: rációs vitáról". Nem a fiatalok- szágban, s a korszerű állomá- ,zakmai oktatásokat nem lehet 
n

agy erőf
es

zí
tések

et Igénye
l 

Szamosvölui Vince 

- Hosszú ideig dolgooztam 
a ve3Ztinge.seknél, ahol a g6z
mozdon11ok fékberendezéseinelc 
jav{tá.9a folVi,k.. Sokat 1anul
tam az idősebb kollégáktól, 
akik kés�"el átadták ta
pasztalataikat. Később brigád
vezető lettem. Aillllyira hozzá
nőttem az öreg vesztin.grnű
helyhez, hogy 1963-,ban, amiikor 
kiemeltek és a villarnosszinbe 
kerültem, sajnáltam a régi 
megs.wkott munkákat. mun
katársakat. Itt a munka vala-

ró!, hanem egyes fiatalokról sokon megértettem, hogy mind a szabad idő rovására megtar- - Büszkék "allllUnk arra 

beszélgetünk. S a hivatástudat- magasabb szintű szaktudást kí- tani. Ezzel ta nőtt a szabad idő. - mondja a műszaki főintéző 
ró!, a vasutas szakma szerete- ván a mi munkánk, és kirnon- -, hogy ezt a munkát 1966-
téről. Arról, hogy Hódmezóvá- dom bátran: szép hivatás A törzsgárdára ban és a múlt évben, 1967-ben 
sárhely állomás dolgozói 19o4 vaautasna.k lenni! Akinek hl- lehet szám'(tani 

is élüzem-szinten teljesítettük. 
óta évről évre élüzemszint fö- vatása a vasút, az más sz.em- 1966. évi munkánk alapján ve-
lött teljesítik feladataikat mel nézi dolgozótársait Is .. , zérigazgatói elismerést kap-
(1964-65-66-ban vezérigazga- - A fiatalok többsége befo-

De bárhogy alakuljon Is a tunk, s ehhez járult még a te-
tói dicséretet is kaptak), s köz- lyásolható - jegyzi meg Kőrö- következő hetek, hónapok rületi bizottság és az igazgat6-
ben állandóan létszámhiány- sí Rozália irodakezelő, az állo-

munkája - a vásárhelyi törzs- ság külön elismerése is: a 
nyal küszködnek. Panaszolják, más KISZ-titkára -, s miért gárdára a jövőben is lehet szá- kongresszusi zászló elnyerése. 
hogy öt esztendő alatt 69 ki- ne mi legt/Ünk azok, akik a jó mítani. S a törzsgárda tagjai 

képzett kocsirendező és váltó- irányban befolyásoljuk 6ket? között éppúgy lehet fiatalokat A jó munka „titka" a szo

őr közül csupán tizenketten Tudjuk persze, hogy pusztán találni, mint deresedő hajú cialista brigádmozgalom terje

maradtak a vasútnál. szavakkal és majdani ígéretek- vasutasokat A nehéz feladatok dése. A főnökségnél harminc

kel nem lehet itt tartani azo- megoldására mindenkor vállal- négy szocialista brigád dolgo-, 

kat, akik magasabb munkabért kozó három szocialista brigád zik, 249 férfi- és 49 nói taggal. 
és jobb munkakörülményeket vezetője sem múlt el 30 eszten- E brigádok közül tizenegy 

szeretnének. dős, s még sokan vannak, akik bronz plakettes, s a dolgozók 
Nem tudtak 

mit felelni 

- Igen naw az ipar elazívó 
hatása - Indokolja Cselédes 
András állomásfőnök. - Hód
mezóvásárhel11, az eg11kori me
zöváros mezőgazdasági-ipari 
váross4 fejl6dött. A vállalatok 
igen szívesen alkalmaznak 
vasutasokat, mert tud;ák, hogy 
aki a vasúttól jön, annak a vé
rében van a munkafegyelem. 

A legnagyobb gondot a ko-
a vasút bűvöletében élnek. közül 70-en a bronz jelvény 
úgy van ez valahogy, aho= hatan az ·· t lak tt b. ' 

csirendezők hiánya okozza. 
,.,J ezus P e 1rto-

Talmácsi István s.zb-elnök. k=0
' •• t · 1 é k 

Döntően rajtunk múlik, hogy 
��. az ezus Je v nyese 

mindeddig nem tudták beve-
mondja: száma 46. Tizenhárom bri-

zetni a közbeváltó rendszert. - A "asút olyan územ, gádnak nagy oklevele, 105 bri• 

- Az elmúlt félévben jelen- amelynek fortélyait nem lehet gádtagnak kis oklevele, 75-nek 

tőaen emeltük a kocsirendezők egy év alatt kitanulni. De ha zöldkoszorús jelvénye van. 

jut l á i k tét k valaki néhány esztendőt már a maz s ere , s enne A főnö1r�&. !egi·obb bn·gád-
már é h t- k d ő h tá itt töltött és megszerette a �6 ~ 

rez e o a e vez a - jai a Budai Távko··zlési· Ko··z-
•a mond· �11 á fő ··1 szakmáját, azt még nagyobb • - Ja az " om s no e !)Ont Puskás távko··zlés1· bri·-

Az is örvend t h fizetéssel sem olyan egyszeru 
M
-

,__ 
e es, Ofl1I a máshová csábítani. gádja, a Váci Távközlő műve-

un,.... Tön,énykönyve szelle- zetői szakasz brigádja, továb-
mében a MAV új kollektiv Fiildes Tamás bá az esztergomiak és a fe

- Most Is két olyan gyerek 
lépett ki tőlünk, akiket szinte 
megkönnyeztem - toldja meg 
az állomásfőnök szavait Tal- r-------------------------

mácsi István vonatvezető, a 
szakszervezeti bizottság elnöke. 
- A gy4rban több a szabadidő

./ mondták, és mi nem tudtunk 
mit felelni nekik . .• Pedig iga
zán derék gyerekek voltak •.. 

rencvárosiak, hogy néhányat 
említsünk. Ezek a brigádok a 
legnagyobb eredményeket a 
hibak.iesési id5k leröVidítése 
teren érték el Devecser ola jtöltő állomás 

Jó a kollektív szellem 

Aktívan, felelősségteljesen 

Igaz, Vásárhelyen az utóbbi 
években kétszeresére bővítet
té� a Divatkötöttáru-gyárat, 
feJlesztették nagyüzemmé az 
ország egyetlen mérleggyárát, 
s ebben a városban épül - s 
részben már termel is - a 
több ezer munkást foglalkozta
tó Alföldi Porcelángyár. Am az 
id6 Hódmezővásárhely állomás 
fölött sem haladt el nyomtala
nul. Kor&zerúsítették a felvéte
li épületet, a famenn11ezetes, 
&ötét "4róterem hel11én üveg
falú, barátságo& helyiséget 
emeltek, 1969-re pedig elkésZ".ll 
az a 100 személyes szociális 
épület, amel11ben korszerll 
ebédlő-, fürdó- és mo&dóhel11i-

Az olajszerelvény Indulásra 
készen áll. Még néhány pilla
nat és a tartálykocsik hosszú 
sora, .,gyomrukban" a fekete 
arannyal, a kőo:ajjal, elhagyja 
Devecser állomást. 

Az állomás forgalmában ma 
az olaj dominál. Míg 1965-ben 
mindössze 17 950 tételt adtak 
fel, addig az olajszállítmányok 
megindulása után, 1967-ben 
már ez a szám 569 250-re 
emelkedett. A feladott kocsik 
száma tehát több mint a 30-
smrosá.ra nőtt. 

magunk Is végigjártuk. Két 
pár sín, rajtuk tartálykocsik 
középen csővezeték. Kissé tá: 
volabb a szivattyúközpont. A 
Zalából érkező olajat itt fel
melegítik és a szivattyúk segít
ségével a kocsikba „nyomják". 

- A jövőt tekíntve na'111 
gondot fordítunk a távközlési 
berendezések fejlesztésére -
foly�tta a főnökség vezetője.· 
- Foleg az országos távválasz
tás további korszenlsítése 
szempontjából vannak fontos 
teendóink. Ezt a munkát dol
gozóink különösen naw öröm
mel végzik, hiszen látják 
munká;uk eredményeit az ál-

JEGYZETEK, TERMELÉSI TANÁCSKOZÁSOKRÓL 

A termelési tanácskozások 
eddigi tapasztalatai azt mu
tatják, hogy a gaz.,dasági és 
mozgalmi szervek nagy gond
dal készül teJc fel a tanács
kozásokra. A csomóponti és 
a s.zol.gálati ágak műszaki 
konferenciái tartalmában és 
módszereiben is job:xtk vol
tak mint a korábbiak. Hatvan 
éa Bé�scsaba műszaki kon
teren.ciáin például a fó kér
dú a 1zolgálati ágak eguütt
tnúködé.!ének továbbfejlesz
tése voht. A s:zol.gálati főnö
kök azokat a konkrét intéz.. 
kedési terveket hozták tar
solyukban., melyekkel a cso
mópont! feladatok teljesítésé
hez a maguJt részéról a leg
jobban hozzá tudtak járulni. 

Hatvan,ba.n és Srobon lezaj
lottailt már a tanácskozások. 
A dolgozók többsége aktívan, 
felelöSl!égtelje!en vett n!ut a 
munkában. 

Hatoa,a dllomd.soft a n!azt
'Devók 40 szózaléka szólalt 
fel. Valamennyi felszólaló ar
ról beszélt, hogyan lehet a 
munka színvonalát emelni, s 
haté::onyabbá tenni a von
tató és vontatott járművek 
kihasználását. Szob állomá
son az Aprilis 4 szocia
lista brlgád vezetőjének hoz
Sáaólásából a felelősség tűk-

röz.ődött, amiJcor kifejtette, 
hogy ezentúl meg kell fogni 
a garast is, mert a fillér
ből .Les.z a forint. 

- Akkor keU a probU
mákal, bajokkal foglalkozni, 
amikor még kicsik, mert ké
sóbb nehezebb a megoldá& 
- ha.n,gsúlyozta. 

Mennyi az igazság és mily 
nagy a felelősségérzet erek 
mögött az. egyszerű szavak 
mögött. Ez a vél� e,gyéb
lkén t az. Április 4 szocia
�t::i b�d véleményét, fe
le.sosséget fejezte ki, melyet 
tükroz a termelési tanácsko
zás által m�ősített brigád
vállalás is. Nem maradt el 
mögötte az ifjúsági brigád 
s«n, amely hasonló aktivi
tással, a mun.k.áért érzett fe
lelősséggel dolgozta ki vál
laJ.ását a swcialista cím meg
tartásáért. 

A le7.ajlott �t 
azt fa Megmutatt.á.k, hogy • 
dolgozók megértették az új 
gazdasági mechanizmus beve
ze�nek szükségességét, a 
vasutra vonatkozó hatását és 
konkrét megnyilvánulását. 
Megértett<¼, hogy s:zervezet
tebb, jobb munkára nagyobb 
körültekintésre van • szükség. 

Dr. Bordi lalv6n 

1égek lesznek. 
Mándy lstoán néhiny ezQs

tösen csillogó hajszála ellenére 
Is fiatal ember. a KISZ-szerve
zet szervező titkára, 1 egyike 
az állomás leglelkesebb, talán 
úgy is mondhatnánk: legvér
belibb vasutasainak. Gyakran 
és szívesen vitatkozik fiatal 
társaival a korszerűsítésről a 
vasút és a vasutas szakma jö
vójérol. 

Vasutasnak lenni 
hi•atéa 

- Vat1nalc, � e�t
tel tietik a szemünkre Ml11/ 
hiába "annak már Die,�l- meo 
villan11mozdonl/Ok, ha azok 
másfelé közlekednekl Ilyenkor 
emlékeztetem 6ket, hogy né
hány éve még véletfenül aem 
haladt át Vásárhelyen 424-es 
ma pedig már csupán a gyen'. 
ge felépítményű vonalalton 
közlekednek a kiaebb mozdc-

- A forgalom ilyen mérto!
kú növekedése az állomá-S sze
mélyzetének az első időben 
oondot okozott - mondja 
Csonka Ern6 állornásfőnök -
de ma már úg11 tíínik, minthd 
mindig olajat azállítottunlc 
oolna. A flagllObb munkát 
egyo!bként • tölt6állom<úon 
végzik - ott a Kőolajipari 
Vállalat emberei dolgoznak-, 
a mi feladatunk a 1zerelvén11 
beállítása, illetve az olaj to
vábbítása. 

- Mikor épült a devecseri 
olajtölt6 állomás? 

- Ez év ,zeptemberébm 
leaz két éve, hogy állomásunk
TÓI kigördült az első olajazál
litmán11. A Kőolajipari Válla
lat Deveaert találta �
masabbnak arra, hogy a zalai 
olajmezőkr6J. a föld alatt idáig 
ve:zemék el az olajat - így 
gazdaságosabb Is -, és csak 
innen szállítjuk vonaton. Ezzel 
a ,.föld alatti" úttal menteri
sltettélc Szombathely és Cell
dömölk állomásokat az olaJ
vonatok forgalmától. 

Az olajtöltő állomást az ál
lomásfőnök és Sebestyo!n La
;,,. Ab-titkár társaságában 

- Ami a termeléken11séget 
illeti, azzal ninc, különösebb 
baj - mondja mintegy magya
rázatul az állomásfőnök - hi
ba csak az, hogy ez az újon
nan épült létesítmény nem fe
lel meg a munkavédelmi elő
írásoknak, ugyani-S a két vá
gány között nincs rakodóhíd 
emiatt a munka balesetveszé� 
lyes. Az embereknek minden 
egyes kocsira le-fel kell járni 
Ha híd lenne, ez a le-feljárá; 
és az ebből adódó balesetve
azélt1 megszúnne. 

- Allomásunk továbbra Is a 
IV. kategóriában van - veszi 
át a szót az szb-titk:ár. -
Amíg nem volt olaj, belenyu
godtak az emberek, bár akkor 
Is több munkánk és nagyobb 
forgalmunk volt, mint általá
ban a IV. kategóriájú állomá
soknak -, de amióta itt az 
olaj, ezt méltánytalannak tart
juk. Naponta jönnek az embe
rek, hogy a szakszervezet tegye 
már szóvá e-zt a besorolást. 
Foglalkoztunk már vele a 
szab:i,erve7Jeti bi:IJOttaág Olésén 
la, de ez Idáig aemm! ered
mény aincs. 

A devecseri vasutMok nem
csak azért sérelmezik ezt mert 
az olaj elég sok munkát ad 
hanem azért Is, mert Devecse; 
központosított állomás. 17 kllz
ség, __ egy Mf/11 államí gazdaság 
és tobb taz tartozik ide és úgy 
o!rzik, hOf/11 kinőtték a lPgutol-
&ó kategóriát. SL J. 

talános megeléged:ttséget, 
amely a szolgálati helyek 
gyors összckapcsolá&a n11omát1 
következik. 

Szükség van még a fori:at
mi összeköttetések tovább kor
szerűsítésére, s a hiba miatU 
kieső Idők csökkentésére. Eh
hez persz,e megfelelő adott&d
gok kellenének, olyan múaur
park, amely e feladatok me11-
oldásárn alkalmas, s ;a"ulásrcs 
lenne szii.kség a gépkocsi-ellá
tottság szempontjából u. 

A további eredményes mun� 
ka bizt.ooítékát jelenti, hogy a 
Párt, a sza.kszervezet és a 
KISZ a fiatal munkaer6k ne
veléséhez aok aegíl!Jéget ad. J6 
a kollektív szellem, a dolgoz6. 
kat köz.elebb hozza egymáshoa 
az éledő tömegsportmozgalorn 
Is. A kiváU ifjú mbnök, tech• 
nikus mozgalom is eg;ne nép
szerűbb a főnökségen, s így az 
első évtized végén és az új kü
szöbén bizakodással nézhetnek 
a jövő elé. 

Maros Lúzl6 
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53 millió szotiális, 
40 millió lakásberuházásokra 
Köztudott, hogy a vasutas

Bá,g szociális objektumoldcal 
Taló ellátása, jelentős mérték
ben tejlódött 1967-ben. Ezt 
megel.6zőe<i 20 évig a fejlődés 
meg:lehetósen lassú volt és ha 
nem is mondhatju,k azt, oogy 
semmi sem történt - a 
népi demokTáciába.-n ZO év 
a/4t.t többet tettek a f)(IS-

utasok azodálü ellátott
M.Yáert, mint az azt meg
el.ó.z6 100 évben - mégis db
jektív üzemi okok miatt osak 
bátortalanul. haladhattunk elő
re. A lerom:bolt vasútat az 
egész népgawaság fejlődé5e 
s.zempontjából, mindent meg
elŐ2lÓen, helJ,Te kellett állítani. 

Négy ev alatt 200 millió forint 

A fe,i1ód<áls érezhet.óen � 
lllllt a má:sodik öt.éves 
tervben és u,grásszerúvé 
vált 1967-tól. A gaz-
da.sági miechan.izmus reform
ja során, de már azt meg
előzően :i5 lehető� vált, hogy 
• harmadik 5 éves tervben fog
la.lt költségvetési beruházáso
kcn felül 4 év alatt 
l967-19'i0 között - to-vábbi 
ZOO millió forintot fordithas
nnk t1. vasutas dolgozók mun
k-ahclyeinek szociális ellátásá.
wi, s ezzel jelentős lépést le
het ter,.ni a töl>b százmil).iós 
lemaradás fe!számolására. A 
S7.0Ciális beruházások keretei
ne.1c a korábbiihoz viszonyítot
tan többs:rorös"-...hez való meg
álla.pításához ,ielentó...<en hoz
zájárult a szakszervezet leg
utóbbi kongresszusán 1::iozott 
határozatok végrehajtásáért 
folytatott követ..1cezet:es küzde
lem. 

Aki foglallrozik beruházá
sokkal, vagy akár csak: ismeri 
is arok mechanizmusát, tisz
tában van azzal, hogy egy 
ilyen jelentő.s tervmódosi
tás a kétségtelen ör
vendetes tényen kívül nagy 
és megfeszített munkát 
;ielent. S, �-ia ehhez még hozzá 

megvalósított 
Iéte:sítmény 

tesYJük, hogy az 1967�! kere� 
tet - 3S millió forintoi -
csak 1966 augusztusli,ban bo
csátották ,-,mdeUcezé111"e, akkor 
a fel.ad,at nagysága nyilván
oo.ló. Lényegében. a szokáso.s 
18 hónapi előkészitó munka 
helyett összesen 13 hóna.p á.llt 
,-,mdelkezésn?. A hitel késői 
rend-elkezés-re bocsá.tMt1. sok 
esetben a megfelelő tervszerű
ség 1"01:ásárt1. is ment hiszen 
nem mindi-g és nem mindenütt 
a szilkségletnElk, va,gy igény
nek megfelelően valósultak 
meg a létesítmények, ha.nem 
sok esetben ott, a.."lol éppen a 
megfelelő kapacitás rendeLs:e
zésre állt. Ez azon,ba..,_ távolról 
sem jelenti azt, hogy azokQll 
a helyeken, ahol a szociális 
létesítmények felépültek, azo.k
ra ne lett volna szükség. tc.
kább talán a sorrendisey-nelc 
nem sikerült emiatt érvén}'t 
sre.=.i. 

A beruházások keretéb61 
időközben a szakszervezettel 
egyetér'.ésben · 7 millió forintot 
lakásokra fordítottunk, így te
hát az 1961. évi teljes keret 
31 millióra módosuU. A szo
ciális program 1967-<ben igaz
gatóságonként az alábbiak 
szerint valósult meg: 

terv 

1000 F1--ba.n 
tény 'Viszony 

db. 
Budapest 36 

száma 

'7000 6951 
¾ 
99 

129 Debrecen 13 
Miskolc 17 
Pécs Z1 
Szeged 27 
Szorullatllely 29 
Tervezé8i elüirány-r.at 
Ussusen: H3 

A 100,8%-os telj.esítés 
llOk erófeszí rest takar. 

4.100 
6106 
4000 
4.1'70 
4674 
1000 

31 050 

5313 
6038 
il28 
3589 
5188 

31 307 

98 
106 
86 

111 

100,8 

igen 1968-bim totiábbt több mint 
400 lakást juttat;na,k a. va.s'Utas 
dolgozóknak. Sajnos, ez a hi
telátadásos megoldás Budapes
ten riehémé,gekbe ü1!közik, pe-

di,g Jitt wlna a legn.agyobb 
szükség lakásokra.. Természe
tesen., ahol a tanácsokkal 
ilyen .megM].a,pod.áso;k jönnek 
létre, ott is bőven van laká&
igény. 

1963-.ban a szoci.á.l.is beruhá
zások megvalooitása - 53 mi.l
lió forintot fordítottunk erre 
a célra - annak ellel'.l,ére, hogy 
min� 60"/o-kal növeljük a 
rá!ordításokat már megala
pozottan, nyugodtabb tempó
ban, jó elókészí óés.sel ol<lható 
m�. Ezen ferul, további 40 

mi/.lió forintot fordítunk 
lakásberuhá.zá.sokra. Ez azt 
jelen;tL, ho,gy távolról sem 
sza,ba.d csökkem.tena azokat az 
erőfeszítéseket és parlagon 
h.a,gyni awkat az eróket, ame
lyek az 1967. évi eredmények 
elérését lehetővé tették. 

Koncentrált beruházások 

Ebben az évben a beruházá
sok lényegében koncentráltab
ban jelentkeznek és megala
pozottabb feJ.-nérés és előkészí
tés jellemzi azokat. Lényege
sen nagyobb kérdések megol
dása kerül előtérbe é� a tava
lyi sok apró beruházás mcl
let:t ez évben már nagy jelen
t.ó.ség(í létesítményeket is 
megvalósítunk, i,lletve meg
valósításához hozzáfogunk. 
A szolnoki járműjavító, a Rá.
mán Ka.tó fűtőház és Keszt
hely á.Uonuís öltözője, mosdója 
még ebben az évb...<>n átadásra 
kerül. Alnuísfüzttón 5, Békés
cst1.bán 7,5, Kfakunhalascn 5, 
K<1posvárott és Nagykanizsán 
8-8, a Landler Járműjat-"itóban 

9 és a Du.nakeszi Járműjavító
ban 13 millió finint értékben. 
'kezdódik a szoci.á.J:i,s létesítmé
nyek kivitelezése. Természete
sen ezen kh'Ül számitalan ki
sebb-,nagyobb létesítmény w.
lósul meg országszerte. 

Tovdbb-ra is s..o-ük.ség 1'<1-n az 
öszefogáS'l'a, a mozga.lmi szer
vek segitő, támogató munkájá

ra.. A szakszervezeti szervek 
rendszeresen ellenőrizzék a 
programszerű mégvalósftást, 
vállaljanak védnökséget a szo
ciális beruházások feliett. A:r. 
1968. évi szociális program 
megvalósítása újabb jelentős 
lépés lesz a hiányosságok !el
szá:rno� illetően.. 

s. J. 

LEVELEZ ÖINK ÍRJÁi{ 

Koszönet az udvariasságért 
Január 9-én utaztam Sá

rosd községbe rokolll látoga,
tásra, s ahogy ilyenkor szo... 
ká.s, visszafelé jó na.gy cro
magokfkal érlkeztem az állo
másra. Az 5211-es vooat 
már bent állt, s így a cso
m.a.gomat poggyász,ként nem 
tudtam feladni. Ideges vol
tam, s átvillant az agyamon.: 
itt hagy a vonat. Hiis.7,en a 
forg,almi szol.gála.ttevó - a.ki 
egyben a jegyeket is kiadja 
-, kint á.Ilt a sínek mellett, 
éppen egy tehervonatot várt 
Pest felól, azután pedig min
den biz.on.nyal az én vona
tomat indította volna. 

Amiikor a s.zolgáLa,ttevő lát-

ta idegesiked.ésernet, hozzám 
lépett éa ,negn!llLgtatott, ho1111 
nem maradok le, majd cso
magjaimat a vonatra segí
tette é3 jó utazást kivánva, 
nagyon kedvesen mosolyo(l'
oo elköszönt tőlem és csa.k 
ezután irulitotta a vonatot. 
Pár ·nappal később ismét ar
ra jártam, al<lkor is ó volt 
szoJgáJatban. Az ismerősök, 
az utasok elmondották - tó
lüik tudom a nevét is, Pá
linkás Istvánnak hívják -, 
hogy becsületes, emberséges 
vasutas. 

Ezúton is köszönöm kedves
s.égét, udvariasság,á.t. 

Molnár István, 
Budapest 

Hová túnt a fülkeajtó ? 
Az utóbbi években sok szó lyet a szolgálati fillkében el

esik a kulturált utazásról, az hel.yez,ett 231-es számú sérü
utazóközönség udvarias, p0n- lési bárca szernnt még 1967. 
too k:iszo1gálásáról. A vonato- november 18-án szereltek le. 
kon támadalm:i el[en6rök fi-• Tett.ék ezt minden bizonnyal 
gyelilc a hibákat, száz és száz azért, hogy a hideg idő beáll
vasutas ügyel arra, hogy ké- ta előtt meleg, jól zárható fül
nyelme,;.en, nyugodtan utazza- ke várja az ut.asokat. A javítás 
nak . mindazok, akik , ig�ybe úgy látszik, elhúzódott, vagy 
veszik a MA_v SZ?�á1ta�t. tleg a fülkeajtó tűnt el Enne.1c elJenere megis elofor- ese , : 

dulnak olyan esetek, mint m� f
_
e�ru�r �-én __ ez a kocsi 

amit ez év január 31-én a meg a.3to nelkul kozle/;edett a 
317-es vonat 4014-es személy- Keleti pálya.udva.r és Sa.lgótar
szállitó kocsijában tapasz,tal- ján között. 
tunk. A 40 ülőhelyes szakasz Szücs Ferenc 

Hatvan bejárati ajtaja hiányzott, ame-

E1·ed,nényesen dolgo�tal.· 
mények m.1nd-mind a jó kol
lektív szellemnek tulajdonítha
tók. 

Az állomáson 15 szocialdsta, 
illetve szocialista címért küz
dő brigád dolgozik. 

Behán Róz.sa 

uMa sem értem„ 

hogyan történr 
Szeged, H.ám.án Ka:'-.ó utc.. 

30. Hátul az udvarban kii-, 
!ön álló kis ház s az ablakon 
hófehér függöny. Nem nogy 
lakás, csak szoba-konyhás, de 
ragyog a tisztaságtóL 

A kis családot a konyhá. 
ban találom. Varga Sándor, 
Szeged állomás e,gyi:k legjobb 
tehervonat-vezetője az asztal. 
ná1 olvas. Felesége pedig ép. 
pen w:sonnát a.d 4 éves kis,. 
1.ányuknak. Együtt a család, 
Három hónap óta még a csa-
1ádió sem jár el hazulról. Be-, 
tegál,lományban van. 1967. 
november 12-én üzemi bal
eset érte. 

- A bal lábam ujjaiit .ron-, 
cso1ta szét a kerék - mondja 
Varg:a Sándor. - A balese( 
Kisteleken törté-nt. Még (l 

711-es vonat előtt ki akar
tuk lökni az elegyet. Meg
k.apto.m a tolatási paran
csot, s a kocsisor-ra.i a Ie
a.kasztá.s után kihúztunk. Én 
egy Kz kocsi lépcsőjé-re akar
tam fellépni. Egy göröngyben 
megbotlottam, a. kezem nem 
érte el a fogantyút és a lá
bam szinte egy piUanat alatt 
a kocsi kereke a.lá fordult. 
Tf.= éve oogyok a vo-natkísé� 
retnél. A brigádomban a töb, 
bieket én óvtam t1. könnyel
műségtól, a vigylizatlan lépés-
tól. Még ma sem értem, hoW 
történt. 

A baleset egy pillanat alatt 
megtörténik. E.gy óvatlan lé
pés, egy rosszul ki.számított 
mozdulat és nagyon sokan 
egy életre ro:'Okanttá., nyo
m.orék:ká válna'.c. A vasút ve
s:ziélyes üzem, minden moz
dula,tot, minden 1épést meg 
kell gondolni. 

Dr. Bánkfalvy Gyula 

Miskolc Gömöri pálya.udvar 
kollektívája az elmúlt e52ll.en
dőben eredményesen dolgo
zott. A2 élüzem célcs:itűzéseket 
minden tényezőnél teljesítet
ték. A teherrnnatok me.'let
rend szerinti indításáná.l 73,1, 
a műszaki-gazdasági kocsdtar
tózkodásnál pedig 96,76 száza
lékos eredményt értek el. A 
teherkocsi.k ra.'rsúlyk.iha.sz:nálá
sánál az előírt 101,4 százalék 
helyett eredményük 105,19 szá
zalék. 

A szocialista brigádok érdeme 

Halálos vagy csonkuláso.5 
baleset két éve nem volt. Az 
elmúlt évben csökkentek a.z 
igazolatla.n távolmara.détsok is. 
Mfg 1966-ban 16 főt kellett iga
zolatlan mulasztásért felelős
ségre vonni, addig 1967-ben 
mindössze 7-en mulasztottak 
igazolatlanul. Csökkent az ita
lozók száma is. E:r.ek az ered-

Vác állomás dolgozói az el
múlt évi tervet élüzern-s2lint.en 
teljesítették. A személyvona
tok menetrend szerinti indítá
sánál 99,4, a tehervonatoknál 
pedig 84,5 százalékoo ered
ményt értek el. Tú:l>teljes!t.et
ték a tehez-vonatok átlagos ter
helési tervét és a kocsitartóz,
kodási idót is. 

Eredményes munkájukon kí
vül az állomás kollektívája di
cséretet érdemel azért is, hogy 
az állomás csinosítása, virágo
sítisa érdekében a vállalt 185 
óra társadalmi munkáva.l 
szemben 569 óra társa.da!mi 
munkát végeztek. Ez az ered
mény elsŐ6orban a szocialista 
brigádok érdeme. 

T. S. 
RöYid idő alatt !kellett fel

mérni az igién�et. Megfelelő 
helyet, programot kiviteli 
terveket, anyagot, kapacitást, 
hatósági és közműen.ged,élye-
ket kellett biztosítani. A:1..,....-----------------------------------

- Tö,·ött ablal.� liideg la·ocsi 
Február 17-én a 8629-es sz. 

vonattal utaztam Za.la.egerszeg 
-Körmend és vissza .a baján
senyei vonalon. Amikor fel
szálltam az 50 722-es sz. 2. osz
tályú kocsiba, meglepett, hogy 
üresen közlekedik. Csakhamar 
srembetűnt, hogy két ablak is 
törött. Az utasok elmondása 
szerint ez a kocsi már február 
15-e óta így közlekedett. Moot 

igényfelm,é:résre az.ért volt új
ból szü.�. mert ugyan ké
szült korábban e,gy felmérés, 
mintegy 900 millió forintról, 
az azonban nem vette figye
lembe az országos közlekedés
politikai és fejlesztési terve
ket, vagy arok l.smeretének 
hiányában kés.ziilt. 

Segítettek 

a mozgalmi szervek 

Nem sokan hittek aibba.n, 
hogy a közel 150 helyen folyó 
építkezések időre befejezőcl
nek. Nem táplálta ezt a hitet 
az a tény sem, hogy az első 
félévi teljesítés 0.6%-os volt. 
Volta..1- azc>.'lban, nem kevesen, 
akik \;.étked.és helyett dolgo2ll1i 
kezdtek. A párt, s::a.kszerve
zeti és szakmai szervek döntő 
többsége fcmto.s feladotá=k 
éf-ezte, hogy felszámolja, VCI.{f1J 
segitsen felszámolni a. szociális 
lemara.dásolcat. Nem egy he
lyen a; szocialista brigádok 
vállalása.inak részévé vált e 
munkák ,meg-i;alósításá=k se
gítése. Talán először fo..ndult 
elő a vasút történetében, hogy 
minden le!1etséges eszközt 
igénybe vettek a megvaló.s.í
tásra. Igy állami. tan.ácsi és 
l!zövetkezeti építőipar igény
be\·ételére is sor kerult. Mégis 
a lé'"cesítmé.,yek tö1lbségét a 
MAV házilagos építóid)ara va
lósi'!.otta meg. 

A Pálya.fenntartási szakszol
gálat sokszor erején felül vál
lalta - átérezve az ügy fon
tooságát - és teljesítette eze
ket a beruházásokat. 

A =ciális beruházásokon 
kfvül a vasutasok lakásprob
lémáinak megoldása tekinte
tében is nagyot léptfu-.,Jc előre. 
1967 -ben több m.int 80 millió fo
rintot fordítottunk la.kásokra 
oly módon, lw{íy ezeket a hi
teleket a. ta.nácsi s=e1'1'ek részé-
1'e adtuk át, me1yek fejében. <1 

tmuícsok 1967-ben 80-100 és 

Szolnok állomás vezetői elégedettek 
a múlt évi teljesítményekkel 

Három éve tart a szolnoki 
rekonstrukció, s ez alatt az idó 
alatt - e nagy munka ellenére 
is - az állomás teljesítménye 
szinte évről évre emelkedett. 
Ahogy nőttek a feladatok, az 
igények, úgy születtek az 
újabb és újabb munkasikerek. 
A szolnokiak tudják, hogy csak 
szMga.lma.s és következetes 
munkával tiégezhetik el a rá
julc váró felada.tokat. Az akti
vitással. az igyekezettel nincs 
baj. Az elmúlt évi tervüket 
102,66 s::áza.lékra tel;esítették, 
s minden tényezőnél elérték az 
élüzem-szintet. így érthető, ha 
Haroitai László állomásfőnök
helyettes és Szép Ferenc, a 
szakszervezeti bizottság titkára 
nagyon is elégedettek. 

Kiemelkedő eredmények 
- Az állomás teroteljesítése 

az elséi és másodil. negyedé"
ben, va.lamint a harmadik ne
gyedév első felében különösen 
kiemelkedő volt - tájékoztat 
az állomásfőnök-helyettes. -
A tehervonatok menetrendsze
rúségében a. 1Z százalékos te-rv
vel szemben 83,27 száza.lékos 
eredményt értünk el. A kocsi
kiha;sznlilásí te-rvet 98, a ko
csita-rtó::kodást pedig 92,11 szá
zalékra. teljesítettük. Külön 
örömünkre szolgál, hogy az egy 
szolgálati órára eső vonatkilo
méter a vonatkísérőknél a már 
felemelt 3,79 óráról 3,8 órára 
emelkedett. Ezt az eredményt 
elsősorban a kitűnő összhang
nak és az anyagi ösztönzésnek 
tulajdonítjuk. 

- Az e-redmények eléréséhez 
nagy lendületet adott a, jubile
umi munkaverseny - veszi át 

a szót az szb-titkár. - A 

munkave-rsenyben. elsősorban 
a termelési mutatók emelésé
re, a. hiányosságok megszünte
tésére törelcedtünlc. A szociali&
ta. brigádok kivétel néllcül túl
teljesítették vállalásaikat. 

Az állomás vezetői elmon
dották még, hogy az 1966. év
hez viszonyítva Z órával csök
kent az idegen kocsik ta.rtóz
kodási ideje és 30 százalékka.Z 
kevesebb az egy kocsira es6 
kárösszeg is. A kereskedelmi 
szolgálat pedig egészen kima
gasló munkát végzett. Az áru
szá!Iltási tonnatervet 106,8 szá
zalékra teljesítették. Kitűnő 
és gyümölcsöző kapcsolatot 
alakítottak ki a szállíttató vál
lalatokkal és csak t1. második 
félévben 8600 tonna. fuvart 
,,szereztek". Ezt a jó kapcsola
tot a jövőb.en még tovább kí
vánják fejleszteni. 

- A jó összhangra, az egyet
értésre mi sem jellemzőbb -
mondja az állomásfőnök-he
lyettes - mint az, hogy akkor, 
amikor a rekonstrukció meg
követeli a különböző technoló
giai folyamatok gyors módosí
tását, azt a térf6nökök a hely
zetnek megfelelően, g�•orsan és 
egyetértésben hajtják végre. 
A fútőházzal i., nt1.f1lJOn jól 
:negértjük és 1cölcsönösen se
gítjük egymást. 

Ön11111gukat múlták felül 
A szolnokiak eredmén}"e an

nál is Inkább dicséretes, mert 
(l 1'ekcmstrukció mia.tt munka
körülményeik nem a legjo'J
bak. Az átépítés egyrészt llát
ráltatja, késlelteti a forg.'.'.mat, 

másrészt pedig ez a nagyará
nyú rekonstrukció plusz mun
kát ad az állomás dolgozóinak 
is. 

Ennek ellenére a szolnokiak 
szinte önmagukat múlták felül 
Az eredmények azonban köte
leznek is. Hiszen az 1968-as év
ben nemcsak a munka megja
vítására kell törekedniök, ha
nem megkezdődik a felvételi 
épület átépítése, illetve újjá
építése is és ez úja.bb 'Jonyo
!ult feladatok elé állítja a, cso
mópont dolgozóit. S hogy t'zt a 
munkát sikeresen és eredmé
nyesen végezhes.sék el, még 
jobb, még pontosabb munkára 
lesz szükség. 

A feladatok tehát nagyok. 
De a szolnokiak minden bi
zonnyal ezt az akadályt is si
keresen veszik. 

(Szerén)'i) 

M I LL IÖS 
M E GTAKARÍTÁS 

Eredményesen dolgoztak 
Debrecen állomás dolgozói az 
elmúlt esztendőben. A kocsi.
tartózkodási idó csökkentésé
vel 722 00-0 forintot, az idegen 
kocsik tart.ózkodásánál pedig 
3400 forintot tabritottak meg. 
E jelentős eredmény mellett 
55 639 tonna áruval szállft.ot
tak többet, ami azt jelentette, 
hogy a vá.llalatoklnak 1967-ben 
2782 .koc:aval tudtak többet 
adni. 

Az á1lc:nás energia.fe1hasti1-
nálását,áJ. is mintegy 210 OOO 
for.int megtakarítást értek el 

a télen, amikor az utasok min• 
den !tis melegért nagyon há
lásak, miért fordulhat elő ily-en 
eset, hogy kitört ablakú, telje
sen hideg kocsikat közleked• 
tetnek. Ez gazdaságtalan a 
vasútnak és bosszúság az uta• 
soknak. 

l\larkos József 
Za!laegerszeg 

Vasíitőrök a társadalmi 
tulaidon védelméért 

Az alig hatéV'es múltra 
viS1SZatekintó, kis létszámú vas
útórség, a szegedi igazgatóság 
területén mindössze négy szol
gálati helyen végzi feladatát. 
Munkájuk nem kimondotta., 
csak a bűnüldözés, gondosan 
ügyelnek a mun.k:afegyelemre, 
az utasításszerű szolgá.l.at-ellá
tá.sra és a társadalmi tulajdon
ra. A2 ő munkájukból idézünik 
fel egy-két történetet. 

Ha.jna.l István kis:kunl1ala
si vasútőr december 15-én este 
tetten érte Pesti Dezső kecske
méti lakost, az AKÖV dolgo
zóját, amikor a váróteremben 
ellopta Jáger Imre - középis
k.olru tanuló - aktatáskáját é,; 
a benne levő táskarádiót. A 
teut elkö,,etőjét átadták a 
rendőrségnek. 

� szol�tukért die&éret 
illeti a kecskeméti va.sútórsé" 
két tagját, Kuruza;b6 Imre IL 
és B. Szücs Ambrus vasútőrt. 
Fegyelmezett szolgálatuk el'ed
ményeként az elmúlt év vé
gén, a 751. gyorsteher érkezése 
után megkezdték a vonat rako
mányainak ólomzár-vizsgála
tait. A Gye 22-55-148 3926-
8. sz. e:rportos kocsinál Kun
szabó észrevette, hogy a vasúti 
és vámólom sérü.l.t. Az ese
ményt �nnal jelentették az 
állomásfőnöknek, a szolgálat
tevöa.ek és rendőrségnek. 

A tiszti őrs ügyeletese el
rende1te az áru vizsgálatát. A 
vonatvezető jelenlétében a ko
csit felnyitották és megállapí
tották, hogy egy kartondoboz 
(25 kg) szalámi hiány:;:ik. 

A következő nap ugyanaz a 
mozdonyszemélyzet továbbí
totta gépével a 760. számú vo
natot. A kecskeméti rendőrség 
a vasútórség tagjaival várták 
a vonatot és a zárjelző előtti 
Iz-kocsiban megt.a.].á1Jtá. a sza
lámi üres kartondobozát, majd 
a mozdony átvizsgálásakor a 
szerkocsin levő szerszámoslá• 
dából előkerült a 25 kg sza
lámi. 

Arról, hogy hogyan került 
oda, sen.s:i sem akart tudnl. A 
sze."SZámoslá.ciá.nak a kulcsa a 
mozdonyvezetónél volt, illetve 
a vizsgálat előtt nem tudott a 
kulcs holiétéről, majd amikor 
elókerült, megkezdődött a sze
mélyzet kihall.garasa. A:z ügy 
Virá.gh László mozdonyvezető, 
a szegedi fűtőház dolgozója 
elleni vádemeléssel zárult. 

A vasútórök eredménylis
táján srerepel körözött sze
mély elfogása, disszidensek és 
sok más bűncselekmény le
leplezése, k.á.rok felfedezése. 
Nem !tis érték az sem, amit a 
vasútórség tagjai mentenek 
meg éber szolgálatukkal. 

Cserháti Júr.scf 

) 



MAGYAR VASUTA� 

A baráti vasutak életéből 

Elkészükek az NDK közlekedésügyi tervei 
A szocializmus rendszerének 

eredményes fejlődése az új 
gazdaságirányítási rendszer 
bevezetése az NDK közlekedési 
szektorában is új feladatokat 
eredményez. A népgazdaság 
szerkezeti módosulásai, a la
kosság élet- és közlekedési 
igényei - 1980-ra 2,4 millió 
magántulajdonban levó gép
kocsival számolnak - az ipar 
és mezógaz.daság Igényei a 
közlekedési ágak szerkezeti 
módosításait, valamint ezek 
komplex együttműködésének 
és a fuvarozási feladatok meg
változását vonják maguk 
után. A Német Szocialista 
Egységpárt Központi Bizott
sága éppen ezért tűzte ki fel
adatul, hogy az ország részére 
dolgozzanak ki egy általános 
:cözlekedési koncepciót, a kör
zetek részére pedig általános 
közlekedési terveket. 

1967 közepéig okmányok 
készültek a közlekedésügy 
feilódéséról. 

1980-llf elkés'l:fiették a 
vasút fövonalain beveze
tendö korszerű fuvarozás! 
módok általános kijzleke-

dési tervelt, 
valamint a távolsági közúti 
hálózat fejlesztésére vonatkozó 
általános terveket. A továb
biakban elózetes terveket ké
szitettek a közlekedési ágak
nak 1980-ig történő alakulásá
ról. Az okmányokban leszöge
zett közlekedési politika célja 
abban áll, hogy a fejlesztés 
Időszakában meg kell terem
teni a közlekedésügyi appará
tus olyan elemeit, amelyek a 
népgazdaságnak a közlekedés
üggyel szemben 1990-től 2000-
ig támasztandó alapkövetelmé
nyeinek is megfelelnek. 

Az általános közlekedésügyi 
tervek kidolgozása 3 ütemben 
történl Az elsó és a második 
fázisban lefektették a közleke
dés és a közlekedési hálózatok 
fejlesztésére vonatkozó alap
elveket és kidolgozták awk 
elemzését. Az eredmények ké
pezték a harmadik fázis alap
ját, melynek keretében a kör
zetek közlekedésén belül az 
egyes szektorok fejlesztési vo
nalait kidolgozták. 

Mit ta.rtalmaznak az általá
nos közlekedési tervek? 

A közúti közlekedés kon
centrálási folyamatának eló
feltétele például az, hogy ki 
kell egészíteni az NDK jelen
legi autóműút-hálózatál Az 
általános közlekedésügyi terv 
előirányozza azt, hogy 

a.z első Időszakban 1:! kiiz
lekedéslleg fontos várost 
közvetlenül kapcsoljanak 
be a.z autóműút háló-

zatba. 

Az NDK területének kb. 60 
százalékát, az NDK ipari köz
pontjainak pedig mintegy 75 
százalékát az autómúutak von
zási körzetébe bevonják 

A Német Birodalmi Vasat 
(DR) másik elsórangú felz.data 
a városi gyors közlekedési 
rendszereknek Berlinben, 
Drezdában. Lipcsében, Halle
ban, Magdebur�'--·• és RQs
tockban történő kiép!téséből 
adódik. Objektív szükségesség 
az, hogy a vasutat a telepü
lési centrumok helyi forgalmá
ba fokozottan vonják be. Ez 
egy rendkívül nagy forgalmú 
helyi közlekedési hálózat ki
építését követeli meg. Ezzel 

tehermentesítik az utakat és 
biztosítják a jövőben is a 
nagy városok életképességét. 

Ennél is közelebbi feladat, 
hogy 

a vasút a lf'lzvontatásrol 
gyorsan térjen ü a mo
dern vontatási módokra. 
Ezt az áttérési 1975-11 

végre kell hajtani. 
Ekkor a vontatás 80 százaléka 
hárul majd a Diesel-vontatás
ra és 20 százaléka a villamos 
vontatásra. A tervbe vett ,zer
vezési intézkedések eredmé
nyeképpen pusztán a i,asútnál 
1970-ig 57 OOO munkaerónek 
kell felszabadulnia. 

Amíg a fóvonalhálözatot 160 
km/óra műszaki sebességre 
építik át, addig a mintegy 
10 OOO km hosszú mellékvonali 
hálózatot a népgazdaságilag 
szükséges mértékre csökken
tik. 

A közlekedés szerteágazó 
problémái nélkülözhetetlenné 
teszik a hosszú lejáratú terve
zést, hogy a legjobb változato
kat kello időben felismerhes
sék. 

Karl Helnz GummJcb 

Bad Schandau határállomáson (NDK) egész éven át nagJ 
tranzitforgalmat bonyolítanak le a német és a csehszlovák 
vasutasok. Bad Schandau ugyanis közös NDK-csehszlovák 

határállomás. 

A DR-nél automatizálják 
a vonatátvételt 

- Orlás darn esodálkoztat
Ja el a nézóket azon a helyen, 
ahol a moszkvai metró Vol
honka állomá§át építik. A ki
ásott gödrök megalapozásához 
masszív betontömböket szál
mentumát képezik. Fesztávol
sága 40 m! Speciálisan föld
alatti állomások építésénél 
használják. Az óriásdaru eme
lőképessége 20 tonna. Ilyen 
súllyal a korábbiak nem tud
tak megbirkózni . 

Az NDK zwickaui teherpá
lyaudvarán a közelmúltban új 
módszert vezettek be a vona
tok átvételénél. Egy vasutas, 
nyakában kis adó-vevő készü
lékkel haladt a szerelvény 
mellett, leolvasta a kocsiszá
mot, utána a kocsibárcát, az
után a készülékbe bemondta 
az adatokat. Az általa mon
dott adatok egy távgépíró-iro
dába kerültek. Ott az adatokat 
felvették, felülvizsgálták és 
kiállították a kocsibárcát. Az 
adatok koordináltan egy lyuk
szalagon gyűltek össze, ame
lyet a szármtóközpontba ta
vábbítottak. Onnan kevéssel 
késöbb visszaérkezett a fék
és kocsibárca. 

A kísérlet során 40 vasutas 
vizsgálta a teherkocsipark in
tézésének és leszámolásának 
automatizálását a gyakorlati 
életet megközelító feltételek 
mellett. Ezzel jelentós lépést 
tettek azon az évek óta <'lő
készített úton, amelynek az a 
célja, hogy a forgalomidnyí
tó szolgálati helyek részére az 
elektronikus adatfeldolgozás 
segítségével gyors. pontos és 
ésszerű. információ révén a 
uállítási kapacitás jobb ki
használását lehetóvé tegyék. 

Zwickauban gyűjtötték llZ 
elsó gyakorlati tapa.;ztalalo
kat az adatfelvételre és azok 
továbbítására vonatkozóan, 
technológiai eljárásokat és ké
szülékeket próbáltak ki. Ta-
• nulm.ányozták az ember és a 
technika kapcsolatát, mivel az 
ember épp úgy, mint uelótt, 
most is az automatizálási lán
colat kezdeti és végsó láncsze
mét alkotja és továbbra is fon
tos szerepet játszik. tgy ,Jéldá
ul az adatokat kézibill�ntyűs 
készülékkel vették fel és rá
dión továbbították. Tervbe 
van véve ezzel kap�5:1::i.tban 
azonban a rádióval történö 
szóbeli értekezés is. 

A teherkocsi intézés és le
számolds céljait szolgáló 
ADAG-rendszer bevezetésének 
elsó ütemét 1970-ig be kerl 
fejezni. Több mint 1000 adat
felvevő helyet kapcsolnak be a 
hálózatba. Ez mintegy 10 OOO 
vasutast érint, ezek feladatai 
és szolgálati munkaköre meg
változik. A műszaki forrada
lom megköveteli tőlük a forga
lomirányítás és szervezés mo
dern módszereinek elsajátitá
sát. Pusztán a távgépíró irodák 
részére 5800 vasutast kell ki
képezni. 

K-H.G. 

Új szovjet Diesel-mozdony 
A Munka Vörös Zászló

rendjével kitüntetett Ljugyl
nov-i Diesel-mozdonygyár 
megépítette a TG-16 típusú 
teher- és személyvontatásra 
egyaránt alkalmas nagytelje
isítményú Diesel-mozdonyt. Az 
új, kétrészes nyolctengelyes, 
3280 lóerős gép hidraulikus 
eróátvitelú. A mozdony 
melynek elődjével, a TG 102-
vel szemben számos vitatha
tatlan előnye van - a kes-

1a keny és s•éles r. ·omtávú vo
._ nalakon egyaránt haszná!ha-

tó. Az alvázcsere lehetőségé
vel Dél-Szahalinon is megol
dódik a Diesel-vontatás be
vezetésének problémája. 

Az új gépnek egyszerű, ké
nyelmes a vezetőfülkéje. A 
kapcsolóasztal számos része 
plexitböl készült. A szakembe
rek véleménye szerint a moz
donynak nagy üzemelés; pers
pektívái vannak aránylag kis 
méreteit, súlyát s azt a körül
ményt tekintve, hogy 1000 
mm� nyomtávtól 1676 mm
ea nyomtávig használható. 

ELEKTROl'tlOS 

V ÁLTÓltlELEGÍTŐK 

A szovjet vasutak els6 ízben 
a Riga-Jelgava szakaszon al
kalmaztak a váltók hótól-jég
től történó megtisztítására vil
lamos melegítő berendezéseket, 
melyeket magasfesziiltségiI vil
lanyvezetékról táplálnak. A 
KTP-40-10/0.4-0.23 kilo
volt típusú, feszültségcsökken
tő transzformátorállom.ásolmt 
a vá1tók közelében helyezik el 
s ezzel lényegesen csökkenthe
to7t a kábelre fordított kiadá
sok. 

A melegítő berendezéseket 
központi diszpécser irányítja 
és elleórzi, de egy, a közelben 
felállított „asztalról" I.Y vezé
relhetók. Helyben vezérlésre 
történő á ttérés.nél, a diszpécser 
munkahelyén fényjelek gyul
ladnak ki. 

A váltómelegítő m(lködésére 
vonatkozó vizsgálatok és meg
figyelések azt mutatták, hogy 
mínusz 24 fokos hőmérséklet
nél, a bekapcsolás után 3 és fél 
óra elteltével a sínfejek és a 
csúcssínek plusz 9-11 fokra 
melegsz�k fel s így a váltók 
pontos munkája hóesésnél 
vagy hóviharoknál nem szen
ved zavart 

A magasfeszűltsé� távveze
ték árama, pályamunkáknál 
villamos szerkezetek táplálásá
ra is felhasználható, s már ez
zel lényegesen csökken a vál
tóknak melegítő felszerelésére 
fordított kiadások megtérülé
&ének ideje. 

Landler J enöre 
emlékezünk 

Utántu&ó 

- Minden utashoz kedves 
(Gusztáv Krippl rajzai) 

S00 vagonból 
álló tehervonat 

Az Egyesült Allamok Nor
folki és Nyugati Vasúttársa3á
ga a közelmúltban közleked
tette történelmének, de talán 
az egész vasúttörténelem leg
hosszabb vonatát. A te:1ervo
nat, amely a nyugat-virginiai 
Iaegerból az Ohio állambeli 
Portsmouthba közlekedett, 500 
vagonból állt, terhelése pedig 
47 ezer tonna volt. Az óriás 
szerel vényt 3 darab 3600 ló
erós Diesel-mozdony vontatta, 
míg a; szerelvény közepén 3 
rádióval irányított, úgyneve
zett „rabswlga" Diesel-moz
dony segítette az elöl fogatolt 
moz.donyokal 

N
egyven évvel ezelőtt, 1928. 

február 25-én halt meg 
Landler JenlJ, a magyar és a 
nemzetközi munkásmozgalom 
kimagasló egyénisége. 

1875. szeptember 23-án szü
letett a Zala megyei Gelse köz
ségben. Gyermekkorának nagy 
részét Nagykanizsán töltötte. 
18 éves volt, amikor Budapest
re került, ahol a jogi tanulmá
nyok mellett, egyre nagyobb 
tájékozottságra tett szert a po
litikai életben is. A szükséges 
ügyvédi gyakorlat megszerzése 
után ügyvédi Irodát nyitott a 
!óvárosban. 

A biztos jövedelemmel, ti�z,. 
tes polgári élettel kecsegtetó 

1 életmódnál azonban jobban ér
dekel te a kisemmizettek sorsa, 
a szociális igazságtalanságok 
leleplezése. Az 1904-es vasutas
sztrájk után a vasutasok igazát 
védi. Ekkor már alapos isme• 
róje i,olt a vasutasok gazdasá
gi és politikai helyzetének, s a 
későbbiekben sem szűnt meg 
vezetöjük, igazuk védelmezóje 
lenni. 1905-ben Vasutasok Lap
ja címen újságot indít a 
vasutas mozgalom segítése ér
dekében. 1906-ban csatlakozott 
a Vasúti Munkások Országos 
Szövetségéhez. Lapját 1907-ben 
beleolvasztotta a Magyar 
Vasutas-ha, amelynek szer
kesztésében maga is részt vett. 

Landler Jenő a vasúti mun
kások mozgalmán keresztül 
került a szociáldemokrata 
munkásmozgalomba, amely
nek rövidesen egyik legnépsze
rűbb, legismertebb agitátora és 
szervezője lett. A párt vezetői
nek árulása hosszú időn ke
resztül gátolta abban, hogy a 
reformista ideológiától mentes 
szocialista forradalmárrá fej
lódjék. Landler azonban a szo
ciáldemokrata tömegmozga
lom olyan baloldali vezérel kö
zé tartozott, akik egy pillanat
ra sem szakították meg kap
csolataikat a munkások legszé
lesebb tömegeivel. Mint 1904-
ben, úgy 1918-ban is, egyik ird
n111tó;a volt a nagy vasutas-

sztrájknak, amely utd11 letar
tóztatták. Az első világháború 
éveiben nagy szerepe volt a 
háborúellenes mozgalomban. 
Mint a Szociáldemokrata Párt 
balszárnyának egyik vezetője 
részt vett a Tanácsköztársaság 
létrehozásában. 

A Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom eszméinek elterje
dése hazánkban, valamint a 
Magyar Tanácsköztársaság 
döntő fordulatot jelentett éle
tében. Végső soron a Tanács
köztársaság hősi harcaiban váll 
igazán kommunistává. A forra
dalom emeli a legmagcuabb 
poziciókba. A Tanácsköztársa
ság idején kereskedelemügyi éa 
belügyi népbiztos, a pártveze
tóség tagja, a Tanácsköztársa
ság védelmében harcoló III. 

hadtest parancsnoka, majd a 
Vörös Hadsereg főparancsnoka 
volt. 

A Tanácsköztársaság bukása 
után emigrációba kényszerül. 
De a haza határain túl sem 
szűnik meg harcolni a magyar 
és a nemzetközi munkásmoz
galom ügyéért. Bécsben a 
Kommunisták Magyarországi 
Pártja egyik i,ezetője, a hazai 
illegális szervezetek munkájá
nak egyik irányítója. Részt vett 
a Kommintern · III. és IV. 
kongresszusán. Jelentós része 
volt 1925-ben az MSZMP lét
rehozásában. 

A megfeszített munkatempó, 
a megpróbáltatások felőrölték 
erős szervezetét Is. 1928. feb
ruár 25-én szivbetegségben halt 
meg a franciaországi Cannes
ban. Holttestét Párizsban ,il
hamvasztották. A francia mun
kásosztály, Párizs népe a Kom
munárdok falánál búcsúzott 
Landler Jenőtől. Bécs kommu
nistái egy hétig állto.k díawr
séget ravatala mellett. Gvá.tz
ünnepséget tartottak hamvai 
felett Berlinben is. Moszkvá
ban a Vörös téren újból fel
ravatalozták, s 1928. augusztua 
3-án a Kreml falában elhelvez
ték a hamvait őrző urnát. 

Halálának 40. évlordulójá!I 
tisztelettel adóztlllk emlékének. 

KŐBÁNYAI KÖSZÖNTŐ 
Bejáró munkások estje a Törekvés Müvelödési Házban 

Nagy, koromtól szürke épü- ka további kiterjesztésére és 
let a 'l'örekvés Miivelóciési Ház . . tartalmi javítására buzdítottak. 
Komor külseje miatt sokan Példának egy, a tájékoztató 
irónikusan „gabonaraktárnak" pontjai közül: 
is nevezik. ,,Rendszeresíteni kell a bejá-

A belépő azonban hamar el
!elej ti mindezt, mert az 59 he
lyiségből álló intézmény min
dig kínál érdekes, vonzó prog
ramot a szabad idejükben pi
henni vágyó vasutasok
nak. Sok esetben awnban 
más vendégeket is fo
gad, otthont ad a környezó 
üzemek nagyszabású rendezvé
nyeinek. 

tgy történt ez február 17-én, 
swmbaton este is, amikor több 
köbányai gyár vidékről bejáró 
dolgozói és hozzátartozói tar
tották a Törekvésben hetedik 
nagy, műsoros farsangi bálju
kat .,Köbányai köszöntő" cím
mel. 

rók klubestjeit, ahol az őket 
érintó problémákat vitatják 
meg. Ezeket össze kell kötni vi
lágnézeti elóaddsokkal, táncos 
uzsonnákkal, filmvetítésekkel, 
zenei fejtörőkkel és különbözó 
vetélkedőkkel." 

A bál vendégei között volt 
dr. Baranyai Pálné, a Minősé
gi Cipőgyár párttitkára és dr 
Parányi Józsefné, a KISZ X. 
kerületi bizottságának titkára, 
Simon László. a Szakszerveze
tek Budapesti Tanácsának 
munkatársa. Valamennyien 
hangsúlyozták, hogy kezdetben 
bizony nehéz volt megközelí
teni, megnyerni a vidékről be
járó embereket, de ma már 
nagy sikereket könyvelhet el 

Töródnek a beiárokka/' és szinte országossá terebélye-
1 aedett a bejáró emberek sor

aával való törődés. 
Miközben néhány szót vál

tánc, vers váltogatta egymást. 
Szólt a zene, .,munkálkodott a 
cimbalmos", de a tv- és rádió
riporter is. Az egyik KISZ-es 
kislány a sztárparádé belépó
jegyeit, azaz téglajegyet árult. 
Ezek árát a kóbányai úttörők 
balatonlellei táborának építé
sére fordítják. 

Műsor után ketté vált a kö
zönség. Sokan a táncterembe 
siettek, ahol a Sztriusz-zene
kar pengette a talp alá valót, 
mások pedig a színházterem
ben maradtak, hogy résztvevői 
vagy nézöi legyenek a bejiró 
dolgozók körében is n�rszerű 
Ki mit tud vetélke:iónek. A 
nagy vetélkedő győztese vcr
bunkjával a Törekvés Miiv� 
lódési Ház férfi tánckara lett. 

A Törekvés Múvelódési Ház 
ezután reggelig hangos volt a 
daltól. tánczenétől, több mir,t 
ezer ember szórakozott a „Kó
bányai köszőntó" jól szervezett 
nagy sikerű farsangi estjén. 

Zámbó István - Szívesen fogad;uk a ven
dégeket - mondotta Balogh 
Lajos, a művelódési ház igaz
gatója. - HtSzen az :EszJ.ki 
Jármiijavttó dolgozóinak 60 
százaléka u bejáró. 

tottunk a báli fehérasztal mel- ,------------
lett, a jó nagykátai borból !s 
kortyolgatva. kiderült, nogy 
Nagykáta nemcsak nedűjével 
képviselteti magát, hanem sok
sok „bejáró" vendéggel, és 
mint az egyik rendező szerv, 
tánccsoportjával is, amely üve
ges tánccal szórakoztatja a 

A bejárók továbbképzése, 
művelődése és kulturált szóra
kozása egyébként már több éve 
állandó témája a szakszerve
zeti szerveknek, a párt és a 
KISZ X.. kerületi bizottságának: 
is. 

Petró József, a Szakszerveze
tek Pest Megyei Tanácsa szer
vezési és káderbizottságánalt 
vezetője elmondotta, hogy a 
báli nap délelőttjén a szakma
közi bizottság ankétot rende• 

zett a Törekvésben. Résztvevői 
azoknak a vállalatoknak a 
szakszervezeti titkárai voltak, 
ahol különben sok a bejáró 
munkavállaló. A megbeszélé
sen hasznos tájékoztatást ad
tak e nem könnyű feladattal 
birkózó szakszervezeti veze
tőknek. Többek között a mun-

vendégsereget. 

Baráti ölelltezéa 

Felkerekedtünk tehát, és a 
valóban seregnyi bálozóval 
megtelt színházterembe men
tünk, hogy megnézzük a mű
sort. Kedves, bardti ölelkezés
nek is nevezhettük volna a 
programot, cimelyet a fóvároi,i 
üzemek és a vidéki miivelődési 
házak amatór csoportjainak 
produkcióiból állítottak össze. 
A bőripariak kórusa után a 
Törekvés Táncegyüttes, majd a 
jókedvű hét tápiószecsői dalos 
ör�ny következett. Dal, 

F.ato:ok szenóti.'l;e 

1968. január 2-án KISZ sw
clalista brigád alakult a MAV 
pécsi igazgatóság számvite'.i 
főnökségén. A brigád tagjai 
többek között vállalták: az 
eddigi 10 dolgozó helyett, ezen
túl négyen készítik el a for
galmi havi csúcsösszesítóket, 
a havonként engedélyezett 
túlórakerethez viszonyí!Qttan 
2 órával csökkentik a túlórák 
számát, részfizetéseknél j1iánv
zás esetén brigádon belOl 
megoldják a helyettesítésl 

Ezenkívül a brigád minden 
tagja részt vesz politikai okta
táson. elősegíti a jó koliektiv 
szellem kialakulását. A közös 
cél elérése mellett, egymás 
egyéni problémáinak megoldá
sában 1S közreműködnek. 
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Látogatás a Testvériség háza táján korszerűsítése után ,szünnek meg 
-

- A szocialista brigád eiJa 

A Testvériség SE 1909 óta 
működik, rövidesen fennállá
sának hatodik évtizedét ün
nepli. A sportkör elnöke Ta
mics Ernő, .,régi róka" a ;port
életben. Mégis, kissé meghök
kent, amikor ezzel a kérdéssel 
kezdtük a beszélgetést: 

vémég 1967 611zén az NB III

na.k ill kénytelen tiolt búcsút 
mondani. Az elnök azonban 
bizakodik. Jól sikerültek a 
kedvezményes átigazolások, az 
ifjúsági csapat pedig - micso
da ellentét! - bajnokságot 
nyert az elmúlt évben. Több 
tehetséges fiatal ebben az év
ben "már az első csapat kere
tének lett a tagja. A cél: vi.!z• 
szajutni az NB III-bal 

üzem dolgozói szívesen veszik 
igénybe a ,·íz!sport számos le• 
hetőségét. Gondot ;elcnt m
szopt a péstújhelyi sporttelep, 
amelyet közösen bérel a Test
vériség az Autóta.ti SE-vel. A 
tervek szerint ezt 1969. január 
elsejével megszüntetik, azon
ban az igénybe vevő intézmény 
vállalta egy másik sporttelep 
megépítését. Igen, de addig hol 
lesz a Testvériség-labdarúgók, 
teniszezők, atléták otthona? 
úgy tervezik, hogy a Szállítók 
SE Czabán Samu téri • sport
telepén igyekeznek az átmene
ti időre „albérletet" szerezni. 

A Ma.g,Ja1' Vaeu.ta.., 1967. de- máját csúfítja, hogv az ott meg.szerzését tűzte célul a bu

cem,'beT 2-án megjelent szá- dolgozók a Ml.yi,ség szabad dapesti igazgatóság kereske. 

mában Hogyc.n készültek jel "nyUásá.t' deszkadaf'(J,bokkaZ 'fed- del.mi osztályához tactoz.ó 18 
a. télre? cúnmel többek között ték be és füté$i lehetőséget vizsgáló főkalauz. 

fc,glalkoztunk a Rákoorendero kfoán.tak biztosítani, különbö-

állomá.son tapasztalt szociális zó ooshordókból. A b&¼kat - Ankét a társadalmi t1ilaJ. 

körülményekkel, a sínek kö- korszerűbbé tenni nem lehet a don védelmérőL A sz.eged! Pá• 
zött felálliiott sarus bódék fen,t e.'lllített kötöttségek ·1y�enn�rtási �őnökségbez 1ar. 
helyzetével. A cifkkre dr. Te- miatt. Az áliomásr.ak ezen a tozo elomunkasok, pályame;. 
lek János, a burlapesti igaz,g.a- részén a vágányok átépítését terek, szakszervezeti ·és Párt

tá<ság helyettes vere� vála- most tervezzük, az átépí_� szervezeti aktivisták részére 
szolt. ,· ez a probléma · megszűmk. tartott tájékoztatást a Cson• 

- Ha, mint a Testvériség el
nökének, három klvánsp.ga tel
;esülne, mi lenne ez a három 
kívánság? 

Három kívánság 

fme a válasz: 
- Először: a 11, jelenleg is 

muködő, szakosztályu,nlcná! áZ
ta.lá11.os színv07ULl-emelkedés. 
Másodszor: olyan létesítmé
nyek bíztositása, amelyekben 
za1:arta!anul készülhetnének és 
rersenyezhetnénelc üzemi és 
11ti11őségi sportolóink. Harmad
szor: ;�bb anyagi ellátás, hogy 
- elsosorban - még több 
'1asutas -dolgozót tudjunlc a 
rendszeres testnevelésbe be
'llonni. 

Szép sportcsarnolc 

A Landler Jen.6 Jármújam
t6hoz szinte hozzáragasztott 
szép sportcsarnokban büszkén 
vezet végig az elnök. Minden 
szoba, minden szeglet a gon
dos karbantartásról tanúsko
dik. A súlyemelők számára kü
lön terem beépített dobogók
r..a!. Három öltöző- és három 
:mhanyozóhellfÍ,$ég tartozik a 
sportcsarnokhoz. A népszigeti 
víz1telepen, a versenyszakosz
tá!y megszűnése után is, moz
galmas élet várható, hiszen az 

A Testvériség elnökének há
rom kívánsága minden szem
pontból jogosnak, reálisnak 
túni!{. Kétségtelen, hogy sok 
segítségre van szükségük, hogy 
ezek a kívánságok megvalósul
janak. De az is biztos, hogy e 
kívánságuk megvalósulásának 
iegdöntőbb feltétele a Testvé
riség sportolóin. a sportegye
sület vezetőin múlik. 

„Rákosrendező á1lomá6on a 
vágányok között 4 darab f:'a
ru.sbódé van elhcJyezve, mely 
a vasúti kocsik rendezését 
végző dolgozók pihenéske 
szol,gál, mu;r.,kaszünetes idő
ben. A jelenlegi vágányten
gely csa:k minimális (75x250 
cm) méretű helyiség létesíté
sét engedi mEg és még ilyen 
kinlak!tás..iban is ílrszelvénybe 
ér. A felülvizsgálatnál megál
lapítottuk, hogy a létesít�
nyeknek =gymé-rvú hufn.yos
sága.i ninc.renek, de a külső fo,r-

Az állomás gazdasá,gi és rád megyei Rer,dőrfőkapi�;: 
mo2lga,lmi vezetői a hiányos- ság képviselője a társadalmi 
ságot nem csupán a sa.-usbó- tulajdon véuelméről. A fU,n. 
dék jelenlegi formájában lát• -vetítéssel egybekötött elóacJa. 
ják, ha..'lem abban, hogy az son sok szó esett a vagoook 
állom.ásnaik ezen a részén runcs dézsmálóiról, a vasűt rongá. 
megfelelő szociális létesít- lóiról. 

Vedres ló-zsef 

rnény. A kisméretű öltöZ-O· 
mosdó, a. dolgozók mosdási. és 
öltözködési lehetöségét nem 
bi...--tosítje,, ff1'!I e, sa-ru.sok a bó
déjuknál végzik a.z öltözködést 
éa mosakodást. A hiányossá/7ok 
megszüntetésére csa,lc az áHo
más tervezett ko�szerílsítése 
után kerül sor." 

A 11  működő szakosztály: 
atlétika, evezés, kézilabda, 
labdarúgás, röplabda, sakk, 
sulyemelés, tenisz, természetjá
rás, torna és tömegsport. Ha né
há;zy héttel előbb beszélge
tlink, úgy a ,birkózó- és a ka• 
; :i.kszakosztáÍyt is felsorolhat
tuk volna. Ezek azonban -
anyagiak hiányában, és mert 

A szokás hatalma 
A MÁV Szimfonikusok Dunakeszin 

Negyvenegy éves fennálilá
sa óta minden évb--""11. megren
dezi dalosestjét a Dunak,e;;zi 
Járműjavító Művelődési Házá
nak vezetősége. 

Pécsi. ·sttián vezényletével, 
amelyet Andor Éva. és Szigeti 
László, az Alla:mi Operaház 
'12.gjainak fellépése is felej the
tetl ern1é tett. 

, nem voltak fejlődőképések ,-
1068 február elsejével meg
szűntek. 

- úgy voltunk ezzel a kél 
s:::a.kosztállya.l - mondja Ta
mics Ernő -, mint a. gondos 
gazda. a gyümölcsfák nyesésé
vel. Búcsú.t mondtunk a lcét 
Bzalwsztálynak, hogy a többi 
erősebb legyen, jobban virá
oozzél., szebb gyümölcsöket 
itoz=on. 

A hag)•ományos bá11al �--
/ bekötött dalosest mindig ki

emelkedő esemény a járműja
vító h-ulturális életében. Ezen 
az estén évről é,Te bebizonyít-· 
ja a Fürjes Lajos karnagy 
vezet� ara.'lyk=rús férfi
kar, hogy megérdemelten vi
seli e kitüntető cfmel 

A reprezentatív műs,;,r szín
vonalát nagvba.'1 emelte a lr..1-
dapesti MÁV Szimfonikv.sok 
Zenekaráalak közreműködése 

Nagy sikert aratott a zene. 
kar és énekkar együttes kísé
retében Brestyánszky József
nek, a járműjavító nyugdíjas 
dolgozójának, az énekkar ve-
1er-án tagjának énekproduk
ciója. 

.A műsort ,a meghívott ven
dl.gek, hozzátar·tozók és az 
énekkar tagjainak családias 
ő&<;rejövetele követte. 

Szónyi Lajos 

B E ETHOVEN  E ST 
A Testvériségnek a magyar 

rport talajában erős gyökere
ket eresztett fáján a legerő• 
sebb hajtása a súlyemelő-szak. 
osztályé. A felnőtt csapat a 
magyar súlyemelősport legma
rasabb osztályában szerepel. 
i:::vek óta remek az utánpótlás 
Is ebben a szakosztályban. 
Csitneki és Bakos személyében 
még olimpiai kerettagok is ki
k.et·illtek innen, A kézilabda is 
a népes sza.l.;osztályok közé tar• 
t0zik : hét kézilabdacsapat mú
ködilc a 1..-ülönböző bajr.oksá• 
golcban. Az elmúlt évekhez vi
szonyítva igen nagy fejlődésen 
ment keresztül ,1 tornaszakosz
tály is, miután á"rákospalotai
újpesti általános iskolákból si
került' a toborzás. Két évvel 
ezelőtt még csak bemutatókon 
vettek részt a Testvériség-tor
násza�, tat·aly viszont már öl 
leány- és fiúcsapat indult a 
bajnokságban! 

- Nem bírom nézni, hogy ácsorog a gép, most annak je
leztem, hogy menjen a gurítóra 

A Vasutaro.� Szaksrerveret..e 
Központi Szimfonikus Zeneka
rának Beethoven-estjére feb
ruár 16-á.."l. került sor a MÁV 
Vezérigazgatóság Izabella ut
cai kultúrtermében. 

Endre közvet.!en modora, jó 
előadókészsége emeli a kon
cert színvonalát. 

Második szám vtjl.t a Hege
dűverseny. A közönség itt 
mindig felfigyel, hiszen mind
nyájan tudjuk, hogy Beetho
ven zongorista volt és mégis, 
ez a hegedúverseny elkápráz
tat és gyönyörködtet. A szólót 
Bostyál Kálmán játszotta, erő· 
telje.3 vonóvezetéssel, rnajd U
rai lágysággal és játékoo kedv
vel a népies tételnél. 

Egészséges sportélet 

Ha - a súlyemelőket kivéve 
- nincsenek is országos, lát
ványos eredményei a „Tesi
nek", azért egészséges sport
életről kaphatunk képet. A2 
üzemi bajnokság saklc, asztali
tenisz, namt- és kispályás !ab
dani.gásban folyik. Ez évben 
kézilabda- és röplabdabajnok• 
sággal is szeretnék a rendsze
res üzemi sportolást kibővíte
ni. A természetjárás éves ver• 
senynaptárában január 7-tól 
december 31-ig a kirándulások, 
túrák, tájékozódási versenyek 
egész sora szerepel. 

Ebben a légkörben szinte 
érthetetlen a labdarúgócsapat 
gyenge szereplése. Az egykori 
országos amatőr bajnok �est-

Kellemes 

délután volt 

A közlekedési tárcához tar
tozó tisztképző sakk-kedvelő 
hallgatói előtt a múlt hónap 
közepén Dely Péter nemzetkö
zi mester élménybeszámolót 
tartott a budapesti igazgatóság 
kultúrtermében. Méltatta a 
legjobb magyar sakkozók ered
ményeit, majd dicsérte a ha
zai versenyeken részt vet."Ó 
vasutas sakkozók szereplését 

A kérdésekre adott válászá
ban foglalkozott többek között 
Fischer amerikai sakkozó sze• 
mélyével is, akiről elmondta, 
hogy a világ legjobb sakkozói 
közé tartozik ugyan, de maga
tartása legtöbbször tarthatat
lanná teszi helyzetét a verse• 
nyeken. 

Az élménybeszámoló fény
pontja az volt, amikor a hall
gatók Dely Péterrel szimultánt 
játsz1iattak. , 34 táblán folyt a 
küzdelem, s csupán egy hall
gatónak sikerült győzni a nem
zetközi mester ellen. 

K�emes, nagyon szép dél
utáft;:volt; 

Bató Sándor 

Az I B lJ S-Z 

1968. évi társasutazásairol 
Európa, Afrika, Ázsia 
legszebb tájaira és városaiba juthat el 

.., 

Tavaszi kirándulások 
a veröfényes jugoszláv 
tengerpartra 
lstanbuli kirándulások 

és román 

Különvonat a prágai bélyegki6nitlr.sra 
Részletes felvilágosítás és jelentke%és 
az IBUSZ irodákban 

(Pusztai Pál rajza) 

- Filmvetítéssel egybekö
tött, jól sikerült élménybe• 
számolót tartott a MAV Híd• 
építési Fónökség sportl;cöri 
tagjainak Kozma István, a 
V�· olimpiai és világbaj• 
nok nehézsúlyú birkózója. Eb
ből az alkalomból a sport�ör 
elnöksége a. legjobb aktívá
kat megjutalmazta. 

- IIUISZ-klubok Szegeden. 
/1. szegedi ig,5.zgató.ság MHSZ
al.apszervezetének tagjai az 
elmúlt napokban tartottá:k 
meg ,•ez-etooégvá!lasztó tag
gyúlésüiret. Sor került há
rom klub megalakítá&'.\.ra is. 
A tartnlékosok klubja Mün
nich Ferenc nevét vette fel. 
Megal,5.kult a Zalka .Máté 
lövészklub és a Gagarin mo
dellező kiub. 

- HAl\IAN KATÓ nevét 
vette fel a Magyar Honvé
delmi Szövetség Hatvan ál
lomáson megalakult lövész" 
klubja. A klub 'Vezetősége és 
tagjai tervbe vették, hogy a 
MAV sportpályán évekkel ez
előtt megkezdett lőtér épí
tését ebben az évben befe
jezik. 

MAGVAR VASUTAS 
a Vasutasok Sza�ezeténelt . 

lapja 
Szerkeszti a szerkeszt6 blzotl>!ág 

F6surkeszt6: Gulyás János 
Felel6s sz�ke6'Zt6: V!sl Ferenc 

Szerke,czt&ég: 
Bud•-· VI„ Benezűr utca II. 

Te!e:ton. városi: t2t-m 
Ozemt u-'17 

Kla"'a ls 1'et'jesztl a Népsuva 
f>l!i,klad6 Vállalat. Budapest, VII„ 
Rák6c21 dt 5f. Telefon : ':!24-319, 

Felellle kiadó! Gábor Mmon, 

A S2limfonfüus zenekar Kál-· 
mánchey Zoltán ka-rmester ve
zénylet.évei nagyszerűen ját
szott, a mű rendkívülisége és 
forradalmi hangulata jól érvé
nyesült. A műsor ismertetését 
!!'.inden hangversenyen ICo:lár 
Endre látja el. Jó el.s:épzelés, 
hogy a művek előadása előtt 
ismertetik a közönségg<tl a ze
nekari művek értelirnét, törté
netét és a zenesz.erzó életének 
legfőbb mozzanatait. Kollár 

Ezután a harm.ad.ik mii.sor
szám Beethoven V. C-moll 
Szimfóniája követke:rett. Kúl
mánchey karnagy művészete 
itt még jobba..'1. kiteljesfüt. 

Pnky Gáborné 

�u�:��b�:��:!:�z!.��6 12. JF;�;? N y  V E K 
����f, 

,,�hár'.io�:L;•
rs�!�lc-g,i6 JOHANN SEBASTIAN 

Sándor, Nagy Zs!g,.-nond, Budapest; BACH ilLETE 
Markos Józ�ef, Zal:!egerszeg; Sze- .,E könyv a_ort a :feladatot tűz• 
keres �Iii1ál!,'. Szajöl ; Sz1lád.J Sán- te maga e:é. hogy e!beszé!je Jo� 
dot', Cserháti József, dr. Bánk- hann Seb&-""tian Bach é:.etét, a 
!alvy Gyula. Szeged ; Volosinovszki ha:;.ryomány-őrizte tények és a 
János, CzegI•édi Sándor. Debrece...'l ;  fennmaradt dokumentumok alap
Plntér Lajos, Vácrátót: Szúcs Fe- :lán . . . A kitűzött cél e!éréséhi?2 
re:1c, Hatvan: Karos.1 Ist-ván. Sze- szükségessé vált a B.:;ch alkotó te
re!1cs ; Boldizsár GY'\l!a, Békés- vékenységénelc killönbözó csonort
csaba; Perlak:1 G�,1ula. Sopron; Kt�s jai\Ja tartozó fontosabb művek ze„ 
Lajos, Alsóörs; Bognár Károly. n-ei értelmezése is. :Mert Bocb 
Tapolca: esetébe:1 a múvészet nem az é!e't 

Levetelket la.punk anyac-ához fel- :Pjel��a����.��� ;;an�� 
használjuk. poeUcának belliő utó!;zó-rész.let 

Gémes Tibor, Bpest; P'og,arosf sokat elárul szerző és témája vi
Kálmán. Felsőgöd: Aercsellcs. Jó- szonyától. Mans Franclc 1964-ben 
xset, IC6szegszerdahe!y ; Dancs Jó- e'hu:iy-t német !ró. olyan ' éle!.rajzot 
zsef, Tapolca; Fe!cete .Józse.!. llI. kívánt ad.."1.i a barokk zene halba
űjszász ; Zimonl1. Istvtn, :M.tskolc; tatlan mesteréről, ar::tely kieléJ?itl 
1 sz. Térköz do!gO:!;Ó1 Budafok- a szJgorú tudomá:iyos igánve.ke1 
Háros; Tóth 1',1ár:!a. t-ce-:e·11.2.: 1 eYe- 1s. de a.lz.pjában mé:�is a széptro
lell<et illetékes helyre to,,ibbít-Ot· dalom kategóriájába tartozlk. 
tuk. J "Egyetlen n.agyf\•G. eibesz�1és, amely nemesU a· muzsikus életét mu

Névte!en levelekkel nem. ro-..Jal• tatja meg. hanem e g9%dag él-et 
kozunk ! • "\•égső érte1m?t : alkotás.alt is. Az ·u·ehatkus nyei1lfi reo-ény - a..'r?letyet Soltész G2.spár ízes - régies magy�t"S.ágga! nyújtott át a hazai olYas.óTtLk - új. élén.te színt jeien't a Zenentilldad6 nenszerű muz.sl• 

kuséletraJzamak sorában. A Hivatalos Lapból 
A lliT&talos Lapból a sza.ks,:cr,-e-

zetl bl,ottságok és a dolgozók fi· Hangszorót kérnek 
i;yelm�be ajánljuk a kovetke,öket: 

,. szimból: u,205/1�8. 2. n. A Balatonfűzfő állomáson a 
munkaügyi szabi!l�értéselcr<II. 

t 
min<lössze lOOxlOO-as pénztár-

• 
. . abla.1<on nincs ki.s ahlak és a 10.2M/196S. !. B. A kill!6ldiln · ·egy'ki d 'k • · l _,, 

munki!t Tiillaló dolg0%ól< munka- � a O ,gy nem igen •=-

viszonya Ják az utaso.1;:at. Az állomás · vezetője már több esetben 
101!11/l!SI. 2. B. A muukakazve;: kérte, hogy szereljenek fel 

UtEs é8 a mu=ero-l<>bon:ts sza- hangszórót, illetve mikrofont 
. bályozása. az ablakhoz. Igéretet már ka-

1. szf.mb6t: 1S!i1'/19a. !. B. potf; - annak is � két éve 
Munkaücyl hati�6,� elhatároU• - de a mikrofon é!i'' a hang
sa. szóró eddig még nem �kezett 

a Néps:eava r.apk:ladó Véllalat 
. Igazgatója 

Csekk,,z,lmJasulm: 'IS.915 001-x 
Szikra Lqnyomda 

llU8!7111U. t. B. lllanktsok be· 
99, sorollls�v&J &Mu,fft,cli kvtl.tsell 

szabályodu, 

� Balatonfűzfőre. 

- UJ SZOLGALATI HELY 
Az elmúlt napokban adták � 
Szerencsen az állomás Miskolc 
felőli rés:::én a II-es s:::ámú 
szolgálati helyet. Az újonna, 
épiilt létesítményben van öl
töző, mnsd6, melegedó és eg,J 
étkezőhelyiség. 

- Közös brigádértekezleW 
tartott Hatvan állomás Czák 
János vezette utazó szocialista 
brigádja és a hatvani Kon
zervgyár Hámán Kató nói sz.o. 
cialista brigádja. Az értekez. 
leten Godó Istvánné és Cz.ák 
János szocialista brigádvezetó 
értéke1ték az elmúlt év mun. 
káját. A két brigád e."Te az 
évre is megkötötte a közös 
btigádszerzódést. 

- Eredményes munkát ,-é,. 
geztek Ágfalva állomás dolgo
z.ói. A jelentős nemzetközi 
tranzitforgalmat Jebonyolltó 
kis!étszámú kollektíva a kocsi. 
tartózkodásnál 100, a kocsik(
használásnál 98 százalékQI 
eredményt ért eL 

- ÖNKENTES VtRADó 
NAP. Pécelen a MAV Tovább
kezelő Kórházba.n megrende
zett önként�s véra.d6 napon 
124 fő összesen 41 liter vért 
adott. 

- Korszenísítettel[ Gyoma 
állomás Utaselláió klsvendég
lójét. A jól felszerelt UtaseUá
tót az elműlt napokban adták 
át rendeltetésének. A sz.emély-
2A.<>t részére öltözőt és nx,sdót 
is létesítettek. 

- A szovjet 11,aAlsereg 51 
éves évfonlulója a.llralmából 
február 17-én a hazán.'<ban ál
lomásozó szovjet csapatok pa• 
rancsnokságának 33 tagú . ze. 
nekara ünnepi műsort adott a 
Vasúti Főosztály kultúrtermé
ben. Az ünnepi miis-Ort, amely
re a főosztály MSZBT szerve
zetének rendezésében került 
sor, baráti találkozó követte. 

- AZ UTTOROV ASUT kol� 
le1<tft.'6.ja 1 180 forintot g11iti· 
tött a szicíliai ká.rosultakn.ak. 
Az öss::eget már átadták 1 
Magyar Vöröskeresztnek. 

- A világ legnagyobb tel
jesítőképességű vilÍamosmoz• 
donya a VL. 80-K szovjet 
gyártmányú mozdony. A 8 cia• 
rab egyenként 790 kilO\,atl 
teljesítmény(! motorral felsze• 
relt villamQSmozdony teher• 
vonatok vontatására alkalmas 
és órán kén ti sebessége 111 
kilométer. 

h1 .ÚZEUJ1,f. 

PRESSZÓ 
a K6zleked�sl Múzeum 
területén, Budapest XJV., 
MáJus 1. út. (Város!lqet) 

Meqk6zellthet6 25•6• vlllam0$, 
és 70, 72, 75-6s trolibusszal. 

EG!SZ TtLEN NYITVA: 
Hétköznap: 1 3 - 1 9  órálq 
Vasarnap: 1 1 - 1 9  órálq 
Pénteken: zárva. 

e KITONO FEKETE 

e SAJAT KtSZITtSO 
CUKRASZSOTEMÉNVEK 

e VIRSLI, DEBRECENI 

e ITALKOUINLEGESStGEK 
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A harcoló Vietnamért 
Szol idaritasi nagygyűlés a . miskolci  igazgatosagon 

Felhívás a vasutas K ISZ-szervezetekhez 
1 ); miskolc! igazgatóság 
'J)árt-, szakszervezeti- és- KISZ
bizottsága február 16-á:n az 
(gitzgatóság lkultúrtermében vi
etn.ilni szolidaritási nagygyű
lést tartott. A nagygyűlésen 
megjelent Dinh Ba Thi, a dél
vietnami Felszabadítási Fmnt 
t>odapesti állandó Mpviseleté
,iék vezetője is. 

Az igazgatóság szaksurve
t.etr bizottsága titkárának meg
llYit.ója utáll'l. Csongrádi Mária 
KISZ-titlkár mondott ünnepi 
bes-zédet. A gyűlésen felszó
lalt Dinh. Ba Thí Is, aki ismer
tette a Nemzeti Felszabadítási 
Front által indított nagy of
fen2h-át, s a harcvk jelenlegi 
helyzetét. Hangsúlyozta, hogy 

A sz,olidaritási nagygyűlés 
egyhangúan elfogadta a KISZ
fiatalok képviselői által ismer
tetett \két távi·ratot, amelyek 
!közül egyiket tiltakozásként az 
amerikai nagykövetségnek cí
meztek, a másikban pedig, 
a,•:nelyet a DNFF budapesti 
képviseletének küldtek, együtt
érzésükről biztosították a sza
badságukért harcoló vietruuni 
népet. A nagygyűlés fellúvás
sal fordult az ország vala
mennyi vasutas KISZ-szerve
zetéhez, - ezt írásba is fog
lalták -, hogy 

minden KISZ-szervezet 
társadalmi munkájuk 
eredményeként egy kerék• 
pá.rra való összege� tizes-

11en be 

zók kezdeményezését - mon
dották - s nekfü1k vezetők
,i.eJ:. -nagyon jól esett az, lwgy 
erre az önkéntes megmozdu
lásra még a négyórásolc, tehát 
a fél napot dolgozók és a havi 
500 forintos nyugdíja.s dolgo
zóink is bejöttek. 

- Kitűnő az összhang, s 
nagyon jó a kollektíva -
kapcsolódott a beszélgetésbe 
]{assai Béla szb-titkár és Pá
nisz Péter·>ié, a szakszervezeti 
bizottság elnöke. - A dolgozó
kat nem kell &ztönözni, nó
gatni, tninden esetben számí
tani lehet rájuk. 

A miskolciak felhívása itt 
Budapesten egy nagyon lel• 
kes lmllektívánál már meg
hallgatásra talált. 

Vnnepség a V asiíti Főosztályon 
a nemzetközi nőnap alkalmából 
30_ 1,asuta.s nódolgozó kapott miniszteri„ 

62 pedig vezérigazgatói dicséretet 
A neanzetiközi nőnap alkal

mából március 7-én a Vas
úti Főosztály kultúrtermében 
kitüntették a vasúti munká
ban legjobb eredményt elért 
nődolgozókat. Az ünnepség 
résztvevőit Rödönyi Károly 
miniszterhelyettes, a MA V ve• 
zéligazgatója köszöntötte. A 
vasút eredményeiről szólva, el
ismeréssel beszélt azokról a 
nődolgozókról, akik a férfiak
hoz hasonlóan, derekasan 
helytállnak a munkában. 

Rövid ünnepi beszéde után 
a miniszterhelyettes 30 nő• 
dolgozónak miniszteri, 62-nelc 
pedig vez.é1igazgatói dicsél-e
tet nyújtott át. 

Az. ünnepség hivatalos ré• 
szének befejezése után két ki
tüntetettel beszélgettünk. I{fi. 
tai Ferencné, szegedi forgal
mista, miniszteri dicséretet, 
Rápolti Ilona dombóvári vál
tókezelőnő pedig vezérigazga
tói elismerést kapott. 

- Engem a bátyáni hívott 
a. vasúthoz, 1953-ban, ő már 
régebben vasutas - kezdte a 
beszélgetést Kátai Ferencné. 
- Eredetileg pénztáros sze
rettem volna lenni, de 3 hó
nappal azután, hogy Szeged 
állomásra kerültem, távirdász
vízsaó.t tettem, majd segéd• 
tis=ti. tanfolyamra mentcm -
s egyáUaltin ne-m. bántam 
meg, how a forgalomhoz 7-e� 

(Folytatás a 3. oldalon) 

Rödönyi Károly miniszterhelyettes, a MAV vezérigazgatója, 
nőnapi kifüntetést ad át. 

(Szabó Mihály felv.) 
népilk szabadságáért küz• 
do ha.za.tia.k erejél növeli 
a világszerte egyre inkább 
kibontakozó szolidaritási 

mozgalom 

a KISZ Központi Bizottsága 
szolidaritási e.zámlájára. 

Az i,gazgatóság dolgozói a 
vietnami nap alkalmából több 
mint 19 ezer forintot gyűjtöt
tek és fizettek be a K-95-ös 
csekk.számlára. 

Jelvényes szocialista brigádok Megjutalmazták a legjobbakat 
Szakszervezetünk elnöksége 

- az elmúlt évekhez hasonló
an _. a nemzetközi nőnap al
kalmából ez évben is meg
jutalmazta a szakszerveze:.i 
munkában kitúnt nódolgozó
kat. 

zatos munkáját és átadta az 
elnökség ajándékát. és a vie-tnami nép 6szi.Jqtén há

lás a magyar nép együttér
zéséért, támogatásáért. 

Csak a betegek maradtak otthon 

Mindössze kiét hete annak, 
hogy a miskolci jgazgatóság 
KISZ-szervezete felhívással 
fotdult a vasút valamennyi 
ifjúsági szervezetéhez, hogy til
ta:;;.ozzanak a vietnanú népet 
ért amerikai agressz.ió ellen és 
5z0Eda.ritá.suk jeléül - társa
dalmi munkájuk eredménye
ként - egy kerékpárra való 
&sz.eget fizessenek be a KISZ 
Központi Bizottsága 172.525-
K-95-ös vie�nami csekkszám-
1.ljára. 

Eit a fellüvást kaptá,k meg 
a Vasutasok Jótékonysági Or
s=á.gos Segélyző- és Biztosító 
Egyesii.letének fiataljai is, akik 
úgy határoztak, hogy vasárna
pi müszákot tartanak és en
nek, majd egy soron..1<övetkezó 
klubestnek a jövedelmét mint
e;i,y 1500 forintot befizetnek a 
K-93-fu csekksl.árnliira. 

A vietnami mfüzakra márci
us 10-,én, vasárnap került sor. 

A2 egyesület dolgozói közül 
cs,ak a betegek maroota1, ott
hon, a többiek kivétel nélkül 
megjelentek. Ez annal is in
kább dicsérete;;, hiszen a dol
gozók többsége nő. családos 
anya, s ilyenkor ,·asárnap bi
zony vo!J-a mit tenniök. 

- őszintén, s tiszta szfvvel 
ajánloltuk mea a vasárnapi 
műszakot - mondja J\1e;ö Já
nosné KISZ-titkár és Ge!en
csér Istva11né pá1ibi2almi. 
Mindannyian.. át1frezzül; a viet
nami nép és a vietnami anyák 
s-::om.orú sorsát. Örülünk, hogy 
ezzel a szerény összeggel is tti
mogathatjuk igazságos harcu
kat. 

Az egyesület vezetői, Rábai 
Ferenc ügyvezető elnök, dr. 
Szávai Tibor fól,önyvelö és dr. 
Sziklai Jenü adminisztratív 
vezető mlnden segítséget meg
adlak a vasárnapi műszakhoz. 

- Örömmel vettük a dol.go-

Eredményes fejlődésről ad
nak számot azok az értékelé
sek, amelyek az év első terme
lé,;i tanácskozásain hallottak 
alapján a dunakeszi jármtija
vitő szocialista brigádn1ozgal
mat tükrözi. 

A jubileumi évfo-rduló tisz
teletére célul tűzték 1ci, hogy 
a mozgalom minőségi színvo
nalának erütel.jes fohozása 
mellett a1,tív szervezéssel a. 

�észt i:evó brigádok szám.át 
73-ról 100-ra emelik. 

A szerYezés hatására roha
mosan n6tt a brigádok száma. 
1\ dolgozók vonzalma a rész
vétel iráJ1t egyre fokozódott, 
oly annyira, hogy 

végeredményben 112 bri
gád 1537 fővel vett részt 

a brigádmozgalomban. 

A brigádnaplók szfnvonala 
is fejlődött az elmúlt eszten
dőben. A szerzódésekben rend
re megtalálhatók a Slím·ona• 
las vállal:l.sok. amelyek telje
s:tést is n,rertck. Példa erre az 
r. gyátT�szlcgben a Mongol. Bé
la által vezetett ,,Ady Endre" 

fémcsiszoló brigád, a.melv vtil-
1.auisát 1030/o helyett 105°/G-ra 
teljesitette, 1 1  317 forint érté
kű. anyagot takarítottak meg. 
Eredményesen vezették be az 
,.önmeózást", ezáltal elértél,, 
hogy selejtmentesen dolgoztak. 

Az üzeml bölcsőde „csöppsé
geinek" örömére játékjavítás
sal, parkosítással 100 társadal
mi munkaórát végeztek. 

A brigád minden tagja rend
szeres olvasója a művelődési 
ház könyvtárának. Ezenkívill 
&---szesen 4720 forint értékú 
könyvet mondhatnak maguké
nak. Munkájuk alapján a ter
melési tanácskozás ,.ezü.stl;o
szorús jelv�nnyel" jutalriiazta 
a. brigádot. 

A _músµki brigádok sem 
maradnak el a fizikaiak ered
ményeitől. A meó „Haladás'' 
kollektívájának tagjai közül 
18 fó vett részt külö�le ok• 
tatási formában, négyen tech
nikw:ni érettségi bizonyítványt 
szereztek. 

Három jeleni.ás újítással se
gítették az üzem újítómozgaJ
mát. Elismerésüket jelenti a 
bronzkoszorús jelvény másod-

---------------------------------------, szori elnyerése. 

Reggel i  gombnyomasra 
Az üzem gazdasági és moz

galnu vezetői 
nagyra értékelik a szocia• 
lista brigádok tevékenysé• 
gét, elisme�ik eredményei
ket és segítik a m07.ga.lmat. 

A nemrég tartott termelési ta
nácskozásokon a dolgozók dön
tése alapján, 1967. évi ;ó ered
ményeU(ért 8 brigád 114 fővel 
eziistkoszorú.$, 27 brigád 282 
tagja bronzkoszorús és 25 bri
{t<Íd 360 ,részvevővel zöldk.o
szorús jelvény kitüntetéiiben 
részesült. 

A nyereségrészesedési sza
bályzatban rögzítettek alapján 
a bronz-, ezüst-, aranykoszorús 
jelvény kitüntetést elért min
den brigádtagnak az év végi ré
szesedését 5-150/o-kal növelik. 

(Szónyi) 

A szakszervezet székházá
ban megjelent 15 aktivistát 
Szabó Antal főtitkár köszön
tötte, majd elismerő szavak• 
kal méltatta a riőfelel&ök, bi
zalmiak, kultúrfelelösök áldo-

* 
A Szakszervezetek Országos 

Tanácsa Elnöksége, a nemzet
közi nőnap alkalmából a szak
szervezeti mozgalomban vég
zett eredményes munkája el
ismeréséül, a Szakszervezeti 
munkáért kHúntető jelvény 
ezüst fokozatát adományozta 
Tórh Ferencnének, szakszer
vezetünk politikai munkatár
sának, nöfelelősnek. 

Sturovóban ismét a magyar vasutasok 
bizonyultak jobbnak 

Február végén hozták nyil
vánosságra a CSD Sturovó 
határállomás és a MAV kép
viselet közötti határforgalmi 
verseny 1967 második félévé
nek eredményeit. A párosver
senyből i.smét a magyar vasu
tasok kerültek ki győztesen. 
18,91 százalékkal értek el jobb 
eredményt. mint a Sturovóiak. 

A határforgalmi verseny 
ünnepélyes értékelésén részt 

vettek a bratislaval és a buda• 
pesti igazgatóság képviselői, 
mindkét Szob és Sturovó állo
más párt és szakszervezeti ve• 
zetói, valanúnt a vám- és a 
ha tárórség vezetői. 

A csehszlovák vasútasok 
őszinte szívvel gratuláltak 
magyar barátaiknak, de hoz
zátették ; ebbe:1 a félévben 
mindent elkövetnek, hogy a 
vándorzászlót visszaszerezzék. 

Első a Miskolc°Cömöri kom�lexhrigád 
A miskolci igazgatóság 17 

MAV-AKÖV komplexbrigád
ja közül az 1967 második fél
évi munkája alapján a Mis
kolc Gpmö-ri. pályaudvar 
MAV-AKOV. komplexbrigád
ja nyerte el a. legjobbaknak 
kijáró vándorzászlót és jutal
mat. A vándorzászló átadási 
ünnepségen . megjelent dr. 
Pásztor Pál, a miskolci igaz
gat.óság vezet3je és Vajkó Ist
ván, a 3-as sz. AKOV igazga
tója is. 

A MÁV-AKOV komplexbri
gád munkája Kocpis László 
kereskedelnú fónökhelyettes 
méltatta. Elmondotta többek 
között, hogy a közös munka
n.ak köszönhető: a késetten 

kezelt kocsik ,ztimát az elmúlt 
félévhez viszonyítva 1 1  sztizd• 
lékkal csökkentették. A bti• 
gád nagy gondot fordított a 
minőségi munkára és tovább 
növelték a rakva-rakott ko
csik számát. A rakodási :mm• 
kát segíti a T-174-es típt•J;ú 
rakodó gép is, amelyet kwó
nösen kő; szén kirakásánál al· 
kal ma2.11_ak. .A komple.xbri_gád 
felkészült arra is, hogy a ter
ven felül érkezett árukat 
azonnal kirakja, illetve továb
bítsa. 

Komplex szerződést 
kötöttek 

Rendkívüli elnöksegi ulés 

A swmba.thelyi járműjavító 
gazdasagi és mozgalnú ve,:etői 
Cigyelembe véve az új gazda
sági irányítás irányelveit a 
jobb és pontosabb kocsija'vítás 
érdekében komplex szerződése· 
kötött a szombathelyi igazga
tóság, Szombathely állomás es 
fűtőház vezetőivel. A komplex 
szerződésben vállalták: mtn
dent elkövetnek, hogy a jár
műjavttó a dekádtervet ponto� 
san teljesíthesse. A tervt.eJ iesí• 
tést a szerződő felek felé\len
kén t értékelik, s ha szükséges, 
akkor értekezletet is hívnak 

�"' . ,?lasellátó . Válla.lat több budapesti pályauch•aron kávét, kakaót és üdítő szörpÖt „áru• &do automatákat szereltetett fel. Az automatákból 2 forintért bárki ízletesen megregge• ll�et1 ugyanis az automaták foszlós kalácsot és kiflit is {u-usítanak. A képünkön látható aulomatát a Nyugati pályaudvaron, március 10-én, ,,·asárnap a,lták át rendeltetésének. 
(MTI-Foto Friedmann Endre íelv.) 

Szakszervezetünk elnöksé
ge március 12-én rendkívüli 
ülést tariott. Az ülésen jelen 
volt Szüc.s Zolttin vezérigaz. 
gat.ó-helyettes is. Az elnökség 
megvitatta és Jóváhagyta a 
személyzeti és mwlkaügyi 
szakosztály, valamint a szak
szervezet közgazdasági osz
tályának közös előterjesztését 
az 1967. évi eredmények alap
ján kitüntetésre és elismen!s-

re javasolt ,·asúti csomópon
tokról, szolgálati hclyekt·ől, 
üzemelu·ől és fónökségekról. 

Második napirendi pont
ként a MAV 1968. évi részese
dési alapjának feloszt.-\si ter
vét vitatta meg az elnökség. 
A tervezet részletes ismer
tetésre a MaUllar V a.s-utas egy 
későbbi számában visszaté-
1·ünk. ö.ssze. 
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Mit mon,d a paragrafus Mire fordítjuk 

a munkaviszony felmondással 
való megszüntatéséről? 

•• 
a 1 /2 százalékos Onkéntes 

A Munlce JörYénykiSnyve ren- Ili ldói,e na annak egy ré- azolgálatuk eitsmerése h 
delkezésel szerint bárme- szére fel kell mentenie dol- megbecsülésak ;eléül kedve-

Támogatási Alap bevételeit? 

124 millió közvetlen juttatás a vasutas családoknoi 

44 millió egészségügyi létesítményekre 

]yik fél - a munkaadó vagy gozóját a munka alól. A fel- zc5bb eibtrálás 11lá esnek. Ke
a munkavállaló - saját kez- mentés időtartama a felmon- vesebb kötelezettség terheli 
deméoyezésére felmondá.ssal dási Idő mértékéhez igazodik őket, mint azokat, akik eset
a mási.k fél beleegyezésétől úgy, hogy a 6 hétnél kevesebb leg munkahely változtatása 
függetlenül megszüntetheti a felmondási idő esetén egysé- miatt szüntetik meg munka
fennálló munkaviszonyt. (Mt. ges� 15 napi felmentés jár, s viszonyukat, vagy akiknek 
26. § (1). 

ammt a felmondási idő nö- más címen mond fel a válla-

A á k 
vekszik, úgy nő a munka alóli lat. Ez a megbecsülés, a ke-

m r özőlt felmondást a felmentés kötelező tartama is· b 
másik fél nem állíthatja meg Pé' .. . , 

. vese b kötelezettség 11bban 

11 felmondási idő elteltével � 
... cu. lO heti felmondási fejeződik ki, hogy a 30 napot 

munkaviszony megszűnik, 
időhöz 25 nap, 12 heti fel- meg nem haladó felmondási 

rendszerint felszámolódik 
mondást időnél pedig 30 na- ídő esetén a teljes felmondó.-

mindaz a kapcsolat, 3
•
0

,,..,,_ pos felmentést kell adni (Kol- si időre mentesülnek a mun-
.,. • le1ctív Szerződés 16. §.) A na- ka alól, ha pedig a felmondá

szony, amely a dolgozó és a -'·ba.n me«ha••---tt fel- 1 ·d-
munkaadó kö ··tt k 

JJ'A" "' =v..w s 1 0 30 napnál hosszabb. 

AUg valamivel több mint ti
zenegy esztendeje, hogy néhány 
évi szünet után a szakszerve
zet irányításával tsmét meg
kezdte működését a vasutas 
dolgozók körében oly népszerű 
1/1 százalékos Onkéntes Támo
gatást Alap. 

Minek tulajdonítható a ra
gaszkodás? Annak, hogy mind 
közvetlenül, mind közvetve 

nagy segítséget nyújt 
- zo a mun avi- men. tés naptári napot jelent, akk h 

,s ból ---'óe:n f--•n 
- or armlnc napra kell a 

zony == =u......_ 11 1gy beleszámítanak a heti felment.ést megadni. Ez a �!- az arra rászoruló beteg dolgo-

A jogszabályok már nem pihenőnapdk és a munJras:ru- mentés akkor is jár, ha nem zókna.k és igényjogosult csa

teszik lehetővé, hogy a vál- nett - fizetett unnepnapok a vállalat, hanem a dolgozó ládtagjaiknak, sok gondot le-

lalat a dolgozó felmondásá- Is. mond fel azon a címen. hogy vesz a vasutas biztosít.ottak 

nak valamilyen formában út- nY;'!'díjba vonul. A munka válláról, anyagi terheiktől ép-

ját állja, (mert már nem kell Amennyiben a dolgozó alolt felmentés idejére a dol- pen akkor mentesíti őket, ami-

a vállalat hözzájárulása) s kezdeményezi a munkavl- go2ó részére átlagkeresetet kor arra a legnagyobb szüksé-

nlncs jogi lehetőség arra, szony megszüntetését _ adja 
kell fizetni gük van. Mindezek mellett ar-

hogy a dolgozót akár a je- be felmondását _ nem kell 
ra is nagy gondot fordít hogy 

lenlegi, akár pedig a jövőbeni c5t � munka alól felmenteni, Nagyon fontos, hogy a vasút egészségügyi i'étesít-

munkahelyén jogszerű hátrá- tehat le kell dolgoznia a fel- kötelezettségeket mind ! ményeinek fejlesztésével, kor-

nyokkal fenyegessék, sújtsák mondási időt. A szolgálati fő- dolgozó, mJnd pedig a mun- szerús!tésév-el és újak létes!

felmondása miatt. nők mindezek mellett is, na- kaadó a felmondáSi Idő alatt tésével jobban, hatékonyabban 

A tőrvény a dolgozót nem, lj(YOn Indokolt esetben legfel- � teljesítse, mert elmulasz- segítse a dolgozók és család

hanem csak a vállalatot - a Jebb 3 napra felmentést ad- tasuk azzal a következmény- tagjaik egészségügyi és társa• 

munkaadót - kötelezi arra, hat akkor Is, ha a dolgozó nyel jár, hogy a munkavl- dalombiztosítási ellátását. 

mában történt. Az egyik a 
közvetlen segélyezés, amit a 
biztosítottak kézhez kaptak. 
lgy 109 mi!!íó forintot adtunk 
vissza. A másik forma, ami
kor a vasutas dolgozók nevé
ben, vagy helyettük a 1/, szá
zalékos önkéntes Támogatási 
Alap vállalta a fizetési kötele
zettséget. Ezáltal, 15 millió fo
rint kiadástól mentesültelk a 
dolgozók. 

A központi vezetőség f<mtos 
feladatánalt tekinti a vasút 
egészségügy! létesítménye! fej
lesztésének és bővítésének 
elősegítését. Minél korszerűbb 
és jól felszerelt egészségügyi 
intézmények állnak a vasutas 
biztosítottak rendelkezésére, 
annál hatékonyabb és maga
sabb szintű a jól képzett va
súti orvosok betegségmegelőző 
és gyógyító tevékenysége. 

Ebből a meggondolásból ki
indulva nyújt segítséget a köz
pont! vezetőség a vasútegész
ségűgyí szolgáilatnak a gyor
sabb ütemű létesítmény fej
lesztéséhez. Az eltelt tizenegy 
év során 

44 mifli6 forinttal 
hogy a munkaviszony fel- mondta fel munkaviszonyát. szony megszűnése elveszt! A ½ százalékos Onkéntes 

mondását megindokolja, Ez azonban nem kötelező, ha- jogszen'.!ségét, j�lenessé Támogatási Alap össze& bevé

egyes esetekre pedig még !'lem csupán lehetőség, s mint válik, s ennek súlyos követ- tele az elmúlt tizenegy éti 

szigorítást is előír - valami- ilyen a szol,rálati főnök mér- kezményei hátrányt jelente- alatt kereken 182 millió forint 

lyen többletet - különös vagy legelésétól függ. n;k annak, aki a jogellenes-
volt. Ebből az összegből 124 járultunk hozzá a 1/, száza.lé

rendkívüli indokot követel A nyugdíjba. oonulók _ seget elkövette, kötelezettsé- millió forintot közvetlenül kos alapból az egészségügyi 

meg ahhoz, hogy a mtm.kaadó b.ár a . .. kötelezettségeket tel;e- g •t f I ás 
juttattunk Vissza a vasutas intézmények létesítéséhez, fej-

f 1 dh d 1n. - t k k l 
, er a e mond i idő alatt családoknak. A ko"zvetlenül· lesztéséhez e's k "•'t · · 

e mon assa a o..,.ozo mun- St emo e l, mégis _ hosszú. 
orszer .... i ese-

kaviszonyát. 
nem teljesítette. történő visszajuttatás két for- hez. 

Jogszabályok a munkaadót l ____________________________ ...:____:,:_::_:::� összesen mintegy 4 millió 

arra is kötelezik, hogy fel-
forinttal épül üzemorvos! ren-

mondását, annak akár egy-
A f 

· • t • 
delő a szombathelyi, miskolci, 

szerű, akár különös vagy fffl !> fi  arJÍ '9{YI dunakeszi, debreceni járműja-

:rendkívüli indokát írásban .1111., ULJ 'J.11 U,iJ.1 vítókban, a celldömölkí és 

�J:
1j:é;.:1r::�fü t�� l,o· ll'm!Ín�rrnnJnlet�'fl'rf tudni t11· �� 

ri;��::ir rend��
ó

��=�id 

zetts�ek nagy előnyt, ked- Jl l 1 .IHUll .I c;llUtfJj 
csomóponton. 2 millió forin-

vezőbb helyzetet jelentenek a 
tért most van folyrunatban a 

dolgozónak. nevezetesen azt Az 196• .,_ 
Landler Jenő Jármv.,·avtt6 és 

• o. J�nuár 1-én meg- h t • át áll ' az elonyt, hogy a közölt indo- Jelent, ú.jltásokról szóló � ar ap,tja. meg, mégpe- f'ozat kézhez vételét6'. sztfmf- a székesfehérvári járműjavító 

kot kétségbe v01tha.tja. vitat- 57 /1967. sz.. kormányrendelet 
dig a javaslattal elért, álta- tott 60 n4pon belül felülvizs- üzemi orvosi rendelőjének épí

ha.tja.. a munkaügyi döntóbi- a.:neiy az új gazdasági mecha: 
lában egy évt hasznos ered- gálati kérelemmel fordulhat t.ése. 

zottságnál megtáma.dhat;a, és mzmus alapvető célkitűzései-
mény 2 százalékában. Lehe- az illetékes szakszervezeti Jelentős összegekkel támo

a.kikor az egyszerű !ndo'k js nek: figyelembevételével sza-
tőséget ad azonban arra is, szervhez, de panasszal fordul- gatta a központi vezetőség a 

csak ú<Q> lesz elegendő a vál- bályozza az újítási tevékeny- hogy ha a kulcs alkalmazása hat akkor is, ha vita vagy vasúti kórházait és rendelő
lalatnak: a munkaviszony séget. E rendelet hatására vár-

szerinti díj az újítás jelentősé- sérelem merül fel az anyagi intézetek létesítését, bővítését 
mell5züntetésére, ha igazolni ható, hogy lényegesen kibővül 

gével nincs arányban, megál- elismeréssel kapcsolatban, to- és fejlesztését. 15 millió forint
bizonyítani tudja. hogy a fel� a k_ ezdeményezök ko··re, növek-

lapodás szerint attól akár fel- vábbá, ha a javaslatot hatá- tal járult hozzá a szolnoki 
h07,0tt indok -'óban ]"'- ·k 

felé vagy lefelé el lehet térni. th A - v..., · """Zl • SZJ.k az újítómozgalom né~ 
roza ozatal nélkül hosszabb M V Kórház épftéséhez. 2,5 

fennáll, mert a bl.ronyftási szerűsége, jelentősége. 
"' A felek megállapodásától tügg időn keresztül elfektetlk, vagy millió forintot fordított a bé-

teher a munkaadót terheli. hogy az újttó mennyt idón k,._' ha a más vállalathoz történő késcsabai MA V Rendelőintézet 
A régi és az új rendelet resztiil, milyen összegű. újítá;i javaslat benyúJ.tása esetén a 

A r. • elemzése alapján az alábbi díjas kap. 
mun11av1szony nem a fel- főbb változások állapíthatók 

munkáltató az engedélyt in-

létesítésére, 1,2 mflll6 fodll1al 
a szombathelyi rendeJ.61nW1et 
bővítésére, mintegy 3 mlll!6 
forinttal a központi kórház 
ágylétszámának a bővltéaé� 
felszerelésének korszerűsítését. 
6 millió forinttal segltjük 1 
budakeszi MAV Tüdógyógyln,. 
tézetben a rehabilitációs 111il1i,, 
lon létrehozását, 9,5 ml!!ió fo
rinttal a debreceni ú.j rendel6-
íntézet Létesítését • 

Csalt a leglényegesebb dol
gokat soroltam fel, mégis Vi
lágos, hogy a közvetett Juttatá. 
sok létesítésével is m!i3"ell 
nagy mértékben segíti t/, az6. 
zalékos Onkéntes TámollllUsl 
Alap a vasutas dolgozók él 
családtagjaik egészségügyi eJ. 
látásának a színvonalát emtl
ni. 

A közelmúltban készlllt ti 

az alap négyéves terve 

az egészségügy! létes!tmén,et 
tovább fejlesztésére. A terTet 
a szakszervezet elnöksége el
fogadta és jóváhagyásra a kb
ponti vezetőség elé terjeszti. 

Az elkövetkezendő négy éY 
alatt 1971 végéig további 24 
millió forintot fordttunk 1'a• 
sútegészségügyt létesítmények 
fejlesztésére. 16 millió forinwt 
Dobogólcőn, Hévízen és Bala
tonfüreden gyógyházak létesi• 
tésére, 3 millió forintot, Nam,
kanizsán és Kiskunhal1JSot1 
ldsrendel5-lntézetek létesítésé
re, 800 erer forintot a m4t•• 
szalkat csomóponton üzemor
vos! rendelő és üzemi fogá.uat 
létesíté$e, 1 millió forintot 
az üzemi orvosi rendelők fel
szerelésének korszerűsítésére, 
3 millió forintot a pécsi éa 
záhonyi rendelőintézet bóví� 
sére, illetve létesítésére. 

Mindezek bizonyjtjá<k, hogy 
jól, a vasutas dolgozók és csa
ládtagjaik érdekében gazdál
kodott központi vezetőségünk 
a rábízott vagyonnal. Tovább
ra is feladatunknak tartjuk a 
célt szolgáló felhasználást. 

Krekó Ferenc 
a társadalombiztosítáll 

osztály vezetője 

mondás közlésének időpontjá- meg. A kormányrendelet jelenti>- dokolatlanul megtagadja. 

ban, hanem csak a felman- sen kibővítette az anyagi le- Minden olyan természeti! 
dás! idő elteltével szűnik meg. Alapvető válfozások h�tóségen túlmenően az újí- ügyben, amely a vállalat és az 

Jó munkáról adtak száTIJ()t 

Ez az idő az új szabályok sze-
tok erkölcsi elismerésének kö- a�t�lmazásban álló dolgozó 

rint nagyon különböző attól Megszűnt a korábban oly rét. A továbbra is érvényben kozott anyagi elismeréssel 
függően, hogy a dol�zónak sokat sérelmezett megkiilön-

maradt ,.Kiváló újító" kitün- kapcsolatban merül fel azt 
- bárhol és bármikor - böztetés, ame!v az úfttók kö-

tetés mellett a jövőben - a első fokon a vállalat n{unka
�unkaviszonyban töltött ide- réból lényegében kizárta azt a 

hasznosított újítás szerrojé- üg,;i döntőbizottsága dönti el, 
Je van, llletve, hogy milyen műszaki réteget, amelynek a nek kívánságára - a vállalat másodfok01t pedif] a já1'ásbí
felelós beos�ban foglalkoz- műszaki haladás segítése mun- .,újítási tanus!tványt" köteles róság. Kivételt képez a veze
tatják. A regebben minden- kaköri kötelessége. A munka- kiállítani. tóbeosztású dolgozó, aki elsll 
kire e(IIJformán kötelező 15 körön kívül eső területen je- 'Ojszenl eljárást határoz meg fokon panassz.al felettes szer
r.aoos felmondási idő most lentke:r.ő újítások mellett _ a rendelet az újítások átadá- vfhez fordulhat. Szerzőúggel, 
differenciálódott, 11 külön, az új rendelet szerint - újí- sával kapcsolatban Is, amikor tarsszerzóséggel kapcsolatos 
minden er,yes dalgoző eseté- tás lehet a munkakörön be- kimandja: ,,a válla.lattal mun- vita kizáróla<1 bfróságí hatás
ben v!zsgální kell, hagy az !ül l'ru!gvalósftott újszerű Jcaviszonuban álló személy _ körbe tartozik. A járásbír6.ság 
a.dott személure mtl11en tarta.- műszaki, vagy üzemszervezés! a munkáltatója tevékenvs�gf határozata másodfokú, az el
mú felmondási időt állapít- megoldás is, ha az a vállalat- körét érintő újítási ;avaslatot len rendes jogorvoslatnak he
sanak meg a szabál11ok. A nak egyértelműen hasznos és más vállalathoz, csak a mmt- lye nincs. 
felmondá-si !dó mértéke - az alkotó munka eredménye. lcálta.tó előzetes engedélye 
differenciáltsá.it mellett is - Az új jogszabály alapvető alapján nyújthat be". Ebb<'ll 
nem fiiq;q; attól, hogy melyik változást hozott az elbírálás következik, hogy nem kell en
fé1. a dol<'ozó vagy a munka- és az újítási díj vonatkozásá- gedély, ha a javaslat a mun
adó mondja fel a munkavl- ban is. Az új rendelet meg- káltató tevékenységi körét 
S7onvt. hanem bármelvik fél jelenése előtt az újítók köz- nem érinti. 
r"'=,:éról történik is a felmon- ponti jogszabályban meghatá
dás. rozott keretek között - az A jogviták intlz�se 

elért népgazdasági er�ény 
arányában - kaphattak újí-
tási díjat. Most az elbírálás Az új rendelet szabályozta 
és díjazás alapja a válla.lati 

az újítások jogvltáinak inté
ht.tsznosság. Meg kell jegyez,- zését is. Most csak a leggya

ni. hogy a hasznos eredmény- koribbakat emlitjUk. 
nek nem kell okvetlenül A benyújtott Javaslattal 
oénzben kifejezhetőnek len- kapcsolatos bármely sérelem 
nle. Ilyen szempontból hasz- esetén a javaslattevő a hatá-

Az elmondottalc célja a régi 
és az új kormányrendeletben 
- mint keretrendeletben -
fo!!lalt fóbb változások rövid, 
átfogó érzékeltetése volt. 

Az új rendeletben foglaltak 
,rasútra történő alkalmazásá
nak szabályozása a most ké
gzüló Végrehajtási Uta$/tás 
feladata lesz, amely megjele
nése után hosszú időre meg
határozza majd a MAV újítá
si mozgalmának: irányvona
lát. 

Sz3nyf Lajos 

A fe!mondtfsl id/5 és annak 
mértéke a dolgozóra és a vál
lalatra egyenlő és egyaránt 
kötelező. s azt mindkét félnek 
tiszteletben kell tartania., be 
kell tartania. Következik eb
ből. hO(}'II a felmondási idó 
lllatt a dolgozónak is, a válla
latnak is teljesítenie kell egy
másai szemben mindazon kö
telezettsé„et, amely a munlca-
1Jiszoni1b6l eredően őket ter
heli. fgy a doleozó a fel mon
d,l.s! idő alatt Is köteles 
munkáját elvégezni - mind
addig amí<! a munka alól fel 
nem mentik -, a munkaadó 
pedig köteles a dolgozót 
munkával ellátni, a jogsza
hilyban me'-(határozott időre 
a munka alól felmenteni s 
részére a bérét folyósfbni 
stb. Eltérően alakulnak ezek 
a kötelezettsé01ek attól fü!(,;:ően. 
hogy melyik fél kezdeményezi 
a munkavi•zonv megszüntefé
:sé\. Ugvanis. ha a vállalat 
mond fel, akkor a felmondá-

nos vállalati eredménynek 
kell tekinteni és értékelni a r----------------------

balesetelhfiritást, a fokozott 
egészségvédelmet Is. 

Anyagi és erkölcsi elismere.. 

A műszaki feileszt.éssel hi
va tásszenlen foglalkozó, to
vábbá a vezető állású dolgozók 
anya!(! elismerésének formája 
alapbéremelés. prémium va<1v 
iutafom lehet. míg újítási díj 
az előbbi kategóriába nem tar
tozó úiltóknak fizethető. Az 
anyagi elismerés a részesedési, 
tlletve a béralapot terheli. 

Az új rendelet - eltérően a 
régitől -, csak a díjazás el8ó 

---

KISZ-vezetóképzíi a debreceni jármfijavitóban 
A debreceni ItirtniI.jriv!t6 

KISZ-bizottsága évek óta 
gondot fordít a KISZ-vezetők 
továbbképzésére. Minden év
ben megszervezik a tél! veze
tllképző tanfolyamot. Az idei 
továbbképzésre, arv-.elyen 40 
KISZ-vezető vett részt feb
ruárban került sor. A vezető• 
képző tanfotya-n tematlkájín 
az MSZMP IX. és a KISZ VII. 
kongresszusának határozatai, 

az új gazdaságirány{tás! rend
szer ez év! feladataJ és az 
1968. évi akció-,>rogramok is
mertetése szerepelt. 

A tanfolyam végeztével a 
fiatalok ünnepélyes záróülést 
tartottak, ahol szellemi vetél• 
kedón adtak számot a tanul
takról, 

VoloslnovszkJ Unoa 

A debrecent fűtc5Mz dol
gozói az elmúlt napokban tar
tották meg termelési tanács
kozásukat. A fűtőház az el
múlt évben is eredményesen 
dolgozott. Teljesítették az él
üzem szintet, s a ga.7.daságos 
járműfelhasználásn.ál 102 8 
százalékos eredményt értek � 
A 100 etkm-re eső üzemelte
tési önköltséget 20 fillérrel 
csökkentették. Ugyanakkor a 
termelékenységet 1,3 százalék-

kal növelték, aml jelentr. 
mozdony- és személyzetmec· 
takarítást eredményezett. A 
kocsijavító fiókműhely kollek
tívája Is jó munkát végzett, 
Múlt évi javítás! tervüket 
108,7 százalékra t.eljesítették. 

A termelés! tanácskozáson • 
múlt évi munka értékelése 
után az éves feladatokról 
esett szó, majd nagyon sok 
dolgozó mondta el vélemé
nyét. 

Marosán Pál 

Eredményesen zárult az első félév 
A vasúti szolgálati helyek 

!tihel1:ezett általános és közép-
1skolá1ban megtörténtek a fél
év! beszámolók, elkészültek az 
első félévi mérlegek. örvende
tes, hogy az iskolába járó vas
utasok tanulmányi fegyelme 
tovább javult, s ezt tükrözi a 
jó tanulmányi eredmény Is. 

Ezt támasztotta alá Kurucz 
Sándor, a ferencvárosi fűtőház 
szak�zervezeti bizottságának 
kulturfelelőse Is, aki sokat 
foglalkozik egyébként a kihe
�yezett osztályok ügyeivel. Ki
Jelentette: .,nálunk azok kö
zül, akik rendszeresen ;árnak 
tskolába, senki sem bukott 
meg, viszont a sokat mulasz
tóknál gyakori az elcsúszás". 
A beszámolók eredményeivel 
a k�lenföldi munkásszálláson, 
a Hamán Kató fútőháznál, a 
Nyugati állomáson és a Keleti 
műszaknál nagyon is elégedet
tek vagyunk. 

A Jó eredmények mellett 
adódnak azért hiányosságok Is 
és a második félév tanulmá
nvl munkájának eredménves
sé tételében nagy feladRt vár a 
szakszervezeti blzottsál!ok 
mellett működó oktatási és Is-

meretterjesztésl tanácsokra. A 
tanácsoknak - amelyekben a 
szolgálat! vezetők is részt 
vesznek -, oda kell hatni, 
hogy a tanulmányi munka 
élénkebbé váljék, s az lsko• 
lába ;áró dolgozók sz4márll 
biztosítsák a Munka Törvénv• 
könyvében előírt kedvezmé
nyek mellett az erkölcsi él 
anyagi megbecsülés. a k44e1'" 
fejlesztés lehetőségeit. 

A korrepetációk szervezésé
hez a budapesti teriiletí bi· 
zottság jelentős anyagi seg!ué• 
get is ad. A szakszervezet! bl• 
zottságok az új gazdasági me
chanizmusban megnövekv6 
önállóságát mutatja viszont 112 
a körülmény. hogy az 1968. évi 
költségvetésben 5 szolgálati 
helyen terveztek be jelent6s 
összegeket a továbbtanuló 
dol<rozók tanulmányi segítésé
re. korrepetációinak támogatá• 
sára. A dicséretet érdemló 
szakszervezeti biz'.lttságok 1 
Rámán Kató fűtőház, MAV 
Kórház. Nvmr2t1 műszak. Fe
rencváros fútőMz és Heifyes• 
halom állomás szakszervezeti 
bizottságai. 

Vl&'h Jánosn6 
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A proletárforradalom 
törhetetlen harcosai 

•• 

Unnepség a nemzetközi nőnap alkalmából 
(Folytatás az 1. oldalról) 

rifüem. Októberben lesz 14. 

éve, hogy forg11lmi szolgála� 
tevő vagyok. 

- Szereti beosztását? 
- Nagyon szeretem. Jó a 

Szemelvények a Tanácsköztársaság történetéből beosztásom, marad idöm a 7 
és a 4 éves kisgyermekeim 

kíméletlenül felkoncolták a nevelésére is. Ötödik éve, 
fegyverleZen, védtelen hadi- hogy a Szeged-Pusztamérges 
foglyokat. Csak egy út veze- -Asotthalom közötti vonalra 
tett ma n-..ár haza, s ez az út helyeztek. Itt, a kisvasúton, 
fegyverrel a kézben, a kímélet- minden munkát el kell látni. 
len harc • . .  " 1 A pénz tárban is vaSYok, s 

Nemzeti történelmünk nagy 
évfordulói valahogy mindig a 
természet újjászületésével fo
nódtak össze. Kossuth és Pe
tóft márciusa az általános 
európai forrongás tüzét heví
tette, utolsó lángjaival pedig 
azok reményét táplálta, akik 
újabb tavasz jöttét várták. 

Hosszúra nyúlt ez a tavasz
várás, melyben annyi gyötre
lem, reménykedés kapott han
got. Az iparosodó Európa, a 
forradalmakat hozó századfor
duló Vél'ben és sárban fet-

rengve szülte meg az Igazi 
forradalmakat. A megcsonto
sod.ni látszó Európa egyre 
gyakrabban és egyre több he
lyen hallatta szavát. Nem 
adott ktuta.t maga a világhá
ború sem, melyben milliók 
gyötrelme sü.rúsödött. Az első 
világh1ború kialakult álló 
frontjai, elindítói lettek annak 
az eszmének, melyet úgy fo
galmazott meg a lövl.szárkok 
egyszerű katonája, hogy miért 
harcol azok ellen, kik ugyan
úgy nyo11wrogna-k mint ó. 

Vörös október utat mutat 

Megkopott filmkockák, meg
Bárgul t levelek, dokumentu
mokká érett írások vallanak 
az orosz október hatásáról. 
N&!ány hónapja csupán, hogy 
emlékeinket rendeztük, s mai 
életünk tükréből tekintettünk 
vi.551.a arra az októberre, mely
ben a magyar tavasz is meg
fogant. A „vörös Magya-ror
szq.g• létrejötte azt is igazolta, 
hogy nem holmi anarchikus 
lázadás játszódik a kontinens
nyi Oroszországban, hanem a 
világ további al.kulását meg
határozó proletá-rfor-rada!om. 
Arról Is hírt adtak a titkos 
katonai jelentések, hogy a vi
lágháború vértengerébe haj
!iZOlt katonák nemzetiségre va
ló tekintet nélkül ösztönösen 
i& megérezték, mit jelent a vö
röa október. Tömeges ,,meg
!ertözésról" számoltak be, 
majd az európai ellenforra
dalmak, s a fasizmus későbbi 
megtorlásainak módozatait 
dolgozzák ki a hazatérő „vö
rös foglyokkal" szemben. 

A ,.megfertőzött" százezrek 
alkottá.1< az internacionalisták 
nagy táborát, hol nemz.etiség
re való tekintet nélkül megér
thre találtak Lenin szavai. Az 
a közel százezer magvar, aki 
vállalta a szovjethatalom vé
delmét, napjaink eredményeit 
kezdte alapozni. ,, A foglyok is 
szervezkedtek, hogy Oroszo-r
izág hiJs proleta.riá.tusdval 
ér,yii,tt ha-rcra induljanak saját 
népük és minden más n.ép el
n11omót ellen. Moot már tud
;ik, oor,y csak az OTOSZOTSZági 
forradalom hatékony támoga
tása vezethet el minden nép 
fet.zabadullisáhozr• 

Kimondhatalan öröm vette 
hatalmába a magyar interna-

,.Magyaro-rszágna.k kéUégte!e
nül súlyw ha'l'cot kell majd 
vívnia a burzsoáziával - ez 
e!ke-rülhetetlen". 

Magyarország példáját azért 
tartotta döntő Jelentőségűnek 
Lenin, mert megmutatta, hogy 
más országok i.� eljuthatnak 
a proletár államhoz. A Vö-rös 
U jság közleménye, melyben 
hírül adták Sza.mue!y Tibor 
Kijevbe érke?Jését, már to
vább�épett és kifejezetten kérte, 
hogy ,, . . .  a maouo.r proletár
ság leghatá-rozottabban számít 
arra, hogy Oroszországban éló 
pro!etártestvérei részéTől nem 
fog elmaradni a aeglúég, és 
hogy különösen a ma1711ar p-ro
letárság e-reJé=k legoégsó 
megfeszítésével fog a megtá
mad-,tt Magyar Tanácsköztár
saság védelmére sietni". 

Fegyverrel a kézben ! 
A hosszú évek óta hazájuk

tól távol élő, fegyverrel a kéz
ben harcoló internacionalisták 
elótt is világossá vált, hogy 
ez a rég óhajtott hazatérés 
csak egyetlen módon valooft
ható meg: fegyverrel a kéz
ben/ Az egymá3 értékeire 
acsarkodó burzsoázia - félve 
a magyar példa veszélyétől -
áttörhetetlen gyűrűt vont a 
védekező Tanácsköztársasáq 
köré. A Gllliclán át hazavezető 
út járhatatl.lnná vált. 

,.A határ le van teljesen 
zárva, s ninc., út Jelenlerr, 
amelyen haM lehetne száUí
tani a volt hadifogoly proletá
rokat. Az a néhány ember, 
aki nem halli,tttva az okos szó
ra, megkisérelte a fronton va
ló dtmenést, sajnos életével fi
;ietett rá. A Petljura-bandák, 

Oroszország keleti térségei- azért is . f�lele�, -�ogy a vo
ben elkeseredett harc dúlt. 1 :1atok_ keses nelkul, pon_to�an 
Egyre szorosabb lett a fojto- , ,.,dulJanak. Szép, !elelosseg
gató gyűrű Magyarország kö
rül. Az „Előre a vörös Ma
gyarországhoz/" jelszó egyre 
kilátástalanabb lehetőségnek ' 
bizonyult. 

J Az október lángjánál felhe
vült forradalmak időleges ve
res•' -et szenvedtek a túlerővel 
szetnben. A kijevi Vörös Új
;5ág 1919. augusztus 9-i közle
ménye beszámol a Magyar Ta- , 
nácsköztársaság bukásáról : 1 
,,Bu"apestról a rádió o.rról ad 1 
hírt, hogy a. Magyar Tanács- · 
köztár&aság ko-rmányát az an
tant roblópolitik.ája és a szo
c'dildemokrata vezérek árulá
sa -, támogatás-ra találva a 
mag,;arországi bu-rzsoázia el
lenfOTTadalmában - táVO?.ÓS
ra kényszerítette. Kun Béla 
Bécsben tarlózk.odik. Sza
muely volt hadügyi népbiztos 
önmrtlkosságot lwvetett el. 
Egyéb -részletek hiányoznak." 

Az internacionalisták 

üzenete 

Káta.l Ferencné forgalmi szol
gálattevő 

teljes feladat ez egy asz. 
szonynak, nem? 

Tavaly kaptam kiváló dol
gozó oklevelet, miniszte-ri di
cséretben most -részesítettek 
másodszo-r. Az első dicséTetet 
baleset-elhár!tásért k.apta·m, 

1 919 augusztusának lntema- még 1960-ban. Nem is emlék
cionalistál üzenettel fordultak szem rá szívesen. Akkoriban 
a magyar proletársághoz, Szatymazon dolgoztam. Na

melyben lényegében 1945 áp- gyon nagy köd v�lt. A 702-es 

rilisát, a már megvalósult új gy?rsvonatnak Kukundoroz�
Magyarországot fogalmazták man kellett volna a 735-of 
meg; 

1 
személyvonattal találkoznia, 

" . . .  felhtvJuk a Magyar Ta- ?e a gyo�s k�ett. Szabad b:
nác„köztá-rsa.ság prolet:i-rjatt, J_�ratot biztos1t?,��W'lk a. 73�
hogy ne csüggedjenek, a /egy- oonek, ,,megá!!J. jelzest ad_
ve-rt, amelyet a nemzetközi tunk a_ 702-esnek. Mentem k1, 
burzsoázia bé-rencet ellent har- .tog�dm a személyv?natot, 
cokban olyan csodáltttos hósi- amikor az ell:n�ezó iran�l 
ességgel fo-rgattak., ne ttdják hallottam a d1;1borgést . : . Jott 
ki a kezükből mindaddig, a gyors, legalabb 90 .. �lomé
amfg a lcidőlt helyére fel nem teres sebességgel ! A voros sap
állitott.d.k. az új btztooa.bb ala- kámat lekaptam 11 fejemról és 
polwn n117igvó 'tanácsállttmot. ,.megá!lj'H jeleztem, a moz-

Mi, törhetctren harcosai a donyvezető szerencsére ezt 
polct.:ír világforradalomnak, észrevette, fékezett. A két 
fogadalmat teszünk, hogu min- vonat alig 1 50 métemyLre állt 
d2n. már meglevő erónkkel meg egymástól ! 
mér, kitartóbban, még e!szán- Szerencsére, hasonló eset 
tabban éi méq kíméletleneb- csak igen ritkán történik, de 
bül fO!IUnk harcolni a világ vigyázni mindig kell, soha 
,egyesült b-urzsoáziája ellen." nem sMbad lazítani. 

Standovár Tibor Rápolti Ilona 1951 júniusá-
cionalistákat akkor, amikor 1------------------------------------------
1919. március 22-én hírül vet-
ték, hogy otthon, Mag,-a-ror
�zágon gyózött a fo-rradalom, 
kikiáltották a Ma,guar Titnács
lwztá-rsaságot. A Moszkvában 
kelte:iett htra.dás, melyet a 
Kommunisták Maqya-rorszá.gi 
Pártjának KülfüW.i l-rodája 
közölt, még ínkább világossá 
tette m!ndann•1iunk elött a harc 
célját. Történelmi jelentósé'lén 
túl azzal ért el óriási hatást 
a felhívás, hogy meg!ogalma� 
zásában személyhez szólóan 
az értelemre és érzelemre tu
dott hatni. Októbertől márciu
sig - mondja a felhívás -
megtanulta a magyar proleta
riátus és földművesség, hogy 
felszabadulását csak önmaga 
hajthatja vé.�e és annak útia 
az, amit a kommunisták hir
detnek: Minden ha'.almat a 
munkás-, földműves és kato
natanácsoknak! 

Véráldozat nélkül 

Az a tény, hogy véráldozat 
nélkül jött létre a tanácshata
lom Magyarországon, nem je
J.entette azt, hogy nem kellett 
számolni a minden oldalról 
fenyegető ellenforradalmi 
erőkkel. A nemzetköz! tmpe
rlall:mnus, a belső ellenfoITa
dalml erők, a magyar prole
tárforradalom elszigetel ts-ége 
olvan történelmi tényezővé 
vált, mely m3r szü)etése pil
lanatában védekezésre kény-
62lerítette a fiatal államot. A 
ffl06Zkvai felhívás utolsó mon
datai forradalmi parancsként 
hangzottak: .. Siessetek a Ma-
1111ar Tttnácskiiztársaság védel
mére! E-rősítsétek a nemzetkö
ai forradalom magyar f-ront
játr• 

Lenin világtörténeti jelen
tllség(l fordulatnak nevezte a 
magyarországi eseményeket, de 
nem ké.lekedett hozzátenni; 

A nőnapon mondtak köszönetet 
A yasúti Főosztály szak

szerszerv�zeti bizottsága és 
nöbizottsága bensőséges ünne
pen köszöntötte a nödolgozó
kat. A nőmozgalomban tevé
kenyen részvevő aktívák 
ajándéktárgyakat kaptck, 
majd megtekintették az el
múlt év során a nőnapi, gyer
meknapi, il letve karácsonyi 
ünnepség�kröl készített kes• 
kenyfilmet. 

A nemzetközi nőnap alkal
mából a nőbizottság által pat
ronált péceli MAV Továbbke
zelő Kórházat látogatta meg 
egy küldöttség és átadta Rö• 
dönyi Károly miniszterhelyet
tes ajándékait a betegeknek 
és a kórházi nödolgozóknak. 
A nőnap alkalmából került 
sor a nyugdíjas fogadás meg
rendezésére, ahol mintegy 30 

nyugdtjas találkozot: a Vezér
igazgatósá.g párt- és szak
szervezeti bizottságának kép
viselőivel. 

A Vasúti F<'íosztáli, n&lapl 
ünnepségén felolvasták azokat 
a leveleket és dísztáviratokat 
is, amelyeket a MA V nevelő
intézetek árva növendékei 
küldtek a sr.aks.zervezeti bi• 
zottság és a nőbizottság részé
re. Az elmúlt 4vben ugyanis 
hat nevelóin4ézetbó1 több á.1'
va növendélc élvezte Buda
pesten a fóosztály szaks;i:erve
zeti bizottságának vendégs.:e• 
retetét. A sok meleg hangú 
kis levélból érdemes egyet 
idézni:  

,,Kedves ElvtársMkl A ked
ves budapesti órák emLéke 
nem múlt el nyomtalanul 
bennilnk. A n mzetltözi IIÖ1111p 
alkalmat ad arra, ho1711 aze a 
sok szcrretetee é, gondo1kodcla1 
némi lced. veseéggel 11úzonoi, 

zuk. Tudjuk, hogy mindez 
kevés azért a sok jóért, omit 
kaptunk, lle rem.élJült, szere
tetünlclcel valamiképpen érzé
keltetni tudjuk háló.nkat. A 
felejthetetlen budapesti napo
ké-rt, 11 Széchenyi h egyt kirá n
dulásért, amely sokáig emlé
kezetes marad számunkra, ez
úton ú: köszönetet mondunk. 

Nagyon szeretnénk, ha még 
sokszor kívánhatnánk nőnap 
alkalmából sok örömet és bol
dogságot a szakszervezeti bi
zottság vezetőinek, s a n.öbi
zottság tagjainak." 

A levelet a bodrogolaszi 
MA V nevelőintézet hét kis ár
va növendéke írta alá. 

Ünnepi brigádgyúlésen 
köszöntötték a nőket 

A miskolci fűtőház Novem
ber 7 szocialista brigádja a 
mislroJci MA V Vörösr :irty 
művelődési otthonban ünnepi 
brigádértekezletet tartott, 
amelyre meghívták a felesé
geket és családtagokat is. Az 
ünnepséget Katona Lajos bri
gádvezetó nyitotta meg, be
szélt a brigád munkájáról, tel
jesítményéről, majd arról 
IIZ6lt, hogy ezt az iinnept brl
gádgyúlést azért ezen a napon, 
márcitu 7-én rendezték meg, 

mert felhasználják az alkal
mat arra is, hogy a nónap al• 
kalmábó! a brigád köszöntse 
a brigá.dtagok feleségeit, a hű
séges élettársakat. 

A szépen feldíszített és meg
terített asztaloknál a jelenlé
vő feleségeket is a megjelent 
nőket, kedves kis ajándék és 
virágcsokor fogadta. Az ünne
pi esemény ,�került a No
vember 7 brigád naplójába is. 

Kiss K'-rol:, 

II. szo�ialisla brigádok 

kezde•ényezésére . . .  

Aszód állomáson az elmúlt 
napokban megtartott terme
léS1 tanácskozás pozitivan ér
tékelte a dolgozók elmúlt év, 
munkáját. A kocsitartózkodás 
nál a tervben meghatározot• 
93 szé.zalékkal szemben 96 .; l 
a kocsikihasználásni!.l pedle 
100,66 százalékOli eredményt 
értek el. 

A szocialista brigádok ön
álló kezdeményezésének l�ö
szönhető, hogy külön gép és 
szakasz igénylése nélkül a he
'yi tartalék- és to!ógépek •obb 
kihasználásával 1967-ben Vác 
lrá,nyában 302 944 tOfl.na ele
gyet továbbttottak 11z aszódtalt. 
s ez 30 darab 1000 tonnás vo
nat megtakacít.á.sát jelentette. 

Rápolti Ilona, váHóll.ezelö 
ban került a vasúthoz. ő így 
vall életéről : 

- A,zóta élek embeTibb mó
don, amióta a vas·útnál vagyol, 
Addig? Dolgoztam házta,·tás
ban, alkalmi munkán, mozi
ruhatáTban, mindenütt. 17 éve 
váltókezeló vagyok. Úgy sze-re
tem ezt a munkát, hogy szin
te félek - egysze1· más mun
kakörbe helyeznek.. Pedig én 
váltókeze:ónö szeretnék ma,. 
radni addig, amíg lehet, még 
akko-r is, Ila ez nem nói mun
lw. 

Ez életem l egboldogabb nap
ja ! l\liár máskor is kaptam ki
tüntetést, a kiváló dolgozó ok
levelet meg a jelvényt is és 
minden nőnapon köszönt min
ket otthon a nőtanács meg a 
KISZ . . . de ez az elsó eset, 
hopy ide, a MAV Vezérigaz
gatóságrtt hívtak. Amikor a 
nevemet szólítottá.lc, úgy érez
tem, a torkomba ugrott a szí
vem. 

- Mint nőnek, nem nehéz a 
vt.l tókezelói munka? 

- Bizony, nehéz munka.. De 
épp ezért szép! Nincs annál 
jobb érzés, mint a-milco-r el
múlik a nap, s tudom, hogy 
minden zökkenómentese� 
ment, hogy hiba nélkül elvi>
geztem a dolgomat. 

Rápolti Ilona, tízgyermekes 
családból jött. Nem voltak so
ha nagy igényei. 1958-ig albér
letben élt Kaposvárott, onnan 
járt át nap mint nap Dom.:ió
várra. 

- 10 éve otthonom van! 
Dombóvár-alsó állomáson kap
tam szolgálati lakást. Itt, 
Dombóvárott megértó embe
rekre találtam, akik jó mun
katársaim és jó barátaim is. 
Szeretek közöttük élnl, szere
tek velük dolgozni. 

F. T. 

Szeretik munkájukat 
A Nyugati pályaudvar szak

szervezeti bizottsága nagysi
kerű nőnapi ünnepséget tar
tott, amelyen 142 vasutas nó 
vett részt. 

:e1 ve a lehetóséggel, az ün
nep--.,ég után a Nyugati pálya
udvaron dolgozó nők helyz.e
téról érdeklődtünk„ Mo-rvai 
Lá3z!óné árupénztáros, az 
alapszervezet párttitkára el
mondotta, hogy a Nyugati pá
lyaudvaron megbecsülik a 
nőket. Be-reczky Jánosné és 
Kerék Lajosné már korábban 
kormánykitüntetést kapott. 
Rajtull: kívül sokan kaptak Ki
váló dolgozó jelvényt, vagy 
oklevelet. A nők kiveszik ré
szüket a társadalmi munká
ból is. 

Morvainé egyébként 

tizenhét éve vasutas 

és so'káig az úttörővasút Ság
vári állomásának főnöke volt. 
Példát mutat néStársainak, fér
jével együtt a marxista-leni
nista egyetemre jár. Mindket
ten harmadévesek. 

- Nem lehet lemaradni -
mondja - hiszen ma má-r a 
pályaudva-rra keriiló fiata.l�k 
nagyrésze érettségizett. Itt 
oan például Vlttjku Marianna 
aki a múlt év júliusában lé: 
pett a MAV kötelékébe. 

- Milyen beosztásban dol
gozik - kérdem a 19 éves kis
lánytól. 

- A leadási -részlegnél se
gédraktá-ros vo.gyok. Az öthó-
napos áruforgalmi tanfolya-
mon hamarosan vizsgát te-
Bzek. Elólegezték a bizalmat, 
ezért tölthetem be munkakö
römet, igyekszem tehát na
gyon jól vizsgázni. 

Tetszik a vasutasszak-
ma? 

- Igen, - mondja moso
lyogva - bár a családban 
senlci sem vasutas, így csak 
hallásból és legfeljebb mint 
utas ismertem korábban a 
vasutasok munkáját. Később 

jelentkezem majd segédtiszti, 
vagy tiszti tanfolyamra is. 

- Milyen gondjaik, kíván
ságaik vannak? - fordulok 
ismét a párttitkárnőhöz. 

Legtöbben háziasszo-
nyok vagyunk, s jó !enne, ha 
mielőbb bet>e:1:etnék ná.lunlc is 
a szabad szombatot. Sokat se
gltene ez -rajtunk és tttuin 
több idö jutna pihenésre is. A 
pá-rt- és a szakszervezet tá
mogatja ezt a kívánságot és 
keresi a megoldás módját. 

Arvai f:va különösen 

sokat köszönhet 

a szakszervezetnek. 
Eddig f'.rden lakott, egy für
dőszobában albérletben, ame
lyért - az 1100 forintos fize
tésből - havi 300 forintot fi
zetett. Most a Bajza utca 70-
ben. a szakszervezet és az ál
lomásfőnökség segítségével La
káshoz jutott. 

- A rakodó gépjavító mű
helyben dolgozom segédmun
k.aeró vagyok. sze'rényen élek, 
de eljutottam már Moszkvá
ba, Bécsbe, az idén pedig e1711 
esz�erantista kislány meghí
vásá-ra Lengyelo-rszágba ké
szülök. 

A nőnap! megemlékezésnek 
sok férfi vendége volt köz
tük Markó László áll�rnásfó
nök is. 

- Mindig ellátogatok a nó
napi ünnepségre - mondja. 
- A N11Uga.ti pályaudvaron 
2200-an dolgoznak. ezek közül 
360 a nők száma. Nem az ün
nepség h�tása alatt mondom 
�e elégedett V<1{J1J'>k munká� 
Jukloa.l, 1ri.e-rt lelkiismeretes 
!7'Unk.át véueznek. Ez annál 
mká.bb elismerésre méltó 
mert nem frázis az, hogy ige; sok teher nehezedik a nők vállára !3onyolu1t itt a munkabeosztás. sokan tanulnak, a családd3:l is törődni kell . mégis ktfo[lastalélJ'lul ellátiák szolgálatukat. ragaszkodnak munk��elyükhöz és 57..eretik munkaJukat. Zámbó Istva.n 

A vietnami szolidaritás jegyében 
Több mint 10 ezer vasúta! 

nőt köszöntöttek március a-án 
a nemzetközi nőnapon a bu� 
dapesti igazgatóság szolgálati 
]).elyein. Virágcsokrok és cse
repes virágok, édesség és más 
apró figyelmesség várta mun
kahelyükön a nődolgozókat. A 
Keleti pályaudvaron cigányze
ne és népi tánc köszöntötte a 
virággal és teasüteménnyel te
rített asztalok mellett az :m
nepe!teket. A Keleti Műszaki 
Kocsiszolgálati Főnökségnél, 
a MAV Kórházban és még 
számos helyen apró ajándék
kal kedveskedtek a vasútas 
n6knek. Több szo!gálati he
lyen a körny&Je!i iskolák út
törői mondtak köszöntót. A 
BYKH-ban Vámost János, 
.Zaray Márta, a Va�út.i Főosz
tályon Madarász Xatalin, Gál 
Gabriella és Bojtor Imre ma
gyar nóta énekesek szórakoz
tatták asszonyainkat, leánya
inkat. 

A Dunakesz; iá-rmújavit6 gazdasági és mozgalmj vezetői 
� nőnap alkalmából kedves unnepsegen köszöntötték a 
�ői munkatársakat. A nónttpf Uf!-nepségen ósztntén megnyilvanult az a sz?lidarítás az az együttérzés ts, amellyeÍ kiálltak a hős vtetnamt nép, a vietnamt asszonyok mellett. Tiltakozásukként táviratot juttattak el. az Egyesült Allamok budapesti nagykövetségéhez, amelyben elítélték a vietnami agressziót. 

A munkahelyi rr,egemlékez�seken és gyűléseken központi helyet foglalt el a hős vietnam.i as!zonyokról való megemlekezes, -.ikik a férfiakkal egysorban harcolnttk ,zabadi�gukért. Mindenütt szolidan• lásukról, támogatásukról blz.. 
�sftották a szabadságáért h6-
111esen harcoló Vietnami népet. 
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· Mit mutat ·a mérlegbeszámoló ? A baleset oka: figyelmetlenség? 
Növekvő teljesítmények, javuló üzemeltetés fémjelzi 

a budapesti igazgatóság 196 7. évi munkáját 

Tar Sándor váltótisztítót, 
1968. január 24-én 10 óra 26-
kor, fényes nappal, a Rá1,ospa
lota-Újpest állomásra bejáró 
242. sz. vonat, munka közben 

A napokban eL1-észült a bu
dapesti igazgatóság mérlege, 
mely szerint a budapestiek 
szogalmasan munkálkodtaI, az 
elmúlt é\·ben. Az áruszáUítás
ban 2,2 miilió szá.zelegytonna
ki!ométerrel teljesítet.tek töb
bet, mint a bá2isban. Több 
mint 1 millió 530 ez-arrel több 
fizető utast szálifülttak el az 
e1múlt évben, mint 1963-ban. 
Az egy dolgozóra eső javított 
}.épzett tonnakilométer 5450-
p.el, az egy forgalmi dolgoz.óra 
eső javított. képzett to.rmakilo
méter az előirányzathoz 94GO
ial, a bázishoz képest 12 670-
11cl nőtt. A szállítási tonna
ten·et ugyan nem teljesítette, 
de .a népga,:dasági ágak által 
felajánlott minden árut elszál
lított az igazgatóság. 

Elótérben a gazdas6gosság 

A vállalati beruházások 99.2 
�zázalékos teljesíté..<é\·el közel 
500 millió forinttal gyarapo
dott, korszeríisödött az igazga
tóság áilóeszköz-állománya. A 
felszabadulás óta első alka
lommal fordult elő, hogy a 
szociális és munkavédelmi be

volsága a két év előtti 96,39 ki
lométei·ről 95,97 kilométerre 
csökkent. A személyszáLlitás 
növekedése és gazda.sági mu
tatóina!c ja1:uLása .ellenére sok 
még a javítanivaló a lcult-o.Lrált 
utazást illetően. Az egy szerel
vényre eső ülőhelyek szt.ma 
3:J-mal csökkent. Az elemzé
sek félreértlletetlenül figyel
meztetnek arra is, hogy nö
vekszik a poggyász- és ex
pre3szfuvarozási igény, de las
san oldódik meg a poggyász
kocsiellátás a személyszállító 
vonatokon. 

Nagyobb fel ef ósséggel 

A fel- és leadásnál kezelt 
idegen kocsik tartózlrodásá.,ak 
rövidítését nem szorgalmaz
ták elég hatékonyan az állo
m!iSOk fcrgalmi és kereskedel
mi dolgozói. Emiatt jelentős 
többletbevételtől esett el az 
igazgatóság. A berakás előtti 
felszínes műszaki kocsivizsgá-
1.atok miatt a mtilt évben közel 
5000 kocsiátrakásra, a gondat
lan rakodás miatt több mint 
7000 rakományígazításra tiolt 

szül�ség az igazgatóság vonat- elütötte. Súluos fejsérülése kö
hálózatán. vetTceztében február 16-án éle-

Az e1múlt évben a villamos tét vesztette. An,int azt a bal
és Diesel vontató járművek esetvizsgálat megállapította, a 
állásideje meghaladta a fél- baleset oka : fíg-,1elmetlen 
millió órá::. Ezek jel<:?ntós csök- 1 munkavégzés. Valóban figyel
kenté.5éért sokat tehetnek a metlen volt Tar S§.ndor? Sze
telepállomá.sok, a mozdony- és rintünk de azt hisszük, 
forgalomirányítók, a rendező- mindazok szerint is, altilt a 
pályaudvarok é.s minden kö- munkabiztonság kérdé&livel 
zépállomás. behatóbban foglalkoznak 

A múlt évi tapasztalatok 
alapján az igazgatóság vezetői 
hozzáláttak a szükséges szer
ve:resi. műszaki intézkedések 
me�tételéhez. Bár az év első 
két hónapjáhan a szállítási 
igény a tervezettól elmaradt, 
az igazga !óság vezetői a szer
vezeti és mű.szaki előkésztile-· 
tek mellett a gazdaságosságra, 
a múlt évinél is nagyobb fi
gyelemmel törekszenek. úgy 
ítéllk meg, ha valamennyi 
szolgálati főnöl: fokozott fele
lősséggel, a mozgalmi szervek 
bevonásával 1:égzi minden.na
pos tevékenységét, számos, 
ésszerű intézkedéssel javíthat
ja a gazdaságosságot. Ez most 
a vezetők és a dolgozók közös 
érdeke. 

K. J. 

- semmiképpen sem le
het figyelmeUen munka
végzőnek tekinteni azt, 
aki a rábízott munkat leg
jobb tudása és szakisme-

rete szerint végzi, 

akit a munkája annyira leköt, 
hogy még a saját biztonságára 
sem. fordít kellő gondot. 

TUházásokat 100,6 százalékra r--------------------------

Köztudott, hogy a váltótisz
títás nem kíván kü'.önösebb 
szakismeretet, maga a munka 
sem komplikált, sót nem is a 
legmegterhelőbb fizikai mun
ka. Egy szempontból azonban 
- mégpedig orvosi vasúti al
kalmasság szerint -, a legigé
nyesebbek egyikét képezi. A 
váltólisztítás a végrehajtó for
galmi szolgálat egyik fontos 
munkaköre, amelyben a mun
kát végző dol.gozóval szem
ben igen szigorú személyi fel
tételeket szab ·mind az ABEO, 
mind az A. 2. számú orvosi 
utasítás és az F. 2. sz. Forgal
mi utasítás. 

teljesítették. Ez jelentő, fejlő-
dés, hiszen a bázisidőszakban 
mindössze 39 százalékra tel
jesítették a tervelőirányzato1:. 

A szállítási feladatok lebo-
11yo!ításá,ban már fokozottab
ban érvényesül a gazdaságos
ság. Erről tanúskodnak az 
eredmények is. Amíg a.z igaz
gatóság üzemeltetési összköU
sége 1966-ban 27,6, addig 1967-
ben 47,3 milló forinttal csök
kent. Annak ellenére, ho(l'J a 
ti0ntatási szén ára növekedett, 
s.z üzemanyag- és energia
megtakarítás meghaladja. a, 30 
mi!lió forintot. A fajlagos 
szénfogyasztás csökkentéséből 
több, mint 5 millió, a fajlagos 
energiafogyasztás csökken t.ésé
ból 9,5 millió forint megtaka
rítás szánnazott. Az építési 
szolgálatnál 2,7, a pályafenn
tartásnál pedig több mint 1 
millió forintot takarítottak meg 
az ésszerű üzemanyagfe!hasz
:álás során. 

A szállítási munkában is ki

inagasló eredmény született. 
A tehervonatok átlagos terhe-
iését a bázishoz viszonyítva 
43 tont'..áva,Z, a tervhez képest 
'J'edig 32 ionnával növelték. 
Csupán így 13 ezer tehervona.t 
11:özlekedtetését takarították 
,neg. A szállitásszervez,és to
.,.ábbi javulásáról tanűskodik, 
:hogy a berakott áruk, 42, 77 
százalékát irányvonattal to
,rábbították. Ez közel 2 száza
llékos javulást jelentett ·a bá
:r:ishoz, de elmaradt az elő
i!rányzattól. Az önkezelésben 
Tégzett építési, ipari munkák
nál 100 forint termelési ér
tékre a ráfordítási átla<J 98 fii
térrel csökkent. A balesetelc
ből származó kár összege pe
&ig 6,1 millió forinttal csök
kent a bázishoz viszonyítva. 

A forgalom lebonyolítása 
?11ellett végzett építési és mű
:1zaki fejlesztési feladatok 
111egoldásában előtérbe ke1iil
tek a szervezési és műszaki 
intézkedések, az új technoló
gia következetes alkalmazása. 

Megszívlefendó 
tanufs6gok 

A sikerek mellett tanulságok
ban is bövell:edett az elmúlt 
esztendő. Ezt hűen tükrözi a 
mérlegbeszámoló is. A szállí
tási feladatok növekedése nem 
spontánul. hanem a népgazda
ság szerkezeti változásának 
megfelelően realizálódott az 
igazgatóság vonalain. A sze
mél11vonat-kiLométer teljesít
ményeTc a bázishoz viszonyí
tott 3,3 százalé1cos felfutása 
nem az egész igazgatóság há
lózatat érintette, hanem e�ő
&0rban a szobi, hatvan-újszá
szi, szolnoki és székesfehérvá
ri vonal teljesítményfelfutásá
ban jelentkezett. A tehervona
ti százelegytonna-kilométer 
,,onali áramlása következtében 
eltolódás jelentkezett a teher
pályaudvarok teljesítményé
ben is. Amíg Ferencváros tel
jesítménye 3,64, Hatvan állo
másé 8.97 százalékra növeke
dett. addig csökkent Rákos
tendező. Szolnok és Székesfe
�érvár állomások teljesítmé
hye. 

A rakott kocsik futási tá-

Kala·nd az út átjárón 

- Mondtam, hogy ne tessék átmászni a sorompón. 
(Puntal Pál rajza) 

CIKKÜNK NYOMÁN 

Egyetértünk a hÍrálattal 
Lapunk február- 17°! számá

ban Eg11 halálos baleset meg
szívlelendő tanulságokkal cím
mel cikket közöltünk, amely
re a MA V Budapesti Magas
építési Főnökség vezetője, dr. 
Pálmai Is'tván válaszolt. 

A főnökség vezetői és moz
galmi szervei - írja levelében 
- egyetért.enek a Bana Zsig
mcnd halálos ba1'-.setéről írt 
megáUapítások,kaL A baleseti 
vizsgálat során a mulasztókat, 
a munkahely mii.vezetőjét, fő
munkavez,töjét, felelős techni
kusát, építés1:ezetőjét és föépí
téscezetöjét fegyelmi úton fe
lelősségre vontuk. 

A baleset súlyosságára, to
\'ábbá az előidéző okok és 
mulasztások sokrétűségére va
ló tekintettel a felelősségre vo• 
náson túl egyéb irányú intéz
kedéseket is tettünk. Bana 
haláLos balesetét músza1ci kO'n
ferencián, termelési ta.nlÍ.cs1eo
zások&n, valamint párt- es 
szar.szervezeti vezetőségi ülé
seken megvitattuk. A főnök
ség mindezeken túlmenően 
szükségesnek látja a műszaki 
vezetők, építésvezetők, fő
építésvezetők, fómunkaveze
tők és munkavezetők kétha
vonkénti rendszeres ö:&.szehi
vását kizárólag a baleseti 
helyzet elemzése és a teendő 
intézkedése1t megtárgyalása 
végett. A főnőkség vezetői és 
mozqalmi szervei felhívással 
forduU,a;k a gzocialista brigá
d.C>khcz és munkavédelmi 
őrökhöz, hogy a főnö1/-Ség ked
vezőtlen baleseti helyzetének 
javítása érdekében tegyeneT, 
meg minden lehetséges intéz
kedést. Nem lehet közömóös 
a főnökség dolg-0zói és vezetői 
előtt, hogy jó termelési ered
ményeink ellenére a rossz bal
eseti helyzet miatt mintegy 

150 OOO forint 
tün,k cl. 

jutalomtól es-

A cikk nyomán tett és ter
vezett intézkedésekkel egyet 
lehet érteni. Eredményt azon
ban csakis akkor várhat a fó
nöksig, ha a felügyeletben és 
ellenőrresben éppúgy szigo
rúak és következetesek lesz
nek. mint az említett intéz
kedések gyors elhatározásá
ban. 

Játékból baleset 
Régi és veszélyes trükk, ha 

valaki a pad végén ül, s a 
másik végét hirtelen megeme
lik, a „játékra·• kiszemelt 
könnyen a földön találja ma
gát. 

Ez!; a trükköt alkalmazta 
Pajkos István pályamunkás. a 
várpalotai l-es pályamesteri 
szakasz dolgozója is, amikor 
még január 9-én, ötödmagával 
- engedély nélkül - munka
helyüket elhagyták s az állo
más területén levő IV-es sz. 
őrhelyre mentek melegedni. 

Az események gyorsan pe
regtek. A földre ültetést ütés 
követte, mel11 orrtöréssel fe
;eződött be. S a sors iróniája, 
hogy a károsult, a szenvedő 
alany, a játék kezdeményező
je, Pajkos István lett. Vég
eredmény: üzemi baleset, 10 
nap táppénzes állomány, és 
mind a hat dolgozó részére fe• 
gyelmi büntetés. 

Ez egyszer beigazolódott a 
közmondás: ,,Aki másnak ver
met ás, ma.ga esiTc beleI'( 

Bakay Elek szb.titkál' 
:Veszprém 

A vasút veszélyes üzem és 
a váltótisztítóknak éppúgy, 
mint sok más olyan mun'k:akör 
betöltőjének, akik leginkább 
egyedül, önmagukra. hagyva, 
vagy hagyatva az ii-rszelvé-
nyen belül végzik munkáj�kat, 
az I. orvosi csoportba: sorolt 
követelményeknek kell megfe
lelniök. Tar Sándor e csopo�t 
feltételeinek már felvétel!cor 
sem felelt meg. A budapesti 
igazgatóság 

Főorvosi Hivatala már ak
kor ll/a. orvosi csoportba 
sorolta és még külön is 
megjegyezte. hogy csak 
ennek megfelelo munka-

körben foglalkoztatható. 

Egyesek szerint a balesethez 
a csoportba sorolásnak semmi 
köze, hiszen Tar Sándor csu
pán. színtévesztö volt. A b3.l
eset közvetlen okát tekintve, e 
megállapítás önmagában igaz 
lenne. De az is igaz, ha Tar 
Sándo1·t a beoszt.hatóságának 
megfelelően foglalkoztatják, 
semmiképpen sem történt vol
na baleset. 

önként adódik a kérdés, 
hogy kellő figyelemmel végez
ték-e munkájukat azok, akik
nek az or-cosi utasítás, aján
lás és 11iegállapitás szólt?  Kel
lő figyelemmel ügyeltek Tar 
Sándor vezetői arra, hogy egy 
a kijelölt beosztásra alkalmat
lan szem�ly biztonságára fo
kozott gondol forditsanak. Fi
gyelmeseTc voltaTc-e munkáju1�
ban azok, akik Tar Sándorra 
hárították a baleset okát? Még 
akkor is nemmel kell erre vá
la5zolnunk, ha tudjuk, hogy a 
va5út még sokáig megkívánja 
dolgozóitól a veszélyzónában 
végzett munkát. Hisz éppen 
emiatt kell fokozott követal
ményeket állítani a szemé
lyekkel és a felügyeleti köze
gekkel szemben. 

Számtalanszor hangoztattuk, 
hogy 

nincs és nem is lehet 
olyan létszámhiány, amely 

· az élet és testi épség koc-
kázatát kővetelné meg. 

Ilyenre utasítást adni senki 
nem jogosult, s végrehajtásá
ra senki sem kötelezhető. Sem
miképpen sem célunk a fegye
lemlazítás, csupán a törvények 
betartását szorgalmazzuk. 

És ismét adódik egy kér
dés. Va;on kellő figyelemmel 
végezték-e munkájukat azolc 
akik egy ízben má1' felelős� 
ségre vonták Ta1' Sánd01't, 
mert nem viselte a sárga mel
lényt. Figyelemmel kísérék-e, 
hogy fegyelmező inté2ikedé
süknek van-e eredménye? 
Nem véletlenül vetjük fel ezt 
a kérdést. Tar Sándor felügye
letét ellátó munikatársal, veze
tői, sajnos megelégedtek az
zal, hogy csupán figyelmeztet
ték őt. Az utasítás végrelw.;tá
sát már nem eZZen61'izték. 

Ezek a pályamunkások ügyelnek a biztonsá.gos munkára, 
felveszik a sárga mellényt, amely messziről felhívja magára 

a mozdonyvezetők figyelmét 

Egyre gyakoribb, hogy vál
tótisztító, váltóőr, vonalbejáró, 
figye!óór, forgalmi szolgálat
tevő, vonatvezető, súlyos, vagy 
halálos balesetet szenved. 

Nagyobb figyelmet, s fele
lősséget egymás iránt, s ak-

kor ilyen és ehhez hasonló 
esetek elkerülhetők. 

A baleset oka 1:alóban fi
gyelmetlenség volt, de nem. 
csak Tar Sándor figyelmetlen
sége • • •  

H. K. 

Bírósági ítélet alapján 
módosították az E. 1. Utasítást 

A fegyelmezett, utasítássze
rú munka a vasúti szolgálat 
egyik legfontos:ibb követelmé
nye. A figyelem, az éberség 
m�g szükségesebb akkor, ha a 
technikai, az automata beren
dezések nem működnek jól, 
vagy rosszak. Az éber, utasí
tásszerű szolgálat ellen vétet
tek - az egyébként jól dol
gozó - Németh Béla moz
donyvezető és Zérczi Mihály 
gépkezelő akkor, amikor az 
M62 004 Diesel-mozdonyukon 
Cegléd állomásra történő be
járáskor a kora hajnali órá
ban elaludtak. Elaludtak, bár 
felhívták figyelmüket, hogy a 
Diesel-mozdonyon nem műkö
dik az éberségi és az önműkö
dő fékberendezés. 50 kilomé
teres sebességgel meghaladták 
Ci;?glcld állomás bejárati jelző• 
j{;t, ráterelödtelc az előttük ál
ló, kihúzásra kész tehervonat 
fel nem bontott vágányútjára 
és az:zal összeütköztek. A bal
eset következtében két dolgozó 
8 napon belüli, egy pedig 20 
napon túli sérülést szenvedett. 

A Pestvidéki Járásbíróság 
Németh Bélát 1 évi és 2 hóna• 
pi, Zérczi Mihályt pedig 10 hó• 

napi sz3.badságvesztésre ítélte. 
A szabadságvesztés végreha.j• 
tását azonban mindkét vád
lottnál próbaidőre felfüggesz
tette. A Pestmegyei Főügyész
ség a büntetés súlyósb!t.ásál 
kérte, a Pestmegyei Bíróság 
azonban a súlyosbításnak nem 
adott helyt. Elvi álláspontjuk 
az, hogy a Diesel-motor állan
dó, egyenletes, monoton zúgá
sa olyan álmosító hatással 
van - különösen a korábban 
gőzmozdonyokat vezető szemé
lyekre, hogy különösen a haja 
nali órákban, 1 és 3 óra között 
a mozdonyszemélyzetnek az 
alvás elleni akarata eredmény. 
telen maradt. 

A MÁV Jogügyi Hivatal a 
megyei bíróság ítélete alapján 
felhívta az illetékes szakszol
gálatok figyelmét és a MAV 
Vezérigazgatósága a bírósági 
ítélet alapján. módosította az 
E. 1. Utasítást aszerint, hogy 
a vonalakon csak jól működő, 
éberségi berendezéssel felsze
relt mozdonyok közlekedhet
nek. 

Dr. Tóth Lajos 
jogtanácsos 

Baleseti /..-réaika 
Január 2 �-én Rá.kospalota

Ujpest - állomáson súlyos fej• 
sérüléses üzemi balesetet 
szenvedett Tar Sándor váltó
tis:1,tító. Nevezett sérülése kö
vetkeztében február 16-án éle• 
tét ,·csztctte. 

* 
Február 5-in súlyos fejsérü-

léssel üzemi bclesctet szenve
dett a Sopron és El>enfu1•t/J 
állomások között közlekedő 
3050 számú vonat toló mozdo
nyán szolgálatot teljesítő 
Wild Viktor mozdonyrútő. 12 
napi eszméletlen állapot után 
a bécsi baleseti klinikán éle
tét vesztette. A vizsgálat sze
rint a halálos baleset azért 
történt, mert a vonat haladása 
közben a mozdonya sze1·kocsi
ján tartózkodott, miközben a 
közúti felüljáró -ürszelvényébe 
került. 

* 
Február 24-én a Vámos-

györk állomás II. vágányára 
bejáró 8717/II. számú moz
donyvonat mozdonyvezetője, 
mert a vonatból kihajolt, fe
jét az I. és II. vágány közötti 
;elzóárbocba ütötte. Allapota 
nem súlyos. Szerencsés kime
netelű balesetéhez jelentősen 
hozzájárult a gép kis sebes
sége, Az utóbbi hónapokban 
hasonló okból Igen gyakran 
végzetes balesetek következ.. 
tek be. 

* 
Február 27-én Somoskőújfa-

lu állomáson váltó és vágány
ellenőrzés el-mulasztása, miatt 
a foglalt I. számú vágányra 
fogadott és értesített 2802 szá
mú vonat a 381/a számú vo
�;'ittal foglalt III. vágányra 
Jart, mellyel mintegy 20fkm/ó 

sebességgel ütközött. Az iit

kö::és köoetkeztében a 2801 
számú üres s::.emélyszcrelvény 
kocsijai súlyosan megrongá
lód.ta.l< .1 CSD vasúti alkalma
zott könnyebb sérülést szen
vedett. 

* 
Február 28-án Miskolc Ti-

s:::ai p;i]yaudvaron a kihaladó 
407 a számú Lillafüred ei:
presszre megkísérelt feJug.ás 
közben visszaesett és súlyos 
balesetet szenvedett Gyök.é? 
József a Tiszai pályaudvar lét
számába tartozó vonatfékező. 
Megállapították, hogy erósen 
ittas volt. A baleset tragikus 
kimenetelét a vonat vész!ék
kel történt megállításával si
került megakadályozni. 

Balesetet előzött meg 
Maróti József, Hatvan állo

más létszámába tartozó jegy
vizsgáló február 12-én a Buda
i:-est-Keietl palyaudvarról in• 
duló 412-es személyvonaton, 
mint vonatvezető teljesített 
szolgálatot. Aszód állomásra 
történő bejáráskor a kalauz
kocsin egy roppanást hallott 
Az állomásra érkezve azonnal 
megvizsgálta és kiderillt, hogy 
egyik oldalon a hordrugó tel
jesen eltörött. A kocsit kiso• 
rozták, az árut egy személY• 
kocsiba helyezték el és ha 16  
perc késéssel is, tovább indul
tak Miskolcra. A pontos, lel
kiismeretes szolgálatával Ma
róti József balesetet előzött 
meg. 

Szücs Ferenc 
Hatvan 



Magukénak 
érzik a vasútat 

A klskunhalasi csomópont 
dolgozói március 5-én, 6-án és 
'1�n, tehát három nap egy
más után termelési tanácsko
zásra ültek össze. A gazdasá.
gi és In-02€almi vezetök szinte 
egymást váltva tájékoztatták 
a dolgozókat az elmúlt év 
mJlilkájáról és az ez évi fel
ada.t.okról. 

Amint azt Slma11ek Gvuta 
éllomásfónöktól és Gajda 
Györw szb-titkártól megtud
tuk, a megjelenést és a ter
melési tanácskozások aktivi
tását nem érheti szó. Szinte 
valamennyi felszólaláson ér
z...'\dött, how a dolgozók magu
kénak érzik a va.5utcit, saját 
uem;é!yes ügyüknek tekintik 
a csomópont gondját, baját és 
�edml!nyét. A termelési ta� 
nácskozásokon az eredmények 
mellett szó esett természete
lllen a hlány05Ságokról is. 

Nyolc brigád 
teljesítette vállalását 

rom én II pályafenntartást 
bánta.ni, hiszen 11.agyon :ok 
jóbarátom, ctmborám dolgo
zik ott, de véleményem ue
rint csak a.kkor tudunk egy 
e:-JVséges légkört kialakítani, 
csak akor tudunk eredménye
sen dolgozni, ha a legapróbb 
hibákra is felfigyelünk, éa 
Öszintén egymás szemébe 
nem a háta mögött - meo

mo-llidjuk azt. 

Ósz'n:e légkörben 
Az arcokon látni lehetett, 

hogy valamennyien egyet ér
tenek a felszólalással. hiszen 
saját ügyükről, munkájuk.ró!, 
állomásu.król volt szó. S az 
az általános vélemény ala'.mlt 
ki, hogy csak ósz.inte légicl'.r
ben lehet eredményes m·mkát 
végezni. 

Ezután Szabó B. Gém to
latásvezető emelkedett szó1as
ra. Elmondo�ta, hogy munk.:i
juka t ha.tráitatja., ha a to;ató
mozdonyok személyzete állan• 

A forgalmi és kereskedelmi dóan va!tozik.. Bizonytaianná 
dolgozók termelési tanácsko- és lassúvá válik a tolatás, 
:icisán mi is részit vettünk. A mert a mozgási techno:ogiát 
beszámolót és az ez évi fel- egyik személyzet sem szokjll 
adatok ismertetését Iványi meg. Tudják jól - hangsú
Káro!y állomásfőnök-helyettes lyozta -, hogy a !űtóház is 
tartotta. Elmondotta, hogy a lét..számhiánnyal küzd, cle a 
csomópont az 1966-os évhez gyorsabb és pontosabb kocsi• 
hasonlóan 1067-ben is telje.sí- rendezés érdekében ezen a.: 
tette az élüzem feltételeket. állapoton sürgősen változtatni 
A tehervonatok áUagos terhe- kell. Megemlítette még, hogy 
lésénél 113,28, a kocsi tartóz- kifogásolják a kocsifelírók 
kodásnál 92,57, a személyvo- munkáját _is, mert c� a ko

• :natok menelrendszcrinti indi- cs1sor egyik oldalán 1rnak, a 
t.;ísánál pedig a 88,67 �zalé- · másik . oldalt_ meg �m n�z,k. 
kos tervvel szemben 96.2 szá- A pap1ron viszont ugy tünte
zalékos eredményt érték el. tik �el, . �lha azon :iz olda
A túrok közötti versenvben a lon 1s Jartak volna, es mm
legjobb eredményt áz „A'' den rend_!>en lenne. !gy fordul
túr érte el második a B" hatott elo, hogy a kocsifel
hannadik a ,;e" túr. " írók szerint például az egyik 

Ez a termelési tanácskozás vagon ólom.zárja �rteUen 
döntött a szocialista brigád volt, a renddrsé� Jelentés 
címek odaítéléséről is. A= pedi„ azt �lzonyftJa. nem ls 
állomás 9 szocialista bTÍ(Tádja volt a kocsin .ó)?ll'l.7..ár, 11 hogy 
'közű! 8 brigád teljesítette a vagont fe,torték. 
vn!lalását, s így elnyerték a TaTT Lajoa raktárnok atTól 
szoci.a lista. brigád címet. A beszélt, hogy munkájukhoz 
br,gádok közül 5 zöldkoszorús er,y're jobban ke!lene egy t•iZ
;elvényt. 3 pedig oklevelet lé.s targonca, mert " daraoo.ru 
kap. A brig.ádmozgclom né�- rakodólapon, ,,emeletes" ma.
szerúsP..gére jcllemz'5, hozy ga.sságban érkezik. A berakó 
ezen a t2nácsko7.áson újabb álomáson ugyanis vl1lás tar-
5 bril!JÍd tűzte célul a szocia- goncával rakják be az ár.it. 
lista brigád cfm elnyerését. Nekik pedig kézel kell min-

A tennelésl tanácskozás be- dent mozgatni. E,: nemeslik 
IJZámolója és a szocialista brl- nehéz fizikai munka, hanem 
Jlád címek odaítélése utáni balesetveszélyes !&. 
vitában szinte egvm.ás után Kiskunhalas állomb mun-
emelkedtek mae-as-ba a kezek. kája nagyon szerteága-
R,,11sh Lo:1os váltókezelő szó- zó. De ott, ahol ilyen 
vátette, hogy a oáiv�f�nnt�r- a'ctivitással, ilyen szorgalom
tás dolgozói a vál lóórhel:v kis mai és lelkiismerettel késztil
azobáiát egy hétig meszc-lték. nek a soronkövetke7..ó felada-

- f:n nem vagyok smkem- tokra, a jó eredmény, a di
be, - mondotta -, de egy cséretes munka nem marad
nap alatt egyedül e!végeztem hat eL 
volna ezt a munkát. Nem aka-
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é � Hangod ha remeg, nem tiéd a szó! g : Dobd e! magadtól/ Miért dédelgeted? : 

!=.==_: �;;�;��;=:: =�===;_ 
• Inkább a sziklán. önmagadban ülj, 

mint százan a szín száraz ágain. 
É 

Ember légy! Férfi! Szent legyen szavad! i 
Ht�d, elved és vtlágnézeted 
legyen. Mert ha. nincs, te sem vagy magad: 
csak mint a pára múlik életed. 

Nincs szebb, mint a halk, nyílt, őszinte szó, 
mint a haranggá öntött érc szava. 
Arca a létnek, a jövőnek, óh! 
leírhatatlan fényes csillaga. 

Mondjál, azt, ,.öntelt, büszke férfi varr,/' 
ezerszer inkább, mint hogy talpnyaló! 
Ne félj! Megleli emberét az agy 
tiszta terméke, a baráti szó. 

Szavad, szfved és hited ew legye:nl 
Nazarénus léf/'11 tnkább, mint csaló! 
Ajkedon esek az, a.mi szíveden! 
Hidd el, boldogabb így lesz a való! 

"J:ovács Alberi 
�11mnmnnnttunnnumnm111nmnmmmn11nnn1n11111111111mm11n1111mm111111111111111uum111tna 

Tíz éves a debreceni járműjavító bélyegszakköre 
A debreceni fánnűjavitóban 

az elmúlt napokban tartották 
meg a bélyeggyűjtő kör 10. évi 
rem:les közgyűlését. Balogh 
Fe,-enc a kör titkára beszámo
lójában elmondotta, hogy az 
üzemben 1958-ban alakult 
meg a bélyeggyűjtő szakkör 
12 taggal, jelenleg pedig már 

81 filatelistát tartanak szá
mon. Szó esett a beszámoló
ban arról is, hogy egyre több 
fiatal kapcsolódik be a bélyeg
gyűjtésbe és igen szép gyűj
teménnyel is rendelkezik. 

A beszámoló után sor került 
az új vezetőség megválasztá
sára. 

Brigád vetélkedő 

- Folyton ágy érzem, hogy valaki a nyomunkban Jár. 
- Nyugi! � a mögöttünk kullogó tolatócsapat. 

(Pusztai Pál rajza) 

Gyógyító muzsika 
m.ényi Tibor fül-, orr-, gégészt, 
és Sasi-Nagy László gyógysze
részt említhetjük me. De a 
többi zenésznek Is valamilyen 
fonnában kapcsolata van a 
kórházzal ; Donáth Antialnak a 
lánya kórházi dolgozó, dr. No
Yák Emil fia - Novák János, 
a konzervatórium csellistája 
- is tagja a kamarazenekar
nak, énékes szólistájuk pedig 
Zsadon Andrea, Zsadon fóor
vos leánya, a Zeneművészeti 
Fóiskola ének-tanszakának 
hailgatója, a tv „Ki mit tud?" 
vetélkedőjének egykori nyer• 
tese. 

Húsz éves a MÁV Kórház „Weiner Leó" kamara zenekara 

- Ha n-em állítottunk vol• 
n.a magas művészi mércét ma
gunk elé, talán má.s együtte
sekhez hasonlóan a mi kama
razenekarunk is feLosz!ott vol• 
no.. Az eLmú.it húsz esztendő
ben mindenkor úgy éreztük, 
hogy csak a legit}ényesebb 
muzsikálással tudjuk i"'1-Zán 
megragadni és a szó nemes ér
telmében nevelni közönségün
ket, csak tgy tudunk eleget 
te:-ini 1..-u!túrforra.d.a lmunk 
ránk háruló kö-vetelményei
nek . . . S bennünket is csak az 
ilyen igényű művészi zene elé• 
git ki! 

Aki e mondotokat megfogal
mazta, foglalkozását és első
rendű hivatását tekintve nem 
művészember. Neve: dr. No-
vák Emil, a MÁV-kórház fül•, 
orr-, gégész főorvo.sa. S a ju
biláló „Weiner Leó" kamara• 
zenekar elnöke - egyben go:-
donkaművéae -, a kórház 
szak.szervez<lti bizottságának 
kultúrfelelöse. 

Minden próba - koncert is 

1948-ban a kórház orvosai
ból, gyógyszerészeiből, ápoló
nöiból és egyéb beosztású do)
gozóiból, hozzátartozókból to
borozták az alapítótagol,at. 
Köwttük volt Szilágyi Uli ad
minisztratív dolgozó !.s. aki -
ha a kórháznak időközben 
búcsút mondott la - kitartó 

tagja a zenekarnak, Cwrb« 
János, a ma már nyug
díjas tisztviselő. Első karna
gvuk Várnay János mérnök 
volt, majd 1949-ben hivatá
isos karmester állt a zenekar 
élére - Kálmánche--11 ZOltán 
személyében. 

DT. Sebestyén Sándor 
gordonkam1foész, a MAV-ze
nei.skola. igazgató;a ajánlotta 
1949 nyarán, ltogy legyek a 
kórház kam.aro.zenekarárntk 
karna.gya - emlékezik vissza 
Kálmánchey Zoltán. - S h,og11 
vá.ltozatlan11,l kitartok itt, azt 
bizonyítja: müvészi elképzelé
seimet 1,-a.lóra tudtam és tu• 
dem váltani/ 

Kezdetben a zenekar köny
nyed, szórakoztató zeneszá
mokat ját.szott. A szerzők kö
zött éppúgy fellclhettük Kál
rr.án Imr-ét, mint Schubertet, 
vagy Liszt Ferencet. Am ha
marosan a prekles.szikus ka
maramuzsika toLmácsolóivá 
formálódtak. Különösen hang
zik: Mc:gyarorszdgo'lt hivatásos 
kamarazenekar sínes, amels, 
20 es..->tendő múltra tekinthet
ne vissza. 

Hetente egyszer - hétfőn 
este pontosan fél 8-kor - a 
MAV-kórház nagycsarnoká
ban próbálnak. A kórház szak
szervezeti bizottság/i.nak akti
vi.stál a betegekkel i, tudat
ják, 1tog11 a próbál, nvllt/Cino-

Msa.A:. S {gy mirx!en hétfőn 
este 40-50 főnyi, különböző 
érdeklődési körú közönség 
elölt muzsikálnak. 

- A gyógyul6oon levó be
tegek igen for;ékonya.k a szép, 
a számukra ismeretlen iránt 
- véli Novák doktor. - Ha 
egy közismert zeneszámot hal
lanának, az kevésbé keltené 
fel a.z érdeklődésiiket, mint a.'3 
esetleg még hírból sem hallott 
prekLo.ssziku& muzsika. 

Egy idősebb nénike levelé
ből idézünk:  .,Talán {11/Ógyítóbb 
hatású volt a zene, amit a 
kórház csarnokában hallottam, 
mint a 3 heti kezelési" Egy 
másik levélben pedig azt ír
ta valaki: ,,Barátomat kísér
tem el a kórh�ba, s véletle
nül tevedtem be az Onök kon
certjére. Ma már sajnálom, 
h-,gy nem öltöztem az ese
ményhez méltóan, mert az él
mény hatása vetekedett bár
melyik zenea,�adémiai hang• 
versennyel . . . 

lít évtized keresztmetszete 

A j<')lenleg 22 tagú kamara
zenekarnak hat muz.siku.sa 
dolgoz:ik a MA V-kórházban 
Dr. Novák Emil mellett a kon
certmester dr. Kosztolányi La
;oB sebész szakorvost, dr. Zsa• 
don Béla főorvost, dr. Adorján 
Ferenc belgyógyá..zt, dr. Re-: 

A huszadik születésnapot 
jubileumi hangversenysoro
zattal köszöntik a kórház 
nagycsarnokában. Ekkor Is -
mint minden koncertjükön -
Ismert zenetörténész konferál, 
részletesen elemzi a zen eszer
ző munkásságát és az elhang
zó művel Az első - február 
26-i - hangversenyen LuZly, 
Gluck, Vivaldi, Corelli, Tar
tini, Marais és Stamitz muzsi
kájából adtak ízelítőt. Legkö-
zelebb Bach-Hiindel-�tre, 
maj4 Mozart-Haydn-hang• 
versenyre keri.il sor. Negyedik 
koncertjük a romantikus szer
zék-é, az ötödik estén pedig a 
XX. század zenéjével ismer
kedhetnek meg a hallgatók. 
Ez a program mind a zenetör
ténetnek. mind a .. \Ve!ner Len" 
kamarazenekar két évtizedes 
rr.unkássáeának Izgalmas ke
resztmet�zete. 

Gyakorta hall juk: 4 muz&f. 
1<a rryógyít. Nos. akkor a 
"'1A V-kórházl karnar,.,icnekai:
tagjai kt•�•i>re-;en gyógyító 
muzsikusok. 

Földes Tamú 

Kitüntetések: a nemzetközi 

nönap alkalmából 
A nemzetközi n6nap alJcalmából 

gazdasági é6 társadalmi téren ki• 
fejt.ett eredményes munkája ells
merésétll a közlekedés• é.s posta
ügyi miniszter 

miniszteri dicséretben 

� f6el6adó, MAV Házkez.e16 F6n.; 
Domán Istvánné pénzügyi ügyinL, 
Pécs ig.; Dombai Józsefné forg. 
ügylnt.. MA V Autó.fuvar, Főn. ; 
Eölyüs Lajosné VSZT ügylnt., 
Nyíregyháza áll.; Fehér . sarolta 
masz. rajzoló, '.M.AV Sz.ab%nyo• 
sfl6 �'Gn. ;  Fus Gizella oszt. k�z., 
Anyagellátási Ig. ;  Gyev! Mária 

r6szesltette: Baranyi Istvánné el6- lángheges-,tő, MAV Gépjavító 
adót, Miskolc, tg. ; Beruke Jó7.Sefné Ore.,-, ; HegYi Jó,sdné ,;zám.adó
bérazámfejt6t, Eger flitl!h.iz ; Bér- &ág vez., Pécs Szertárfőn. ;  HiZs
czes Antalné előadót, MA V Nyugd. nyllc Katalin ratárl<ez., ómiskolcl 
Hiv.; csepregi Viktorné heg6"zt6t, PfL Főn. ; Hragyil Jeni5né iroda
Pécs, fűtőház ; Cseter Gyuláné sze- vez .. MAV "6:pltésl Gépte!ep Főn. : 
mély- és utánfiz. pénztáros, Pápa Janó nona szem. Q.gyint. Szen1.UI 
,rn., Debrecen! Józsefné, Berettyó- MAV 11:p. F6n.;  Joó Irén személy
újfalu 111. sz. Sőntésüzem vez. ; :oeu ügyint., Dunaújváros Fih. 
Fellöld! Jánosné . osztálykez. és Főn.;  J\lhász Gyuláné belső ellen6r, 
gépiró, Keresk.. Sz.a.koszt. ; Fodor Debrecen SúmvJt. Főn. ; Ken1en• 
Balázsné vszT· e!őadó, Landler Je• cei Istvánné kocsimosó_ Dune.l�esz.1 
nő JJ. Ozem ; GUe Jánosné ker. hl· Jj. Ozem ; Kiss Lászlóné önálió !r. 
vatalnok Dunaújváros á!L ; Kátai kez., Bp. Terézvárosi Pfl. Főn. ; 
Ferenené forg. szolg.-tev6 Szeged Koleszár Ann.:a, Sopron szertar• 
.tll. : dr. Kemenes Ivánné psz1cho- tőn. vez.;  ICovács Istvánné men-et· 
!ógus I<PM Vasút! és Kllzlltl Al· kedvezm. előadó, s,ombathely 
kalmasságvizsg. tnL; Kiss Kii.roiy- Jj. Ozem ; Kun Zsigmondné: sze,, 
né magasép. vonalUsztv�seJ,5 mélyzetl nY!Jv. tartó, Békéscsaba 
Veszprém Pft, Fl'.in. ; Kovács Lász· Fth. ; Lakó Lászlóné bérszám!eJtd 
lón� főelőadó, BVKH IIl. oszt. ; VSZT UgylnL. Szeged TBFF; Ládi 
László Lajosné betanított munkás ;Katalin vonalkez., Debrecen 11:sza• 
Székesfehérvári Jj. Ozem ; dr. Len• ld Pf!.. Főn.: Lőrinc Erzsébet al• 
gyel Istvánné előadó, szeged lg. ;  oszt. Jcez., I<PM I/7. Sza.kosz\. ; 
Nagy JUd1t szo,mél)'·tetl Ugy!nt., Maros! Miklósné ir. kez., MAV 
Debrecen Pft. Főn. ; dr. Pa'op Sán• TBEF; Mátyás Lajosné fc5szekács, 
domé tervez6 mb-nök. MÁV Ter- Szolnok, Jj. Ozem ; Mészáros J,i
vezc5 Tot. ; Pálya Mfhályné segéd• nosné Uzemelszámoló, MA v 11:sza
hlv. vez., Kőbánya-felsó AIL ; Pod- ki Osztószertár; Mojszejeva Em
hD.Jeczky Zoltánné előadó, Miskolc ma tud. rnu.n,katárs� Vasúti Tud. 
"ep. Főn.; Rónai An(tttsné szem. Kutató Int.; ?w1olnár II. Józsefné 
főelőadó, Bp. lg. ; özv. Sánta kocs!tlszt!tó, Bp. Keleti MtlSµ.ló 
Györgyné l<ocsltlsztttó, Bp. Nyuga- Kocslszolg. F6n.;  Molnár Katalin 
ti Müsza,k! Kocslszol-g. Főn.; Szo.bó mérnök csop. vez .. MAV TB:CF; 
Albertné beosztott pály�mest., . Nagv Elza ügyvitel ellátó. KP.I l. 
Győr Plt. Főn.;  Szabó Györgynt! Gazd. Hiv. ; N:1gy Lajo.sné g;•ors• 
elc5aoló, MAV Kitérőgyártó Ozem, t,,, gépíró, KPM Jármfüavltó oszt. ;  
Gyöngyösi Szabó Jánosné gyor5• Nemes Gy,.tláné mozd. számadó! 
és gépíró, I<PM I/6. Szakos-.t. ; Sze- csop. vez., NytregyhAza Fth.; 
tJ Lajosné gépkezelő. MÁV Aclat- Ol11SZ Istvánné hiv. segéd, :e:,,>..a:d 
feldolg, F6n.; Szuperák Józsetnt! Jj. Ozem ; ország Jánosné előadó. 
normás. Bp. Nyugati pu. ; Tilla- szorn.batheiw 1g,; Papp Gyulánié 
ny! Ferencné matematika tanár, távgépíró kez., Veszprém-kOisO 
P!t. és Vast\t.ép. Technikum ; Tólh áll. ; Pataki Istvánné szám.adtlslig 
Dánielné anyagügyt előadó, De!>- 'vc:z., I<isk\l.nha.la.s Szertárlőn. ; 
recenl 41".; Tóth Jánosné Ja.bor elc5- Patzer K.aro!,a ir, kez., Sopro:, 
készltő. MAV Anya�lz<,,. Főn. ; " Pft. F5n. ;  özv. Pál Gyulán� mo_zd. 
Tóth S9rolta el<l11dó, KPM l/3. számadó, Tapolca Fth. ; Pánczél 
SMltoszt. Pálné sz.aksz.emélyzetes. Ep. Szlm• 

A ltözleked&- és P""t.allgyl rr,1-
nl�zter hel)l'ettese. a MA V vezér
l.gazgal6Ja az alábbi vasuta&okat 
réS%esítette 

r;ezériga::gatói 

dicaéretben: 

Antol Gyulár>fi 8""z1'1ztensnt5, 
MA V Budakeszi Tüdőgyógy!nt. ; 
Asztal05 Lajosné �akl.árkez., MA V 
Hlél�pít.és:I Féln.;  Bagyinszld Ist
vánné szémadósági beosztott, 
MAV Közp. Nyomtatványtá?"; Bart
ha Istvá.nné terv!elbontó. Ml.skol• 
ci Távközlő és B!rt. berend. FUlllt. 
Főn. ; Bá.ltnt Emma VSZT il.gyln
éző. Ic.aposvár, P!t. Főn. ; Beck 
Rezs6né önálló munkallty! ügy
lnt.. Budapest Keleti 11.ll. ; Beke 
Arpádné toe!őadó. Miskolc tg. : Bo
csi Imréné laktanya ügyeletes, 
Füzesabony ill. ;  dr. Buza László
né laboratóriumi asszisztens, MA V 
Közegé.su.;_�'7! In.t. ; Csényt Pál• 

vlt. Fc5n.; Pétervári Józseiné rP.k
tárkez� VUl. Fel66vez. "6:p. Főn. ;  
Pintér LásZ!óné gépkez.. MÁ 1,· 

Adat1e!d0Jg. Főn.� Pol4!ár Gézáné 
oszt. kez. és gépíró, KPM I ,a. 
Szakoszt.; Radics Lászlóné rakt. 
munkás. M.AV Orsz. Olajelosztó 
szertár; Rápolti nana váltó.!cez. .• 
Dombóvár ill. : P..áSl Lászlóné ön
,nó ir. kez.. Miskolc Fth. ; Seregi 
Mihályné számvlt. lll!"Yint., Kc5zp. 
s,ámv!t. Főn.;  Somlay KároJ;-né 
terv• és munkaügyi Ugylnt., n�
kosrendezó pu.: Szatmá:ri Ró!-.a 
nyUv. tartó, Debrecen dll. i Szauer
Wejn Teréz 6Z;\mvll. vez.. MAV 
Jegy-nyomda Főn.� szentendrei 
t,ároly Ge„ge1�,né. kocsiti.s-zt. CSCf'). 
vez .• Bp. Déli Ml'.i!i.taki t>Cocslszol"!. 
F611. : Sz!lcla! "Ervinné szem. es 
üeyv\t. csop. vez.. Vác PfL Főn. : 
'ra.�n6,<11 t,ajo,iné munkat>r6gazdál 
krx:ló, p,,1rAV ���k-- és S?er-e:ó!" 
Főn.;  Tóth Llis.lóné =.olcszeméty, 
zeles, Bp. Keleti Szertár-tőn. ;  Töri;k 
GYulAné munkaügy! ügyint., Me• 
z<'ltúr áll.; Zent.a! Béláné gyors- éli 
gépf.ró KPM 1/2- Sz.akOSZ\. 

Pályázati lelhíwas 

. a XVIll. Vasutas Képzómüvészeti Kiállításra 
A . Vasutasok Szakszervezetének szervezési- és nevelési 

osztálya a· XVIII. vasutasnap alk,ilmáiból, Budapesten ren
dezi meg az Országos Vasutas Képzőművészeti Kidllítást. 

A klá11:ításim· a vasutas kép.zőrnúvészeti körök tagjai, 
tényleges és nyugdíjas vasutasok és azok családtagjai vehet
nek részt, maguk készltette festményekkel, grafikákkal, szob
rokkal, domborművek.kel, népművészeti és lparmúvészietl tár
gyakkal. 

A mlltieleet 1963. ;úniu, 25-f.g kell eljuttatni a kiállítás 
rendező bizottságához: Budapest VIII„ Népszínház utca 29. 

A hivatásos művészekből álló bíráló bizottság által ja
vasolt műveiket s.zakszervez,etünk elnöiksége a következő dí
jazásban részesíti : 

FES�ZET: 

1. A legjobb tematikus festmény vagy grafika 
2. A legjobb emberábrázolás festményben vagy gra

fikában 
3. A legjobb munkaábrázoláa festményben vagy 

150tl :Ft 

1200 Fl 

grafikában 
4. Ifjúságunk életét 

vagy grafika 

1000 Ft 
legjobban ábrázoló festmény 

5. f.;E>gjobb csendélet festményben vagy grafikáblm 
800 Ft 
500 Ft 
500 Ft 6. Legjobb tájkép 

SZOBBASZAT: 

1. Legjobb emberábrázolás 
2. Legjobb munkaábrázolás 
3. Ifjúságunkat legjobban ábrázoló mú 

IPAR• 1.8 NQ>IIICvitsZET: 

A legjobb ipar- vagy népmúvésaeti tárgy 

KCLöNDIJAK: 

1500 Ft 
1000 Ft 
800 Ft 

400 Ft 

SzakszenezetUnk elnöksége különdíjat tűz ki a vasutas d�l
gozók megvált.otott élet- és munkakörülményeit legjobblm 
ábrázoló művekre. 

Fest&zet 2000 Ft 
Szobrászat 3000 Ft 
Grafika 1 000 Ft 

Az elnökség által k!ilöndfJJal jutalmazott művek a szakszer• 
vezet tulajdonába kerülnek. 
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Miskolc büszke 
vasutas atlétái ra 

... Jól erósített a labdarúgó-szakosztály 
Okölvivásban is előre szeretne lépni az MVSC 

....: Jubileumhoz közeledünk, 
1971-be-n le.sz a.z MVSC 60 esz
ten.dös, ezért is megteszü·nk 
·mindent, liogy egyesületünk a 
labdarúgásban és a többi 
sportágban is a nagy-múltú 
klub teJ..-intélyéhez méitó ered
mányeket érjen el - mondta 
kérdésünkre Vécsei Jóuef, az 
MVSC elnöke. Tizenkét 
�za.k>osztályttnkban többszázan 
sportol-nak, s az atlétikában, 
a · kerékpárban, a kosárlabdá
ban, él foézi!abdábarr, a röplab
dc�,a\} a kajak-kenuban, a 
��l(.�,. a 1.abdarúgásbmt, az 
öl;.ö!vivásba.n, a te1'mészetjá• 
,-á.9ban, az ús.:;ó- és vízilabda
sportba.11 egyre jobban meg;s
me1'ik a miskolci vas-utas-spor
tolókat. 

A labdarúgásról szólva az el
nök ehnondta, hogy az MVSC1 

amely az NB !/B-ben tavaly 

a tizenkettedik helyen 

,.,é,gzett, ha csak két ponttal 
szerzett volna többet, a hato
dik helyen köt ki. Több játé· 
k'.lS is búcsút mondott az utób• 
bi időben a sz::Jrnsztálynak. s 
ez befolyásolta a tavalyi sze
replést. 

- Az ígazolá.sok során elsó
sorban arra fordítottuuk nagy 
figyelmet - mondja Véc6ei 
József -, hogy javítsunk a 
csatársor gólképe§'égén. Nag-u 
1iá.trány volt a m últ  évben is, 
hOJJI/ a legkevesebb gólt éppen 
a mi támadósotunfo szerezte. 
A most át.'<erüllek sorában az 
ifjúsági válogatott Oláh, · a 
Miskolci MEAFC volt játéko
sa, Vasvári, az ugyanonnan 
át.i..erillt Kállai sokat lendíthet
nek majd a csapat ütóképes
ségén. Idekerült, illetve visz
szatért még Szirmabesens6ról 
Szabó László, az Alberttelepi 
Bányászból Kovács József és 
a Miskolci Honvédból C.::ibere 
László. Werner, a DVTK szí
neit cserelte fel az 'MVSC-szí· 
neivel, de Diósgyőne került 
viszont Vl?1'éb és Hara.n,gi, az 
Ikarusba Szőnyi Ferenc. !Ili 
bízunk abban, hO.."Y Nll{JIJ 
György vezetésével a csapat 
jobban szerepel majd mint ta
,,aly, s legalább a nyolcadik 
helyet vívja ki magának. 

1967. egyébként az MVSC 
életében a megerósödés esz
tendeje volt, hiszen egyik sza.k
osztá.ly csapat.a sem került al· 
sóbb osztályba. A nói röplab
dázók az NB l-ben szerepel• 

tek, s jelenleg NB I/B-s női ké
zllabda„ NB II-es férfi kézilab
da, s ugyanilyen szintű női ko
sárlabda csa·�attal rendelkezik 
a lµub. A sakkozók az OB n
ben vívjá'.:{ ménkőzései.ket. 

- Minek tudják be aa 
MVSC egésZ3éges fejlődését? 
- !kérdeztük. 

- Elsősorban a. tervszerű 
munka eredménye mutatkoztk 
meg - hangzik a válasz. 
Húsz edzónk helyes i1'á.nyb<211 
kere.si a si.ke1'ek útját. Vala
mennyien metlé'f(fqglalfoozású 
edzők, k.özöttük nyolc olyan 
sportember ves'?' ré.szt a -neve
lőmunkába.n, a.ki sportágának 
kiöregedett já.téhoea, verseny
:::öje. 

Miskolcon az MVSC atléti
kai sza:kosztályára a legbüsz
kébbek. Szinte 

rohamos a fejlődés 

a .sportok kiri..h·nójének� szá
nútó versenyágban, amely 
olyan tehetségeket mutathat 
fel, mint a 19 én.s, 1 0.3 másod
percet futó l\Ia.d,i,r<i.s:z János., 
ald válogatott kerettag, s ő 
kapta meg az évvégi ért.é.1<e• 
]és alapján a :vrwkolci KISZ· 
biz,ottsá.g különdíját. Szintén 
válogatott Géra Imre kerekpá
ros, aki !lO éves és a MA V mo• 
torszerelője. Még csak 18 éves, 
s az wkolapadban tölti hétköz
napjait Kozma Józ!ef atléta, 
a 200 és 400 méteres ifjú.sági 
gátfutó bajnok. A felnőttek so
rában Tóth Kálmá,i 110 méte
res és 400 méteres gátfutásban 
ér el szép sí-kereket, a tá\·olug
ró Kőrösi János, a magyar vas
utas válogatott tagja. A jövő 
ígérete még a 16 é,·es Fa.zel:.a.5 
Katalin, az országos serdülő 
távolugró bajno:,. aki amellett, 
hogy 537 centimétert ugrik tá
volba. 12,5 másodperc alatt fut
ja a 100 métert. 

- Elsősorba,n a. két edző: 
Mezősi Béta és Novák Pál ér• 
dente, hogy i!11en f4111'J a, pezs
gés az atlétikai sza.ltosztálybq.n 
- mondja az elnök. - Jelen
leg több mint száz jöve! dol
gozik a. szakos?táLy, s küiön 
örömünk, hogy a sza.ko�ztálvi 
sportoLólc ötven szá::,a.léka vas
utas dolgozó. 

Az MVSC c§lul túzte maga 
elé, hogy 1968-ban az é,kölví
vásban is előrelép, hit;zep te
hetséges fiatal gárdája er.re .re
ményeket ébreszthet. 

l'tL L. 

A sport kiváló dolgozója 

Szeli Lá.szló, a MAV Mis
koici !l:pítési Főnökség dolgo
zója több mint negyed évszá
zada, pontosan 26 év óta mú
ködik mint játékvezetó. A já
té!�vezetöi tanfolyamot 1942-
ben végezte el kitúnő ered
ménnyel és 1947-ben már :NB 
II-es mérkőzés vezetésével is 
megbízták. Az elmúlt 26 esz
tendő alatt több mint 1000 
mérkőzést vezetett. 

Szeli László 1962-től a 
Borsod megyei labdarúgó
játékvezetók főtitkára. S ha 
az aktív játékvezetéshez hűt
len is tnár, szenvedélyétől 
azonban nem tud szabaduhii .  
A fiatal játékvezetőket oktat
ja, tanítja. 

Hogy munkája eredményes 
volt, azt az is igazolja, hogy 
a közelmúltban meg'ltapta a 
Sport kiváló dolgozója kitün
tetést. 

Fekete László 

A Hivatalos Lapból 
A Hivaba!o,; Lapból a szakszer• 

�·ezeu bizottságok és a do.I.goz&k figyelmébe ajál\lju.k a !,ö,·eurezökel: 
9. számból: 10108!?/1968. 3. :s. A ?\.'!agyar Al!.amvasubak dolgozóJ i��::iru SzabályzatánaX hatályba-

10. számból '· 102282/1968. �- B. Bal· 
esetmentessegi premizalás-i rend· szer szab::ilyozáis.a.. 

104.58411968. 3. A. Pályá:,.att hlr· 
d.e.t.mény a békéscsabai, a bodrogo:.t.szi, a lap_osvarl, a kös:zegi. a 
tépceszent,.györgyJ és a szegedi 
MAV Nevelólntézetekbe törtc.Dö 
nö\·endék felYételekre az 1963/60. tan..!vre. 

122933, 1967. 3. 1:.1:. vasú� bal-ese
te!-ckel és vasúti ;fuyaroZásra fel
adott árukban ke:eu.:e.iett károkkal kapcsoootban nylla1.lrozatok 
ad�nak szabályozása. 

12�01/1967. 4. D. Vasúti vagyon
tárgyakban a!�alm'.lZOttaink által 
��.:;:!,� baleseti károk meghatá-

1029H '1968. 3. A. Nyugd!jlgénylések.nél .,Hatóság! blzol\y!tvány" he!yett 11Nyilatkozat" kJállftasáva: 
kapcsolatban követendő eljárás. 

KERE SZTR·EJTVÉNY 
Vizszintes: t. 1968. március l •fo 

lépett hatályba. Folytalá.sa a fúg
göleges 21-ben. 13. FLatal barna
szén. 14. Sokat emlegetett vidék 
Németországban. 15. Madarak bU
vóhelye. 16. • • .  ició. szövetkezés, 
egyesülés. 18. Görögkc:eti lelkész. 
!O, Járunk njta. 21. Nulla pont 
alatt van a hőmérsé-1.:!et (ék. fel.). 
2%. Pu.lyka.k.a.ka.st szá!.litó esz.köz. 
�4. Nem nálam. 26. BeoézeLt férti
név. 27. Eszalc-afrtkai vároo. 29. 
,-1ssz.a : az egyik tC'strészed. 31. A 
köz.elműltb3n divatba jött sporti1g. 

33. A görkorcsolya gőrög neve. 2-1. 

N,fo,et cs!ll.agász (1�95-1532). Az 
üstökösl;k pályájának első megbiz
ható kutatója. 36. Asott valia. S7. 
Kutva. 89. Az omega eUentéte. 40. 
A ruhára helyezi. 42. Példáu!. 4�. 
Rostnövé:R.y. 45. A la:ilán lténüa.1 
jele. 43. Nei.n kell bö·•ebben m..:i
gyarázni. 47. Rágásra ho.sználjuk. 
48. ógörög pénzegység. 50. A 
Földközi-tenger rész.e. 52. Takar
mán�, verem. 53. Európa! nép. 54. 
Albérlőim. 56. Borsod megyei köz
f:Ag. 57. Szabványban található ! 58. 
H&ngt:1.lan nős:. 59. Iskola a diá.k
nyelvben. 60. OJ.a.sz folyó. 61. Iíyen 

körülmény is van. 64. Az öröklés� 
t.anban a megt.ermék.enyiteit pete
sejt ne\·e. 67. Trópusi g:yüni.ölcs. G9. 
Dun.amentl kinínduló!1ely. 71. A 
harci kürt teszi. 

FUggóleges: 1. Rangjelz6. 2. A 
japán csaszár elme. 3. Zenei mü
szv. 4. Nagy keverek ? 5. Nyíl a 
végén . 6. Ha.t kétharmada. 7. Ker
ti mun;kát végez. 8. Két oldal.. 9. 
Francia varos. 10. Magyar k..inilyok 
Jelzője volt. 1 1 .  vonat te:e. 12. 
Nyerő kil.rtya .. 17. Azsia1 szarvas-
1r.urh'a. 19. Gyakori olasz család
név. :!2. Ravatal. 23. Szorító szer
szám. 25. Takarmánynövény (ek 
hia.ny). 27. Fegyelme7'CS (angol) .  
28. Sű:'ún �lkozott, ,•agy kocká
zott ilveglemez.. :'30. Két magán
hangzó. 32. Az egyik 57.illó. 45. Nó• 
::

ós

t"h
6
;. ::2.B�=t�;;�· �ufts�����: 

meretlen adakozó. 46 zeu.a::iz pa,l.z<is, 
á�\.;·t,t. értel-emben védelem. 47. Gö· 
rög Ö'iSZCt.ételekben VA!amlnc-lt 
kedvelője. 49. Az. USA !'\ew-York 
átl.amán.1.k fováros.n. 51. . . . sz!'éra. 
5.2. Mohamedán szei<ta. 55. Zárva 
lcszr ha mei;;:ford1tjuk. 55. E'ürdő
hely M"?Zők.ö\·esd mellett. 57. Nem 
b-vel. 59. Orosz :fé;-flriév. 62. Kaná.l 
közepe. 63. o. s. A. 65. Vlsszahi. 
66 . • . .  nyrriu,;;. 68. Zita páratlan be
tul. 70. Keltösbclű fordltoltja, 

Beküldendő: víz.szintes t. 
folytat.ásal,ént a !Ug�öleges 
Bekiild�•I határidő: ápctlis 10. 

(és 
!l.) 

' Az e10z6 kereqztrcjtvény helyes 
megteJtése : Vasúti 1uun�védelmi 
szabályzat. 
Könyvet nyertek : Gál Jó'!sef'. Al
sógöd. Dec�mt-er a. utca 4. Gu!t
man Erzsébet. I<örmcnd, Rákócz.1 
út 954' Kun Ernő, Kemenesmihály
fa, Hun}"Odl u. 84. Sleng János. 
Nóitrád, Dózsa György u. 13. Ve• 
szeli M<.cta, Bp., IV., Józset AtU· 
la u. 48.' ' 

A vasúttól nehéz megválni 
Munkatársak, barátok, is

merősök és családtagok gyűl
tek egybe Kiskórös állomás 
kultúrotthonában, hogy ünne
pélyes külsőségek között bú
csúztassanak három nyugdíj
ba vonuló vasutast. 

Szentgyö,-gyt Pál raktárnok 
41 évet, Tóth Zs. István váltó
kezelő 35, Nagy Pál raktá1·i 
munkás 30 évet szolgált a 
vasútnál. Most búcsúzniuk 
kell. Búcsúzni attól, ami egy 
emberöltőn át a s:iivükhö2 
nőtt. Meghatódottan, könnyes 
szemekkel ülnek a szépen fel
díszített asztalnál, s talán 
mind a hárman arra gondol
r,ak, milyen hamar elszállt az 
idő. A munka, a mindennapi 
szolgálat végetért. Holnap már 
nem csörög a vekker, holnap 
már tovább pihenhetnek. He• 
lyül;:et, m unkájukat más vet· 
te át. Az élet, a vasút megy 
tovább, csak ők r.em lesz:nek 
ott a sínek mellett. 

Nehéz szív,·el búcsúznak -
mert mint mondottált - a 
vasúttól nehéz megválni. 
összenóttek az állomással, a; 
raktárral, a váltókkal, s úgy 

érzik most elvettek tőlük va
lamit, ami ugyan soha nem - A társadalmi tulaJ4oa 
volt jogos tulajdonuk, de védelméról vetített képes elő
mégis magukénak, sajátjuk- adást tartott az elmúlt hét.en 1 
nak érezték. békéscsabai fűtőház és pálya. 

Az állomás dolgozóinak ne- fenntartás dolgozóinljk Vic 
vében Dobcsányi János állo- András főmérnök és a megyei másfőnök mondott köszönetet rendörfőkapitányság képvise
több évtizedes, példás munká- lője. 
jukért, majd Salacz István, a _ Jó EREDMI1:?-,,.,,..,.,.L szakszervezeti bizottság !it- ""' u, 
kára adta át a szakszervezet vizsgáztak a Szakma ifjú mes
és a dolgozók ajándékát. tere mozgalomban részt vevő 

s hogy ünnepélyesebb és fiatal'bk a békéscsabai pálya. 

vidámabb legyen a búcsú, fenntartási főnökségnél. A fia
Kiskórös állomás vezetői és tal szakemberek között et, 

szakszervezeti bizottsága - arany, egy ezüst és egy bronz. 
erre az első alkalommal ren- jelvényt osztottak ki. 
dezett - búcsú..tatóra meg- - JÓL SIKERÜLT családi 
hívta a Vasutasofo Szakszerve- estet rendezett Miskolc--Gö
zete Központi Zeneiskolájának möri pályaudvaron a nőbizott
népi zenekarát és két swlistá- ság. Az est tiszta bevételét 8 
ját is. A népi zenekar Sándor gyermeknapi ajándékokra köl. 
János vezetésével nagyon han- tik majd. 
gulatos és színvonalas műsort - Nyugdíjba vonulókat bú· 
adott. csúzta.ttak. A tapolcai pálya-

Az est szervezésében részt fenntartási főnökség szakszer
vett az állomás három szocia- vezeti bizottsága ünnepél:)'d 
lista brigádja is, akik egyben külsó�ek között búcsúztatta 
\'édnökséget vállaltak a :nyug- az I-es pályamesteri szakasa 
díjas búcsúztatók felett. 6 idős vasutas dolgozóját. 

-if- Nyugdíjba \'Onulók munkájál 
Csuba László. a szakszervezeti 
bizottság titkára méltatta, 
majd átadta az szb. és a dol• 
gozók ajándékát. 

- ötszáz forintot gyűjtöttek 
a szicíliai földrengés sújtotta 
lakosság megsegítésére a bé
késcsabai pályafenntartási fő
nökség XVIII-as gépesített 
mozgó szakaszának dolgozói, 
Az összeget eljuttatták a Ma• 
gyar Vöröskeresztnek. 

- V ANDORZASZLóT 
nyert a szegedi MA V-AKOV 
lrnmplexbrigád. A győztei; bri 
gád a múlt év utolsó hat hó• 
napjában 38,7 százalékkal több 
tehervagont rakott meg, illetve 
kezelt, mint a bázisidőszakban, 
s az állá$id6t is jelentősen 
csökkentették. 

1'lunkahelyi testedzés 

- Csökkentek a vasúti bal• 
esetek Baranya megyében. Aa 
eredmén}·es munkavédelmi 
oktatásnak és a baleset me& 
előző feh·i!ágositó és nevelő 
munkának köszönhető, hogy a 
személyi balesetek 33 száza 
lékkal, a tárgyi balesetek pe 
dig 6,6 százalékkal csökkenteli: 
a megye területén. 

(Gusztav Kripp) rajza) 

NÉPSZERŰEK A TIT-ELŐADASOK 

A SZERKESZTŐSÉG ÜZENI Debrecen állomás szakszer
vezeti bizottsága jó kapcsola
tot alakított ki a helyi Tá1·sa
dalomt,tdomá.nyi Ismeretter
jesztő Társuiat!al, amely az 
állomás dolgozóinal, évek óta 
l'Cndszeresen tart ismeretter
jesztő népszerű, tudományos 
előadásokat. 

több esetben közvéleményb."U
tatás útján határozzák meg. 
Legutóbbi közvéleménykuta

1
-
1
_ ieBt;�,1���j",;5 

1�Á��1���t.�•�i lás eredményeként Pető zsa. Antal József, Mislrn!c : BakaY 
Sánd01' és Ad:; En.dre életéről Elek. Veszprém ; Marosán Pél 
hallottak előadást, de az it·o- :=;���i�

b�e�-;,��"·Pl";,0�1��;;�v!!. dalmi témakör mellett nagyon rétóc; Szűcs Ferenc. Hat"•" , Bol népszerűek a földrajz, atom- dizsár Gvula, Bi,kéCSJSba ; B03náP 
kutatás, a festészet és a politi- Károly. Tapolca : LcYelel.l<et Iapullk 

Az előadások témakörét leg-
kai tárgyú TIT előadások is. •�:.g���� r:��";;t•i-;,�· Józsefvll Czeglédi Sándor ros ; Kocsis Józse!, Kéte,n•háza 

Nagy Lajos, Parasznya; ·Galamb 

Pú:lyii�ati felhtviis 
_4 SZOT Felsőfokú Munkavédelmi Tarr.folyam (továbbiak

ban : FMT) felvételi pályázatot hirdet az 1968/69-es tanévre 
a . munkavédelem valamely ágában dolgozók (biztonsági me� 
bizot;&k, társadalmi munkavédelmi !elügrelök, munkavédelnu 
tudományos kutatók stb.) továbbá műszaki. vezeLők és mdo 
műszaki képzettséggel rendelkező érdeklődök részére. 

TAGOZATOK tS FELV2TELI FELT2TELEK : 

����;:�
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gé��!�iP�
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illt;!;� 
belyre továbbítottuk. 

MAGVAB VASU'IAS 
a Vasutasok Szakszervezeté.n� 

I.Rp,a 
SzerkesztJ e. szerkeszt6 bl.7ottsJI 

Főszerke�ztö: Gu��ás Jéoc, 
Felelős :i-zerkesztO: Vfst Fere.ne 

Szerke!-z1ösé!?: 
Bud;mec:t. Vt.. Benczur utca ti. 

Tclefcn, váro$1' 'l�t--l'il 
Uze-m1 19-"í'i 

1. Szakmérnöki tagozat: K!adJa � terjeszti a Népszava 
Jelentkezhetnek okleveles mérnökök, valamint tudo- ��1?.:�,�o 

(i�
á
�f

a�ei:r:;,pe;;.!fi� 
mányegyetemet végzett vegyészek. Felel/Is ktsdó: Gábor Man.on. , 

2. Szaktechnikusi tagozat: a Népszava Lack,adó Vállalat 
Jelentkezhetnek n1indazok, akik ipari technikusi ké- Csekkszámta�!�.;�

t
�g

a
915 ooi-E & pesítő oklevéllel rendelkeznek. Szikra Lalilnyomda Minden tagozaton budap�ti és vidéki ágazat is indul. A 

foglalkozásokat Budapesten tartjuk. 

TANULMANYI WO: 

A budapesti ágazatoknál 2 év 
a vidéki ágazatoknál 2½ év 

Az oktatás az egyetemi levelező rendszer szerint folyik. A 
tananyag elsajátításához az előadások, konzultációk, jegyze
tek, illetve tankönyvek adnak segítsé,,<>et. 

A tanulmányok elvégzése után a jelöltek diplomatervet 
illetve szakdolgozatot nyújtanak be. amelynek sikeres megvé
dése esetén munkavédelmi s:::al,mérnök, illetve szaktechnikusi 
ok.Levelet nyernek. 

A tandíj félévenként 100 Ft, félévben elért kitúnó vagy 
jeles eredmény a következő félévre tandíjmentességre jogo
sít. Az Fl\IT hallgatóit megilletik a főiskolai levelező hallgd
tókra vonatkozó kedvezmények. (15/1067. [XI. 18] MüM. sz 
rend.) 

A jelentkezéshez szükséges fonnanyomtatványok ig� 
nyelhetők; 

Budapesten : A Szakszerve=etek Budapesti Tanácsa 
Munkai:édelmi Bizottságánál (Bp. VI., Dózsa György út 84/b 
L en,. 20), i lletve a felettes minisztériumoknál. 

Vidéken : a Szakszervezetek Megyei Ta.nácsán.a.k Mun1:a
véde!mi Bizottságánál, illetve a felettes minisztériumoknál. 

A jelentkezési nyomtatványokat közvetlenül az ai.ábbi 
címre keil küidcni :  

SZOT Felsőfokú Munkavé-ielmi T�n•ol11am 
Bp. V., Szabadság tér 17. II. em. 207. (Technika Háza) .  

Jelentkezlsi határidő 1968. április 20. Jelentkezést a kilüzött 
határidő után nem foe:adunk el. 

SZOT J,"elsiíiokú Munllavédelml Tanfolyam 
Igazgatósága. 

Kényelmesen utazik, 

pihenten érkezik az 

hálókocsijában ! 
HALOKOCSI KöZLEKEDIK: 
• Szomhathely -

Szentqotthárdra 

• Nylreqyháza- Záhonyba 

• Debrecenbe, Szeqedre 
• Haqykanlzsára és P6csr• 

OHNEPI UTA7ASHOZ 
MAR ELORE B!ZTOSITSÁ 
HALOKOCSI J EGVtT 

• 

E16vétel az IBUSZ-lrocUkb.tn 
Menettérti Jeqy Is váltható 



Felszabadz1lás11,1il� 

A szovjet hadsereg 1945. április 4-én az utolsó dunántúli 
községből is kiGzte a fasiszta csapatokat. Ezzel a nappal 

rnegnyílt az út a magyar nép eiőtt az új, a szabad élet megte
re.-ntéséhez. 

A Horthy-rendszer utolsó vergődésében pusztításbah tom
bolta ki magát. A magyar népnek a második világháborús ká
rosodása mintegy 22 milliárd arany pe�gő - a háború !Jlót.ti 
nemzeti vagyon 40 százaZélca tio!t. Felrobbantották hídjainkat. 
A vasút vágányhálózatának mindössze 10-1:1 százaléka ma
·radt épségben. 

Hogy az elmúlt 23 év alatt a gazdaság! építésben mennyire 
jutottunk előre - nem kell ecsetelni. Két évtized sztvós mun
kájával leraktuk a szoci!ilizmus alapjait, hozzá.foghattunk a szo
cializmus teljes felépítéséhez. Az utóbbi időben, felszabadulá
sun!l: évfordulóján elmaradtak a színpompás katonai felvonulá
sok. Ez azonban korántsem jelenti azt, hogy csökkent volna a 
felszabadulás történelmi tényének jelentősége. Ma más módon, 
bensőségesebben, több tartalommal ünnepelünk. 

Mindez egybevág azzal a törekvéssel, hogy hatásos megnyil
"Vánulások helye.tt többet törődünk a lényeggel. Többet törő
di/.nk azzal, ami valóban elóbbre visz, ami a szocializmus esz
méinek megfelelően az embert szolgálja. Ezt a célt segíti a gaz
dasági irán}'ftás reformja. Az a szándék és felismerés, hogy 
még jobban középpontba kerüljön a dolgozó. 

Aki telnótt fejjel átélte a 23 esztendőt, néha már maga is kö
dösen emlékszik az indulásra. Az idő megszépíti a küzde�met. 
A megtett út nem volt zökkenőmentes. Harc volt az osztályel
lenség, a politikai és te·rmészeti csapátok, saját hibáink és té
relygéseinle ellen. Küzdelmek árán, g'ljéizelemre mozgósítva ér
tünk el a mába. 

A
zok a feliratok, amelyeket annak idején gyárfalakra, kerí

tései..lu-e írtunk, ma már olvashatatlanok, de a nyomukban 
született eredménye1;: kitéphetetlen gyökeret Vel-tek a szocialista 
építésben. Atalakult életünk, dc azt esetenként magunk sem 
vesszük észre. 

Feudális nagybirtok rendszerből egyén! parcellákon át ve
zetett az út a szocialista nagytábláig, s az új szocialista !parte, 
lepekig Eredmét1yeink sok1,n./cnak természetes, megszokottá tié!-. 
tak, pedig meg kellett értü!(. harcolni. De nem mindenki tudja 
ezt. Hazánk lakosságának 36 százaléka 15 és 39 év közötti, to
vábbi 24 százaléka 15 évnél is fiatalabb. Több mlllió ember 
csak elbeszélése.°l<ből ismeri az indulás éveit, természetes tala
jává lett az a társadalmi rend, amely a felnőttebb millióknak 
élményekkel teli politikai harcából született. 

A régi gazdasági rendet felszámoltuk, de munkánk akad 
még elég. Az, amit úgy fogalmaztunk meg: "Tiéd az ország, 
maryadnak építed!" ak}:or is kétévtizedes valóság, h;t sürgetne:, 
tnéJ m:ú gondok: a tanyákon élőfa életének emberibbé tétele, 
n. la.kásprogram megvalósltása, vagy az ipaTi termelíi1,enység 
fokozása. Hiszen ez idő alatt termékenyen átrétegeződött a tár
sadalom. Kizsákmányoló osztályok morzsolódtak tel, vagy- :kap
csolódtak be a termelőmunkába. Elnyomott osztályok, munltá-
1;ok és parasztok emelkedtek uralkodó magaslatra s már jó
tészt belólük sarjadt új arcú értelmiség gondozza a szocializmus 
tudományai;. 

"T.�ltak -� e!múlt fl év'oen rne�anásaink, ltud:u:calnk, 
V útunkon akadtak néha zsákutclk is. A t6kélviZá.g nem 

né::te tétlenül n Szov;etunió mellé feüorakozott szocia.lista tá
bor fejlódéséf, ott és úgy áTtott, ahogy ty.dott és ezt tes::i ma is. 
S a szocialista út vállalása bennünket sem mentesített a meg
torpanásoktól. De az ellenséges és ártó szándékkal szemben, 
hibé:nk legyűré�ével, áldozatvál,alással mind erősebb és szil:ll"
dabb lett hazánk, a Magyar Népköztársastig. 

Bizonyítja ezt a statisztika. a közvélemény, de meitm•&,!/id
het e1Től az évente érke?ő milliós sz.',mú külföldi turista sereg 
ís. amely mii,- oly sokszor megcsodálta a magyar újjászületés 
er�dményelt. 

Az út ott kezdwött. 19!5 t.irsadaTni;, po!!tika!, ga=d/1.!ldgi 
lít11"caiba11. A Szovjetunió véráldozatából született· szabadság 
csak a lehetős\\gét teremtette meg a szocialista útnak, amelyet 
nekünk kell h1egépíteni. 

Az évf0Td11lón, 1968-ban az elmúTt ét:ti::edek UZzdelme!re 
i5 a:mdolunk, ha felidézzük e fels:::abadc!.ás t!táni es:::tcr.<iok 
harcait, azokat a rendkívül éles politikai, és gazdasági küzdel
meket, s.:nel:reket az inf'.ikió pc,!tlábru1 az osztá�ye:J.easéggel, a 
�pekulánsokltal, vagy a kishitűekkcl folytattunk. 

A kommu".1.isták körultekintó javasl:1.tai, n mur-kúsosztály 
éhségben is h!:isies munkája, a magát sokszor i;tába fogó pa
raszts·,g szorgalma, s a gazdasági életet jelentús tömegű áruval 
is ellá!ó Szovjetunió az emlékezés forr&a. 

Eddigi eredményeink fényében csak mosolyogni lehet egyes 
n:rugati lapok cikkén. hogy hazánkat a tánc, az angol nyel

vű táncdal és azok az új gazda.�ági intézltedések jellemzik, 
ame'.yd,kel áll!tómg a komciny m!nt ,,kapitalista elixírrel" 
meg kívá..,;& fiatalítani a nÉ-pgazdaság-ot. 

A valóság !5!'Ökerébcn más képet mutat. A köztudatban va
lóban szélesen !!1JÚ.Túz11i lce=denek a.z ol11an 1,üzga:=ifasági fo
;;-a!ma.k, mint az ár és értél:. a s=üktéglet és piac, a jö1.>ede!mc
zóség és a ráfizetés. De ezek már egy szoclaiista al3pokon ter
melő és értékesítő gazdasági rend belső mozgását tükrözik. 

Mindannyian tudju!" hogy munkánk er�ménye nemcsal, 
a mi helyzetünket javítja, harrom sikereink még vom:óbbá te
szik szocialista tl'.rsadalmunkat, péld:!ink lelkesíti, kitartásra 
buzdítja, követésre készteti munkástc,tvéreinket az e::;ész 
"\·Uágog. 

Nag;.· r.em�eti ünnepünköl1 erre is goncfolunk, hiszen fe!c.�a. badi,1-dstmhat is mind.enekP.lött a nem�etkJJzi munkásmozgalom 
bZls:1:k1?ségének: a szor,_fethaLalomn•il� loüszönlietj'iU:. S hogy lét� 
rehozhnttuk, megtarthattuk a munkáshnt.almat, hogy békében 
ép!thetjük szabad ha�!ánkban a szoci�lizmust, a saját erőfeszí
téseink m,;llett ebben mindig magunk me'.lett érezhettük a 
nemzetközi munkásmozgalom, a halacló emberi.;ég támogatását: 

A .fclimnerés Yezette azc'kat a tömegeket, amelyt>k a viet
nami nép melletti �zol!daritás nagy&zerú pé'.dájút muta�j:l.lt fel. 
Felsza.bachilás�rnl: i1mtcpén he!11éncaló, hogy erri1tttér::éssel és 
t,a::telette! go,idoljunk a.rra a hős 11.épre. amely immir nyolc 
éve dacol leghat!1.Lin.�sabb imperialista dl!amána.1: katonai ere
jfrel, amely a sz2.b11dságért és függetlenségért folytatott harc 
e.:ernyi hős péld:l.j:it tanúsítja. Szilárd meggyő·lőcl.ésilnk, hogy 
a testvéri vietnam:! nép győzni fog, mert az ő oldalán van az 
igazság. 

r,elsz�badL1lásunk ünnepén köszöntjük felszabaclítónkat, kö
r' �zönt.j(ik munkást2stvéreinket az egész világon. S velük 

együtt fejezzük k! egyilttérzésünket Vietnam' népével, ítéljük el 
az amel"ikai agresszorok galád, emberellenes cselekedeteit. 

" 
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GYAR VASUTAS 
A VA S U T A s o·K S Z A K SZ E R V E Z E T É N E K  L A P J A  
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ZÁHONY 

„SZÁRAZFÖLDI 

KIKÖTŐ" 
(Riport a 3. oldalon) 

LAPZÁRTAKOR 50 és félmillió [orint újításokból 

összeült a szakszervezet 
központi vezetősége 

A vasutas újítók már eddig 
Is több millió forinttal járul
tak hozzá a vasút korszerűsí
téséhez. 1967-ben például 6701 
javaslatot nyújtottak be. Ebből 
2343�at -fogadtak el, ez 53-mal 
több az 1966. évben elfogadott Március 28-án szakszerve:re

tünk Benczúr utcai székh.;izá
nak tanácstermében összeillt a 
szakszervezet központi vezető
sége. A2 elnökségben helyet 
foglalt Rödönyl Károly mi
niszterhelyettes, a MA V ve
zérigazgatója, Gyócsi Jenő el• 
nök, Pánti Béla alelnök, Szabó 
Anta, l főtitkár és Gulyás János 
titkár. Az ülésen jelen volt 
Lindner József vezérigazgató
helyettes és fümóczi Lá$zló, a 
Vasúti Főosztály pártbizottsá
gának titkára is. 

Az ülést Gyócsl Jenó elnök 
nyitotta · meg. Üdvözölte a 
m.egje!enteket majd bejelen
tette a szomorú hírt: dT. Sop
Toni József, a szaks:z:ervezet 
kö::pontt vczetóségének és el• 
nökségénel, tagja, a Vasúti 1''ó
osztály Általános igazgatási, 
jogi és egészségügy! szakosz
tályána:c vezetóje március 19-
én tragiku:; körülmények kö
zött meghalt. Ismertette az el
hunyt életútját, majd a kö::-

ponti vezet6ség egyperces né- mennyiségnél. ma felállással adózott az el-
hunyt emlékének. Az tíjítás ügyintézésének 

A napirendi pontok ismerte- gyo�sítását mutatja, lwgu az 
tése után, mint az első napi- 1966. hi 436 javas!attal s:i:em
rendi pont előadója, Rödönyi ben 1967-ben 389-re csökkent 
Károly miniszterhelyettes, a a hátralékosnak tekínthetö 
MAV vezérigazgatója az új újításolc száma. Az új elgon
gazdasági mechanizmus edqígi dolások minőségi javu!§.sát 
vasúti tapasztalatait lsmertet- · igazolja az az örvendetes tény 
te. Bejelentette, hogy a vasút Is, hogy az elfog:.do tt és 
a múlt évi jó munka után l6,5 üzemszerűen használatba vett 
nap nyereséget fizet. Ezután javaslatoknál a tényleges meg
a szakszervezet szervezeti fel- takarítások forint összege 
építését, a vezető szervek főbb eipelkedett. 
feladatait és munltamódszereit KáUa " F Szabó Antal fótitkár, majd a Kitűnő pé!da erre ' e-

rem és Kt<rucz József a VAvasutasok önkéntes támogatási TUKI, illetve a Keleti fútőhá:i: alapjából történő egészségügyi dolgozójának „Vontató járműlétesítmények fejlesztési ter- vek kikötés n.élküli keréktalp 
yét Gulyás f.á110s _titkár ter- es::te,-gályozá.sa" tárgyú újítáJes_ztette a kozponti vezetőség si javaslata, a.'llellyel 1 millió ele. . _ 4ll6 ezer forint népgazdasági L,:�za:,takor a kozpontl ve- eredményt értek el. Ezért zetoseg ulése még tart, s anya-
gának részlet.es ismertetésé.-e 

l 
a jav�latért 148 635 to-

lapunk következő számában r.iní újítá.si dt.lban résw-
visszatérünk. sültek. 

Említést érdemel még Papp, 
László, a debreceni járműja
vító dolgozója is, aki olyan 
elektromos szegecsmeleg:ftó 
készüléket szerkesztett, amel1 
350 203 forint megtakarítást 
eredményezett. A részére kifi
zetett újítási díj értéke 14 003 
forint. 

Amíg 1966-ban 48 millió fo
rint volt a megtakarítások ér
téke, addig 1967-ben a népgaz
dasági eredmény az 50 és 1é' 
millió forintot is meghaladta. 

Ezzel összefüggésben növe-. 
kedett a kifizetett újítási díjak 
összege is. Az 1966. évi 2,% 
millió forinttal szemben 1967-
ben 

! millió 302 eur forint 
mcgérdmnelt újítási clíJ 

került kifizetésre. 

A fenti számadatokat te-s 
kintve megállapítható, hogy 
az újítómozgalom fejlődő ten
denciát mutat és a nemrég 
megjelent újítási kormány
rendelet hatására minden re
mény megvan arra, hogy a, 
műszaki fejlesztést elősegítö, 
új korszakot élő újítómozga� 

----------------------------------------: lomban is a MAV eddig elér,; 
eredményeit túlszárnyaljuk. 

Vietna111ért 
A budapesti iga:zgat6ság területén több mint fé1milli6 

fQJint_ gyűlt ös�s•. 
A 'Magyar vasut� le..,"'Ut6bbt 

számában közöltük a miskolci 
igazgatóság KISZ S?..er11ezetá
n.ek felhívását. majd beszá_-rnol
tunk arról is, hogy a Vasutaoo1, 
J6télconysági Országo& Segé
lyzző- és Biztosító Egyesü!()te 
vietnami mt'.lszaltot tartott, s a 
vietnami mfulza.k ere-dménye
ként 1500 forintot fizettek be 
a vietnami n,ép megsegítésére. 
Az azóta elt-elt időszak alatt 
srerkesztőségü.nk:höz töhb 
olyan levél érkezett, amelyak 
szintón a vietnami múszakról 
szólnak. 

l\Iárcius ZS 4 rietncmi r..olt
d.aritds f!4Pja roit. l\I.ár előtte 
hete1.:!ret a nernzetközi nőnap 
alimlrná'ból és jelenleg i& 

en,re több szó esi1t a :nnm
kahelyeken a detnami nők 
hősies:,égeröl, hani el• 
szá.ntságúól és szenvedé-

seiről. 

got,án László által veretett XIL 
os-.ml1yos Dlesel-lak:lto.s szocia• 
lista ocigádok kollektívája. 

Rá1,os-rencle::;ó l.1lon1ás dolgo
zói eg:,'Ila?i átlag'.keresetü.ls:et 
ajá.nlották fel, s így több, mint 
30 OOO forintót . miWtti?k U 
vietnami r.ép fuegsegítésáre. 
Ugya.'l.-csa.k e.;yn&pi átlogkere
setüket ajá.'1.lottálc fel Eperjes
ke rendezópályaudvar dolgozói 
is, s a 10 200 forint össze�t 
már postára is tették. 

Pusztas-..abolcs á11omás KISZ
.szervezete a csc,móponton w.úr
ci us 8--án és !l-én szofül.-:ui tási 
műszakot tartott, en.nelt be-,é
telét szintén befi:;,et:;ék a K-
95-oo cscl�-::számlira. 

A vietnami nép meg.segítésé
re megmozdultak Deln'ecen ál
lomás vasufasai is. A szocialis
ta brig-ácloJc ta,gj:i.i csatlakoztak 
az Egy kc:-él:párt Vi.etnamna.1. 
mozgaloml·,oz. A gépka:roon-

tartó dolgozók szocialista bri
gádjai az elsö kerékpárra való 
összeget már összegyűjtötték. 
Számít.ás szerint azo..,ban 

Debrecen állomás dolgozói 
mintegy 10 kerékpárra 1,·a

J.ó összeget 
ldván<nak öaszegy-Gj teni. 

A debreceni fútőliáz dolgo
zói felajá:nlották, hogy r_api ke
re.;:,etillc 50 százai &--át fe1aj ánil
j :íl;: a vietnami nép rneg,,--egíté
s�re. 

Újabb levél érkezett Mis

kolcról, air.elyben an·ól s:t.á
molnak be, hogy a miskolci 
ig.:,zgatóság számviteli fónö:�
géne,k dolgozói 2000 forimot 
gyűjtöttek és fizettek be a viet
nami nép meg;;egítésére. 

A budapesti igazgatós4g te
rületén eddig több mint fél
mi!!i6 forir.t gyült össze az el
múlt két hét aktt a Vietnami 
nép tfurn.ogatására. 

rne1yet az ameril:ru agre:!S?JO� __________________________ _ rok ga1ád bombatámatlás.:ii és 
csa•)ataik <lél-v!etnami kegyct-
1,mkedése.l okoznak. Az elw 
negyedéVi szakszervezeti bg
gyűléscken szinte mindenütt 
szó esett erről. 

A Ke!eti pál1,'l'.ludvaron eddlg 
13 OOO, a Nyugatiban 30 OOO, 
Józöeíváros á1lomá:son közel 
10 OOO, a GéiJj,a.vító Ozembe-n 
30 OOO, a székesfehérvári jár
műjm.-ítóban 25 OOO fori:it gyűlt 

16,5 nap az üzemi részesedés 
A vas:út 1967. évben ·Ull.9 A felosztható üzemi jutalék 

millió utast sz.álli tott el. Az &szege i4azgatós,á.gon.ké nt, egy utaskilométerre jutó bevé-
tel mind a bázisávnél, mind az szolgálati fönöksége11Jeén.t dlf-
clőirányzottnál O, 7 szá.zalék'.rnl ferenciáltan került megállapí
kedx·ezőbb. A díjszabá:si áru- tá.sra az 1967. éoi eredményei: 
tonna kilométer előirányzatot alapján. A rendelkezésre álló 

eddig össze. 
A ferencvárosi fűtőházban 

sokan 100-100, forinttal,,. az 
utazók több'. mfr1t 16' OOO forin
tos ado:mánnl·al járultak hozzá 
a fűtóMz eddigi 36 OOO forintos 
gyüjlési ös.,zegé,hez.' A szolnoki 
Jármú.javít6 · 2500 dolgozójából 
:l281-.;n százerer forintot ad
tak fü;sze. A feren ·városi t)á
lyafe:nntart1si fóoo1c§óg dolgo
zói 12 OOO forintot meghaladó, 
Ferene1,áros állomás dolgozói 
pedig eddig 33 OOO forintot 
m,eghaladó összeget gvújtöttek 

100,2 százalékra- teljesítettük. · k - . . 
Az á.--uszállit.ási bevét.el O.G eretból a M111.1sztermn.ács éa 
százalékkal meo-haladta az SZOT vátidorzá.szlóval kitünte

' előirányzatot. A �lshoz ké- tett szolgálati helyek plusz 40 
past a_ ��e�ő árut=,ltilooné- százalék, az élüzem címmel ki-terre JU.o a�gos bevetel 0,9 tun·· t t '·t 1 -1 ti h 1 

ö�.sze. 
· Az t!Jszaki Járműja.dt6 dol
g??ói 

151 ezer forintt.'1-t járult.alt 
hozzá a vietil;uni �m_lhlari• 

tást alap ' növel�hez. 
Különösen példá�n.i vett részt 
az anyagi segítségben Papp 
lstván szocialtsta brigádja a 
X. o.,�t.ályról, �alatoni Ferenc 
műszerész szocialista brlgádia, 
vala.mint Orbcín Jánoa éa Oi:� , 

sz,ázal0kkaL,növel;edett. • e e, szo.ga a e Y<Yk 
Az üzemi e,·edrnénrek javu- plusz 25 százalék, a vaz2dgaz

lásának eredményeként a vas- gatói, illetve az :igazgat�i elis-
út merést e!nyert szolgálati he-

16,5 napnak megfelelő béri lyek pedig 15 százalékkal több 
fizet. ü=i jutalékot kapnak. 

A MAV ü.zemek nyeTetégrészeudésre felhaszná!ha.t6 pok száma: . · ' ' 
i:!� Ján,,újavitó 20,! nap 
Landler Jármü,ia.,itó 19 • Szolnoki J.ánnűjavíló. 18,Z „ 
Debreceni Járműjavító 18,8 „ 
G�pjavitó 18 „ 
•Fat�líw 12.-t . • 
l\�skolcl Jánníijavító , 17,8 „ 
Szombathelyi Járműjavító 19,7 „ 
Du;,a.keszi Járinújavij.ó 18,6 
Székesfehérvárt Járműjavító 2Z 
Gyöur;rlisl KUérőc:vártó 1'7,7 „ 
•MA:v 'tervem Jntézei 8,t ., 
�bbM Igazgatói alap 

na-

Szónyi Lajos 

,,A -ni.sutusokért�' 

Kiállítás 
a Vasriti Föos:::tálson 

A Vasutasok S�kszervezete 
és a Vasúti Főosztály 3. szak
osztálya április 4-e tiszteletére 
,.A vasut.a.so1:ért" címmel kúil
lítást rendez. A kiállít.ás a 
vasutas dolgozók szociális, 
kulturális és egészségügyi el
látását szemlélteti, ha nem is  
a teljesség igényével, de ösz
szefogla!ó képet kíván adni 
azo?:ról e béren kívüli juttatti
sokról, ami nem szeTepel a bo
rítékban, de aminek mindany
nyian részesei vagyunk és nél
külük ma már elképzelhetet
len az életünk. 

Szociális létesítményekre -
mosdók, öltözők. szálliishelyek 
építésére - 10 év alatt, 1954-
1964-ig 295 millió került beru
házásra, míg a harmadik öt
éves terv keretében már öt év 
alatt 252 milliót fordítu.nk ha
sonló célra. 

Néhány jellemző számadat a 
kiállítás anyagából: 1967-ben 
szoclális beruházások--ra for
dított 31 millió forintból 143 
üzemi mosdó. öltöző létesült. 
A dolgozók kedvezményes ét
keztetésére az elmúlt évben 14 
m!llló forint volt a vasút hoz
zájfrulása. 

Munlca-, tiédö- és egyenru• 
hára 1967-ben 160 m.i!!ió 141 

ezer forint került felhaszná
lásra. Társadalombi::tosításf 
segélycTmi 1967-bcn külön.féle 
iofJClmen 489 miUió 27 5 e::er 
forír.tot fizettek lel. Kulturális, 
sportlétesítmények, gyermek
intézmén:rek, csalá<;li üdülök, 
hétvégi pihenők fe1.J.11tartásár::i 
és támogatására évi 46 milliót 
fordítunk. Bölcsődében és 
napközi otthonban l430 gyer
mek, a 6 nevelőintézetben 1360 

·általános és középiskolás 
gyermek nevelkedik. 

A kiállffás" jól tükrözi azt az 
erőfeszítést, amit a vasút a 
szaksZervezet segítségJvel a 
vasutasdolgozók egyre jobb 
szociális, kulturális és egész
ségügyi ellátottságáért folytat. 

,,A vasutasokért" című kiál
lítást április 3-án nyitják meg 
a Vasúti Főosztály földszint 
27-es sziimú helyiségében. Az 
érdeklődők megtekinthetik: 
munkanapokon 8.30 órától 17 
óráig. 
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Egy esztendó távlatából 
Javuló szakszervezeti munka a Hámán Kató fűtőházban 

A legelsó látvány, amely az 
érkezőt fogadja: az április vé
gére - re-niélhetőleg - telje• 
.en elkészillő, 860 férőhelyes, 
fehér-fekete rendszerű, új für
dő-öltöző épület. Jelentős ese
ménye lesz a Rámán Kató fú.
�hc.'.znak az új létesítmény át
adása, hisz a mostani öltözők 
áldat!an állapota sok g!.'ndot 
okoz. 

- Fejlódik és korszerűsödik 
- világháború alatt igen súlyos 

sérüléseket szenvedett fútóház, 
a motorüzem is épülőben van, 
s dolgozóink mun.leakörülmé
nyeí is sokat javultak az elmúlt 
hónapokban - mondja Raczki 
Ferenc, akit tavaly november
ben választottak a szakszerve
zeti bizottság titkárává. (Meg
előzőleg - két és fél évig -
a budapesti igazgatóságra távo
zott Valuska László látta el ezt 
a tisztet. 

Az új követelmenyeknek megfelelően 

7'epe, joga és kötelessége cím
mel tanfolyamot szerveztek. Az 
1967-ben kezdődött tanfolyam 
még Idén is tart. S ha már a 
tanfolyamokról szólunk, említ
sük meg azt is : az 1961 /68-as 
tanévben kilencvenegy dolgozó 
jelentkezett az általános iskola 
kihelyezett osztályaiba, s a fél
.Svi kötelező vizsgán hatvan
hárman jelente1; meg. Hiányos 
volt viszont a TIT-előadások, a 
politikai iskolák és a munkás
akadémiák szervezése. A poli
tikai iskolát csak az esztendő 
végén szervezték meg. 

Eg;y esztendeje immár, hogy 
szerte az országban - s így a 
Hámá.n Kató fűtőházban is -
újjáválasztották a szakszerve
zeti bizottságokat. S mert az 
el.I)lúlt év bővelkedett esemé
nyekben és feladatokban - ér
demes a választás óta eltelt 
időszakot áttekinteni, elemez
ni. 

- Az MSZMP IX. és a SZOT 
XXI. kongresszusa szellemé
ben igyekeztünk munkánkat 
meghatározni, feladatainkat 
két feléves munkatervben rög
zítettük - idézi a történteket 
az szb-titkár. - Dö-ntő volt 
számunkra., hogy a fútöház 
dolgozói érezzék: a,z új gazda.
ságirányitási rendszerben je
lentősen megnő a szakszerve
zet szerepe, hogy a múhelybi
zottságok aktivistáinak szavuk 
van az üzemrészek életében! 

Nagyobb önállóságot kaptak 
a műhelybizottságok. S hogy ez 
így van, azt Raczki Ferenc 
nemcsak mint szb-titkár tanú
síthatja - ezt érezte 1967 no
vemberéig, a motorszerelők 
múhelybizottsági titkáraként 
is. Szükséges volt, hogy már 
tavaly önállóbban dolgozzanak 
az al.-tivisták, s időben felké
szüljenek a gazdasági reform 
követelményeinek ellátá.-sára. 
A dolgozók maguk is tapasz
talhatták: a sza.kszervezet bi
za.lmijai hallatják hangjulcat, 
a szinte nincs olyan jutalma
zás, amely a. hozzájárulásu1( 
nélkül - sót, többnyire ne az 
a.: ö ;avaslatukrfl- � történne. 

gozóihoz hasonlóan - egy 200 
ezer forint értékű víze!lenál
lásmérőt készítettek jórészt 
hulladékanyagból - más mű
helyekben. és szolgálati helye
ken is tetemes megtakarításo
kat értek el. 

Beosztás _ 33 napra 

A motoros személyzetnél a.11 
elmúlt év végéig fokozatosan 
bevezettél: a közbeváltó rend
szert. Ez azt eredményezte, 
hogy az év eleji 280 óra helyett 
átlagosan 247 órát töltöttek és 
töltenek otthonuktól távol, s 
amt nem kevésbé fontos - 33 
nappal elöre ismerik a beosz• 
tásulcat. A szakszervezeti bi
zottság és a fűtőház gazdasági 
vezetői most tervezik a gőz• 
mozdonyokon dolgozó személy
zet munkaidejének hasonló 
csökkentését. 

- Hogy a munkaidó esök• 
kentését zökkenőmentesen be
vezethettük, ehhez a műhely
bizottság aktivistáinak jó hoz• 
záállása is kellett - jegyzi 
meg Racz.ki Feren�. - Ok ér
tették meg a. dolgozókkal, hogy 
bármelyik mozdonyon dolgoz
zanak is, Ú(l1J vigyázza.na/: a 

gépre, mint a sajátjukra. (A 
közbeváltó,5 rendszer bevezeté

sével megszűnt az is, hogy nún
denki mindig ugyanazon a 
mozdonyoo teljesítsen swJ,gá
latot !) 

Hogy minden bizalmi tisztán 
lássa a reá váró feladatokat, A 
bt;;alm� m��vekedett sze-

A fiatalok, akik KISZ-klu'b
szobával rendelkeznek, most 
valóra válthatják a� a KISZ 
és a szakszervezet közös érte
kezletén elhangzott ígéretet, 
hogy életképessé teszik a kul
tú,·csoportot. A fiatalok azt is 
szorgalmazhatnák, hogy idén 
ne csupá.'1 kétszázhúsz olvasója 
Jegyen a fútóház 3757 kötetes 
könyvtárának, hogy a vidékről 
bejáró dolgozók is bekapcso
lódjanak az olvasómozgalomba. 

Tervek 

A tevékenységének második 
évébe lépett szakszervezeti bi
zottság továbbra is abban a 
szelleml:>en kíván dolgozni, 
amelyet az utóbbi egy eszten
dőben a fűtőház dolgozói ta
pasztalhattak. 

- Legfőbb célunk, hogy el
érjük : a gazdasági vezetók 
munkájukat még inkább a dol
gozókra táma.szlcodva., javasla
taikat figyelembe véve végez
zél,. A cél közös. Szeretnénk, 
ha az aktivistáink még bátrab
ban hangot adnáinak vélemé
nyüknek, s ezzel is segítenék, 
hogy a munkásellátásban a ta
valyinál is kevesebb nehézsé
günk legyen. A termelésben el
ért eredményeinkkel pedig azt 
kh-ánjul, bizonyítani, hogy a 
Hámán Kató íűtóház vezetői és 
dolgc ,: ,i élni tudnak a gazda
sági reform adta lehetőségek
kel - mondotta befejezésül a 
szakszervezeti bizottság titká
ra. 

Fllldes Ta.m:ú 
A dolgozók is észrevették, 1-------------------------

hogy a szakszervezet a koráb-
biaknál is jobban védi az ér
dekeiket. Ezt az a számadat is 
bizonyítja, hogy amíg tavaly 
októberben 240 főnek volt ren
dezetlen a szakszervezeti tllg
sága, januárban már csupán 
betvenöten tartoztak tagrujjaL 

Két évtizede 

a dolgozók bizalmából 

A tavalyi szakszervezeti vá
lasztásokkor több feladatkört 
összevontak, a Hámán Kató fú
tonázban majd a felére csök
kent az szb-tagok száma. Egy 
kivétellel vala.mennyien kipró
bált harcosai a szakszervezeti 
munkának, Gergácz Pál sz'b
elnök a felszabadulás óta tagja 
az szb--nek, Felvéai István 
ugyancsak két évtizede élvezi 
munkatársai bizalmát, Gálik 
Sándor termelési felelős 1952 
óta tagja a szakszervezeti bi
zottságnak. 

A fútóház elmúlt évi terme
lési eredményeiró! Gálik Sán
dor beszél: 

- Tavaly arra törekedtünk, 
hogy helytálljunk a Nagy Ok
tóberi Szocialista Forradalom 
50. évfordulója tiszteletére in
dított jubileumi munkaver
aenyben, s elérjük az élüzem 
azintet. A munkaversenyt a 
szakszervezet szervezte. Né
hány szocialista brigádot 
komplex brigáddá egyesitet-
tünk, új brigádok is alakultak, 
s így 1961-ben 31-ról 33-ra nőtt 
a szocialista brigádok - 362-
ről 446-ra a szocialista brigá
dokban dolgozók - száma. El
sősorban a javítóműhely és az 
utazószemélyzet brigádjai je
leskedtek . • •  

A javítómúhely termelési 
tervét 109,61, az utazószemély
�t az egy gépre jutó 1-00 elegy
ton.nakllométer tervét 103,42 
százalékra teljesítette, az ön
költségcsökken tési tervüknek 
pedig 104,24 százalékban tet
tek eleget. Jelentősen segítette 
a termelést az újítómozgalom. 
A 106 benyújtott újításból 25-üt 
fogadtak el és vezettek be. Az 
újítások !17 és fél ezer forint 
megtakarftá.st jelentettek a 
népgazdasáonak. Ha részlete
sebben írnánk az elmúlt esz
tQndőról, hírül adhatnánk, 
liogy a karbantartó részleg dol-

,, 
. 

Evenként 2300 előadás 
l\Iegnött �z érdeklődés 

a müszaki munkásakadémiák iránt 

Közel 7 éves múltra tekint 
vissza a műszak"i ismeretter
jesztés egyik formája, a mun
kásakadémia. Ez az önképzési 
rendszer egyre jobban terjed a 
vasutas dolgozók körében. 
Minden év előrelépést jelent, 
nó a népszerűsége mind a hall
gatók, núnd a társadalmi és 
szakmai szervek részéról. 

Szakszervezetünk és a TIT
�zervek együttműködése nyo
mán ma már a vasútüzem min
den szakágába.n működnek 
munkásakadémiák, amelyeket 
ezrével látogatna/e a dolgozók.. 

A szervezés kezdeti szaka
�zában csak a vasúti szolgálat 
ti árom fontos területén szervez
tek munkásakadémiákat. Je
lenleg 19 témakörben történik 
évről évre az előadássorozatok 
szervezése. 

Az oktatásnak ez a fonnája 
kiterjed a vasút egész terüle
tére. Minden területi bizottság 
a hozzátartozó szakszervezeti 
bizottságokkal eip,ütte<.en te
vékenyen veszi ki részét a 
szervezésből. 

A vasúton átlagosan 200 eló
adássorozat indul, amelynek 
keretében évenként 2300 elő
adást tartanak.. Minőségi fejló
dést jelent - és ez a hallgatók 
igényének hatására alakult ki 
-, hogy egyes témakörökben 
(pl. dieselesítés) két-három 
éves időtartamú, fokozatosan 
növekvő ismereteket nyújtó 
sorozatok Indultak. 

Az előadásonként! részvevók 
száma átlagosan 30 fő és ösz
izesen közel 70 ezer vasutas 
vesz részt a különböző mun
kásakadémiai elöadásokon. 

Szakszervezetünk a munkás
akadémiák rendezésére, tan
könyvekre, előadók tiszteletdí
jára évente több mint 400 ezer 
forintot fordít. 

A dolgozók évről évre nö
vekYó érdeklódése is bizonyít
ja a műszaki munkásakadé
núák létjogosultságát és nem 
kétséges, hogy az egyéni és tár
sadalmi érdekek együttes érvé
nyesülését szolgálja. 

Skultéti Emánuel 

Debrecen legidösebb emberét köszöntötték 
A debreceni II-es számú szo

ciális otthonban az otthon la
kói bensósé!(es házi ünnepsé
gen köszöntötték a 104 éves 
Vendl Ferencet. A születésnapi 
iinnepségen részt vett Debre
cen állomás szakszeivezeti bi
zottsál'(ának titkára és Debre
cen állomás Szendrei Júlia 
szocialista brigádja is, akik 
évek óta patronálják, segítik az 
Idős embert. A sok virág, juta
lom átadása után Debrecen ál
lomás népi zenekara és szólis• 
tái szórakoztatták az ünne1•al
tet é.'.; az otthon lakóit. 

A műsor után a 104 eszten
dős Vendl Ferenc, Debrecen 
legidősebb embere köszönetet 
mondott az ünnepségért. s az 
ő tiszteletére megtartott mű
sorért. 

A korszerúen felszerelt szo
ciális otthonban egyébként 
több nyugdíjas vasutas is la
kik. A közelmúltban Pánti Bé
la. a vasutasszakszervezet alel
nöke és Orgoványi László, a 
debreceni teri.Ueti bizottság 
munkatársa Is megtekintette a 
szociális otthont. Elbeszélget
tek az idős vasutasokkal, az 
otthon lakóival. 

A szociális otthonban egyéb
ként nagyon jó ellátásban ré
�zesülnek a gondozottak .Négy
nemélyes, központi fűtéses 
szobákba,n laknak, s jól fel
szerelt könyvtár és televíziós 
szoba is rendelkezésükre áll. 
Az intézel dolgozói és vezetői 
nagy gonddal és emberséggel 
teszik kellemessé. széppé az 
otthon lakóinak életét. 

Nagy részvéttel temették el 

dr. Soproni Józsefet 
Mély megrendüléssel fogad

tuk a hírt : március 19-én, 42 
éves korába:1 tragikus hirtelen
séggel e!htmyt dr. Soprorui ;Jó
zsef, a Vasúti Főosztály általá
nos igazgatási, jogi és egészség
ügyi szakosztályának vezetóje. 
Egyszerű vasutas családból 
származott. ll:desapja MA V 
lámpakeze1ő volt. tgy má-r fia
talon megismerte a vasutasok 
életét. Édesanyját korán el
vesztet�. Az édesapa biztosí
totta szerény anyagi lehetősé
gek közepette saját erejéből 
érettségizett, miközben neki, 
magának is részt kellett vál
lalnia a családfenntartás min• 
dennapi gondjaiból. 

Az érettségi után 1944-ben a 
vasútnál helyezkedett el, mint 
forga1nú gyakornok. Volt k.o
csife!író, távírász és forgalmi 
szolgálattevő. 1950-ben sikere
sen végezte el a MAV Tiszt
képző Intézet forgalmi tanfo
lvamát. Ezután hovatartozását, 
politikai állásfoglalását bizo
nyítva a vasutasszakszervezet
hez került politikai munka
társnak. 

nyeinek megoldásáért. Különö
sen szívügye vo�t a va$utasok 
egészségügyi ellátásának jobbá 
tétele. Széles körű marxista
leninista felkészültségével, 
szakmai tudásával, jó tanácsai
val javaslataival állandóan se
gít;tte a technikailag gyorsan 
fejlődő vasút építését. Soha 
nem félt a munka nehézségei
től, mindig önzetlenül vállalta 
a reá há..uló feladatok végre
hajtását, csak arert, hogy a 
munka során jelentkező gon
dok és problémák megoklását 
személyes példamutatással. is 
segítse. 

Több mint tfz éven át a 
munka mellett fegyverré! is 
kész volt vivmányaink védel• 
mére. 1957 tavru;zán ugyanis 
elsók között jelentkezett a 
mtmkásőrségbe, s mint a Bo
kányi De2JSÖ J;:pí_tők Mun..1<á.sór 
Zászlóalj tagja A haza fegyve
res szolgálatában 10 év kor
má!llvkitüntetést ez év,ben kap
ta meg. 

Elhunytával nagy veszteség 
érte a vasutas dolgozókat, a 
szakszervezeti mozgalmat, s 
lapunk szerkesztő bizottságát 

is, amelynek évek óta ta&II 
volt. 

Dr. Soproni Józsefet llle8. 
március 27-én a Rákoskeresz
túri úiköztemetóben nagy 
részvét mellett helyezték örök 
nyugalonu·a. Az elhunytat a 
gyászoló család mellett bara-,; 
tai, munkatársai és a vasutasQl 
százai kísérték utolsó útjára. 
A ravatalnál a Közlekedés- él 
Postaiígyi Minisztérium Vasúll 
Fóosztálya, �IAV Vezérigazga.. 
tósága, a főosztály MSZMP 
pártbizottsága, s a munkatár
sak nevében Rödpnyi KárolJ 
miniszterhelyettes, a MAV ve
zérigazgatója mondott búCIÚ
beszédet. 

A sírnál Szabó A:ntat, • llllk• 
szervezet főtitkára a Vasu-
Szakszervezete központi vue
tósége és elnöksége, valamldt 
a szervezett vasutasok éJ a 
Bokányi Dezső Épf�k Mim& 
őr Zászlóalj parancsnokságJ él 
munkásőrtársak nevében bú-. 

csúzott. 
A főtitkár búcsúbes7;éda 

után dr. Karl Kaiser, a Nem
zetközi Vasutas Sportszövetsé1 
(USIC) főtitkára a szervezet 
nevében vett búcsút a halottól Dr. Soproni József életpályá

ja gyorsan ívelt felfelé. 1954-
ben a szen•ezési és a káderosz
tály helyettes vezetője, 1955-
től 19:57-ig sportosztályvezetó, 
majd 1957 februárjában a 
szakszervezet titlr.áira lett. Köz
ben becsülettel eleget tett a 
továbbtanulási és továbbképzé
si kötelezettségnek is. A napi 
munka mellett a budapesti 
Eötvös Loránd Tudományegye
tem Allam- és Jogtudományi 
Karán 1962-ben jeles ered
ménnyel fejezte be tanulmá
nyait és jogi diplomát szerzett. 
Példamutató munkája elisme
réseként 19;J4-ben Kivá'ló vas
utas, 1957-ben pedig a Szocia
lista Munl.áért l!lrdemérern ki
tüntetésben :részesült. 

Búcsúzni mindig fá;dalmas, de különösen nehéz • bt!c,t 
olyankor, amikor azeretett baráttót, munlca,társtól kell elválni. 
Haláloddal szegényebbek lettünk egy olyan elvtárssa.l, oly411 
munkatárssal és baráttal, akivel hosszú évekig együtt dolgoz. 
tunk, együtt örültünk a sikereknel,, együtt bánkódtunk a. ku, 
darcolt07I. 

Képesítését és vezetői kész• 
ség-ét figyelembe véve 1964. 
szeptember l-től a Vasúti Fő
osztály á:ltalános igazgatási, jo
gi és egészségügyi szakosztály 
vezetőhelyettesi, majd 1965. 
január 1-t.ól a szakosztályveze
tői teendók ellátásával bízták 
meg. A% új mtmkaJkör betölté
se, a gazdasági vezetői beo&!r 
tás mellett továbbra is dolgo
zott, mint központi vezet.öségi, 
s elnökségi tag a vasutasok 
jobb élet- és munkakörülmé-

Szabó Antal főtitkár búcsúbeszédét mondja. 
(Falus István felvétele,) 

Reflektorfényben 

a Hámán Kató szocialista brigád 
A2lt mondják, ha az ember tagja van. Akad közöttük idő

szívesen dolgozik - repül az sebb és fiatal, leány és asz
idó. lgy igaz. Az önként vál- swny, tanuló, sportoló és tisz
!alt feladatok tel}esltése, a tes családapa. Bár egyéni éle
munka meUett örömet is jelent. tükben, problémáikban külön
Olyan eredmények elérését böznek egymástól, a közös cél 
biztooítja, melyre joggal büsz- összekovácsolta öket. Nemcsak 
kék lehetünk. Az egyén mun- saját, hanem társail, munkáját 
kája beolvad a közösségbe, s is figyelemmel kíséri!c, s ha 
arrnak egy részét képezi. Azt, szükség mutatkozik, azonnal 
hogy jól vagy rosszul segíti-e, . segítenek:. 
a közös cél megvalósítását, 
végzett munkája minősége és 
mennyisége alapján bírálják 
el. Ha többen összefognak, s 
együttese11. oldják meg a fel
ada.tokat, küzdik le a nehézsé
geket, jobb eredményt lehet 
elérni. Törvén�zerű ez. s jól 
tudják a pécsi igazgatóság dol
gozói is. 

Kedvvel, lelelősséggel 

Az igazgatóság központjába!l 
több szocialista brigád tevé
kenykedik. Tagjai olyan dolgo
zók, akik kedvvel, felelósség
gel végzik munkájukat és be
csületbeli kötelességüknek tart
ják vállalásaik teljesítését. Te
vékenységüket a szakszervezeti 
bizottság értékeli, s ha h�ll, út
mutatást, segítséget nyújt a 
közös munka szervezéséhez. 

A kezdet mindig nehéz. Ta
pasztalatok hiányában adód
nak olyan esetek, amikor a jó 
szándék mellett kevés a konk
rét vállalás, vagy an•nak meg
jelölése általános. Ilyenkor a 
szocialista brigád nem tud ele
get tenni a vállalásnak. A pé
csi igazgatóság számviteli fő
nökségén 1967-ben megalakult 
6 brigád közül, a 1iámán Kató 
nevét viselő brigád nyerte csak 
el a szocialista brigád címet. 

A kollektívának tizenkilenc 

Terven felül 

Vállalásaikat egy évvel ez
előtt szerződésben rögzítették. 
A külszolgálaLi helyek patro-
1'.álásáért, a munkafegyelem 
megszilárdításáért, a szakmai 
fejlődésért, a szocialista er
kölcs és közösségi szellem fej
lesztéséért külön-külön is fe
felelősséget vállaltak. 

Akadnak esetek, amikor ter
ven felüli munkát végeznek. 
.!l..z ilyen eredménye1c is a b1·i
gádnapló olda.Zaira kerülne/e. 
l\Iaradandó tényként igazolják, 
hogy a feladat határidő előtt 
elkészült, a kollektív szórako
zás jól sikerült, avagy a beteg
látogatás elérte kívánt célját. 

• A közös munka jelentőségé
rol azonban nemcsak a szá
mok, a tények beszélnek. Hasz
nosságát közvetlenül tapasztal
ják a brigád tagjai is. Közülük 
néhány vélemény: Pusztai 
Lászlóné a szocialista verseny 
ösztönzó hatását tartja fontos
nak. Elmondja, hogy sokkal 
nagyobb igyekezettel dolgozik 
minden�!, nehogy núatta lema. 
radás legyen. 

Az egymáshoz való viszony 
javulásában is örvendetes a 
változás. Míg a:::elött mindenki 
saját munkájáért érzett csak 
felelősséget, addig most er:111-
más11a/c is segltenelc. Bet.egség 

esetén vállalják társuk mun
káját, mert mindannyiuk érde• 
ke, hogy brigádjuk a meghatá• 
rozott feladatolcat elvégezze. 

Drávai Lajos a gazdasági 
mu.'lka jelentőségét emeli ki. A 
költségek könyvelése tükrözi a 
szolgálati helyek munkáját, �z 
eredményekkel kapcsolatos ra• 
fordításokat. A korábbi gyakor• 
lattól eltéröen, olyan kimuta• 
tást készítettek, amely segítsé• 
gével figyelemmel kísérhetik 
az eredmény számlán való he• 
lyes könyvelést. Ez a gazdasági 
munka értékelésénél fontos té
nyező. Újszerű a csoportnál a 
fil.'nek. tv-elóadások kollektíf 
értékelése is. Az ilyenkor adó
dó élénk viták, a brigádtago� 
bírálóképesség.ét fejlesztik. 

Munka után szórakozás 

Dr. Kovács László a munka 
utáni pihenés, kelleme,; időtöl
tés szervezését vállalta. Ezzel 
kapcsolatban adódnak nehéz· 
ségek. Nem könnyű dolog 
ugyanis az igények kielégítése, 
ha azok nem mindig egyeznek 
az adódó lehetőségekkel. Szer
vező munkáját mégis szívesen. 
örömmel végzi, s azt tartja, 
hogy a munka 11táni sz6ra1:o
zás nemcsak kellemes ktl:ap
csolódást bi?tosít, hanem ked• 
vet ad a jobb munkáho;:; is. 

S hogy ez valóban így van, 
a1Tól nemrég számot 1;1dtak a 
Hámán Kató szocialista brigád 
tagjai. Egyéves önzetlen, jó 
munkájuki,al bizonyították. 
hogy elvtársi ös-szefogással 
nagyszerJ eredményeket lehet 
elérni s egységes akarattal 
minden nehézséget le lehet 
}{üzdeni. 

Pálinkás Kiíro)JJlé 
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ZÁHONY·· ,,SZÁRAZFÖLDI KIKÖTŐ" 

Munkában a darusbrigád 

A felszabadulás előtt kevesen tudtak hazánl,ban Záhony 
létezéséről. Az alig ezeT lelket számláló szabolcsi kis község 
nem sokban különbözött a többi nyírségi falutól. Vasútállo
mása egy alacsony, földszintes kis felvételi épü!etb61 és mind
ösue négy vágányból állt. 1945 óta azonban sok viz lefolyt 
a. Tiszán. S az egykori kis állomás, a népi hatalom két é1;tizede 
a.la.tt a szocializmus építésével egy_ü.tt fejwdött óriássá, .,száraz
földi kikötővé". 

Legnagyobb határáUomásunkat nem véletlenül nevezik 
„szám%jöldi kikötőnek". A kívülállónak talán kissé túlzottnak 
tűnik ez a jelző. Pedig nem az. Jóllehet Záhonyba nem hajó
kon, hanem vasúti kocsi.kban érkezik az áru, mégis mindent 
át kell rakni széles nyomtávról normáira, i,agy fordítva. Na
ponta több tizezer tonna vasérc, koksz, faáru, gabona, kü.lön
féle gépek, berendezések, s 11,yerslJ.n1Ja{Jok átrakásáról és to
vábbításáról kell gondoskodni. Ez pedig nem egyszerű. feladat. 
Annát is 'inkább, mivel a szovjet-magyar gazdasági kapcso
íatok,fejwdései során évről évre nagyobb feladatok hárulnak 
Uh,;ml/f'a és át.rakó körzetének állomása.iTa, 

A két baráti ország áruforgalmának minte1711 110 százaléka 
NSú.(im bonyolódik le. De jelentős a Szovjetunióból Ju.goszlá-
1'iába, Ausztriába, Olaszországba és más európai országokba 
tránl/tl,Ló tran.zi.tforgalom is. Ezzel kapcsolatban csak egy példa. 
1967-ben Zálronyban 15,8 százalékkal több árut raktak át és 
1z4llí.tottak el, mint az előző évben, S lia ehhez nwg ho21zátesz
szük ,a ·s;:eméii!J.o

. 
rgalmat, amelv a ;ubileum évében a dupl6.• 

Já���'rii'm �ltéz �Uapíta-ni} Záhonf/�11 � 
tennf1?S16 b�n. 

; :'11:rről, m.pt már korá.bban annyiszor, ezúttal is meg(11Jő
z6dl]ettünk� A napokban ugyanis Záhonyban jártunk. Beszél
gettünk vezetőkkel, dolgozókkal, majd megtekintettünk több 
tontos átrakóhelyet. A látottakat, tapasztaltakat csokorba 
izedtü.k és ezennel átnyújtjuk a tisztelt olvasónak. 

Eredményes évet zártak 
A szokásos reggeM eligazítás 

után nyitottll!llk be az átrakó
körzet vezetőjének irodájába, 
ahol már együtt volt a vezér
kar. Régi ismerősök valameny
nyien. S. Kovács István felü
gyelő,. a körzet vezetője hosz
szú. évekig volt a határállomás 
!ónöke. Tóth Géza intéző, or
szággyűlési képviselő, Záhony 
jclenleg; állomástőnöke. Pálo
si István, a csomópont párt
bizottságának titkát:a és Ver
ba Ferenc, az állomás szak
szervezeti bizottságának. ter
melési felelőse. 

- A múlt esztendőben, a 
jubileum évében nagy felada
tok hárultak Záhonyra_. Ho
�an győzték a munkát? Mi -
'lyen eredményekkel zárták az 
évet? - érdeklődtünk. 

- A korábbi évekhez viszo
nyítva valóban jóval több áru 
érkezett, de mi má.r hozzá
szoktunk a nagy forgalomhoz, 
a sok 1ttunkához - mondoLta 
S. Kovács István. - Úgyszól
ván valamennVi font?s mun
kahelyen kialakul� a törzsgár
da, akikre mindenkor számit
hatunk. Nagyon sokat jelent 
az is, hogy a forgalom nagy
arányú növekedé�vel lépést 
tatt az átrakókörzet fejleszté
se, valamint a csatlakozó vo
nalak b-5vítése, korszerűsítése, 
Az Eperjeskén épült új, kor
S?.erú rendező-pályaudvar, a 
NylTewlláza-Záhony közötti 
vonalszakasz villamosítása, s a 
második vágány építése, to
vábbá az átrakási munkák gé
pesítése nagymértékben hoz
zájár11J a jó eredmények eléré
séhez. Ma már ott tartunk. 
hogy a.z átraká.sra kerü.tő áruk 
70 szá.zalékát gépek segítségé
vel végezzük. A tömegáruk, a 
vasérc, a szén, a koksz, a mű
trágya és a gabonafélék gé
pesltett átrakása már teljes 
egészében megvalósult. Itt 
szeretném megjegye2llli; nagy 

örömünkre szolgál, hogy a 
harmadik ötéves ter'<'.ben 
mintegy 15 millió forint áll 
rendelkezésre kisgépek beszer
zésére. 

- Besz.filni kell aTT61 a gyü
mölcsöző kapcsolatról is, 
amely Záhony és Csap határ
állomás, az un.,avári aligazga
tóság, valamint a lvovi és a 
debreceni igazgatóság közöt1 
az elmúlt esztendőkben kiala
lrult - vette át a szót Tóth 
Géza. - Naponta kétszer, reg
gei és este kölcsönösen tájé
koztatjuk egypidst az átrakás 
menetéről, a vonatai: helyzeté
ről. S ha a munkában akadá
lyok merülnek fel, a hírlcözlö 
eszközök útján menetközben 
is megtaláljuk a; módját, hogy 
segítséget nyújtsunk egymás
nak. Nemrég Csapon volt egy 
közös értekezlet. A:z. ungvári 
aligazgat.óság vezetői megöi
csértek bennünket a jó együtt
működésért. őszintén szólva 
jólesett a d).cséret. 

A baráti együttműködés bi
z.anyítéka az is - folytatta -, 
hogy Záhonyban a munkában 
élenjáró magyar vasutasok 
mellett ott Iá tnl a „szomszéd
vár", Csap határállomás leg
jobbjainak fénykéoét. Csapon 
pedig Záhony kiváló dolgozói 
láthatók a faütáblán. 

Pálosi István, a pártbizott
ság titkára is az egyűttmúkö· 
désben és az összefogásban 
�jlő erőről beszélt. 

- Abban a munkában, amtt 
itt Záhonyban és az átralw
körzet többi állomásain, Eper
jeskén, Tuzséron és Komcr6n 
mindennap el kell végezni, na
<r,;on sok múlik az embere�n. 
Amióta vasutasaink a saját 
bőrü.kön is érzik a róluk tör
ténö gondoskodást, az egyre 
;avuló munkalcörulményeket 
és szociális helyzetet, azóta 
fegyelmezettebben, lelkiisme
retesebben doZgoJ?!lak. Ez kü-

lőnösen a múlt évben mutat
kozott meg, A záhonyi csomó
ponton, az állomáson és a fű
tőháznál olyan eredmények 
szü.lettl}k, amelyre régen volt 
példa. 

- A Nagy Októbert Szocia
lista Forradalom 50. évfor
dulója tiszteletére kibontako
zott jubileumi munkaverseny
nek is része van abban, hogy 
1967-ben kimagasló eredmé
nyeket értünk el - kapcsoló
dott a beszélgetésbe Verba Fe
renc termelési felelős. - Fő
ként a szocialista brigád cím 
megszerzéséért harcoló kollek
tívák tettek ki manukért. Al
lomásunkon régen volt olyan 
élénk a munkaverseny, mint 
tavaly, amikor 187 brigád tűz
te célul a megtiszteló cím el
nyerését. Igaz, nem sikerült 
mindegyiknek elérni célját. A 

termelési tanácskozásokon a 
187 közü.l 127 bri0ádot tartot
tak alkalm.asnak a cím viselé
sére, 

A bes:l'.élgetéselt'ból n'll.ntegy 

keresztme�zetet kaphattunk 
Záhony munkájáról. úgy ér?.-z
ZÜ.k awnban, hogy valamivel 
még adósak vagyunk, Követ
kezzenek hát azok a számok, 
amclyek önmagukért besz.él.
nek. Az állomás a tehervona
tok menetrend szerinti indítá
sát 73,54, a személyvonatokét 
96,64, a vonatközlekroés:i ter
vet 69,11, a tehervonatok átla
gos terhelését 99,57, a kocsi
tartózkodási idő műszaki-gaz
dasági normáját 87,35, a teher
kocsik statikus kihasználását 
100,49 százalékra teljesítette. 
Jó eredményeket értek el a fú
tóházia.k is. Az egy mozchny
ra eső 100 ctJ= tervet 100,lC>, 
a gőzmozdonyjavítási �t 
100, az egy szolgálati órára 
eső mozdonykilométer-tervet 
100,96 százalékra teljesítettfk. 
A kocsijavít.ó fiókműhely 
109,03 százalékos eredményt 
ért eL Az üzemeltetési költ
ségeket a célkitűzéshez viszo
.nyüva. 11,8. százalékkal csök
ken téi'té.k. • · 

Harc a percekért 

Pócsik Ernő. 

Eperjeske több emelet ma
gas forgalomirányító tornyá
ból jól látni a szabolcsi homo
kon messzire nyúló modem 
rendezó-pályaudv�rt. A szé
lesnyomtávú síneken vasérc• 
cel, koksszal, olajjal és gépek
kel rakottan naponta száz és 
száz vagon érkezik. 

Itt, az lrányítótoronyban 
szinte percenként cseng a te
lefon, s Pócsik ETnő rendelke
ző forgalmi szolgálattevő, szo
cialista brigádvezető percen
ként veszi és adja az utasítá
sokat. Beszélgetni is csak rö
vid ideig, s munka közben tu
dunk. 

- Ma ki!lönösen nehéz na
punk van, mert összetoTlódott 
az elegy, s a műszakváltáskor 
három vonat várt guritásra -
mondja, - Egy üreset pedig 
most gur!tunk. A brigád tag• 
;aival reggel páT perces mun
kaértekezletet tartottunk, ahol 
a mai nap feladatait beszéltük 
meg. Célunk a feltorlódott 
elegy rendezése. 

- Mikor alak-ult a brigád? 
= Két évvel ezelőtt. Az ok• 

levelet már megkaptuk, s ebben 
az évben a szocialista brigád
jelvény is a birtokunkban lesz. 

Közben ismét cseng a tele
fon, s míg a brigádvezető te
lefonál, addig Buckó Ferenc 
állomásfőnökkel váltunk szót. 

- Az egyik legjobban dol
gozó szocialista brigád a; Pó
csilc ETnő vezette brigád -
mondotta az állomásfőnök. -
Fiatal, lelkes gárda. Szinte 
nem tudunk olyat kP.mi, amit 
meg ne tennének. Számítani 
lehet rájuk. S hogy eredmé
nyesen dolgoznak, azt bizo
nyítja múlt évi felajánlásuk is. 
Vállalták, hogy a széles gépe
ket 80 perc alatt fordítják, s 
az eredmény: 74 perc. Szinte 
minden percért harcolnak, 
mert tudják, hogy a percek is 
nagy jelentőségűek. 

- Sikerü.lt utolérni magun
kat - szakítja félbe beszélge
tésünket a brigádvezető - a 
külsős rendelkező, aki szintén 
brigádtag, most jelentette te
lefonon, hogy minden 1'endben 
van. Fennakadás máT nem 
lesz. 

Rövid Ideig tartózkodhat
tunk csak az irányítótorony
ban, de ez az idő is elegendő 
volt arra, hogy meggyőzzón 
bennünket: Eperjeske rende
zőn, ezen a modern, fiatal pá
lyaudvaron felelősségteljes 
munkát végeznek a vasutasok. 

Vologya 
a nSZomszédból" 

Záhonyban nemcsak ma
gyar, hanem szovjet vasuta
sokkal is beszélgettünk, hiszen 
a szomszédos Csap állomásról 
naponta többen jönnek át dol
gozni. Munkájuk elválasztha
tatlan Záhony munkájától, a 
magyar vasutasok munkájától. 

A:z. egyik legrégebbi keres
kedelmi áruátvevő. V. Ty, Tyl
honovics. 17 éve mindennap 
vonatra ül és a határon át Zá
honyba érkezik. A magyar 
vasutasok jól ismerik őt, s 
egyszerűen csak Vologyának 
becézik. 

Markáns arcú, fekete férfi. 
Csendes és szűkszavú. Amikor " 

. az irodába lépünk, menetle
véllel a kezében éppen kifelé 
tart. Egy üres, széles szerel
vényt kell sürgősen átvennie 
és útnak indítarui Csapra. Tü
relmet kér, aztán sietve távo
zik. 

Amíg várakozunk, elég idő 
jut arra, hogy a szovjet áruát
vevők tolmácsától, Varga Sán
dorné fordítótól - aki két 
másik társával együtt dolgozik 
a szovjet vasutasokkal 
munkájukról érdeklődjünk. 

- A szovjet kollégák veszik 
és adják át a széles vagonokat 
- mondja Varga Sándorné. -
Mi fordítók pedig az ó mun
kájukat segítjük. Okmányokat, 
fuvarleveleket fordítunk, s ha 
kell tolmácsolunk is. Közös a 
munkánk, közös a feladatunk. 
úgy élünk itt, mint jóbaTátok. 

Közben visszatér Vologya is. 
Tört magyarsággal mosolyog
va mondja. 

- Elnézést, de dolgozni, 
dolgozni kell/ 

Néhány szót vele is váltunk. 
- Mi a véleménye a ma

gyar vasutasok, a magyar kol
légák munkájáról? 

- Nagyon jól megértjük 
egymást és készségesen támo
gatják, segítik munkánkat a 
záhonyi kollégák. Sok baTátot 
szereztünk az elmúlt másfél 
évtized alatt. S Záhony nagyon 
a szívemhez nőtt. SzeTetek itt 
dolgozni. 

A széles, üres S2Jerelvény, 
amelyet az imént indított út
nalc, mellettünk robog el. A 
hattron túlra megy, hogy 
megrakva ismét visszajöjjön. A srerelvény indulásra kési. 

18 éve együtt a brigád 
A:z. egyik legnehezebb mun• 

kát, a több tonna súlyú gépek, 
berendezések átrakását a da
rus brigádok végzik. A Kovács 
Sándor vezette, kétszeresen 
kitüntetett szocialista brigádot 
találtuk az átrakónál. Pár 
perccel ezelőtt fejezték be egy 
300 mázsás különleges gépko
csi átrakását, amely a Szovjet• 
unióból a Budapesti Nemzet
közi Vásár-ra érkezett. Ezután 
néhány perc pihenő követke
zett. Egy kicsit kifújták magu
kat, s közben megbeszélték a 
következő munkát. 

A brigád tagjai régi vasuta
sok ni ·' evii • egyiUt dolgoznalt. 
Ismerik egymás mozdulatát, 
egymás gondolatát, tekintetét. 

- A mi munkánknál na
gyon fontos, hogy egyszerre 
gondolkodjunk és cseleked
jünk - mondja Kovács Sán
dor brigádvezető. - Hiszen 
ilven nehéz súlyoknál, amilye
nekkel mi dolgozunk, egy 
rossz lépés, egy rossz mozdu
lat tetemes kárhoz, súlyos tra
gédiához vezethet. Amikor egy 
300-400 mázsás test megin
dul, ott minden törik. 

- Mikor volt utoljára bal
esetük? 

- Nagyon rég, még 1962-
ben, akkor sem a mi hibánk
ból, a daru kötele szakadt el. 
Személyi sérülés nem történt, 
csak az áru és a kocsi rongá
lódott meg. Azóta kétszeres fi
gyelemmel végezzük a mun
kánkat. 

- Az áruk átrakásánál mi• 
re kell ügyelniük? 

- A biztonságra! Minden 
kötést kétszer ellenörzii.nk, az
tán próbaemelést végzünk. Ha 
minden rendben van, csak alt
kor emeljük át az árut egyik 
kocsiból a másikra. Bravúros 
m�goldással soha nem próbál
kozunk. 

- Mi volt a legemlékezete
sebb átrakásuk? 

- A legemlékezetesebb · és 
egyben a legsr.í.lyosabb átraká
sunk 1959-ben egy 900 mázsás 
gőzkalapács állványának IU 
átrakása volt, amelyhez külön 
segítséget is kértünk. Buda
pestról jött két gőzdaru, mert 
mi nem boldogultunk vele. 
Egyik az egyik végén, másik a 
másik végén emelte a súlyos 
testet, mi pedig a mi darunk
kal középen, Szinte centiről 
centire haladva, nagyon fi
gyelmes munka után sikerült 
a monstrum testet pőrekocsira· 
tenni: Ez egyébkt1nt a Dunaúj-· 
városi Acélmű gőzkalapácsá
nak az állványa volt. 

A brigádvezető, aki 1966-
ban :trdemes vasutas kitünte
tést is kapott, elmondotta még, 
li.ogy naponta, illetve műsza• 
konként átlagban 25-30 ko
csit raknak át. Meghatározotl 
ütem szerint dolgoznak ugyan, 
de soha nem kapkodnak, soha 
nem rohannak. Nagy figye
lemmel és óvatosan <;lolgoznak, 
hiszen nem egyszer milliós ér
tékek vannak gondjaikra bíz
va. 

- S ha megtörténik az át
rakás, még nem fejeződik be 11 
munka - kapcsolódik beszél
getésünkbe Jene József bri4 

gádtag, ács. - Az árut rögzí
teni kell. :tkelni, szögelni ba
kolni, s drótkötelekkel kikötni 
Ez legalább olyan fontos, mint 
a biztonságos átrakás. 

- Előfordult, hogy menet 
közben elengedett a rögzítő 
kötelék? 

- Soha/ Selejtes munkát 
nem végezhetii.nlc. A vasút 
biztonsága, a közlekedés biz• 
tonsága függ ettől. 

Vlsi Ferenc 
Szerényi József 

Kovács Sándor brigádvezető a következö feladatokat beszéU 
meg a brigád tagjaival. 

(Visl Ferenc felvételei.) 
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Mit rriond a paragrafus? Tava:rzi divatbemutató 

Kit és mikor illet védelem 

Író-olvasó 
találkozó 

A debreceni jármií,lavftó 
asztalos szocialista üzemrészé
nek dolgozói az üzem könyv• 
tárában író-olvasó találkozón 
látták vendégül GTandpierre 
Lajos debreceni írót. a vállalati felmondás ellen 1 

Az iíj munkaügyi szabályok 
szerint a dolgozó is és a mun
kaadó is bármikor élhet a fel
mondás jogával, azaz a mun
kaviszonyt felmondással meg
szüntetheti. A vállalat azon
ban Indokolni köteles felmon
dását. Ez a szabad felmondási 
lehetőség a dolgozók, a társa
dalom érdekében bizonyos 
esetekben erősen korlátozott, 
s egyes esetekre a jogszabá
lyok felmondási tilalmat is 
felállítanak. 

A felmondási tilalmak és 
korlátozáso1e szűkítik o t,álla
lat felmondási lehetőségét, de 
nem érintik o dolgozók fel
mondási ;ogát. A tilalmak és 
korlátozások eredménye az, 
hogy általuk a dolgozók védel
met nyemek a vállalati fel
mondás ellen, s amíg a tilalom 
vagy a korlátozás védi őket, a 
vállalat nem mondhatja fel 
munkaviszonyukat. 

A vasutasok felmondás elle
ni védelmét adó tilalmak és 
korlátozások egy részét a 
Munka Törvénykönyve és 
V égre1iajtási Rendelete, más 
részét a MAV vezérigazgatója 
és a szakszervezet által kötött 
kollektív szerződés biztosítja. 

Az Mt. és az Mt. V. által 
biztosított védelem mindenki
re egyformán érvényesül, míg 
a MAV Kollektít, Szerződése 
:Utal adott védelem csupán a 
vasút dolgozóira vonatkozik. 

Az Mt. V. 26. §-ában adott 
v&delem időleges - csak bizo
nyos ideig tartó - dg abswlut 
t:édelmet ny!íjt a 1.'!illalat fel-
1nondása eilen, r.iert amig a 
ddettség fennáll, sem·mlféle 
indo1:7.;al nem lehet a dolgozó 
munkat,íszonyát felmondani. 
A vállalat nem s-�üntct.heti 

·' meg felmondással a munk.avi
mrnnyt az alábbiakban megha
tarozott idótartam és az azt 
kö\·ető tizenöt nap alatt: 

a) sor- \"agy tartalékos ka! 
tono.i szolgálat; 

l>) ke,·esóképte1en'léggel já
ró betegség, leg!eljebb azon
ban a keresőképtelenség elsó 
napjától számított egy év, gti
rn6kóros megbetegedés esetén 
két év, továbbá az üzemi bal

eset vagy foglalkozá<;i megbe
tegedés miatti keresőképtelen
ség alatt a táppénzre jogosult
ság teljes ideje; 

e) az illetékes szervek enge
délyével külföldön nem::etközi 
szet-vezetnél vagy államközi 
eg�·czmény végrehajtásaként 
idegen állami, illetőleg egyéb 
intézménynél munkára kötött 
megállapodás alapján külföl
dön végzett munka; 

dJ a tartósan külföldi szol
gálatot teljesftó dolgozó kül
fö dre utazására tekintettel fi

zetés nélküli szabadságban ré
szesült házastársánál a fizetés 
nélküli szabadság; 

e) a dolgozó nő férjének 
sorkatona! szolgálata; 

f) ösztöndíjjal külföldi ta
nulmányűtra kiküldött dolgo
zónak a tanulmányűt és az 
esetleges előzetes tanfolyam; 

g) a terhesség és a szoptat,\s 
alatt, a szülést követő hatodik 
hónap végéig; 

h) a beteg gyermek ápolásá
ra táppénzes állományba he
lyezés vagy ilyen célból ka
pott fizetés nélküli szabadság; 

i) a gyermekgondozási se
gély, \·alamint a gyermek gon
dozásának céljára kapott 
egyéb fizetés nélküli szabad
ság; 

i) az állami csecsemőott
honban elhelyezett gyermeké
nek vagy idegen gyermeknek 
szoptatására az otthonba fel
vett dolgozó nőknél ott-tartóz
kodása; 

k) a vállalat által vagy a 
vállalat hozzájárulásával más 
szervek altal iskolára (tanfo
lyamra) küldés miatti munka
végzés alóli felmentés. 

A felsorolt védelmi okok 
fennállásának teljes idejére és 
az azt követő 15. nap elteltéia 
teljes felmondási tilalom áll 
fenn, s így azt a munkaadó el· 
hárítani semmiféle indokkal 
nem tudja. Ezért nem mond
hat fel a vállalat e védele,n 
alatt álló dolgozónak. 

Az Mt. V. 27. §-a szerint 
crak különösen indokolt eset
ben mondható fel munkavi
ogzc:i.ya 

A kollektív sxerzódés 14. §-3 
abszolűt felmondási tilalmat 
állít a l\lAV-val szemben, 
amikor elrendeli, hogy vasűt
orvosllag megállapított alkal
matlanság esetét kivéve, nem 
lehet felmondással megszün
tetni annak a dolgozónak a 
munkaviszonyát 

a) aki megszakítás nélkill 
legalább huszonöt éve a vasút
nál dolgozik, vagy húszéves 
vasúti korkedvezményes szol
gálati idővel rendelkezik, mely 
idő a nődolgozóknál öt évvel 
csökken; 

b) aki kitüntetésben része
sült, a kitüntetés adományozá
sa évében és az azt követő év
ben. 

A kollektív szerzódés a 

MAV érdekeit is szem előtt 
tartva nvúJt meakülönbözte
tett, fokozott védelmet a 1,•apút 
törzsgárdúj<'Jtoz tartozó dolgo
zóknak. A MAV érdeke is, 
hogy a hosszú szolgálattal 

A megjelent dolgozók között 
különösen az író PWssdii,!iny 
címü regénye váltott ki érdek
lődést. A regény nagyon tet
szett a dolgozóknak és elisme
réssel nyilatkoztak a könyv 
tartalmáról. 

Az üzemrész társadalmi ve
zetője, Kovács József asztalos 
a kollektíva nevében felkér.e 
az írót, hogy legyen a szocia
lista üzemrész tiszteletbeli 
tagja. Grandpierre Lajos a 
tiszteletbeli tagságot elfogad
ta, s enne!, jeléül a brigád át
adta a szocialista oklevelet é-s 
a zöldkoszorűs brigádjelvényt. 

VoloslnO\·s:zld János 

- Pál'l':t!P<:ten való sétáboz me�bízható, mul.at6s l'i�lel: 
a sá•·g"' mellény. Kfüönösen a mozdonyVezetok figyelm&t 
ajá.nl;julil 

Megszüntetik az abaligeti hegyi pályát 
Előkészületek egy korszerűtlen vonalresx rekonstrukciójára 

Átépítés völgyhidak nélkül 

Az Utasellátó Vállalatná l ez évben Is megrendezték a hannad• 
éves felszolgáló- és szakácstanulók versenyét. A terítési ver
seny győztesei: Szabó :á.nos, a Nyugati pu., 'S7,alaulcs János, 
a nyíregyházi Utasellátó és Veres László, a komáromi Utas-

ellátó plncértanulói. 
(MTI Fotó: Féuyes ram:46 felv.) 

Rosszak 
a raksúlyváltók 

U=sabánya állomáson a rak• 
hírnok arról panasz..lto<lott, 
hogy nagi,on so1e kocsin rosz· 
s::al;, ro=sdásak a raksúlvr.,ál• 
tók, s így nem tudják azokat 
az előírt állásba állítani. De 
nemcsak a raktá1nok, hanem 
több vasutas is panaszkodott, 
hogy a kocsik raksú!yváltól 
elég gyakran hasznavehetetle
nek. 

A műszaki kocsiszo!gálat fi· · 
gyelrr �be és a kocsilal:atosok 
figyelmébe ajánljuk az uzsa• 
bányaink panaszát. 

Bognár Károly 
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A "termelési tanácskozások tapasztalatai 

a budapesti igazgatóság területén 

Következik a pihenés 
Több mint két évtizedes 

szakszervezeti munka és 38 
éves vasuti szolgálat után Gel
lért József, Szeged állomás 
segédhivatal vezetője nyugdíj
ba vonult. Munkáját pontosan, 
lelkiismeretesen látta eL Jó 
kolléga, jó vasutas volt. 

Szavak és tettek 
Szavak, szavak, 

Az új gazcJ,aságirányítási hangsúlyozták a forgalmi és 
rendszer bevezetése utáni első az utazószolgálat dolgozóL 
termelési tanácskozások és az A munkahelyi higiénia és a 
azokat előJ,észftő mú.sza!ö szociális ellátottság hiányáról 
konferenciák gazdag tapaszta- is· sok bíráló szó esett. Győr 
}atokkal szolgáltak a budapes- álldmáson még 1966-ban igér
tl igazgat.óság gazdasági és tél: az iizemi étkező, mosdó és 
mozgalmi szervei számára._ E_ ölt!5ző felépítését: Ehhez . a 
tanácskozások mindeneltelott gyonek társadalmi munkát 1s 
azt bizonyították, hogy a si,ol-, ·ajánl?l��k. ennek __ ellen�r; � 
gcílati vezetők egy része helye- sem_ epult_ meg. Tobb fu_toház1 
sen élt önállóságával é.s min- tam1cskozason a forgalmi szol
den felsőbb intézlcedés bevá- gálattevők és mozdonyvezető� 
t'ása nélkül hozzáláttak az elő• közötti meg nel!l engedhető 
ző év gazdasági munkájának durva hangról szoltak: Megé:
és a szocialista munka.verseny tést kértek a forgalmi szolga
ta.paszta.latainak elemzéséhez. lattevők,51, amikor órás �csor
Akadtak olyan szolgálati veze- gások után, vagy ilyen acsor
tők is akik nem vették figyé- gúsok bevárása nélkül sürge
lembe az 1967. évi 48-as MAV tik gépük vagy az általuk_ t?• 
1-Iiva.ta.los Lapban a szocia!is- vább!t?,tt vonat .. me�esz�se�. 
ta munkaversenyről, a terme- Ez kozos érdek, surg_etes nelkul 
lé,i tanácskozásokról és a is ezt kellene . �enni. Ér_thet.et
rnunkaértekezletekról közzé- len, hogy m1ert v�sz1k ezt 
tett új SZOT- és kormányha- egyesek zokon. A figyelemre 
tározatot. . méltó é�. hatá�ozott i�tézkedé-

.Az értékelésnél az sem se}:et' ko\·<;telo felsz?lalásokat
bagyható figyelmen kívül, lehetne meg folytatni. , A fol):· 
hogy a termelési ta.nácskozá- t1;tá� awnba.n a _s7:olgálat1 ;� 
sok elókészítését közvetlenül nok�k, a varntigazgatósa.,, 
befolyásolta néhány jelentős osztalyok feladata. 

Nemcsak 
a papírmunka csökken 

A tanácskozások adminiszt

letein. Mindez arról tanúsko
dott, hogy sem a területi bi· 
zottság, sem az igazgatóság 
szakszervezeti bizottsága nem 
készítette elő kellő gondosság
gal az új követelményeknek 
megfelelően a tanácskozáso
kat. 

Helyes len-ne az is, hogy a jiit
vőben az igazgatóság a szolgá
la.ti helye/e vezetőit és szak
szervezeti bizottságait tájékoz
tatná a termelési, szállítási 
eredményekről és a soron kö
vetkező feladatokról. Célszerű 
lenne az igazgatóság központ
jában a munkaértekezleteket 
a külszolgálati tanácskozások 
lezajlása után megtartani ak
kor, amikor az előadók a kül
szolgálati tanácskozásokon 
szerzett személyes tapasztala
tokkal, a vezetés pedig a szol
gálati főnökök intézkedést ké
rő . felterjesztései ismeretében 
határozhatnak a feladatok 
végrehajtása ügyében. 

Most, a termelési tanácsko
zások befejezése után arra 
van szükség, hogy kellő elem
zés alapján gondos értékelést 
végezzen minden szolgálati 
hely vezetöje és szakszervezeti 
bizottsága. Kovács János 

A felszabadulás után elsők 
között lépett be a szakszerve
zetbe és a szegedi személypá
lyaudvar műhelybizottságában 
mint gazdaságfelelós és mint 
bizalmi is hosszú éveken át 
becsülettel dolgozott. 

A hosszú vasúti szolgálat 
után most a pihenés évei kö
vetkeznek. 

Dr Bánk!alvy Gyula 

ti hímes gyöngyszemek! 
Hányszqr do!) riítol, 
gyilkot a való? 
Hányszor nem talál 
fogadó rév..-t 
a kiinyvek árjai-n 
hullámzó hajói 

Dekorált szavak 
hányszor zokognak 
egymásra nézve 
a tiszta papíron, 
fejük lehajtoo 
mint ta.rlea virágok 
lcedves lényüket 
ölelő &iron. 

Meddig bolyongsz még, 
kárhozott gvanánt, 
színes szavaktól 
roskadó hajó? 
Mikor dönti le 

kalóz árbócod 
a századok óta 

megcsúfolt való? 

Ne Ít'j! Ne írj 
a szúzi papírra 
szólamok szárnyán 
színes szózatot! 
Nemi Ne hitesd, 
ezzel nem több II világ! 
Munka szüli 
a gazdag holnapot! 

gazdasági mutató hiánya., 
Ilyen például a forgalmi kül
szolgálati tervelőirányza t. 
vagy az építési és pályafenn
tartási szakszolgálatnál a vég
leges létesítményjegyzék, to
vábbá néhány fenntartási el:i
lrányzat jóváhagyásának k� 

rálása, bürokratikus vonásai- ---------------------------
Né'otelen hősök 
szürke százai 
mezőn, vasúton, 
gyá1·ban, föld alatt; 
Ít'ják a SOt'Stmlc, 
irják a ;övőt, 

gón történő kiadása. 

Megnőtt a lelelósségérzet 

A termelési tanácskozásokat 
megelőző műszaki konferen
ciák nagy része még nem lé
pett ki a hagyományos átte
kintő szemléletből. Változatla
nul nagy teret kapott az előző 
időszak teljesítményeinek 
számszerli és általános elem
zése és· sajnos a kelleténél ke
vesebb'  szó esett a helyi mun
káról. 

Az új irányítási viszonyok 
között az eszközök és a mun
kaerő gazdaságos felhaszr.álása 
érdekében megnőtt a. csomó• 
ponti műszaki konferenciái: 
;elentÓ§f-llfu Jpne}. .. �enére a 
váci csomóponton az állomás
főnök'' sztritélyes· "· �ívá�a 
dacára távol maradt a pálya
fenntartns és a fűtőház főnöke 
a csomóponti műszaki konfe
renciáról. 

A termelési tanácskozások 
beszámolóinak tartalmát a 
műszaki konferenciák alapve
tően befolyásolták. Ahol jó 
volt az előkészít.és, s tartalmas 
• beszámoló, ott megnöveke
dett az aktivitás is. A Keleti 
pályaudvaron 470 részvevőból 

'i2, a ferenC'Városi fűtőházban 
860 dolgozóból 97, a Hámán 
Ka.tó fűtőházban 60, a Keleti 
fűtőh,ázban 51 hozzászóló je
lezte az aktivitás növekedését. 
A megnövekedett felelősségér
zet legfőbb jellemzője viszont 

nak megszüntetése hatéko
nyabbá teszi most a felügyele
ti szervek, az igazgatóság és a 
szakosztályok c�elekvési lehe• 
tőségeit. Az az intézkedés, 
hogy a tanácskozások ;egyzó
könyvei a sz'>lgálati főnökség
nél maradnak és nyernek ösz
szegezést, lényeges egvszerű.sí
tés. Az igazgatóságok szakszol
gálati osztályára a korábbi 
több kilóra tehető jegyzőköny
vek helyett most a swlgálati 
főnöknek jelentést kell felter
jeszteni a tanácskozások után, 
csupán azokról a kérdésekről, 
melyeLben az igazgatóság in• 
tézkedését kéri. Hasonló az 

eljárás a V a.súti Főosztály, az 
igazgatéság és a szakosztályok 
közvetlen irányítása alá vont 
üzemek és önálló szolgálati fő
nökségek esetében is. Ez q.z in• 
tézkedés nemcsak a papínmm
kát csöl,kentette, ha.nem jelen• 
tékenyen hozzájárult a dolgo
zók javaslatai gyorsabb inté
zéséhez is. 

A budapesti igazgatóság 
központi ában lebonyolitoti 
munkaért.ekezletek egy részét 
már kedvezően befolyásolták 
az új irányítási rendszert szol
gáló módszerek. Mégis, 4 be
számolókban a teljesitménjli 
szá.mtengerek tömege volt meg 
a jellemző, az egyes cso�rtok 
sajátos, köz1-•etlen munká;ánal, 
nyilvános értékelése és 4 fela
dat-meghatározás helyett. A 
külszolgálat gondjai sem ke
rültek kellő elemzésre a veze
tő kollektívák munlmértekez-

Negyed század a vasútnál 

Boldog Arpád Balatonalmá
di állomás dolgozója 25 évi 
szolgálat után nyugdíjba 
ment. Az elmúlt negyed évszá
zad alatt a vasút nagyon sok 
területén dolgozott. őt évig 
pályamunkás volt, majd ké
sőbb szénrámoló, majd !eg-

utóbb Balatonalmádin mál-
házó. 

Az elmúlt napokban meg
tartott kis házi ünnepségen 
Karát János állomásfőnök me-

1 

leg szavakkal búcsúzott Bol
dog Árpádtól, majd átadta az 
igazgatóság pénzjutalmát és 
egy Kiváló dolgozó oklevelet. 1 

ők az életet 
jelentő szavak! 

Dolgos emberek 
egyszerű. tettek. 
Ti ra.gyogjátok 

Á L L O M Á S  C S I N O S ÍTÁ S  

e szürke világot! 
Próféták jöttek, 
PTófétá.Jc mentek. 
Nekem ti vagytok 
11 Messiások/ 

Kovács Albert 

- llaga. ezzel a borotválatlan képével hátramegy az át• 
menesztóbe. Itt a.z ablaknál a.z elvtá1·snő dolgozik majd. 

{Pusztai Pál rajza.) 

1 
úJÍTÁSBÓL KÖZEL KETMILLIÓ 

Eredményes évet zártak a 
szegedi igazgatóság vasutas 
újítói. Az 1967. évi adatok sze
rint a bázis időszakhoz viszo
nyítva 4,8 százalékkal több 
javaslatot ntyújtottak be és a 
bevezetett javaslatok száma is 

4,9 százalékkal emeiltedett. 
Az igazgatóság területén 

1957-ben 696 újítást adtak be 
és ebből 195-öt már bevezet
tek. A bevezetett újítások nép
gazdasági haszna l millió 925 

ezer 510 fol'int. Az újítók.nak 
újítási díjként 92 790 forintot 
fizettek ki. 

A szolgálati helyek közül ki
emelkedő eredményt érte/e el 

a szentesi fú.tóhá.z dolgozói, 
al:ik összesen 43 ;avaslatot 
nyújtottak be. őket követik a 
kiskunhalasiak 17 javaslatuk
kal, 86 ezer forint népgaz,da
sági haszonnal. Az újítómozga
!omban kitűntek még a szen
tesi építési főnökség dolgozói, 
akiknek újításából 601 331 fo
rint népgazdasági megtakarítás 
származott. 

örvendetes. hogy az igazga
tóság területén javul a szak
szervezeti bizottságok és az 
újítómozgalommal foglalkozó 
aktívák tevékenysége, amely
lyel hathatósan segítik az újí
tókat. 

Sziládi Sándor 

az . volt, hogy � . felszólaló1e ,,.,.,.,,.,.,✓.,.,.,.,..,..,/..,..,.,,.u.,,,.,.,n..,.,,.,.,,.,,;--,,.n.,AVN✓.,.,,.,.,..,.,,.,.,n.u,,,.,,.,,.,.,;--.,,,.,.,.,.,.,.,.,.,,.,..,..,.,.,.,.H.,..,/.,.,.,.,.,.,.,/.,..,..,.,.,.,.,.,.,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,,u,,,.,.,.,,.,n.,,,,�n,,.,,.,.,.,,�n��.,.,,.,.,.,.,.,.,�.,,,.,.,..,.,.,.,.,.,I,,..r..,.,.,,.,.,.,�.,,.,.,.,..,..,..,..,.,..,�..,,..,� egyike sem egyem panaszai- � 
v�l, kívánságaival állt a k?• � 

A fűtőházban már fűtötték a cáját kórházban ápolják A zetőket kerestek a foglyok kö-:ioss_é_g e�é, hanem, a termele�, � A MA S1NISZ y, ,4 mozdonyt. öreg gép volt, de fűtőnek nincs vizs�a. A többi zött a. csapalszállításokh�z. De a. szall!tas gazdasa.go�abbá ,te- � L1 megbízható, vállalták érte a mozdonyvezető úton van, meg én nem jelentkeztem, pedtg va-te�ével ka.pcsola�os eszrevete- § garanciát a javítóműhely mun- a saját masi.nájával van elfog- laki besúghatta, hogy értek leiket, ;a3:as�ataika! �o�dták j 
ká.sai. Külön brigádot a.Zakítot- lalva. Azt mondja erre az hozzá. Kornyilov kétszer is fel-e� Vez:to1ktol pedig m!ezke- � A TÖRTl!.NET FONALA védelmi miniszteri tárcát, sót t.ak sebtiben, hogy a mozdonyt egyik múhel.ylakatos. tette előttem a kérdést: Maga d� k�v�teltek a korabban � messzire nyúlik vissza. Ötven még magasabbra tör. 0 akar 
átnézzélc és feLkészítsélc a hosz- - Ismerek é11. va.lakít, az nem tud mozdonyt irányítani ? mar szova tett, ?e m�g;>ldat- � esztendő távlatából idézem és a miniszterelnöki székbe ülni. szú útra. Legalább ezer kilo- mindig beszél nekem róla, Én viszont úgy cselekedte.'11, la.nul maradt. yisszatéro pa- � Mirosnyikov elvtárs jóvoltából., Ezért mindenre 'képes, még ar- métert k-ell lefutnia, de lehet, hogy odahaza mozdonyvezető, mintha nem is érteném a sza-naszok orvoslásara. � a.Jti Leningrádban mesélte el ra is, t,:>gy a hadsereget Péter- hogy többet is. A legjobb sze- masiniszta volt. Beszélni kel- vát, pedig hallhatja, hogy va-

H · • , 
k , § nekem a történet mr ,-vát. Idéz- vú.r elkn irányítsa. útközben net válogatták össze és a sze- len.e vele . • • !amennyire megtanultam az at6ro?off ,nfez edeseket § gettük a tizenhetes eseménye- kell megakadályozni tervének neskocsi után egy nyitott va- Csak annyiból tartott a be- oroszt . .  , � ket, amelyeknek maga - Mi- végrehajtásában. gon következett, megrakva s:llélgetéis hogy elmondták a - És ha most újra találko• A dol_goz?lrn� 

.. fo�alko_ztató, � rosnyikov - is _rés� volt. A beszédnek nagy hatllsa ugyancsak szénnel. feladatot és Szekeres Ambrus zull!k vele? - faggatta továJ;>l> a v�zetés� is e!mto é� mJéz- � Micsoda részese. Személyesen volt, de ellenvetések is elha:ng- Egy másik brigád ezalatt az elvál1a1ta első szóra. Mirosnyikov, má� csak azért 1s, �edest kovete_lo felswlalasra § Lenintől vette át az utasításo- zottak. utat biztosította. A vasút men- Pontosan hat órakor este ln- hogy lássa, ltive:l áll szemben, erde�es, U!81!11· Ilyen az év�k � kat és közvetített.e a Putyilov F..gy matróz hátul: tén sorra hívták az állomása- dltották útjára az „Agitátor ez- milyen gondolkodású ember ótt ,smetl?do, Győrben gyar- � gyárba, a lövegműhelybe, ahol _ Nem mehetünk Moszkváig kat. Ki távírón, ki vasúti tele- ret". lehet Szekeres Ambrus? :Jny:
en1�ko�:tetl1c;��!��= � a gyári bizottságba is bevMasz- eléjülc. Mén szekerünk sincs. fonon. Hol vasutast agitáltak Jobbról a magyar Srekeres A masiniszta elkomolyodott. mozd · J · , 1 • , h'ú § tották. Egy másik:  meg, hol a városi szovjet vala- Ambrus mozdonyvezető figyel- - Az kellemetlen lenne. � onyo < raJz- es e1ras 1 - § d .1 · .. _,.,_t, 1 .k „ b'zt ' k  . " k  t B 1 , 1  _ Magá,nak • ?  nya a javítás minőségének és � No, e ep 1 yen =="?e �- - Soka1i vanntile, egy egész me y, tagjat i� a meg a te a pályát,. a Je1Z? e . . a r.? . .  

hatékonyságának a rovására l: nek elkerulhetetlen veleJáróJa hadsereg á.!l Kornyil.ov tábor- feladattal. A vonatnak megál- az orosz fűtó, a lemngrád1 szu- - A generális�, mer.t ket-megy. Régóta kérték, ma sem � az alapos ismer�edés, a részle- nok 'rendelkezésére. lás néll<ül kell eljutnia a csa- letésű yaszil: A vonaton 1;1-ta- tőnk közül most csaleis ő húz-kapták me" A Hámán Kató � tes bemutatkozas. - Megijedtetek? Begyullad• patok közelébe. Biztosítsanak zott M1rosny,kov is. Hain.a! hatná a rövidebbet . • •  fűtőházban .,
.
D2� fékezőcsap § - Magya.rország-ról jött? tatok? Hát. nem· a ti véretelt szabad utat, sehol fel ne tar- felé egy állo:tnáson hosszabb-:m 

-1( javításához régéta kérik a � - Buda�tről • ,  • . harcol a hadseregben is? - így tóztassák, inkább a többi sze- ál}t a szerelvény,_ ekk?r tudott próbapad;:it. Magas az utazó- § - Nekem is volt an� ide- a szónok. - Ha nincs szeke- relvényt ,.verjék el" addig, bővebben szót v-.iltab.1 a ma- TÖBB1' NEM TALALKOZ-szemé!yzet készenléti ideje a � ;én egy magyar . ba.-ratom - rünk,, akkor lesz vonatunk, amíg az agitátorok vonata át- gyar masinisztával TAM Szekeres Ambrussal -ferenc:>árc,si és a Kel.eti f'iJ,tő· � folyta,tta Mirosnyikov. - Moz- amivel megelőzzük Kornyilo- halad. - Honnan kerillt északra? mesélte csaknem ötven eszten-házba.n. Ezen a vonali irányi- � donyvezető, vagy ahogyan ő vékat. Összeállítottunk egy Nevet is adtak neki. - A moszkvai táborból. Kor- dő távlatából Mirosnyikov. -tás és a. vezénylés túlbiztosítá- � mondta mindig nehünk: ma.si- agitátorszereJvényt, és még ma „Agitátor ezer!" nyilovéle fogtak el, amikor szö- Ha jól emlé!<szem még vissza. s,ína.k megszüntetésével sokat I niszta. • • • útnak in<lÍtjúk a· csapatokhoz. Ezzel is kifejezésre akarták késben voltam Szibéríából ha- vitte a vonatot Leningrádba, lehetne javítani. A villamos � 1( Ki szavazza meg . . .  juttatni, hogy ezer és ezer agi- za.felé. azután szem elől tévesztettem, mozdonyok vezetői évei, óta � . , Valamennyien magasba emel- tátor kész szóval is harcol.ni a - És aztán? pedig jelentést tettem róla, 1,§rtie a leltári esőkabátot, � A , Putyilov-gyarban elhat:i- ték a kezüket. · bolisevikok ügye mellett. - KornYflovna.k i& megmu-' magatartásáról Lenin eh-társ-hogy vonali fékromlás, kény- � rozták : A VONATOT már délben MINDEN RENDBEN volt tattam a hátamat, mert . .  • nak is. Arról is tudolt, hogy �7.ermegállás esetén a vonat � ,.Felvilágosító brigádokat rendezték a pétervári teherpá- már és este hatra tűzték ki a - Mert? szóba került a neve egy pán-melletti ellenőrzés során az � küldünk a frontra. Meg kell lyaudvaron. Marhava.gonokból szerelvény indítását, amelyet Szekeres nevetett. célvonat összeállításánál. úgy eső <'llen védve legyenek. A �  g)'őzni a katonákat, hogy Kor- áUítottiík össze, bár akadt vol- fegyveres matrózokkal, géppus- - Nem úlett a koszt. beszéltek róla a tanácskozá-rakománycsuszamlás ol<;airól � nyi1ov csak a saját pecsenyé- na néhány személyszállító ko- kákkal is biztosítottak. - Értem! - bólintott Mi- son, mint a hős agitátorról, és következményeiről is sok �  iét akarja megsütni. Hogy Ke- cs! is, de a gyári bizottság úgy Ekkor újabb a kadály jelent- rosnylkov éti ó Is nevetett. mert amikor megérkeztünk a szó esett. Raktámokok, az ál- § renszkij és Kornyilov hatalmi dönt.ött, hogy ebben is lássék kezelt. - :& taltilk07.0tt Komyilov csapatokhoz, ő is leszállt a :omás! és a vonali pályasze- l vetklkedésból mi, katonák, az egyenjogúság. Nem tesznek Ki vezes..se a mozdonyt? tábornokkal 1s? mozdonyról és agitálta a kato-méli-,:et fokozott éberségét, el- l munkások húzzuk a rövidet- h-ülönooéget, nem lesz kivétele- .Mozdonyvezető ! - de !ti le- - Egyszet". Ifa jól emlék- náikat. lenórz�sének fontosságát ' bet. Kornyilov akarja a hon� zl!s. gyen az? A mozdony öreg gaz- uem II téle11 6k i.s mozdonyve- GáldODJi BQa 
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Félévszázad küszöbén Még ez év január 5-én ad- 10-én megállapították, hogy a 1 Gondosabb árukezelési 

ták fel a Landler Jenő JáT1nú- 123 080. számú Galgamácsa-

A 
• • �,. I 11 , r ' • 11 t f'U ja1,-ító címére Tiszaszederkény Moszkva rendelt�té.sű k?C5ir?l 

- Forradalmi ifjúeá.gj napel; 
VQSUfBS fomegSpOrf egflll 1e11egVllfQ O refeRtVllfOSJ rQSU QS .IR állomáson az Yp 4805-ös szá- h_iá

t
nyzik 

.
a
t 

k
�el����tt���:: Debrecenben. A debreceni 
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küz-

Mint labdarúgók.apus lett a 
ll)Ort olthatalan szerelmese Po
lócz FeTenc, a Ferencvárosi 
Vasutas SK elnöke. Immár tíz 
esztendeje tölti be e társadalmi 
tisztis€get, s emellett a ferenc
városi pályaudvaron a gazda
sági hivatal vezetóje. Szerény
modorú, ha.llcszavú ember az 
őszülő hajú sportköri elnök, 
aki spor:tpályafutását 1938-
ban ugyanennél a sport.körnél 
kezdte, de szerepelt az NB I

ben is, 1943-tól a. TöTekvésben, 
1947-től a SZEAC-ban, s 1949-

ben került a. Debreceni Loko
motív együtteséhez. Innen a 
BVSC-hez vezette az útja, 
majd a „végállomás" ismét a 
Ferencvárosi V a.sutas lett, a.hol 
1963-ban fejeződött be negyed
százados labdarúgó pályafutá
sa. Polócz a s.port kiváló dolgo
zója, s két.szeres kiváló dolgo
zó a szakmájában is. Amikor 
azt kérdezzük tőle, hogy miért 
szereti a sportot, m.osolyogva 
mondja :  

- Nem is tudom,csak csi
náljuk Teggel 6-tól, késő éjsza
káig . . .  

megmozdulás a kispályás lab
darúgó-bajnokság, amely év
ről évre 16 üzemi csapatot 
mozgósít kétfordulós, szép dí
jakkal is ösztönzött küzdelem
sorozatra. Tavaly a Nagy Ok
tóberi Szocialista Forrada
lom évfordulója &zteletére, 
idén a forradaLmi ifjúsági na
pok megemJékez-<..seként ren
dezik meg a viadalt. Tavaly a 
serleget a Központi Szertár 
c.,-apata érdemelte ki. 

mú kocsit. A címzett és a las gyam va ' ·  J ked · i vállalatok fiata!j• · "' • · feb · gont és megáZl.apitatták, n.o_gy .e. � • • • , <'-1 a 
BH.,,,V Igazgatosaga · ruar 

fu••arok-na'ny szerint 26 bala J:ír_ mujavító n:
,
uvelódé.sl o __ ttho-

1-én kereste a kocsit, mert a. " "' b 1 lt hét 
nem érkezett meg a rendelte- /r.ártolt szövet hiányzik. Az n� an az .. � 1;iu �n„ unne-

tési állomásra, Rákosrendező igazgatóság kereskedelmi osz- pelyes ku.soségek kozo� !ar-
tál a és a BVKH lázasan nyo- J tották meg a forr.ad?�ml 1fjusá,. 

pályaudv11rra. Legalá,b,b:s így 
0Yzo•.t, h•�-- nem kis érték- 1 g! napok m __ egny1t6_ Jat. Az_ (ln. 

informálták a miskolci igaz- m ==" 
é t bb t 300 [ 

gatóságot, mert véoül is kid�- ről volt szo, amikor kiderü!_t, 1 neps g�n o mm 1ata] 
rült _ a. miskolci igazgatósag hogy a feladásnál Galgama- ! .vett n,szt. 

kereskedelmi osztálya nyomoz- csa átzomáson elcserélték a fu• 1 - JÓL VIZSGAZTAK a szal.. 
ta ki _ hogy a. kocsi január varokmányoknt és egy dán ma ifjú mestere mozgalomban 
B-án mcir megérkezett RáJ;.os- cég áruját irányították Moszk- részt vevő fiat.'.llok Rákosre11-
rendező pálya.udvarra, csak vába. A hibát ugyan sikerült j dező állomáson. A benevezet,. 
mindenkitől elhagyatottan ott korrigálni - hiszen nem . tek közül egy fü1tal ezüst, há
állt a XII. vágányon, a ja- hiányról, hanem oktnánr�eré- ' rom bror,zénnet, négyen po-
vltásos szerelvények között. röl volt szó -, de &Z ilyen di„ dic5ér.5 oklevelet kaptak. 

és ehhez hasonló gondatlan :_ úJ fénycsö-világít-ást u
árukezelés nem használ � ,·as- pott Csopa.k állomás. A 12 da
útnak és nem használ nepgaz- rab kandeláber már tökélete-

A Tanácsköztársaság idején alakult 

A töm�gsport egyébként is 
erős oldala a Ferencvárosi Va
sutasnak. Ezt igazolja, hogy a 
múlt évben - a statisztika 
adaiai szierint - összesen 2836 
alkalommal adtak ki szerelést 
a különféle spOTtrendezvénye
ken való részvételre. A sakk, a 

A gondatlan, felelőtlen mun
kára hadd mandjunk el egy 
rr.ásik példát is. Miskolc ren
dezőpályaudvaron február 

da.ságunknak sem. • ren megvilágítja az állomást, s Bakó Janos mire eljön a nagy nyári forga
A sportkör egyébként na

gyon s.zép jubileum elótrt; áll: 
1919-ben, a Tanácsköztársaság 
ídején alakult, s jövő·re lesz 
félévszázados. Az el.só sportága 
a toma volt, runelyet egy év 
múlva a labda.rúgó-szakosztály 
megalakulása követett. Ez a 
csapat annak idején az amatőr 
I. osztályban szerepelt, együtt 
- az ismertebb együttesek so
rában - a Törekvésse,l, az 
Elektro.'llOSSal és a többi egye
i;ület labdarúgóival. 

Az egyesület különösen a 30-
as években lépett szépen előre, 
arnlkor a szervezés, a vezetés 
munkájába bekapcsolódott 
Náda.3 Ödön, a Ferencvár-Os:i 
Torna Club későbbi elnö:te, 
Ebben az időben aktív játé
kosként játszott az együtte,ben 
a nemrég elhuny Honti György, 
az MLSZ volt főtitkára, aki az 
amatőr válogatottnak Is tagja 
volt, s fedezetként szerepelt 
1936-ban Berlinben, a magyar 
olimpiai válogatottban. Érde
kes ember volt az első elnök, 
Kokas Gyula is, aki az 1920-
as olimpián vett részt, minit a 
magyar férfi tornászcsapat 
egydk versenyzője. 

290 igazolt versenyzó 
A Ferencvárosi Vasutas SK 

az 1950-e; években új szakosz• 
tályokkal bővült. Kézilabda-, 
a.sztaLitenisz-, tenisz-, sakk- és 

tennészetjáró-sza.kosztályai
ba.n 290 igazolt versenyző sze
Tepel a különféle sportrendez
vényeken. Igen tigyele,nre 
méltó a pártoló tagok na.gy tá
bora: a ferencvárooi csomó
pon.t 3500 főnyi dolgozója kö
zül 1010 pártoló tag k.iséri 
nagy-na.gy figyelemmel a Fe
rencvárosi Vasutas s2Jépen fej
lődő spor!Jéletét. 

A szakosztályok jelenlegi 
csapatai közül a labdarúgók a 
Budapest II. osztályben szere
pelnek, ugyanilyen szinten vív
j.a,k mérkőzéseiket a kézilab
ö.ázók, az asztali.teniszezők a 
Budapest I. osztályban, a tentl-
5.zezók a Budapest II. OISZtályá
ban küzdenek a bajnok.;.5gért, 
vagy a jó helyezések eléréséért 
A természetjárók nagy lelke
sedéssel vesznek részt az „Is
merd meg hazádat" mozgalom
ban. 

- K illönösen a. rra. 'OO{TY'!tnk 
büszl,ék, - folytatja Polóe2 
Ferenc - hogy a több mint 
4110 OOO forintos évi költségve
tés bal mindössze 50 OOO forint 
r:z állami támogatás, ennek 
1,étszeresét a. sportkör jól át• 

Kényelmesen utazik, 

pihenten érkezik az 

hálókocsijában ! 
HALOKOCSI KÖZLEKEDIK: 
• Szombathely-

Szentqotthárdra 
• Nylreqyháza- Záhonyba 
• Debrecenbe, Szeqedre 
• Naqykanlzsára 6s Pécsre 

ONNEPI UTAZASHOZ 
MAR ELORE BIZTOSITSA 
HALl)KOCSI JEGYtT 

• 

El5vétel az IBUSZ-Irodákban 
Menettérti Jeqy Is váltható 

gondolt gazdálkodásával $Zerez 
meg. Ehhez segítik sportiéte
s.tt.ménye.i, a Péceli úti sport
csarnok és torna.terem (ez 
utóbbit az Allami Artistakép
ző bérli), a négy teniszpálya, 
a bitumenes kosárlabda-pálya 
és más létesítmények, amelye
ket egész sor bérlő egyesület 
vesz igénybe. Aprilis 4-Te ké
szül el előreláthatóan a kispá
lyás, vörössalakos létesítmény, 
amely a Könyves Kálmán kör
úton, az üzemi labda.rúgó-bai
no!,ság r>á;zvevői mellett a ké
zilabdé.zóknak is kulturált ott
hon,t ad majd. 

Élénk tömegsport élet 
A Ferencvárosi Vasutas SK 

életében a legnépszerűbb sport-

kézilabda, az asztali tenisz és 
az IMHS támogatása révén ka
poLt öt kispu.;,'.rn felhasználá
sával a lövészet töbl:>
száz dolgozót mozgósít a rend
szeres sportolásra. 

A sportkör elnöke elmond-

A katasztrófát 

nem szabad megvárni 
ja, hogy a jövő évi évfordulóra 

Az eLmúlt hónap 29-én dé1� nagy lelkesedéssel készül az 
egyesület elnöksége, Egy szép előtt többed magammal Gö
emléka!bum megje!entetésé1 ?öllőn az Al_lami-telepek 11;eg
tervezik, emellett s:-ó lehet az állóhelyen a 322-es sz. szemely-
1969. évi Va.suta.s-na-p megün„ vonatra vár�oz,tam. N��Y volt 
neplésével egybekötve egy szép a meglepetesuilJK, anukor az 
sportünnepé!yról is, amelynek 

I 

ívelt pályám nem a h�Jyes, �a
keretében a Ferencvárooi Va- nem a helytelen vága.nyon er
sutas az NB r. tavalyi bajno- kezett a vonat. Anyák és gye
kát, a Ferencvárost hívná meg relcek, fiatalok és bregek így';• 
egy mérik:özésre. keztek azonnal a peront e!va.

la.sztó lcentés kis kapujához, 
hogy a n.elytelen vágányon ér
kező vonatra az ellenkező o!-

Ma.ros Lász.ló 

dal.on felszálljanak. A fon,á,k 

tak, !elmászott a vonatra és 
egy rokkant bácsit is fel.segí
tettek, a fiatalabbak pedig fel
ugráltak. 

Ezúttal sikerült és évek óta 
ki tudja hányszor sikerü1t már 

az ily-en szerencsém1e.'I;: nem 
mondható utazás. Felvetődik az 
emberben a go-n<lolat: nekünk 
mindenáron ta.kc·rél:-oslcodni 
kell? Mi töTténik, ha egy na
pon saját hibáján kívül egy 
ember halálát leli? Akkor majd 
intézkednek? 

KÉP SZÖVEG NÉLKÜL 
helyzetben feltaláltam magam, 
és azonnal a vonat túlsó olda
lán leszállva jelzést a-dtam a 
vonat személyzetének, amiből 

Javaslom, ne várjanak to
�·ább, a halált nem szabad 
megvárni ! 

Csiba Jómef 

lom, a balatoni idény, Csopak 
is felsorakozhat a „fényárban 
úszó" állomások sorába. 

- Komplro,brlg.ádot a!akl• 
tottak Békéscsaba állomás és a 
k,:mzervgyár dolgozói. Jó mun. 
kájuk eredményeként február 
hónapban az egy kocsira jutó 
álláspénz 46 fillér volt. A va
gonok súlykihasználása 65-ről 
112 ,százalékra emelkedett. 

- Baráti találkozón láttál! 
vendégül a debreceni közleke
dési KISZ-f;atalok a városu• 
kon átutazó moszkvai Inturist 
Utazási Iroda komszomolistáit. 
A baráti összejövetelen a deb
receni igazgatóság nevében 
Megyeri István köszöntötte a 
szovjet fiatalokat. 

megtudták, hogy valaimi nincs -------------

- NAGYOBB SZILÁRDSÁ
GÚ vasúti sín gyártási és tech. 
nológial gyártását ().o!gozták ki 
a Lenin Kohászati !11':íve-11 
szakemberei. A hagyományo
san gyártott 48,3 kg-os szab
ványsínen kívül a jövő hónap
ban megkezdllt a nagyobb 
igénybevételt is elviselő 54 kg
os sín hengerelését. 

(Gustav, Krippl rajza.) 

Alfio: Szélti Sándor 
A szolnoki jármff javítótól az Operáig 

• • •  a megcsalt Alfio eszét
vesztve dühöng, hangja vad 
bosszúért kiált, a vonósok és 
az üstdobok ijesztő tremolói, a 
fafúvók triolái már sejtetik a 
bekövetkező tragédiát . . .  Alfio 
már csak annyit mond Turid
dunak, a csábítónak : a kertek 
alján. Késpárbaj. 

Turiddu búcsúzik az anyjá
tól, majd felhangzik a .kiáltás : 
megölték Turiddut! Alfio vég
be vitte elhatározását . . .  Füg
göny. 

Az Erkel Színház közönségé
nek tapsa a függöny elé kéri 
a Parasztbecsület szereplőit. 
Köztük Al:fiót, a drámai bari
tont, Széki Sándort, a szolnoki 
járműjavító volt művezetőjét. 

Birkózó volt 

Csupaszív, mackó mozgású, 
kemény izomember, a színpa
don meg vibráló erő. Ha szob
rász lennék, modellnek kér
ném: ,,Erő." Valami nagyon 
kemény anyagot keresnék hoz-
zá • • • 

A gratulálók felszisszennek a 
kézfogásától. Birkózó volt. 
Most kicsit fáradt, de moso
lyog. :El1ete első nagy opera-sze
repének. Alfionak örül. 

- Majdnem tizenkét évi 
munkám eredménye a. mai nap 
- mondja, - Nagyon szere
tem Alfiót, mert nehéz sze
rep.. Hosszú, nagyon hosszú. 
göröngyös út vezetett idáig. 
Amikor kezdtem, voltak, akik 
kinevettek. ,.A suszter marad
jon a kaptafánál, az asztalos 
a gyalujánál!" Nem hagytam 
mag2m, de néha bizony térdre 
estem. Aztán felál'.tam . . . ta
lán igaza is ven . .  , vitt valami 
makacs akarat, Tíz évig tanul-

tam Szolnokon a zeneiskolá
ban, közben persze dolgoztam 
a járműjavítóban. Mindent ne
kik köszönhetek, az üzemnek, 
ahol nagyon sokat segítettek 
rajtam. 

- Másfél éve van az Operá
nál, Igaz, hogy a mru az első 
igazán nagy szerepe, de több
ször olvastuk már a nevét a 
színlapon. A krónikás talán 
mondhatja így: ,.Kirobbant!" 

Nem panaszkodn.atok, 
tényleg gyorsan ment. A meg
hallgatás után ösztöndíjat 
adott az Opera., szólóénekes 
lettem. A Toscában énekeltem 
a Scia.rrone csendőrt, Verdi 
Don Carlosában Lerma grófot, 
Bizet Carmenjében Mora.les 
szakaszvezetőt de Alfio 
megformálásán kívül Borisz 
Godunov Csellca.lovja volt a 
legnagyobb szerepem. úgy 
gondolom, ekkor figyeltek fel 
rám. Nagyon megszerettem ezt 
az alakítást is, reggeltól estig 
ebben „égtem". 

Vasszorgalommal 

- A kollégáitól tudjuk: vas
szorgalommal tanul. 

- Ez a siker egyik a.lapj;i. 
Tisztában vagyofo vele, hogy 
még nagyon keveset tudok, 
solekal több akarok lenni ön
magam számára Is. Nagyon ne
héz ez. Sok mindenről le kell 
mondani. Állandóan tanulnom 
kell. Pless László Kossuth-dí
jas karigazgató a korrepetíto
rom, Balassa lstt•ánné pedig a 
han�képző tanárom! - van !d
tól tanulnom. Solcat segítenek 
a kollégák Is. A Hunyadi 
Lá$7,ló operában Rozgonyl sze
repét Simándy József tanítotb, 
Aki akar, tud fejlődni. Ren-

rendben. 
TudniilliJc reggel ff órától 

déllután 14 óráig a megállóhe
lyen nincs szolgálat. Az utazó
közönséget senki sem figyel
mezteti, ha célszerúségböl vagy 
egyéb okból az el!enlcező vá• 
gányra, azaz helytelenre érke
zik a vonat. Ilyenkor kapl:odás, 
ordítozás, sivalkodás van és a 
Ezerencsétlen utasok s7..iclják 
nemcsak a varutat, ha.nem 
minden.kit. Az ellenJcezö olda
lon nincs peron, rr.agas a lép
cső és a vt.gányelváJa.sz,tó kerí
té.snek sodródnak az emberek. 
A kérdéses napon kisgyerme
kes anya, i<lós néni dobozká
val, melyben naposcsibék vc.1-

geteget kaptam Tito Gobbitót 
is, csodálatos színpadtechniká
ja van, félelmetes mozgás!ml
túrája. Két Tosca előadást lát
tam vele a színpadról Sose fe
lejtem el • • •  

- A jövő? Mit szeretne . . .  
A szerény, de önmagában bí

zó ember biztonságával vála
szol. 

- Mit akarok? Mindent, 
amit csale elérhetek, mind2n 
nehéz feladatot, nagy $;:;erepe
ket. Ügy érzem, nionclhatom 
így, mert nagyon megdolgozom 
értük! Wagner: A nürnbergi 
mesterdalnokok címt1 operájá
ban Kothner pé'"'3t éneklem a 
közeljövőben, s tavasszal Verdi 
A larcosbáljának Renéj�t. Min
dent megteszek, hogy sikerül
jön. Hogy is mondják nálunk 
a Nagykunságban ? ,,Aki dudás 
akar lenni, pokolra :kell annak 
menni!" Ezt úgy értem, hogy 
nem sajnálom magamtól az 
éveket, mindenről lemondok, 
ami káros lenne művészi fejlő
désemre, tanulok, állandóan 
gyakorolok, hiszen másképpen 
nem megy. Nagyon jó lehető
ségeim vannak. Mindenki a 
legnagyobb jószándékkaJ. 'l"an 
irántam most is - hálát
lan lennék, ha nem váltanám 
be a hozzám fűzött reménye
ket . . Be akarom váltani ! 

- tiszai -

IIAGYAB VASU'IAll 

a Vasutasok SzaJ:szervezeténell 
1'1p)a 
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Teleton. várost: r.!i>-MI 

Ozemt 1'1-'1'1 Kiadja ls terjeszt! a Nér,sz,,va Lapkiadó Vál!alat. Budapest. VU„ Rákóazj dt .!4. Te:Ieton :  1?24-319 
F elel6s lrta:lb: Gáhor MA!"0!1. 
a Népszava Lapk1adó Válla,at 

lga,gatója 
Csekksz:lmfaszám: 15.915 001-K II. 

Szikra �:;omc1a 

A HIVATALOS 

LAPBÓL 

A Hivatalos Lapból a szakszer
vezet! bizottságok és n dolgozók 
figyelmébe ajál'lljllk a követkc:iő
k:t!t: 

11. -ból: 105346/19e8. 3. A, A 
Budape.st I-Iámán I�tó f'Utó!lázban 
üzemeltetett kosádonó műhely 
ruGködésének beszüntetése. 

1i. 97.ámból: 1Mll21/1963, 11. C, 
Módos!tás (9) az Ideiglenes VégrehaJt.A"'a Utasítás az án1t�r-galo.mn3.k 
rakodólapokon történő le�onyoli
til.sára cirua rendelethez. 

A SZERKESZTŐSÉG 

- új fú tobeTendezéssel fel• 
szerelt vasúU személykooslt ál
lította,k forgalomba a Buda• 
pest-hegyeshalrol vonalon. A 
kocsi padjai alól eltűntek a fű
tőtestek. Helyettük a kocsi fel
járó fcl.ett, a mennyezeten 
10-15 kilowatt energlli.l szol
gáltató hősugárz4t szereltek 
fel. A felmelegített levegőt 
ventillútorok juttatják az 
utastkrbe. 

- Pápa Íillomás kollf:ktivá.Ja 
első, Veszprém pedig másodi'.t 
help:;,zést ért el a MAV-AKÖV 
lcompléxbrigád·ok versenyében 
a szombathelyi igazgat.ósál! 
területén. A pápaiak elhódítot. 
ták a soproniaktól a vándor• 

ÜZENI 
I 
zászlót. • 

- Ismerd meg ha!lánk mn• 
Nagy Antal Géza, Nagyl:snl,.sn; kincseit és miíemlékelt. A m�z

B0gntlr Károly, To.pokti; volo.•1- galom keret.ében Székesfehtrnov•zk! János, ntarosiin Pál, Bún- , .. ,. állomás dolgozóin::i.k 70 szee, Jó=:, Czeglédi Sándo,, "·. . __ ,_ 7 • t V.::s�;árt Dczqtl, Debrecen ; Ptl!nká.J tagu csoportJa a s�s-er\ ez� 
K.1rc,Jyné, Pécs: Vas IsWán, Ró· és a KISZ szervezesében me,.· 
l:osrcndező ; Eotdizstir G:mla, Bé- látogatta az Orsz.ághá.l:at, m:iid 
t�!��

n
���á�TJ�I�do�';fj5��:1l�;i: utána rr.egiekintett�k .. a !���1; .. 

vy Gyula, Szege� ; Horvá.!h U6z:;a 
l 
7eti Galériát is.. A kozcl;ovoPuszta,;za.bolcs; Kiss Lajos. Alsó� ben a Közle:!<:edési }.iúzeum és 

f;�;.:;.;"',;�;�,1;.et lapunk an�·agáboz I a Vármúzeum lútogatását ter• 
Hof.'nár I.:::�roly, Tapolca ; Kápra.l ve.zik. 

Lt.szló, Keszthely ; Lnm\>crt J:ínoc, - Cunepi IHSZ-taggyúlésell fJf,ii;
bíc

�:i'ielkct Ulctékes helyre emltlket.te-k meg a debr';Ceni 
. "évtelen 1e,·eJekkel nem I lai jám1űja\·(tó üzem íiataljm, a 

korunk : , og • Tanécsköztársaság 49. és a 
KISZ megalakulásának 11 .  é•,·. 
fordulójór01. A ta:;gyűlésen 
osztották ki az új KISZ-tagol, 
tagsági köny\·e!t is. 

-------

FELVÉTEL 

A MÁV Kórház és KözPon
ti Rondeló Intézet taJi:aritónói 
munkakörbe tel,•éteU hirdet, 
napi 8 órás eUogialtsá.nal, 
1000 forintos kez1lő fizetéssel. 
,Jelentkezni lehet a HAV 
Kórház ""3.7.ga.tMágán. 

- HAZI üNNEPS:11::GE:-. hű· 
csúztatták nyugdíjba ,·onulá. 
sa alka1mával özv. Balcgh Ist
vánnét Hatvan állomás ta.karí
tónőjét. Az id6s vasutas asi
szony munkáját Sós Károly ál
lomúsfónökhelyettes méltatta, 
n,ajd át2dta a szakszervezet és 
a kollektíva ajándékát. 

� 
!ESZTERGOM, TATA, EGER, LILLAFORCD SOPROtt KöSZEG, SAROSPATAK, TOKAJ ' az crszáq teqszebb vát"O!.o1it és táJa.1t Ismerheti meq KEDVEZMÉNYESEN, ha részt vesz az 

IBUSZ-TIT _országjáró 
autóbusztársasutazásokon 

0

Yált:zros proqran,ok, fél napt'ól' nyolc naplq terJed6 kr::n�á�t�0\
,.u?ö�emeJc, eqyestiletek, lntt!zmények .. n proqramck összeállítása. 

SZOMBAT VASARNAPRA KOU:IN KEDVEZMtllV. VAROSNl!:Zó AUTOBUSZKöRSETAK BUDAPESTEN 
Külön proqramok 6sszdllftása tár,sasutazások szervezése, Jele°ntkez:fs az 

IBUSZ UTAZASI I ROOJ.IBAN valamint a TIT Jeqylrodába;, 
(Bp. VI., Lenin krt. 96.) 
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NAPIRENDEN 

a csökkent munkaképességű dolgozók 
l,e/yzete 

Ülést tartott a szakszervezet elnöksége 

munkakör. EMek következmé.. 
nye, hogy a csökkent munkaké
pességű dolgozók között ma is 
számos olyan van, akiket lét
számfölösként foglalkoztat• 
nak. 

Az elnökség nem találta kf. 
elégítö-nek a csökkent munka
képességűek helv,z:etének t'en
dezésére, t'ehabfütációjára ed
dig tett intézkedéseket. A vas
út sajátos körülményeit fi
gyelembe véve úgy döntött. 
hogy a végrehajtást gyorsab
bá és szervezettebbé kell ten
ni. Olyan munkalehetőségei 
kelt találni, ahol az ílven dol
gozók eoészségromlá& nélkül 
teljes értékű munka kifejté
sére képesek. Ezt munkahe
lyek szervezésén túl átképz.és
sel, szakmai taníolyamok, 
szakvizsgák letételével is se
g.í leni kell 

A Vasúti Fooszt-ály, vala• 
mint a szakszervezet köz
pontja részéről kijelölték 
azokat, akik személyesen fe
lelősek a folyamat meggyor
sf tásáért, a csökkent munka
képességű dolgozók helyze
tének rendez.éséért. Zdroa ha
tdridón belül ki kell dolgoz• 
fti II t,él1f'ehajtá1 módozatát, 
omel11et az elnökség még 1968· 
ban ismételten megvizsgál. 

Az 1968. évi jóléti keret fel
használásának: tervezetét az 
elnökség elfogadta. űgy dön
tött, hogy a szociális, kultu
,.4u, és eg11éb fámogatá, cl-

mén biztosított összeg ftagy 
t'észének felhasználását a te• 
ríileti btzottságokt'o ruházza. 
Ez az összeg 4 millió 900 ezu 
forintot lesz kL Ezenkívül a 
vasútigaz.gaté5ágok a területi 
bizottságokkal egyetértésben 
2 millió 303 ezer forintot 
használhatnak fel a jóléti 
alapból saját elhatározásuk 
szerint. 

El.só fzben került az elnök
ség elé a GYSEV dolgozóinak 
élet- és munkakörülményeiről, 
valamint azok megjavítására 
tervezett intézkedésről szóló 
jelentés. 

Az elnökség a jelentést tu
domásul vette. űgy határozott, 
hogy a munkakörülmények és 
a szociális ellátottság javítá
sára teendő Intézkedéseket 
csoportosítani kell. Ezeket a 
Va.súti FőosztáUyal, a Közle
kedés- é, Postaügy{ Minisz
tériummal, valamint a Pénz
ügyminisztériummal egye� 
tetni kell. A tárgyalásoknál a 
szakszervezet elnökségének 
képviselői is részt vesznek. 

Napirenden szerepelt az 
57 /1967 (XII. 19.) Korm. sz. 
rendelet alapján a Va.súti Ojí
tá.11 Szabályzat tervezet�ne!; 
vitája. Az elnökség a terveze
tet több kiegészítéssel. elfo
gadta. Az újítási szabálvzat a 
kollektfv ,zef'Z6dé1 mellékle
tét képezi. Rendelkezéseit 
1968. január 1-i hatállyal 
kell alkalmazni. 

Az elnökség a továbbiakban 
folyó ügyeket tárgyalt. 

A Szakszervezetek Országos ianacsa es a Magyar 

Kommunista Ifjúsági Szövetség központi bizottsága 

FELHÍVÁSA 
Magyar Dolgozók, Fiatalok! 
Ez évben ünnepeljük a Kommunisták Ma

gyarországi Pártja megalakulásának ötveno
dik évfordulóját. 

A vállalatok, gazdaságok és Intézmények 
dolgozóinak, a szocialista brlgádokna.k pár• 
tunk. és ügyünk Iránt érzeU szeretete, dicső 
hagyományaink iránt érzett tiszteld jutott ki
fejezésre abban, hogy már az év elején az öt• 
venedik évforduló jegyében fogtak hozzá 
feladataik megvalósításához. 

A Szakszervezetek Országos Tani<'R és a 
Magyar Kommunista lfJúsáef Szövetség köz
ponti bizottsága köszönti és támogatja ezi a 
szocialista kezdeményezést! 

Felada&alnk nagyok. Céljaink megkövetelik 
és helyzetünk lehetővé teszi, hogy mindany
nyian összefogva, dolgozók és vezetők �
aránt képességeink és szorgalmunk legjava& 
adva 'munkálkodjunk e nagyszerű célok meg
valósításán. 

A szükségletekhez és Igényekhez az eddi
gieknél Jobban Igazodó, gazdaságosa�b, �
szóval hatékonyabb termelési és értekes1tésl 
tevékenységre van szükség minden gazdái• 
kodó egységben és országosan. !<"elhívjuk a 
gazdMági vezetőket, hogy a megnövekedett 
válL'\lati öná.llóság lehetőségeivel élve, elha-

tározásalkban és döntéseikben támaszkodja
nak dolgozóik tapasztalataira, alkotókészségé
re. Nyissanak szabad utat a dolgozók kezd&< 
n1ényezéselnek. Javítsák tovább az anyagi N 
erkölcsi ösztönzést. Magasabb színvonalú ve
zetéssel, a munka jobb megszervezé;iével, a 
munka- és életkörülmények javftásaval is 
ösztönözzenek a dolgozók vállalt kötelezettsé
ceinek teljesítésére. 

Felhfvunk minden dolgozót, hogy a magyU 
munkás és értelmiségi hírnevéhez, a nagy év• 
forduló hagyományaihoz méltóa.n végene 
munkáját, teb)len eleget vállalt kötelezettsé
gének, bánjon felelős gazdaként a gondjaikra 
bízott munkaeszközökkel. 

Legyen a Jubileumi versen:, mindenütt hat6 
Jelszava: .,Lelkiismeretes munkát - kiváló 
minőséget!" 

Felhívjuk a Sllakszervezet-ek és a KISZ 
tisztségviselőit, hogy segítsék. szervezzék a 
KMP ötvenedik évfordulójának tiszteletére 
kibontakozó szocialista munkaversenyt. 

Szervezett Munkások, Ifjú Kommunisták! 
Onnepeijük méltó módon, jó munkával a 

nagy történelmi évfordulót. Növeljük hazánk 
gazdasági erejét, szilárdítsuk népünk jólétó
nek alapját, 

Átépítik 
Józsefváros 

állomást 

Megl1osszabbították a komplexbrigád 
szerződést 

A múlt évi sikeres „főpró
ba" után az új menetrendtől 
kezdődően ez év májusában 
több vonatot Irányítanak 
majd a Józsefvárosi pályaud
t,an-o. A pályaudvar életében 
ez a változás egyben azt Is 
jelenti, hogy az utasforgalom 
lebonyolítása érdekében sür
gősen át kellett építeni. 

A Pécs állomáson dolgozó 
MAV-AKOV szocialista 
komplexbrigád ez évre Is meg
kötötte a brigádszerzódést. A 
KMP megalakulásának 50. év
fordulója és a TEFU 20 éves 
jubileuma tiszteletére t:állal
ták, houu a bázis időszak ered• 
ményeit növelik, a gépkocsi1' 
állá8idejét, a bir&ágjellegú költ
ségeket pedig csökkentik. Vál
lalásaik között sz.erepel még az 
is, hogy egymás termelési ta• 

nácskozásain, szakmai oktatá• 
sain teljes létszámmal megje
lennek. A komplexbrigád mun
kájának értékelését a szerző
dő felek közösen végzik és a 
vállalás teljesítéséről szóló ér
tékelést 1968. június 30-lg el• 
készítik. 

A komplexbrigád tagjai 
részt kívánnak venni a MAV 
Vezérigazgatóság és az Autó
közleloedési Tröszt által meg
hirdetett, központosított vas
útállomások közötti verseny
ben. 

Az állomás rekonstrukciós 
munkálatai hetekkel ezelőtt 
már elkezdődtek és jó ütem
ben folynak. Amint azt Csi
azéf' Lajostól, a munkálatokat 
végző józsefvár05i pályafenn
tartAsi főnökség vezetőjétől 
megtudtuk, 1lárom ,zemély
pénztdr fiilke, '11/0TS• b e:r:
pre,száru péft.ztát', irodák és 

Vietna111ért 
Újabb befizetések a K-95-ös csekkszámlára 

mellékhell/iségek ia épülnek. A uombathel1,'i járműjavíA III., IV. és _v. vágányokat 
I tó dolg,ozói március 30-án egymeghosszabbítJák. Kap az ál- órás társadalmi munkát végezlomáson az Utasellátó is egy tek, s ennek a munkának az helyiséget. Gondoskodnak ar- értékét ajánlották fel az ameról Is, hogy az induló vona- rllcai agresszorok ellen harcot.ok kocsijait megfelelően mos- 16 hős vietnami nép megsegísák, gondozzák. tésére. A társadalmi munka 

lebonyolítását az üzem dísz• 
pécser szolgálata dolgozta ki 
s az egyórás munka kereté
ben vas- és fémgyüjtést, kar• 
bantartási munkát és üzemta• 
karítást végeztek a dolgozók. 
A egyórás társadalmi mun• 
ka eredménye 30 OOO forint. 

A szolnoki pá!yafenntof'tári 
főnökség dolgozói is csatlakoz• 
tak a vietnami nép megsegíté
séért mozgalomhoz. A dolgozók 
együttéreznek a hős vietnami 
néppel, s ezt kifejezésre jut• 
tatták azzal Is, hogy összesen 
39 550 forintot fizettek be 4 
K-95-ös csekkszámláro. 

A debreceni fútőhá.z szocia
lista brigádjai is élenjártak az 
.,egy kerékpárt Vietnamnak,. 

akció megszervezésében, a 
dolgozói eddig 23 704 forintot 
gyújtöttek össze. 

Az amerikai agresszorok el• 
len harcoló vietnami nép meg
segítésére megmozdultak Hat• 
van állomás utazószemélyzeté
nek dolgozói is. A nyereségré
szesedés összegéből - ame
lyet nemrég fizettek ki -
15 OOO forintot adtak össze és 
fizettek be a vietnami nép 
megsegítésére. 

A debreceni ;drmújavító dol„ 
gozói a már országosan kibon• 
lakozó „tranzisztor akció" so
rán 16 tranzisztoros t'ádió árá
nak megfelelő összeget gyújtöt
tek össze. A mozgalom kezde
ményezői elsősorban a fiata• 
lok voltak, de kezdeménye:zé. 
sük visszhangra talált az Idő
sebb dolgozók között is. Külö
nösen az l-es és II-es alap. 
szervezet mutatott példát. 

Hajdúsámson állomás 13 
vasútas dolgozója az első ne
gyedévi termelési tanácskozá
son elhatározta, hogy segíti a 
hős vietnami népet és egy ke• 
rékpárra való összeget gyíl.J· 
tenek össze. Vállalásukat tel
jesítették. 

A debreceni lgazgat6sdg for
galmi osztályának dolgozói Is 
csatlakoztak a h;.Jdúsámso
niakhoz. s úgy natárm.tak, 
hogy egy napi keresetül;. 50 
százalékát ajánlják fel a viet• 
naml népnek. 

A Landler Jenő Járműjaví
tó fiataljai Is csatlakoztak a 
KISZ Központi Bizottsága ál
tal meghirdetett tranzisztor 
akcióhoz. Az üzem dolgozói, 
fiatalok és idősek egyaránt két 
órai munlcabérüket - 48 OOO 

forintot ajánlottak fel a vlet• 
nami nép megsegítésére. 
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A dolgozók bíznak a bizalmiakban 
Egészséges, eleven kapcsolat a szakszervezeti bizottság 

és a műbelybizottságok között a Nyugati pályaudvaron 
- Hogy mit tartok az el

múlt évek legörvendetesebb 
eredményének? . . . Minde
nek,;,Lőtt azt; sikerült elér
nünk, hogy mind a 15 m'Ú
helybizottság önálló munka
tervet készítsen és aszerint 
dolgozzék. De orom az is, 
hogy valamennyi albizottság
ban és es-0p0rtba.n az igén·ye
sebb munka kerüit előtérbe. 
A bizalmiak megértették, 
hogy csak akkor lehetnek 

népszerűek, ha lelkiismerete
sen dolgoznak, ha csak arra 
monds.nak igent, amit való
ban el tudnak végezni . . . Am 
mindez csak töredéke az el
múlt esztendőkben történtek
nek, néhány mondatban nem 
lehet összegezni az eseménye
ket és az eredményeket . . .  

- Akkor mondjuk el rész
letesen, mi történt 1964 feb
ruárja óta! 

évenkén,t nagyakt.ívaértekezle
tet tart, amelyen a műhely- 1 
bizottságok vezetőségi tagjai , 
és a bizalmiak is részt vesznek. 
Ezeknek a megbeszélésekn� 1 az is célja, hogy ne csak a tit-

1 károkkal, hanem a szakszer
vezeti tagság aktivistáival Is 
közveUenebb kapcsolataik le-

1 gyenek az szb tagjaina,lc. 

Nagyobb önállóságot az aktivistáknak 

A műhelybizottságok önáll� 1 ságát bizonyítja, hogy az üie
seikre rendszeresen meghív;ák 
a gazda.sági vezetőket is és tá.
jékoztatást kérnek tő!ük a 
különböző kérdésekbe,i. A mű
helybizottságok adnak véle
rr.ényt a továbbta..riulni szán
dékozókról. A rakodógépjavító 
műhelyben tavaly a bérkate
góriákba sorolásnál is a mű
helybizottság készítette el a 
javaslatokat. 

Az elégedett ember, aki az 
eredményeket sorolja a Nyu
gati pályaudvar szakszerveze
ti bizottságának titkára: Tó
falvi István. Februárban múlt 
négy esztendeje, hogy ezt a 
megbízatást elődjétől átve'.te. 
Azt tartják, az új vezetők a 
saját embereikkel akarnalc 
dolgozni. Tófalvi Istvánnak vi
s:ix:mt az a.z elve, hOgy alci jól 
dolgozik, az ne csak két évig 
lásson el egy funkciót. A vá
lasztásokat megelőző beszél
getésekkor is ezt hangoztatta 
- alighanem ez is közreját
sz,ik abban, hogy a szakszer
vezeti bizottságban és a mü
helybizottságok élén is ta
pasztalt emberek állnak. 

A 13 tagú szakszervezeti rn-
2lC>ttságnak Ugrai Imre terme
lési felelős 11 éve, BaLogh 
János 10 esztendeje, Lázár 
József, a kulturális- és sport
bizottság vezetője pedig 6 
éve tagja (s 1954 óta aktivis
ta!). Az elmúlt évi választá
sokkor csupán 3 új múhely
bizottsá.gi titkárt választottak, 
közülük két fiatalt a forga
lomnál. A régiek közül Gás
pár Iswán a éve, K<>vács Pé
ter 5 éve irányítja a műhely
bizottság munkáját. 

Már a SZOT XXI. 
kongresszusa előtt is min
dent elkövettünk, hogy a 
műhely bizottságok nagyobb 
önállóságot ka.p;a.nak 
mondja az s.zb-titkár. - Ez 
természetesen, a bizalmiak 
munkájára is vonatkozik. Az 
sem szegt.e kedvün-ket, a.mikor 

az 1964-es bérrendezés idején 
a bizalmiak többsége felsóbb 

segélyt, ők tudják leginkább 
felménii, hogy ki milyen mér
tékben szorul anya.gi támoga
tásra.. S tekintve, hogy a segé
lyezési kérelmet a bizalmi cs0-
port tagjai m�itatják, így, 
aki nem szorul ténylegesen se
gélyre, az restellne mun,katár
s,ai előtt ilyen kéréssel elő
állni. A segélyezési albizottság 
már a múhelyhizottságoknál 
megszűrt kérelmekkel foglal
kozik. 

Korabban az üdülési jegyek 
szétosztásakor az üdülési al
bizott,,,ág dön�ött. Két éve jut
tatták el először a műhely
bizottságoknak az üdülő;egye
ket, azóta ők oszt;ák szét. (Ők 
tud;ák, hogy ki érdemli meg 
leginkább a kedvezményes 
üdülést.) A bizalmi csoport 
tesz javaslatot a kitüntetések
re, s ha valakinek fegyelmije 
van, az erről szóló értesítésire 
- a szaks·zervezeti bizottság 
kezdeményezés-ére - ráveze
tik, hogy a bizalmi is legyen 
jelen. Egyrészt, mert a dolgo
zókat érintő kérdéseket a bi
zalmiaknak véleményeznlök 
kell. más,részt a tárgyalás S<Zá
mukra is tanulságos: rájöhet
nek hogy ők maguk :1ogyan 
segíthettek volna a fegyelmi 
vétség megelózésében. 

- Ahhoz, hogy a műhely
bizottságok megfelelően dol
gozzana.k, meg kel!ett találni a 
megfelelő munkatársakat -
vallja Kovács Péter. - Időbe 
tellett, de immár összeszokott, 
a feladataikat ;ól isme-rő bi
zalmijaink vannak. A szak
szervezeti bizottság negyed-

Negyedévenként 

újraválasztva 

1960 óta 44,83 százalékkal 
csökkent az üzemi balesetek 
száma a Nyugati pályaudva
ron. 1967-ben sem halálos, sem 
csonkulásos ba.lesetük nem 
történt. 

A termelési tanácsikozáso
kon - negyedév�nként - a 
műhelybizottság,ok újravá
lasztják a munkavédelmi őrö
ket. Hogy jobbára ugyanazo
kat a dolgozókat választja a 
ta!!ság, ezt a fenti adat indo
kolja. 

úgy tűnik, Tófalvi I.stvá:'
n.ak és Kovács Péternek ropg 
mindig lenne monrum.i- és di
csérnivaló_ia. Megemlítették a 
pezsgő killturális életet. amely 
e!sősorba"I Lázár József érde
me. Szóltak arról, hogy mind 
a szakszervezeti bizottság tit
kára, mind a műhelybizott.sá
gok titkárai csak akkor dönte
nek lényeges kérdésekben, ha 
a bizottság ta"(jainak vélemé
nyét már megismerték. 

Ez pedig helyes és örvende
tes. Biwnyitja, hogy a Ny,.1-
gati pályaudvaron valóban 
tudják a s.zakszervezeti bizott
ság tisztségviselői, hogy mi a 
feladatuk - és hogy hogyan 
élhetnek a lehetooégeikkel. 

Földes Tamás 
kategóriába javasolta csoport- •--------------------------7 ja szinte valamennyi tagját .. . 
A szakszervezeti bizottság és 
a múhelybizottságok tagjai 
ekk-or azt vonták le tanulság
ként: a. bizalmiakat rá keLl 
vezetni arra, hogy felismer;ék 
a tényleoes lehetőségek hatá
rát. Hiába akar egy bizalmi, 
vagy bármilyen más tisztség
viseló népszerű lenni . azzal, 
hogy teljesíthetetlent ígér, így 
inkább hitelét veszti. Akkor 
lesz népszerű, ha reális ígére
tP.lket tesz és azokat megvaló
sítja, vagy végrehajtatja. 

Az 1964-es tapasztalat is 
közrejátszott abban, hogy a 
hatékonyabb munka érdeké
ben a. bizalmiakat a műhely
bizottságok egy-egy tagja. pat
Tonálja, a műhelybizottságok 
munkáját pedig a szakszerve
zeti bizottság egy-egy tagja 
segíti. 

- Nálunk van olya.n mú
helybizottság, a.melynek több 
tagja va.n, mint másutt a.z 
alavszervezeteknek, szükséges 
tehát, homJ önállóak legye
nek. A központi feladatokat a. 
kongresszus megszabta és a 
területi bizottság irányítása 
mellett dolgozunk, ám a rész
letfelad atokat a múhelybizott
ságoknak kel! megoldaniok. A 
múhelybizottsági titkárok ha
vonta egyszer. a titkári érte
kezleten találkoznak. ha szük
séges, az e�es reszortok fe
lelös�i is jelen vannak. Ekkor 
be•zéliük me<( az idó,zerű 
fe'adato-kat. de a szakszerve
zeti bizottsáotnak az egész tag
,��ot éri,itő határozatait írá,
h'ln is eljuttatjuk a titkárok
hoz . . .  

A bizalmiak javaslatára 

- Tavaly óta a negyedévi 
segélyezési keretet, a dolgozói, 
létszámának arányában szét
osztják a múhelybizottságok 
között - folytatja az szb-tit
kár szavaJ!t Kovács Péter, a 
feladási raktárak műhely
bizottsági titkára, aki a gya
korlatban érzi, mennyivel ke
lemesebb önálló munkaterv 
lzerint, a helyi követ.elmé-
1\'ekhez igazodva dolgoz.ni. -
l'l bizalmiak javaslatára adunk 

A szocialista brigádokra 
mindig lehet számítani 

196!1. i!.prills 16, 

Négy évtized után . . .  . 1  Az emberi humánum jegyében . . .  
i Gyakran a hivatalos a.ktá� 
, zár;ák magukba. a.z emberi 
; sorsokat. A bejegyzések , hP,� 
1 vös tárgyilagossaga szamuzi 

az érzéseket. !gy van ez az 
! esetek túlnyomó részében, de 
1 akad - szerencsére - kivétel 
! is. , . 
i A 1511968. sz. vezérigazga.to, 
1 ügyiratban nem mindennapi 
1 eset tárul fel. Huszonnyolc 
1 évvel ezelőtt, 1940. július 13-
\ án egészséges leánygyermek 
1 született a Béres-családban, 
' akit Erzsébetre kereszteltek. 
i A tragédia két évvel későb,b 
' kezdúdött: gyermekparali
' zist kapott és mindkét lábá-

ra megbénult. Ap;át még ab
. ba.n a.z évben ölte meg a harc-

Huszár László felügyelő I téren egy golyó. Fel_nőtt a 
Tapolca állomás szakszervezeti k!slány, járógépbe bilincselt 
b. ttságának elnöke 41 évi laba.kkal. Csa.k botta.l, nagy 

,
zo

, . , , erőfes;ritéssel képes mozogni. va.suti szolgalat utan nyug� Családi körülménye-i úgy for
díjba. vonult. H�zár _Laszlo dultaJc, hogy nővére támoga
a több mint negy evtized tására mara.dt, a.ki hallatlan 
alatt nagyon lelkiismeretes türelemmel és kitartással 
és áldozatos munkát fejtett I gondozta beteg húgát. Laká
ki a vasút és a vasutasság ér-

1 
suk· a MAV Magas.építési Fő

dekében. A dolgozók tisztel-lék nökséggel egy �a.�ba� van 
. . . Buda.pesten. A Fonokseg, hogy es szerették, hiszen mmden- a beteg leány helyzetén segít
kinek segítségére volt. Az 

1
, sen, adminisztra.tiv munkába 

állomás kollektívája, a párt állí�otta. Ottho_ni_ kö;Ülmé
és a szakszen·ezet vezetői me-

1 

nye, a.zonban :n,overe fer1hez: 
• , . menetele miatt nehezebbe leg szeretettel bucsuztatták váltak. Az egyszobás, mel-

az idős vasutast, az idős lékhelyiség_ né!lcüli szo�á ban 
szakszervezeti munkást. Erzsi ugy erezte, hogy 1elen-

Mit mond a paragrafus ? 

létével zavarja a házastársak 
együttélését • . •  

Ellceseredett helyzetében 
fordult dr. Csanádi György 
közlekedés- és postaügl/i mi
niszterhez, mert ugyanabban a 
házban egy másilc szoba is 
megüresedett, ami éppen meg
felelt az ő inényeinek. A mi
niszter levélben kereste meg 
Budapest Főváros Tanácsa 
Végrehajtó Bizottságának el
nölcét, hogy segítségét kérie 
Béres Erz.sébet ügyében. A 
tanácsnál a.z emberi együttér
zés erősebb volt az akta teker
vényes útjánál és soron kívül 
kiuta.lta a szobát Béres Er
zsébetnek. A MAV Vezér
igazgatósága pedig a leány 
tényleges munkaköri besoro
lásának megfelelően biztosí
tott számára jobb anyagi kö
rülményeket. 

Bensúség� csa.ládi ősszejö
vetel keretében gyűltek ösz
sze Béres Erzsi ú; lakásában 
mindazok, akik ra;ta segítet
tek. Megjelent a miniszter i.!, 
aki 2500 forint rendkívüli ;u
taimat adott át Béres Erzsé
betnek. Eljöttek a pártszerve
zet és a. Magasépítő Főnökség 
képviselői is a baráti találko• 
zóra. 

A nyomorék leány eaete 11% 
emberi humánum és emberi 
együttérzés szép példá;a. 

(b. 1.) 

Hogyan, mikor lehet lelmonda11i 
a nyugdíjra jogosult vasutasoknak 

Lapunkban folytatólagosan 
adtunk tájékoztatást a mwi
kaviszony felmondás útján 
való megszüntetésról, illetve 
annak szabályairól. A felme
rülő kérdéseket azonban még 
nem merítettük ki. Alig érin
tettük például a nyugdíjba 
vonuló dolgozók munkavi
szony felmondásának kérdé
seit. Most ezt a hiányt pótolva 
arról adunk tájékoztatást, ho
gyan, mikor lehet felmondani, 
milyen előnyök, kedvezmények 
illetik meg a nyugdíjra jouo
sult vasutasokat. 

Az előző számban csalc ép
pen említettük, hogy - Mt. V. 
28. §. (2) bekezdése szerint -
a felmondás elleni védelmek, a 
felmondási tilalom, korlátozás, 
nem vonatkozik az öregseg1 
teljes nyugdíjra iOflosult dol
aozókra. 

Két feltétel 

koztatottaknál 55. évet - nem 
töltötte be, mert a védettség 
fennállása szempontjából a fel
mondás közlésének, illetve a 
felmondási idő kezdetének az 
időpontját kell irányadónak: 
tekinteni. Például annak a dol
gozónak, aki 1968. május 15-
én tölti be 60. életévét, legko
rábban csak május hó 16-án 
mondhat fel a munkaadó és 
ettől az időponttól kezdve kell 
a felmondási időt is számítani, 
amelynek a 30 napot megha
ladó részét még a 60. életév 
betöltése után is le kell dol
gozni, harminc napra pedig 
felmentik: őt a munka alól -
s erre az idóre részére átlag
kereset jár. Munkaviszonya 
pedig csak a felmondási idő 
elteltével - július 11-én szű
nik meg. 

A dolgozó megteheti . . .  

ka alóli felmentése után kö
vetkezett be, a. már kifizetetl 
munka.bért visszakövetelm 
nem lehet". 

Egyéb kedvezmények 

A nyugdíjba vonuló dolgo
zókat egyéb olyan kedvezmé
nyek is megilletik, amelyeket 
más dolgozók nem élvezhet
ne]{. Ilyen kivételes kedvez
ményekkel a ;ubi!eumi idő 
számításánál és a ;ubileumi 
jutalom kifizetésénél találko
zunk. A Mt. V. 66. §. (2) bek. 
rendelkezései szerint: ,,A dol
gozó nyugdíjazásának évében 
esedékessé váló jubileumi ;u
tallna.t a nyugdíjazáskor ki 
ke!l fizetni. A negyven, illető• 
leg ötven éves munkaviszony
nyal járó jubileumi jutalmat 
akkor is ki kell fizetni, ha a 
dolgozónal: nyugdí;azásakor 
legalább harmincöt, illetőleg 
negyvenöt évi munkaviszonya 
van." 

A jubileum betöltése előtt 
mások nem kaphatják meg a 
jubileumi jutalmat, de a nyug
di;ba vonulók részére ki kell 
fizetni akkor is, ha csaJc a 
nyugdíjazás után, de még a 
·nyugdíjazás évében jubilálnak. 
(Pl. a december hóban jubi
láló dolgozó évközben bár
mikori nyugdíjazásakor jogo
sult a jubileumi jutalomra.) 

A jubileumi idő is csökke11 

a nyugdíjbavonulóknál, me.l't 
ha a nyugdíjazás évében leg
alább 35 éves igazolt mun- . 
kaviszonyuk van, akkor a 40 
éves, ha pedig 45 éves igazolt 
mwikaviszonyuk van, akkor az 
50 éves jubileumi jutalomra 
jogosultak. (Kollektív Szer
ződés 61. §.) 

A 40, illetve az 50 éves ju
bileumi jutalom kifizethető
ségét más dolgozók esetében 
korlátozza az a rendelkezés, 
hogy 40 éves jubileumi jutal
mat csak a 25 éves jutalom 
esedékességétől számított 15 
év eltel téve!, az 50 éves ju
talmat pedig a 40 éves juta
lom esedékességétől eltelt 10 
év után lehet kifizetni. (101 
1967. (X. 8.) MüM. r. 7. §.) A 
nyugdíjba vonulók ettől a kor
látozástól mentesülnek. A 
kollektív szerződés 61. §. (3.) 
bek. rendelkezése szerint; csu
pán az a. korlátozás áll fenn, 
hogy egy évben két jubileumi 
juta.lma.t senki sem kaphat. 

A kollektív szerződés nem 
tesz különbséget az öregségi, 
vagy a rokkantsági nyugdíjra 
jogosultak között, mert a 
jubileumi jutalommal kapcso
latos és a munkavégzés alóli 
felmentés - kivételes lcedvez
ményelc minden nyugdí;bavo
nuló dolgozó részére 1968. ja
nuár l-től biztosítottak. 
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Búcsú a gőzmozdonyoktól Közös erőfeszítéssel megoldhatók 
a vasút 1968. évi feladatai Az első Diesel-motorok m·ár  a ba kon ál lnak 

a szombathelyi iárműiavítóban 
Rödönyi Károly miniszterhelyettes a vasút 1968. évi tervéről, 

az új gazdaságirányítási rendszer bevezetésének tapasztalatairól 

tájékoztatta a központi vezetőséget 

A profüváltozás mini!ig 
aokrétú feladat megoldását 
követeli az üzemektőL lgy 
volt ez a szombathelyi jánnű
javítónál is. A korszerű. ;a.ví
tás fő- és résztechnológiá;á
nak kialakítását, a beruházá
sok megvalósítását, a szak
munkásképzést már ko, ábban 
·meg kellett kezdeni. A szom
bathelyiek a JŰMTI-vel köro
sen, az Északi Járműjavító 
sok éves tapasztalatára tá
mas2lkodva felmérték a helyi 
adottságokat, kidolgozták a 
technológiai folyamatok sor
rendjét és a korszerű techni
kad követelmények mellett 
megállapították a maximális 
helykihasználási lehetőségeket. 
Például a javító- és srerelő
csoportok műhelyeiben a szük
séges munkapadokon és gépi 
berendezéseken kívül megfe
lelő méretű és formá;ú táro
lópolcoka.t állítottak fel, me
lyek egy részén a készletező 
raktárból vételezett srerelési 
családfák szerint csoportosí
tott alkatrészek is tárolhatók. 
A többi polcot a már megja
vított, kipróbált és MEO-zott 
szerelési részegységek foglaa
hatják el. 

A főtechnológiai tervben 
nagy jelentőséget tulajdonítot
tak a műszerekkel és beren
dezésekkel ellátott hibafelvé
telezők, valamint az alkat
rész-készletező raktárak funk
tiójának. 

Bevonultak 
a JAR 135-ösök 

A beruházások közül leg
nagyobb a motor-próbaterem, 
a DieseZ..alkatrészek tárolásá
ra készülő emeletes raktár és 
a hegesztőmúhely, valamint a 

több szintes irodaépület. A 
ráfordítások jelentős hánya
dát a gépek, berendezések te
&ik ki, melyek nagy résre már 
a helyszínen van : a főten,ge!y
csiszoló, a hengerperselyek 
hónolásához az új korszerű 
hóno!ógép, a forgattyús srek
rény álló csapágyhelyeinek 
megmunkálásához a vízszin
tes fúró-ma,rómű, a különféle · 
próbapadok stb. 

Márctus 5-én befejeződött a 

motorja.vitó-mühe!y gépi beo
,-endezése, felszerelése. A nagy 
csarnok olajos konnos falait, 
a légkalapácso�- döngését fel
váltotta a jövő képe : megkez
dődött a. DieseZ-motor;avítás. 

Kilenc motorkocsi érkezett 
a napokban, s a JAR 135-ös 
120 lóerős DieseZ-motorok má; 
a bakot� állnak. A festők még 
az utolsó simításokat végzik, 
de a csarnok felszabadult ré
szében a motorszerelők meg
ke�dték az elsó ,,műtétet": 
�ze�s�reZik a hengerfejeket, 
,amtásra. vagy éppen cserére 
osztályozzák a motorok külön.. 
böző alkatrészeit. 
. Az üzem történetébe bevo
nuMak a JAR 135-ösök. Eb
ben az évben a .92 DieseZ
motoron kívül még április 18-
ig vállalták 52 gőzmozdony 
nagyjavítását is. Nevezetes lesz ez a dátum: ezen a napon búcsúztatják az utolsó gőzösöket. s ugyanekkor indul próbaútjára az első motorkocsi. A tavaszi hónapok alatt egy-
1;1,ást követik az űj műhelyek ,., a különbözll átalakított üzemrészek átadása. 

A program vé�ehaitásáy�1 egybeesik az új gazdaság-
1ranyítási rendszer kezdeti szakasza. A ke aőzött erőpróba a szervezeti élet kil!önböző vetlileteire is hatással van. A 
vá.lla.lkozá.sok munka.erőára.mZ:íst h_oztak létre, s a belső mozgas átcsoportosítás egyes 

A központi vezetőség már
cius 28-án tartott ülésén -
mint arról lapunk előző szá
mában már hírt adtunk , 
Rödönyi Ká-roly miniszterhe
lyettes, a MA V vezérigazgató
ja beszámolt az új gazdasági 
mechanizmus bevezetésének 
tapasztalatairól. Bevezetőjé-
ben röviden ismertette a fel
készülés főbb állomásait és 
azokat a szervezeti változáso
kat, amelyek 1968. január 1-
tól a vasútnál is éleLbe lép
tek. 

- A gazdálkodás új rendr 
jének bevezetésével a vasút
nál, mint az ország legna
gyobb fuvarozó és szállitmá-

nyozó vállalatánál, a kereske· nem volt kielégítő. A szak
delmi szemlélet fokozott kiala.- képzetlen munkaerők és a for
kítására. törekedtünk - hang- ga.lmi utazók körében számotr 
súlyozta a miniszterhelyettes . . tevő létszámhiány muta.tko
- Ennek érdelcében kereske- zott. Ennek ellenére 1968-ra 
delmi szakszolgálatunk önálló- az előző évhez képest, csa.k 

ságát megerősítettük és a.zon lényegtelen létszámemelést 
belül fuvarozást szervezó irányoztunk elő. A fennálló 
részleget állítottunk fel. Az munkaerőhiányt a termelé
új szervezet feladata a fuva- kenység gyorsabb ütem-.. nö
rozási igények felmérése, ezek velésével kívánjuk megsziin-. 
változásának állandó figye- tetni. Bérfejlesztés- lehetősé-s 
lemmel kísérése, a termelő günket ezért elsősorban a !ét
ágazatokkal, nagyobb vállala- számhiánnyal küzdő munka
tokkal a szoros kapcsolat köröknél, forgalmi utazók,. 
fenntartása, a fuvarszerzés és munkások, kívánjuk felhasz
a fuvaroztató felek szállitási nálni. 
igényeinek minél jobb kielé- Létszám- és bérgazdálkodás 
gítése érdekében. tekintetében igyekeztünk nö-

velni a vasútigazgatóságok, a 
vasúti üzemek és főnökségek 

Kiemelkedő eredmények az első negyedévben hatáskörét. A cél az, hogy le-
hetőséget adjunk annak az 

OJ, korszerű szerszámgépek könnyítik meg az üzem 
dolgozóinak munkáját 

A vasút a piackutató tevé
kenység révén szerzett adatok 
alapján 1968-ban 116 millió 
tonna áru elszállítására. ké
szült fel, amely közel 1 mil
lió tonnával meghaladja az 
1967 évi teljesítményt. 

túlteljesítése esetén, sem szá
míthatunk a tervezettnél na
gyobb eredmény elérésére. 

elvnek érvényesítésére, mely 
szerint minden kérdésben ott 
kel! dönteni, ahol a problá
mákat leg;obban ismerik, 11 
ahol leggyorsabban és leghaté
konyabban lehet intézkedni. 

területeken elkerülheteUenül 
megbontja az érintett üzem
ágak egys.é,gét. 

Diesel-szakmunkások 
átképzése 

A Diesel-szakmunkáshiány 
nagy gondot okozott, mert kl
zárolagosan az iparitanuló
képzéssel nem oldhattáik. meg 
a munkaerő-igényt. Ezért 
fóleg a. mozdonyosztály sza.k
munkásgárdá;ábóZ - átkép
zésre került sor. Közel százan 
több hetes gyakorlati oktatá
son vettek részt tavaly ősszel 
a.z FJszaki Jármüja.vítóba.n, mi
után az elméleti résszel a vál
lalati tanfolyamokon már 
megismerked·tek. 

A vezetőség a szakszervezeti 
bizottsággal együttműködve 
tavaly felmérte az érintett 
üzemágak dolgozóinak szer
vereti helyzetét. Igyekeztek 
minél kevesebb embermozga
tással megoldani az átállást. 
1gy történhetett az, hr ..,, a. 77 
szocialina. brigádból csak 
egyetleneg·• - a mozdony
osztályon dolgozó gőzpróbás 
brigád - szűnt meg, de tag
jai beolvadtak más szocialis
ta brigádokba. 

Akik éleniárnak 

immár hatodszor nyerik el • a 
szocialista. műhely címet. ösz
szesen 20 szocialista brigád -
211 fővel - vesz részt a mű
helyek és üzemrészek szocia
lista versenyében. Ez a kibon
takozott versenyforma volt a 
fő mozgató erő az 1967-es év 
küzdelmes, de pozitív eredmé
nyeinek elérésében. 

A vállalat termelési tervét 
106,09 százalékra teljesítette, a 
termelékenység 102,5 százalé
kos volt. Héttel több na.gyja.ví
tású mozdony, 99 darabbal 
több fővizsgás teherkocsi és 
145-tel több futójavításos va
gon hagyta el tava.ly a.z üze
met, mint ahogy azt az év 
elején tervezték. S mind emel
lett megtörtént a dolgozók át
képzése és jól előrehaladtak a 
Diesel-pr()gram építkezési 
munkál. 

Az év első hónapjaiban 
mutatkozó szabad fuvarozási 
kapacitás eredményesebb ki
használása érdekében meg
határozott áruféleségeknéZ 15 
-20 százalékos díjmérséklést 
hirdettünk meg a. szállíttatók 

által az előző év hasonl5 idő
szakában fe!a.dott árumeny

A minlsz!Jerhelyettes ez
után a személyszállítással 
foglalkozott. Elmondotta, 
hogy a személyszállítási terv 
tel;esítése is kielégítőnek 
mondható, miután a vasút az 
éves terv időarányos részét az 
első negyedévben teljesítette. 

Az anyagellátás 
kielégítő 

nyiségen felüli tételekre. Bár A munkafeltételek biztosi
e kedvezménynyújtás ered- tásáról szólva a miniszterhe
ménye szá=erűen ma még lyettes szólt az anyagellátás
nehezen értékelhető, mégis el- ró! és a munkaerőhelyzetről. 
mondhatjuk, hogy nagyrészt Az anyageLlátássaZ ka.pcsola.t
ezeknek az intézkedéseknek ban úgy nyilatlwzott, hogy a.z 
köszönhető: a vasút idóará- általában a. vasút egész terü
nyos szál!itá.si tervét március letén kielégító. Az üzem- és 
végéig 103 százalékra. te!jesfr fűtóa.nya,g-szükségletróZ ualó 
tette. Ez azt jelenti, hogy a gondoskodás megtörtént, je
bázisidőszakhoz viszonyítva, lenleg mintegy 20 napos 

Horváth Anita mintegy 250 OOO tonna több- üzemanyagkészlet áll rendel-
* letszállitást végeztünk. A ren- kezésre. Egyes anyagféleségek 

A bérügyi intézkedésekkel 
kapcsolatban meg kell emlí
teni az anyagi ösztönzés beve
zetett új feltételeit, amelyek a 
gazdaságirányí lás srellemének 
megfelelően az üzemvitel gaz
daságosságának irányában 
hatnak. A prémiumfiZetés 
mintegy 80 százalékban a 
vasút költségeinek. valamint 
eredményeinek kedvező ala
kulásától �n függővé téve. 
Az év végi részesedés kategó
riák szerinti felosztását 
ugyancsak a gazdasági tevé
kenységben való részvételhez 
és a felelősségvállalás mérté
kéhez kapcsolódóan differen
ciáltuk. 

Jelentős összegek 
beruházásokra 

Lapzárta után kaptuk a hírt, delkezésre álló adatok szerint beszerzésénél, mint például a 
hogy a Szombathelyi Jármú- kedvezően alakult az áruszál- jármú- és fékalkatrészek acél- Rödönyi el1vtárs a továb-
javít6 dolgozói határidő előtt lltási bevétel is. öntéseinél, valamint a vonal- biakban részletesen fog!alko-
befejezték a gőzmozdonyjaví- villamosítás munkavezetékei- zott a vasút 1968. évi állóesz-
tást, így április 18 helyett 12-én Fontos kéroésnek tartjuk nek szállításánál mutatkoznak köz fejlesztésének forrásfede-
ünnepélyes külsós$.gek között annak vizsgálatát is az új némi nehézségek, ezeket azon- zetéveL Ismertette, hogy a 
adták át a MAV-nak az utol- gazdasági mechanizmusban, ban a termelőüzemekkel foly- rendelkezesre álló összegból 
só gőzösöket. Ugyanezen a na- hogy az új áruszállítási díjsza- tatott sorozatos tárgyalások hol, milyen beruházásokra 
pon futott ki próbaútra az bás mennyiben fedezi az áru- útján, szükség esetén import- kerül sor. A számok tengeré
üzemben javított első Diesel- fuvarozással kapcsolatos rá- szállítások biztosításával igye- bő! érdemes néhányat kira
mozdony is. A járműjavítóban fordítások költségeit. Bár keznek megszüntetni. gadni. A na.gy beruházásokra 
rendezett ünnepségen megje- vé:::leges adatok még nem áll- A vasút munkaerőhelyzeté- - a záhonyi átrakókörzet 
lent dr. Csanádi .1yörgy köz- nak rendelkezésre, tapaszta-

vel kapcsolatban a következő- fejlesztésére, Szolnok áll<nnáa 
Na<TVszerű eredmények szü- lekedés- és postaügyi minisz- latalnk azt mutatják, hogy az ket mondotta: bővítésére a Budapest Nyu-

lettek : nyolc-éves megsz ... k.ítat- ter, Rödönyi Károly miniszter- Ipari termékek árindexei álta- g,a.ti pálya.udvar-Cegléd kö• 
lan sikert ért el a kocsiosz- helyettes, a MAV vezérigazga- lában magasal'.>bak, mint ami- - A munkaerőhelyzet az zötti vonal viZ!a.mosításáro, a 
tályon FeitLi Dezső 10 tagú tója, Sza.bó Antal főtitkár, s a lyenekkel a vasúti tarifa ki- új gazda.sági mechanizmus be- Rákos-Újszász közötti vonal 
szekrénylakatos l'.>rigádja, Bái-- vasút több veretó beosztású alakításánál számoltunk, így vezetését megelőzően a vasút fejlesztésére mintegy 800 
dosi �iki_ós fékjavftó, 10 � dolgozója. a szállítási terv kisebb mérvű egyes fontosabb területei-n millió forintot fordítanak. A 
Bárdosi Ja.nos 7 tagu vésos 'l d k és ·n más le 
brigádja. Aranykoszorús jel- ('✓/✓✓/,..,..,,.,.,.,..,..,.,..,..,.,..,,.,.,.,.,.,,...,,,.,..,.,,.,.,..,,,....,..,..,.,,..,.,.,,.,.,.,.,,.,,.,.,,.,.,.,.,..,.,..,.,.,,..,...,.,.,.,.,./.,.,-,,.,,..,,/,,r/,,...,.,..,.,,..,.,,.,.,.,.,.,.,,..,.,.,.,,.,/.,,.,.,.,.,.,.,..,..,..,..,.,/,/✓,.,.,.,.,,.,.,.,� pa_ yau ,v�ro . a . ? o 

· · má k. . .. § § fe1lesztesere 81 mil!io, ját'-
ven_y varo nyoso K1tünte- § § műbeszerzésekre pedig több 
tésükre máj_� elsején kerül �  Az nN"I ''O'.. ma'Siok'� �1 rá piát rende:_het be, ahol 6 és � mint 2 milliárd forint áU 
sor. � e�t- � 8: bro�- � v, y, � c,r t, �' assz,sztensno1e kezelheti ma.jd � rendelkezésre. 
koszorusok szarna lS Jelentos : § a vasutas reumás betegeket. A § 
az előzőkből 12, az utóbbiból 9 � Az orvosnak n·ncs munka ja az a több mint 20 féle ki- háromágyas fektetöre ugyanis � Jelentős összegeket fordít a 
brigád nyerte el a kitüntető § ide ·e H hi j 'k ' . 

k ll.
- • é nincs szüksén. § vasút szociális és munkavédel-

, t h t ill t é é s 3 . a v a. , mennie e muta.tas és ;e lent s, amelyet " s mi b uhá , kr • II , 
cu.n,e - a ' e ve n gy ves § Az orvos nem e'lhet zavarta.la- -i d hó b ·· it l - Nem kellene más, mint § er zaso a 16· yen c_e-
küzdelem révén. § nul e's dt á ,1 

... n en nap an osszes ve e egy rövidhullámú nép egy sou- S !okra ebben az évben 59 rml-
s nyugo a.n ma.g ne e- kell készítenie. Nem panasz- " ' s li · f · tot, lakásé 'té Egyre nagyobb méreteket ölt§ tet. Tudat a.la.tt mindig és örö- képpen mand;a mindezt, hi- lux lámpa., meg a histamin ke- § o or1;1 , p1 sre 3_5, 

a szocialista műhely és üzem- � kösen készenlétben áll ha szen a. másfél évtizedes orvosi zeléshez alka.Ima.s berendezés, � �kta� beru_házasokra pedig 
rész címért indulók tábora: a �  kell azonnal Seflít Az �rvos pályáján megszokta már. Az s ezzel nagyon soka.t segíte- � i- ITl.l lió fonntot irányoztak 
kocsiosZf:á_!yon .. belül a fut6- � má;okért él, másokért dolgo- időt sa.;nálja.. úgy érzi, mind- nénk a betegeinke�; Nem kel- � e o .

.. .. részleg otodszor nyerte el a ci- § zik. Az orvost hiva.tástuda.t és ezt a betegeitól veszi el. Azok- lene a.z SZTK-ba 1arni, s ott § Rödonyi Károly miniszter
met. Ez évben a tmk-osztály � humánum vezeti egész életén tói a.z emberektől. a.kik biza.- fél napokat várakozni, hanem � helyettes végezetül szólt a 
�zte célul a s_zocialista üzem- � át. lommal, 8 szeretettel fordul- Gy�re, Sándorné asszisztensnő �  vállalati eredmény alakulásá
r� �ím eléresét. _Vállalásaik� Dr. Mezősi László Székesfe- na.k hozzá, s a.kik közül na.- segitsei!'ével mi ketten min- �  ró!. Megemlítette, hogy 1968-
telJesttésére abból 1s lehet kö- � hérvár állomás elle.,;órzö orvo- gyon soka.t, szinte név szerint dcnt elintéznénk. � ba.n 1 mi!liárd 200 millió fo
vetkezt_<;tni, hogy az osztály � sa. kora. reggeltől késő estig be- ismer. Ha. belépnek hozzá, s Sok a betege, so� a. munkája., � rint nyereséget kel! elérni ahr 
dolg_oz?mak _90 százaléka a � tegei között van. Azok közé az arcukra néz, már tudja miért de mert betegekrol van !z6, � h_oz, �gy a. tervez!tt 328 mil
szoc1a�1s ta bngádmozgalomba � orvosok közé tartozik, akik keresték fel öt. Mert nagyon gy6gyí_ta.nl. akar, !'lég . tobb � !tó fon_nt reszesedesi alap ké
ta1;_toz1k. Szép eredm€'11yek � nem ismernek fára.dts . got sokszor nemcsak a dia.gnoszti- munkát valla.l. Sa3át villany- § pezheto legyen. A tervezett 
szulettek a múlt évben a vil- § akik szép szóval szerzet: ta� zálha.t6 betegséggel keresik borotváját is a. .,köznek" áldoz- � eredmény azonban csak úgy 
lanyszereló :,é��:.E(Tlél. Nem � paszta.lattal és alapos tudással meg, hanem lelki problémával ta fel. Szabad ideiébe'! áta.!a.- � les� elérhető, ha az áruszálll-
marad le mDgottuk a meg- § másokon segltenek is. k!totta. ezt egy kis vibrációs § tás1 tervben előirányzott fu-
munkáló osztály gyártási rész- § . 

· massza.zs géppé, amellyel nya.- i varozási feladatokat maradék-
lege. A rug6kovácsok pedig � A d�lelőtti re�delés v�get_ é'!1 Négyezer vasutas tartozik ki izomrándtilásokat kezel. A �  talanul végrehajtjuk, s ha vasúi 

� s l!z üzemorvos, rendelo . rövtd hozzá. Körzete Martonvásár, fizikotherápta létesítéséhez � üzemvitelében az állóeszkö-§ idore elcsendesedett. Pihenni M6r. Ba.la.tonf-ü.zfö, Aba és se- azonban már 11 va.sútegészség- § "kk 1 és .. . .. 

A TÁRSADALMI TULAJDON VÉDELMÉÉRT 

� azonban most sincs ideje. Sok ,-egé!yes által ha.tárolt terület. ügy vezetőinek segitségét vár- § � 
e _a pénzugyi eszko-

� a.z a.dmtntsztráci6 és a statisz- Csak februárban 3000 beteget ja. � z�kkel valo gazdálkodás te-
� tika, llyenk_or a.zt kell �endbe kezelt, s ma. délelőtt ts 120-a.n S hogy a napi gyógyításon � kint

_
etébe_n a legszigorúbb ta-

� t�nte. Őszintén. kerteles né!- voltak a ,-endelőjében. Csa.k kívül még mi mindent végez � karekossag, az ésszerű gazda-
- � szegedi igazgatóság építési es pályafenntartási osztálya. 

valamint az igazgató.ság terület�n levő megyei rendórkapl• 
ta'lyságok társadalomtulaidon,·édelm1 o.sztályának megbízot
tai ankétot tartottak. Az an
kéton a szolgálati vezetők és a 
rendőrkapitánvságok küldöttei 
vitaindító előadásokon Ismer
tették az utóbbi Időben történt 
tzabálysértéseket, a társadalmi 

• � kül beszél. Azokat a medd6 ezen a délelőttön 120-szor kér- Mezősi doktor? Naponta ellen- § ságosság elve érvényesül. 
tulaidon kárára történt lopá- § 6rdkat sa.lnálja., a.melyeket ki- dezte meg mi fáj, ml a pa.na- őrzi az üzemi konyhát az i ú sokat, bűncselekményeket. Az � mutatással, statisztikával, je- sza., s ugyanannyiszor adott Utasellátó kon11háját hetente � � 

gy érzem. közös er
ő
feelóadók szinte kivétel nélkül � lentések frásával kell eltőlte- j6 tanácsot, 8 a felírt gyógy- kétszer a csomópont �unka.he � szttéssel, a vasutas dolg,ozók, 

h�ngsú!yozták: a káresetek, a � nie. Helyette inkább gy6gyita- szer mellé egy-egy kedves mo- Zyeit. öltözött, végzi az úgy= �  a pártszervezetek, a vasutas• 
�uncselekmények csö'<.kentése § na, mert volna mít. solyt. Szereti az embereket, nevezett 29-es vizsgálatot és a � sza.��ervezet, továbbá a ga21r 
erdekében minden dolgozó kö- � - De minden hídba szereti betegeit. Keresi az úja.t, tdnvénzes bef,:,qek felülv!zsgá-1 da.sa.gi vezetés együttes, ·;ssze-
teles a reá bízott társadalmi I mondja mosolyogva.. - A bil- a hasznosat. amellyel egysze- la tát is. Ellenőrzi és kezelf az § hangolt munkájával meg !ehet 
vagyont őrizni, és ha bármi- � ,-okrácia nagy tí.,-. Többszö,- rilbbé és gyorsabbá tehetné a idült beteqsé(lben szenvedöket. l valósftani a Magyar Al!a.m
lyen szabályellenessé"et észlel § 1z6vá tettük már, de ha.szta- gy6qyítást. Abban bízik - s Rem,el fél 7-töl estf' 6-!g a be- § vasutak 1968. évi fe!a.dataU _ 
azt köteles azonnal 

0
je!entenl' i lan. erről lelkesedéssel beszél , tegef között va.n. G116gyít, j6 � fejezte be beszédét 8 minisz 

Szll:Wi S .  d 
· � Hogy_ Mezősf á J�tornak hoqy a rendelő melletti kis szívvel és emberséggel. � terhelyettes. 

-
an Ol' li mennyire fga.za va.n, bizonyít- fektetőben majd egy fizikothe- (Szerényi) � v. F. 



MA(;y AH VAST 'TAS 
1968. :\prllls tff, 

A budapesti igazgatóság lgérték, teljesítették 

Még az elmúlt évben a Ma
gyar Vasutas egyik számában 
arra hívtuk fel az Utasellátó 
figyelmét, hogy nagy szükség 
lenne Felsőzsolca állomáson 

Eredményes évet zárt 

a Curtici Kossuth brigád 
100 százalékon felül teljesítette 
a szociális beruházások tervét 

egy Utasellátó pavilonra. A Curticiban a közös román
vállalat vezetői a cikk meg- magyar határállomás Kossuth 
jelenése után megígérték, hogy szocialista brigádja becsülete
a pavilont felállítják. igére- sen helytállt a munkában, s 
tüket teljesítették, 160 ezer fo- teljesítette társadalmi kötele
rintos költséggel a pavilon 

I 
zettségét is. A határállomásra 

elkészült. Hogy milyen nép- megállapított élüzem-szintet 
szerű a felsőzsolcai Utasel- pedig túlteljesítették. 

mt.1nkában és állandóan gya. 
rapitják politikai tudt.sllkat Is 
Allandóan tájékozódnak a fon: 
tosabb kül- és belföldi esemé
nyekről, és figyelemmel kísé
rik a hós vietnami nép harcát 
is. 

A szolgálati helyek szociá
lis ellátottságának elmaradott
sága ellenére korábban a bu
dapesti igazgatóság területén 
még az alacsony szociális be
ruházási előirányzatok sem 
nyertek megvalósítást. Az 
1967. évi pénzügy• mérlegbe
.számoló azonban már arról 
adott 1: ! rt, hogy a .1zociáli.'l 
beruházásoTcat 100 százalékon 
felül teljesítették. Megkeres
tük Császár Gézát, az igazga
tóság építési és pályafenn
tartási osztályának vezetőjét 
és megkértük, hogy értékelje 
a szociális beruházások kivi
telezésénél beállt fordulatot. 

Elóször fordult eló 
- Valóban most forduit e!ó 

első ízben, hogy a szociális 
beruházások programját 100 
,záza.lék felett teljesítettük -
mondotta. - Azelőtt az ala-
csony beruházási összegek el

lenére i.'l mindössze 35-75 szá
zalék között silcerült teljesíte
ni. Több hátráltató körülmény 
mellet a legfőbb ok az volt, 
hogy a kivitelezés során a 
szociális létesítmények hát-

tözót, mosdót, Pusztaszabol
cson sorompóőrhelyet létesí
tettünk. A Nyugati és József
város konyhájára gázt vezet
tünk be, a TBK dolgozói ré
szére Komáromban é: a Szé
chenyi hegyen készenléti he
lyiséget alakítottunk ki. 

5,5 millió lakásokra 

- Mi várható az elmúlt, si
keres év után 1968-ban? 

- Az áthúzódó szociális lé
tesítmények közül két szolgá
lati hely nagyobb méretű léte
sítményét még az év eslő felé
ben átadjuk rendeltetésének. 
Előtérbe került a korszerű fej
lesztés csomóponti közös 
komplex létesítmények lét
rehozása útján. Ilyen szociális 
komplexum kialakítását ter
vezzük Komáromban és Ta
tabánya-Felsőn is. Az idei ter
vek nem érik el az előző évi 
méreteket, pedig a szociális 
helyzet indokolná a csökkené9-
mente!! fejlesztést. 

- Mi jellemzi a kommuná
lis és kapcsolódó beruházások 
helyzetét? 

Az elmúlt é1' során 3 

millió forintot használtunk 
fel lakások építésére, korsze
rűsítésére. Ebből Budapes
ten 17, Pásztó állomáson 6, 
Cegléd, f:rd és Pécel állo
másokon egy-egy lakást épí
tettünk. 

Kelenföldön megkezdtük 43 
lakás kivitelezését, Komárom
ban a pályamesteri és Almás
füzi tőn 4 lakás korszerűsíté
sét. Ez évben 5,5 millió fo
rint áll rendelkezésre, hasonló 
célolc megvalósítására. Ke
retá tadással Győrben ezen
kívül 11 lakás épül 1 mil
lió forintos összeggel, így az 
összes munkálatok 71 lakás 
építését, korszerűsítését érin
tik. Jelentős ezenkívül az az 
összeg, melyet a szociális lé
tesítmények és lakások sor

tatarozására és korszerítésére 
fordítunk. -esszerúbb munka
szervezéssel, gondosabb 
anyagellátással az előző évi
nél is gazdaságosabban és 
programszerűbben akarjuk 
tervfeladatainkat megvalósí
tani - mondotta befejezésül 
Csiszár Géza. 

K. J. ' 

látó és hogy mennyire indo-
kolt volt ennek a létesítése, f vonat!orgalmi tervnél a 

bizonyítja az Is, hogy az el- 80 /o-OS vállalással szemben 

telt 3 hónap alatt ez a pavi- 88,5, a te�er_vonatok � m�net
lon 130 ezer forintot forgal- rendszerúsegenél , 5,02 /o� 
mazott. eredményt értek �1. - A belépo 

Urbán Lajos vonatok technológia, munka
folyamatának tervét 80%-os 
vállalással szemben 95,9%-ra intézö 

ERl!:DMÉNYES 
ELŐSZÁLLii ÁS 

Debrecen Vásártér állomás 
dolgozói nagyon jó kapcsola
tot alakítottak ki a szállíttató 
felekkel. Ennek a jó kapcso
latnak, baráti szellemnek az 
eredménye, hogy az áilomás 
ügyfelei az elmúlt időben él
tek az elószállítás lehetóségé
vel, s így Debrecen Vásártér 
állomás első negyedévi szál
lítási tervét március 20-ig 
már 45 tonnával túlteljesítet
te. 

teljesítették. Ezeket az ered
ményeket elsősorban annak 
köszönhetik, hogy komplexbrí
gdd-szerzódést kötöttek a Vö
rös Okóber múszaki brigáddal, 
a magyar és román határőr
séggel, a vámhivatal dolgozói
val, s a román vasuta.soTckal, és 
közös összefogással végezték 
munkájukat. 

A brigád tagjai rendszeresen 
részt vesznek a társadalmi 
mozdulásokon, a társadalmi 

A brigád családias hangula
tára mi sem jellemzőbb job
ban, mint az, hogy a fele$é
gekkel és a gyerekekkel együtt 
nagyon gyakran összejönnek, 
kirándulnak. Jártak már Pes
ten, meglátogatták az Ország. 
házat, a Halászbástyát, a Köz. 
lekedési Múzeumot, sőt még 
egy esztergomi hajókirándulás,. 
ra is elmentek. 

A brigád tagjai évek óta 11e
gítik a mezőkovácsházi özv. 

Trájer Bélánét és két gyerme
két. Trájer Béla vasutas volt, 
és két árvát hagyott hátra. A 
brigád tagjai a tervezett 750 
forint helyett 959 forint érték
ben vásároltak a két apró gye
rek részére ruhaneműt. 

Pa.ez Jó:uiet 
brigádvezető 

rányt szenvedtek az üzemi be- .--------------------------
Az előszállítás eredménye

sen hatott a kocsikihasználás
ra is. Az előírt 15,8 tonna ko
csikihasználást 16,8 tonnára 
teljesítették. 

Hel ikopterről hárítottak el 
vasúti balesetet tuházásoklcal szemben. 

Számos szolgálati helyen je
lentős a szociális elmaradott
ság, az új üzemi beruházá
sokkal mégsem tartott lépést 
a szociális ellátottság ja
vítása. Ennek sem anya
gi, sem egyéb feltételei nem 
voltak biztosítva. Felsőbb 
szerveink, elsősorban a Vas
utasok· Szakszervezetének el
nöksége, intézkedést tettek a 
beruházá.ti keretösszegeT, fel
emelésére. Az elmúlt évben 
nemcsak a keret&sszegek nyer
tek felemelést, ennél jelentő
sebb az a változás, hogy a szo.. 
ciális beruházási munkák 
anyagellátásban kivitelező ka
pacitásban elsőbbséget élvez
tek az üzemi beruházások 
előtt. A jövőben pedig azonos 
elbírálás alá esnek. Lényeges 
voLt az a döntés is, hogy az el
múlt évi szociális beruházás 
végrehajtására idegen épító
ka,paci tást is igénybe lehetett 
venni. 

Az összefogás megérlelte 
gyümölcsét 

Mozgósítottuk az építési és 
fenntartási szolgálat szakrés;,. 
legeínel, szocialista brígádjait. 
A tervezési munkák elvégzésé
re a KISZ-bizottságok segít
ségével fiatal mérnökök, tech
nikusok társadalmi munkáját 
kértük. Több szakszervezeti 
szerv külső, idegen építő ka
pacitásokat kutatott fel. Végül 
is a szakszolgálat építési és 
fenntartási apparátusánalc 
műszaki-szervezeti mozgósí
tása és a szakszervezet terü
leti bizottsága, valamint több 
szolgálati hely szakszervezeti 
bizottsága és a KISZ-szervezet 
egészséges társadalmi össze
fogása az év végére a szocíáli.'l 
program tervszerínti teljesí
tését eredményezte. Ez azért 
Is jelentős, mert még május
ban a munkák nagy része 
olyan kezdeti stádiumban 
volt, hogy a kivitelezés bizto
sítását csak a közös összefo
gástól lehetett remélni. 

Milyen létesítmények 
épültek, bővültek, korszerű
södtek a múlt évi szociális 
program keretében? 

- Almásfüzitő állomáson 
a szolgálati ágak dolgozói ré
szére közös laktanya, öltöző és 
mosdó, Salgóta.,-ján állomáson 
a forgalmi és vontatási dol
gozók számára öltöző és, mos
dó, Ferencvárosban, a IIámán 
Kató fűtőházban, Komá.-om 
állomáson és Nógrá.dköves
d.en ugyancsak öltöző és 
mosdó épült. Megkezdődött 
és az idén befejezik Józsefvá
ros állomás, Hegyeshalom fű
tőház, Selyp, Délegyháza., Szo
kolya, a Keleti és Soroksár 
állomások öltöző és mosdójá
nak, valamint Göd állomás 
pályafenntartási dolgozóinak 
öltöző és mosdó építését. 
Öltözőt és mosdót alakítot
tunk ki a Déli pályaudvaron 
és Rákosrendez5 állomáson a 
távközlő és biztosítóberende
tés építési főnökség dolgozói 
részére. Kelenföld állomáson 
tnelegedőt, Oroszlánuban öl-

,- Vonatkésést okozó madár 

Czeglédi Sándor 

Köszönet a gyógyításért 

Idós, 91 esztendős nyugdí
jas vagyok. Hosszú éveken 
keresztül betegeskedtem, s l minden esetben a MÁV-kór
házban gyógykezeltek. Leg
utóbb 1967 végén, illetve 1968 
elején ismét a MAY-kórház
ban feküdtem, a belgyógyá
szaton. A gondos orvosi ke-
zelésért, a nő"\(érek embersé
ges magatartásáért, segíteni 
akarúsáért és Hajnal doktor
nő áldozatos munkájáért . ez
úton mondok hálás köszöne
tet. 

1'.ljlaky Mihály 
MAY-nyugdíjas 

Rödönyi Károly miniszter
helyettes, a MA V ve�igazga
tója az elmúlt napokban nép
hadseregünk két repülőtiszt
jét fogadta, akik vasúti bal
esetet hárítottak el. 

azonnal Jelentette ezt a harc
áUáspont1ának, az pedig to
vábbította az üzenetet 11 

kecskeméti vasútállomdsnak, 
ahonnan már MA V távbeszélő
vel tudták értesíteni Szolnokot, 
A rádióadást e.,ayébként a mis
kolci reepülőt.ér is nyugtázta, 
s onnan szintén értesítették 
az illetékes vasúti szerveket. 

A pályafenntartás dolgozói 
azonnal a helyszínre siettek, s 
megállapították, hogy egy 
tehervonatba sorozott fedett 
kocsi tetejét tépte le és vá.gta 
a. vasútvo,1'.tlra, az aznap 
reggeli viharos szél. A leszakadt 
kocsitető mindkét sínoárt el
zárta. Szerencse, hogy a 
helikopter pilótái felfedezték 
mindezt, és így esetleg súlyo
sabb következményekkel járó 
baaesetet hárítottak el. 

Varga Ferenc őrnagy, már
cius l-én kora reggel paran
csot kapott, hogy helikopteré
vel felszálljon és egy másik 
repülőtérre szállítsa Balda 
János pilótaszázadost. A 
parancsnak megfelelően 7,12 
órakor szálltak fel, és 200 
méter magasan szálló helikop
terükkel keresztezték Abony 
és Cegléd között a vasút
vonalat. Balda százados szoká
sa szerint kitekintett a gépból 
amikor meglátta, hogy egy kö� 
rülbelill 3x6 méter nagyságú 
tárgy hever a vasúti síneken. 
Figyelmeztette erre Varga őr
nagyot, aki megpróbált a gép-

-------------------------------------. pel a tárgyhoz kissé közelebb 
Rödönyi Károly miniszter

helyettes, a két repülötisztnek 
köszönetét fejezte ki és hang
súlyozta, hogy néphadseregünk 
katonái és a vasutasok között 
az egyre szorosabb együtt
működés és barátság segíti kö
zös feladataik megoldását 

Huszonketten a rajtnál! 
Fel.s.zabadulásunk 23. év

fordulójának tiszteletére az 
elmúlt hetekben valamennyi 
megyében megrendezték a 
Szakma kiváló tanulója or
szágos verseny elődöntőjét. A 
legjobb eredményt elérő kü
lönböző szakmájú - esztergá
lyos, géplakatos stb. - har
madéves ipari tanulók, végső 
elméleti és gyakorlati vetél
kedőjére március utolsó 
hf'¼ben került sor. A Munka
ügyi Minisztérium négy ver
senyre alkalmas gócpontot 
jelölt meg, melyek sajátos
ságu]mál fogva a szakma jelle
gének legmegfelelőbb fel t.ét.e
lekkel rendelkeztek. 1gy esett 
a választás Szombathelyre, 
ahol a járműjavító üzemmé! 
nemrég adták át a vasút 1€g
korszerúbb tanmúhelyét. 

Március 27-én, a szombat
helyi 405. számú Ipari Tanuló 
Intézet kollégiumának előadó
termében, huszonkét fiatal 
- a megyei és fővárosi elő
döntök elsö helyezettjei 
á1ltak a „rajthoz", Az öttagú 
versenybizottság eligazító sza
vai után elfog]a.lt.ák helyüket 
a számozott asmalokruíl, s 
megkezdődött a négyórás küz
delem, a jánnűtakatos ipari 
tanulók országos versenyének 
írásbeli döntője; 

Az elméleti verelkedón hat 
téma.körbe csoportosították 
azokat a szakmai kérdéseket, 
melyek.re írásban kellett vá
laszt adnJ a versenyzőknek. A 
tét,elek kidolgozása teljes 
keresztmetszet.et adott a fiata
lok képzeftségeyől: a szakmai, 
az an.yag- és gyártásismeretek
ről, a munkavédelmi óvórend
szabályok helyes alkalmazásá
ról. A megoldások vizs,gá,latá
val lemérhető voft mat.ema
tikai és szakrajzi felkészültsé
gük is, melyek elengedhetetlen 
feltételei a jármúla.katos szak
mának. Egy lényeges kérdésre 
is választ adtak a fiatalok, 
arra, hogy hogyan látják a 
WISÚt korszerús,!tésének,. fei-

lesztésének lehetőségeit nap- vizsgadarabként Is figyelembe 
jainkban. vebték. 

Mind az elméleti, mind a A verseny győztese Klincsók 
gyakorlati verseny titkos jel- László, a dunakeszi iMOM 201, 
l.egű volt, s csak az eredmény- ·számú Ipari Tanuló Intézet 
lúrdetésnél derülhetett kí, tanulója, 2. Grózner Lá.szló a 
hogy kik a verseny győztesei. szombathelyi intézet növen-

A döntő második napja dék.e, 3. Old Géza, a budapesti 
a szombathelyi járműjavító MOM 24. számú Iparitanuló 
tanműhelyében zajlott le. Intézet versenyzője. Mindhár
A tét egy vas1íti kocsi sérülési man március 29-én, pénteken 
bárca.tartó dobozának hibátlan Győrben a MOM 400. számú 
elkészítése volt. Három óra Iparitanuló Intézetben meg .. 
állt a versenyzők rendelkezé- ren dezett díjkiosztó ünnepsé
sére A tárgy 20 alkatrészének gen vették át jutalmukat. 
�unkálását _ vágását, � -�ls'? he;yezett kéfhetes 

. -� • külfold, utazasban, a 111,(LSodik 
°:"�etre reszelését, haJlltásá.t, kettő pedig, értékes tárgy-
süllyewtését, szegecselését, jutalom oon részesült. 
stb-t., ÖSS2leSen 10-�éle_ műv:-- A szombathelyi eredményletet ke1!€'tt elkészíteni, maid hirdetés után, az áll.ami szak
a bárcatartó összeáJJ:ítását a munJ<ás-vizsrui,bizottság szere
műszaki rajzról kellett le- pét is betöltő zsiiri, húsz 
olvasniok. A mérete1..'1!él egy- �ersenyzőnek adta át a meg
tized milliméternyi pontossá- er_demelt szakmunkás bi::onyít
got követelt meg a zsüri. A vanyt, s �� háro� hónappal 
feladat magában fogl lta az _1;Slrnl,:11deny befe;ezése előtt 
"árm - • 

a a a Jarműlakat-0s szakképesítés J ulakatos szakma alap- birtokába jutottak. műveleteit, s ezért s.zaJcrnunkás - ha _ 

A ffalal 5ZWl1unk:\stanulók a versenymunka elkémít<ÍSén 
fál:adoznak 

manőverezni, Mindkét repülő 
meggyőz5dött arról, hogy egy 
vas vagy bádoglemez fekszik 
a síneken, amely ezen a nagy 
forgalmú vasútvonalon súlyos 
balesetet is olcozhat. Varga, 
őrnagy a helikopter rádióján B. L 

BALESETI  KRÓN I KA 
Március 15-én a Fényeslitke Március 31-én a Szekszárd állomásra bejár_ó ,2396 sz. g_ép- állomásról indított Z/4.5 kiv?na! a 6. __ szru,n_� at.szelésl kité- szolgáló menettel végzett tor�n os_szeutköz?tt az I._ sz. vá- · lat.ás közben a Talajerógazganyrol engedély nélkül ktha- dáll(odási Vállalat !parvá"áladó l�: sz_._ tt;rtalé��zdonnyal. nyán halálos üzemi balesetei 

� utko:res kovetkeztében szenvedett Szalai Sándor vonundkét mozdony megrongáló- natfékezó A bales,etet utasításdott, megsérült a __ bejáró gép: ellenes �unka, irányítás hiá• mei:etről menetkozben ldugro nya idézte elő. Megállapítást Hohch András vonatvezető is. nyert az is, hogy nevezett köz-
Március 16_fn Aszód állo-

vetlen _ a szolgálatba jele�lke; 
máson a 6322. sz. l'Onat eliitöt-

zés elot� na.,,,:,yobb menny1Ségu 
te Molnár Gyula pályamnn-

szeszes italt fogyasztott. 
kást. Nevezett az elütés követ- * 
kezt-ében a mo?.dony alá kerül- Aprilis 3-án Rák.osrendez6 
ve súlyos zúzódásos sérülése- állomáson foglalt vágányra 
ket szenvedett. A szerencsés történt elegy átállítás közben 
kimenetelü balffletet egyéb lábcsonkulásos és mellkasi sé
mulasztás mellett az okozta. rü.léssel járó üzemi balesetei 
hogy a vágányon dolgoző mun- szenvedett Tóth Joachim gép
káse&1.pat késön észlelte a be- kísérő. A ba!esetet az okozta, 
járó vonatot. hogy a foglalt vágányon álló 

* szerelvény utolsó, műszakilag 
Március 24-én a Szentes állo- erősen rongálódott utánfutó 

más II. sz. vágányára bejáró kocsijának ütközői a rájárásnál 7747. sz. vonat mozdonya el- eldeformálódtak, és ennek k?
ütötte Bese Lajos mozdonyve- vetkeztében nevezett a kocS1k 
zetőt, alti a III. sz. vágányon közé szorult. álló mozdonyát a II. sz. vá- * gány űrszelvényéből vizsgál- A.prilis 9-én a Rákoskeresz-
ta.. Nevezett az eliltés követ- túr állomásról menesztett Ri3 
keztében zúzódásos sérülése- szimú tolt mene'ben közlekedő 
ket szenvedett. k1 zolgáló vonat erősen ráüt-

* között az állomáson korábban 
Március 30-ím Kiskunhalas áthaladt és nyílt vonalon mű• állomáson az 1. sz. vágányon 57.akl meghibásodás miat1 meg

tolató tMtalékmozdony elütöt- állított 4.69. számú vonat vé• 
te Szalai János kocslvizsgálót, gére. Az ütoközés következtében 
aki a helyszínen életét vesztet- a kiszolgá.!ó menet első tolt ko
te. A balesetet � iclé'de e.lő, ·esijána.k tékállásán tartózko
hogy nevezett a n. sz, vágá- dó Gáspár József ,·onatfékcző 
nyon álló szerelvényről körül· életét vesztette. Súlyos sérütekintés nélkül az I. vágányon léseket szenvedett a vonatról 
haladó mozdony űrszclvényébe ütközés előtt leugró Valkai Pál lépett. vonatvezető is. 
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Lenin KITÜNTETÉSEK HAZÁNK FELSZABADULÁSÁNAK 

23. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL A, prili„ ZZ: Lenin születésének 98. évfordulója. Ezen a napon a világ minden táján, akiknek drága a béke és a szabadság, akik eUene vannak mim-
(Folytatás az 1. oldalról.) A kllzlekedés és p06taügyi mi

niszter hazánk felszabadulásának 
Hazánk felszabadulásának 23. 23. évfordulója alkalmából az aláb

év!ordulója alkalmából a Magyar bl vasutasokat részesítette 
Népköztársaság Elnöki Tanácsa 

zsefné ellenőr, Jobbparti Bizt. be
rend. Fennt. Főn.; Balda János se
gédellenőr, Békéscsaba Fft. Fón.; 
Balla János fóellenór, NYfregyháza 
áll . ;  Bácskai Arpád főint,, MAV . 
Anyaggazd. és Ellátási Ig. ; Básta 
R,e-,söné int., BP. !g.; Bengyel Ist
ván mÚLSz. int., TBFF Debrecen; 

clen embertelenségnek és jogfo!ztottságnak -Vlagyimir lljics Leninre emlékeznek. 
MUNKA ERDEMREND 
ARANY FOKOZATA 

IUJNISZTERI 
DICS8RETBEN: Bármilyen küllinbözóképpen ítélik ü ma meg ellenfelei Leni,nt, azt mindenki elismeri, hogy a történelem legnagyobb alakjai közé tartozik. Múve ma is él és egyre elevenebben kat. 

kitüntetésben részesítette : Bakó 
Károly müsz. főtan., Duna.keszi 
Jj. üzem ; Erdélyi Tibor mérnök 
tao.. 6. szakoszt.; Geszti Imre fó-
1.rn., Debrecen áll. 

Alberti Lajos mÚSZ. felügy., Bp. Béndek János segéd!elvlgy,, Dom-
1g,; Ander István fóint., 2. bóvári Pft Fön. ; Boros Sándor 
Szakoszt.; Antal József müsz. fő- segédmunkás, Debrecen �P. Főn. ; 
int., Debrecen ig. ; · Bartha X..:.Szló dr. Borotvás Elemérn� mérnök 
müsz, segédeJ.lenór, Bélt.u;csaba föint., t. Szakaszt.; Boskó Já.!1os 
!tb. ; Bartos Gábor mds�. főe.llen- munkás MAV :E:p. Géptelep Fon.; 
őr, Fatelltő Váll. ; Bene J,;tvánné Bódi Ándrás fóell., Nyíregyháza 
segédellenőr, Székesfehérvár Pít. fth · Bősz József müsz. főtiszt, Du
Főn.; Berényi Károly ellenőr, nakészi Jj. Uzem; Búzás Géza tö
F.szakl Jj. Uzem ; Bermann István ellenőr, Püspökladányi szertár„ 
titkár, Vasúti Főosztály Titkárság ; főn.; cseh GU6zt.áv !ő!nt., Szolnoki 
Bényel Vilmos müsz. !fönt., Bal- Kórház és Rendelő Int. ; Csupor 
parti Bizt. ber., Fennt. Főn.; Bog- László !óell-enőr, MAV Adatfeldolg. 
nár Ferenc főint., Szombathely ig.: Főn . ;  dr. Dancs István tan., 10. 
Csepreghy Sándorné segédeUenőr, Szakoszt. ; özv. Dankó Bertalanné 
Landler Jenő C>sztószertár Főn.;  segédeJlenór. Sátoraljaújhely áll.; 
Dóka Mihály munkás, Szolnok J::nekes Rezső müsz. fóellenór, Má
Szert.árfőn, :  Fézer János segéd- tászalka fth. ;  Farka.s József ellen
t!Bzt, TBEF Bp.; Fodor István őr, �if.A v Kitérő gyártó ü:r.em 
müsz. főint., szeged ig.; Fülöp At- GyöngyÖS; Fark.as Lajos f6mt-, 
tiláné titkAr, Komját Aladár MA V Celldömölk Szertárfőn.; Földi Ist
Kollégium; Gáborhely-1 Ernő fel- Ván főellenőr, MAV Anyagvizsg. 
Ugy., MAV Tisztképző Int. ; Győ- Főn ; Gallóvlch József főlnt., Ka
ri Ferencné fóint,, MA V Jogügyi posvár áll.; Gál Lászlóné segédel
Hiv.; HarsánYi Sándor főell., Má- lenór MAV Atvev&szertár Rákos
tészalkai Pft. Főn.;  Hegedíls Pál szent;,,!hály ; Gergye Jenő főtiszt, 
fóeil., TBEF Bp.; Henye! Ferenc Szombathely áll.; Gosztonyl István 
fóell., Utasellátó Váll.; Horváth m. fóint., 10. Szak.oszt. ; Gulyá9 
Ferenc fóell. GYSEV Sopron áll; István segédellenór, Miskolc Jj. 
Horváth József főlnt., Tapolca Vo- Uzem; Halasi Ferenc föint., Sze
nal!őnökség; Kapás László főlnt., geci Jg.; Hankó Pálné ellenőr, Bé
Vasúti Fóoszt. VBO; dr. Kákonyi késcsaba Szert.árfón.; Haraszti La
István músz. int., Bp. J6?.sefváros jOEI :tóellen6r, Debrecen áll.; Bar
Pft. F6n. ; Keresztúri Pál int., gltai Rezső felügy., Bp. lg,; Ha.
Orsz. Oszt66zertári Számvit. Főn.; vanl Károly masz. ellenőr, Kl&
Kiss Józsefné segédellenőr, Mis- kunhalas fth. ; Hegedűs Meny;
kolc-Tiszai pu.; Kiss László mér- hért m. ffünt., Debrecen Déli 
nök főint., Pécs lg, ;  Kovacsovlcs Pft. Főn.; Herceg János segéde!� 
Lászlóné segédellenőr, TBltF Bp.: lenór fth. ; Honti János főlnt., a. 
Kovács Kálmán tőellen6r, Rá-- szakoozt. ; Horváth István mun
kos áll. : Kovács Kálmán mílsz. kás, Szombathely! Szertárfőn.; 
:tötiszt TBFF, Debrecen; I-Covács Horváth István IV. mO:&z. segédei· 

Mi teszi eszméjét ma is elevenen hatóvá? Felelet: Lenin ismerte és teljes egészében megértette a történelmi fejlódés kutatásának marxísta módszerét és ismerte kora valósálJOS viszonyait. Mélységesen hitt a proletariátus alkotó erejében, történelmi küldetésében. 

MUNKA f:;RDEMREND 
EZOST FOKOZATA 

kltOntetést kapott: Asztalos József 
mérnök főlnt., MA V Szentes! l';p. 
Főn. : Banemann Jánoo főfelügy„ 
GYSEV Ig.; Belényes Sándor 
mfüsz. felUgy., Celldömölk Ep. 
Fón. ; Bíró Károly f/S!elügy. Bp. 
ig. ; dr. Deák Gyula főtan., Debre
cen ig.; Guba Ján08 főint. Miskolc
Tiszai pu.; Herendi István főtan., 
BVKH; Kajcsa Sándor ellenőr. Rá ... 
kosrendez6 pu. ;  Kádár Imre mű!:lz.. 
főell., Bp. ltp. Főn. ; Kl.ss Lajos 
müs.z. föint., Debrecen Déli Pft. 
Fón.; Kovács Károly masz. fő
Int., MAV Gépjavitó üzem; Kő
rösy Károly telilgy .• 1. Szakaszt.; 
Lénárd Ilona főint., Pécs lg.; Nagy 
József tő!elügy., Kőbánya-Felső 
pu.; Nagy Károly mérnök tan., 
9. Szakoszt.; ördögh Ferenc fel
vigy., szeged áll.; Simon József 
műsz. tőint,, Hatvan-salgótarjáni 
Pft. Főn.; Szabó Gyula ellenőr, 
Berente pu.; Szárnyas! Gyula f6-
fe1Ugy., Miskolc lg_ ; Tóth József 
mérnök tan,, Szombathely ig.; Tót
falvi István músz. ellen„r, Nagy
kanizsa !th.;  VB.Bs LMzló eUen6r, 
Szombathely Jj. üzem ;  Villányi 
Ferencné tan., 4, Szakaszt. 

Legnagyobb eróssége a társadalom mozgató eróinek ismerete, a tudományos meggyózódés, ez elvi szilárdság és a forradalmi hit volt. Megértve korának követelményeit, kidolgozta a munkásosztály győztes forradalmának feltételeiról, a szocialista építés alapvető elveiról szóló elmélet alapjait az imperializmus és • proletárforradalom, valamint a kapitalizmusból a kommunizmusba való átmenet korszakára. 
H 

a voltak is olya.n felfogások, hogy a leninizmus orosz sajátosság, ezt a történelem régen megcáfolta. A leninizmus, korunk marxizmusa összefonó-
D e Leni.n nemcsak elméleti fegyvert adott a munkásosztálynak, nemcsak a gyózelem elvi alapjait dolgozta. ki, hanem forradalmárként, először a dott a.z emberi haladás és a szocializmus ügyével az egész világon. történelemben, a gyakorlatban is győzelemre vezette a szocialista forradalmat. Vezetésével ;ött létre az új típusú forradalmi páTt, amely vezeti és szervezi a dolgozók harcát a hata

lom megszervezéséért és megtartásáért, a 1zocializmus felépítéséért. 

A szocialista országok és a kommunista pártok sikere azon alapszik, hogy megértik és alkalmazni tudják munkájulcban a le-nimizmust. A leninizmus lényegének megértéséhez tartozik annak megértése, hogy a politika ak
kor válik tudománnyá, ha az objektív viszonyok konkrét eLemzésén alapul. A kommunista mozgalom előretörése történelmileg rövid idő alatt világméretűvé vált, de nem volt küzdelmektől mentes. Azok az alapvetó áramlatok, amelyek elleni harcban a leniniz
mus megszületett és megerősödött, ma is léteznek és veszélyesek. 

őt évtized bizonyítja Lenin előrelátását, ::senialitását. Az elsó világhdború után az egész kapitalista világ azon mesterkedett, hogy bekeritse, elszigetelje és leverje a Szovjetuniót, amelynek sem a világburzsoázia, sem a szociáldemokrácia nem jósolt nagy jövőt. Aminek megteremtésében a kezdet kezdetén csak Lenin és kevesen mások voltak biztosak - a szocialista társadalmi rendszer világhatalommá, a világpolitika döntő tényezőjévé vált. 
Gyakorlatban bizonyosodott be, hogy a sikerek mindig összefüggnek a lenini elvek llelyes alkalmazásával, a kudarcok pedig ezeknek az elveknek a megsértésével. 

MUNKA f:;RDEMREND László int., Tapolca fth. ; Kő.szegi lenőr, Szombathely fth. ;  Jakublk 
BRONZ FOKOZATA Lajos telvigy., Sátoraljaújhe!Yi József főtiszt, Bp. Kelenföld áll.; 

kitüntetést kapott; Barat.é Lajos iflv 
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'::k.na��nő �%'7ik �g: dr, Lantos Géza tan., MAV Anyag- zsef müsz. felvigy_, Bp. Keleti fth, ;  

Int., MAV Tervező Int. ; Berke.s gazd. és Ellátási Ig.; Maronyák J á- Kapusi Imre segédellenőr, Duna
Sándor músz. töint., M.AV Híd- nos fólnt., Kiskunhalas áll. ; Mol- újváros szertárfc.5n. ; Katona La:foa 

épitési Főn. ; Berki Mihály ellen- nár Béla ell., Miskolc-Gömöri pu.; műsz. :telügy., Miskolc fth. ;  dr. 
ór, Debrecen Jj. üzem ; Bluszt Er- ónodkesz! József !óell,, Miskolc Kereső Antal tan. Vasúti Nemzet
nő mérnök tan., 10. Szakoszt.; Jg. ; Pafas Andrásné ellen6r, Utas- �
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;:�� Lajos

f �ci,;/0,fi: épitményv!z.sg, Főn.;  Pataki Já- főellenőr, MAV Autófuva.-. Főn.; 
lenór, Pécs Pit. Főn. ; Ferenc Já- nos masz. el!., Eger fth. ;  dr. Pál- ���ter:';,1�;6\,f
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fe���. 5'2lék tth. : Kooo József fólnt., zésl Oszt.; Körmend! Lász.Jó fő
Szolnok áll.; Hatvani Lajos ellen- GYSEV Gy6r áll.; Rausch Jáno• Int., Bp. Terézváros! Pft. Főn.; 
ór, Debrecen tth. : Horváth Tibor fő!nt., Nyíregyháza áll. ; Rácz rm- Krassói Sándor főlnt., Bp. ig.; 
főint., Pécs ig.; J'ablonkai Jenő re t6int., Péas tg.; Rétfalvi János Kulman István munlcá.s. Celldö
főint., utasellátó Váll. ;  Kandrllc segédellenőr, MAV Miskolc Jj, mölk fth.;  Kupa! Kálmán felvigy,; 
Lil<!zló fólnt., Bp. Ferencváros áll.; Uzem; Rétfalvi Rudolf müsz. fő- MAV Autóalkatrészellátó Szertár
Kassz Jóme! felügy., t. Szakoszt. ; int., Pécs lg.; R!chel Jóu,ef fő-
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Lenin eszméje válik valósággá az imperialista uralom által eltiport gyarmati népek felszabadulásában. Az imperialisták gyarmati f'endszere felett a történelem ítélkezett. Az 
„oszd meg és uralkodj" imperialista eszméjét a népek a történelem szemétdombjára vetik. Lenin életében, 1914-ben az imperialista országok gyarmatainak területe csaknem nyolcszorosa volt az anyaországok területének. Ma viszont az imperializmus gyarmati rendszere '1égérvényesen összeumlott. 

L enin tanításának helyes értelmezése és alkalmazása eredményezte, hogy pártunk szerepéről, munkájáról egyre nagyob b  töm.egek győződnek meg saját tapasztalataik alapján. A lenini útmutatások érvényesülését mutat;a, hogy a pártonkívüli milliók is harcolnak, dolgoznak nagy céljaink eléréséért. S ez bizonyítja, hogy helyesen, Lenin szellemében fogták fel szerepüket e magyar kommunisták. Király Lá 16 föl.nt MAV ü Int.. MAV Adatfeld,;>lg. Főn, ; Ros- = 
kez:-"és Ga�. Hiv. ; ·Koltai Jó� ta- János ellen6r, Sl'lél<esfehérvári ránd Rezső főint„ BVKH ; MesJi:ó 
fc5ellen6r, Celldömölk fth.; Koncz Jj. Orem ;  Segesdi János szak... Andor segédtitkár, Kibernetikai ._ ____________________________________________ Antal f6ell., MAv Autófuvar. technikus tan., MAV Szállítmá- Oszt. ; Mozga Balázs mérnök föint,. 
Fön. ; Koppány Ferenc :felUgy.., nyozási Főn. ; Schmidt József se- Bp. ig.; Muhart Mihály ellenőr. 
Bp. Hámán Kató szertárfőn. ; Ko- gédellenőr, MAV Adatfeldolgozó Kecskemét áll.; Németh Gyula 
vács Imre míisz. ell., Miskolc fth.; Főn. ;  Szabó Imre masz. felügy. müsz. főint., I. sz, Beruházási 
Köves! István músz. fllfe!Ugy„ 7. Szakoszt. ; Szetel De,sö mtlsz. Felügy. Szolnok: Németh Lajoa 
szeged lg.; Kudar Pál fólnt., Szé- f6ell., MAV Vill. Fe16óvez. Ep. rnüsz. int., TBFF Pécs; OSlányi 
kes!ehérvár áll.; Kurucz Sándor Főn.;  sztvorecz András főint ,  Bé- Pál főellenőr, MAV TovábbkezeHi 
fóell., Bp. Ferencváros fth.;  Ladá- kés?""ba áll. ;  Tormássy Károly Kórház Pécel; Palkovics Lajosné el-

Egy nagy élet egy napja 
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f�t. ellenőr, Pápa áll. ;  Vágási Ferenc Magasép. Főn.; Papp Sándor A „Mosz.film" stú<liójában S7Jél 1918. júlil.lS 11-a, csa:k e,gy az eszere.lc Mo.szkvában bir- Dunaújváros áll.; Majzik Sándor főint., 4. Szakoszt. : Vízi András munkAs, Pécs lg.; Pataki Gyula se
Jurij Karaszek lil.mrendező, nap Lenin élebében, de ez a tokukba kerítették a távirót, felilgy., Orosháza áll. ;  Parádi Ká- masz. ielOgy,, Bp. K<aleti !th. gédfelvigyázó, Bp. Fe,-.,ncv. Pft. 
most készíti Mihail Satrov nap tele van drámai esemé- és megkísérelték a Kreml be- roly feJUgy., 11. Szakosztály;  Ser- A közJekedés és postaügy! ml- �g�,i� �i8;

káspl
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�a'í':is1:;'l·• ell��r,: forgatókönyve alapján, a Jú- nyekkel. keríbéset Ebben a bonyolult ke Andor rntlsz. ellenőr, Sárospa- niszter helyettes,,,, a MAV vezé,-. Közp. Számvit. Fón.; Pálfalusl L� lius 6 című filmjét. A rendező 
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, Igazgatója hazánk fel6zabadu1ásá- rlnc, főellenllr, Dunakeszi Szer-

a filmről a következőket �
u

: ���iliór:r�1e:! �;��:tb�/i'Y:2:ia�s 11..U::t;. Imre müsz. telügy .• Szolnok Jj. �'tt,i;f v:,;·u��l\:.S1::��i
1 az tárfőn.; Petri Antal főlnt„ Filze9-

tnondja: detekre. M®zervez.ték Mir- egész lelkülete. üzem; Szabó János f(llnt., Fatel!U5 abony áll . ;  Pintér János müsz, fó-
Váll.; Szántó László fólnt., Bp. Ke- VEZERIGAZGATOI 

Int., Szombathely! lg.; Pribék - A művészet legkillönbö- bach német nagykövet provo- Filmünkkel annak megmuta- Jeti pu.; dr. Szlrányi Cirill fótan. Károly müsz. Int., TBFF Szeged; zóbb múfa;aiban alkotó meste- k.ációs meggyilkolását, és be- tására törekszünk, hogy Le- 2. Szakoszt.; Tóth József segédellen- DICSERETBEN: Radnóti Gyula felügy., 4. Szak-'.'!k, újból és újból megalkot- börtönözték Dzserzsinszkijt. nin, mint ember, mennyire őr, MAV TBEF; Varga József fő- Anda Jenó ellenőr, Landler Jenő oszt. : Rácz _szabó Péter főint., Szolt 3ak V I L . halh l M 'd h' érk< tt f h
, , 

1 'la.s la 
. ;nt., Pécs lg.; Vigvári Zoltán fő- Jj. üzem ; Annus Mihály segéd<,l- áll; Rentko András ellenőr, Bp, k , , . . enm atat an aJ 11' eze a e ergar- e va zthatat n volt Lenm- j lnt Záhony áll . Zoltán Ferenc lenór, Szolnok ffh. ;  Acs Andrá• Hámáo Kató Fth. ; Riba Imre ell6>-!PeE, Leninról már sok film disták: jarosuavi zen<lüléséról ; tó!, az államférfitől. műsz. f61nt, Mez6túr Fth. mérnök tan., 6. Sz.akoszt. · Ats J(r ór, Pf.t, Főn. Pápa ; Roota László keszult, melyek legjobbjai • mérnok tan., 7. Szakoszt. ;  Rusz-mú�észetünk ara

n1J(llapját ké- r.,.,.,.,.,✓_,,,.,.,,..,,..,.,,,,.,.,.,.,,,,,,✓.u,,,,,u✓/,,.,.,,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,,..,,.,.,,..,,.,,,..,.,,..,.,.,.,.,.,,.,/.,.,.,.,.,,.,.,..,_.,.,_.,..,..,.,.,,..,..,_.,.,_.,.,.,.,.,.,.,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,✓.,.,,.,.,.,.,,.,,✓,✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓/✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓� ���1:n:a.7!-i!�y.msa:;st §���;;i el��r �zik. De a lenini téma ki- § 'OJsl.ghlr: A SZOT elnlllc- § TBFF Szombathely; Seres István kimeríthetetlen. � ségének a KISZ Központi K • ;,ló i/J• / / 

k 
� főlnt., MIBkolci !g.; S!poo László Mikor Leninre gondolok §  Blzottdglival kllzllsen meg- ,f il 7fl ,f 7u merno•• ! mílsz. föint., MAV Jármíijavltó 

akkor szinte f' ' k .1 é • § hirdetett klváló Ifjú mér- f,J/1,/11 f, § üzem; Siska János felvlgy., Bp. 
_ lZl 81 ag rzern § nök, iecbntkus, és közgaz• � Ferencv. áll. ;  Som.kúti Károly e. munkának és a gondnak azt � dász cimíi pályázatán Ko• � int., Klskunféle�yháza áll.; sza-a gigantikus terhét, melyet ő § vácsllc Endre aranyérmet nem lehet deformáció nélkül sunkra hozták : 181 pályamun- � badi l6tván müsz. segédell., Ka-vett vállaira az emberi boJ � nyert · • •  darabolni ilyenféle asszimet- ka kö"'u·· 1  va' logatták a 17 leg- � posvár ftll.;  szabó Pál főlnt., Vár-

d • 
'be , . - s - � palota áll. ; Szekeres Mihály műsz. ogsa,g_ n.�ve n. Mihail Satrov § A b • k h • hóf hé Hó- rikus alkatrészeket. ;obbat, s az én szakdolgoza- � főtiszt, Szolnok Pft. Főn.; szetel forgatokonyve RZ7..al kelt.ette � , aJn?. aJa e r. 

Mindezeknél csak az a meg- tom is aranyérmes, okleveles. � Jenő masz. főell., Hatvan fth.; Szi-fel figyelmemet, hogy é § feher haJJal - kérdem né- ú , JágyJ Ferenc szaktechnikus tan 
ezt teszi lehe<tővé a f'I P= � hány nappal az ünnepélyes lepőbb -, hogy a kitűnő öt- - gy tudom, hogy mást � Vasútforg. Techn. és szak.közé; 
ábrázolni A 'd - 1 

1 ,;;1 § eredményhirdetés után -, letet annakidején mégsem is kapott. l lsk .. Sreged; SzHágyt Orbán fő-. z 1 0, me 
yro, be- § hogy keveredett" a fiatalok fogadták valami túlságosan - Igen: ráadásul egy tízen- \ ellenőr. Bp. So�ok&árl űt áll . ;  T!-

r-------------. 
§ 

k
.. 

· ,  " nagy lelkesedéssel az üzem- kétnapos szovjet társasutazás- 1 boldl Mihály foellen6r, Blharke-
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� oze • óló . K . K � resztes áll.; K. Tótb Sándor fó-§ K' ·t é 
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kta 
ben, a gyors segítség helyett ra sz 3egyet, a iJev- rim , ellenőr TBFF Miskolc; dr Urmös § 1c�1 me�s. r az O - inkább gáncsoskodással vála- útvonalra, Szimferopolba, Jal- l Józset tan., 11. szakoszt.; varga § lan kíváncs1sagon : szoltak, s ennek következté- tába, Artekbe. · � József fóint., Szombathely! P!t. § , b · d hó b • · l Fón. : Vágási Imre fó!nt., Mlckolc � .  - Negyvenevesen - m�!'ld- en mm en nap an ugy- - A gyárban mi lett a ré- i� lg.; Vág! Rudolf felvigy„ Dunaúj-§ Ja -, csak nem sorol az ore- szólván az ablakon dobáltak gi újítás sorsa? v�ro.s Pft. Főn. ; Várheg
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y1 Gyo
.
·rgy-§ gekhez? / ki százezer forintot. - Végre sikerült bevezet- ne se�édellenőr, Sátoraljaú1he!y § ·· k • l · , Pf.t. Főn. ; Venczel János fóint.1 � 1 

- Szerencse, hogy nem ad- nun ' ez ev e e3e ota használ- Pécsi tg.; Viola János mérnök fó-§ -■■■ ■■■■ tam fel a harcot - vallja. - juk. S már készülnek a kiegé- Int„ MAV Szak- és szerelőlp Főn . � Türelmesen ktsérleteztem, szítésével kapcsolatos t<S'vek adataim vannak nap-nap V\rá� István int , Szerenc� áll:; :,; Kova'cs'k Endre a MAV o'ra'k h t t " t is, amelyeket a KGMTI az , S Zamhó Zoltán segédell�nnr Cell-S .. .. '. . _ , ossza opreng em, utan. ez, a korábbinál va- s dömölk á,l.; zátrok Károl.,; seaéd. § Gyon!,lYOSI K1térogyartó Uzem rajzolgattam, számítgattam esztendó végéig rendelkezé- !amivel kevesebb kerese- � munkés. Rá.mán Kató SzeÍ-tárMn. ; � mérnoke szakdolgozatában sokszor még odahaza is éj- sünkre bocsát. Utána házi ki- temért is teljesen kárpótol § ZscmbeM Ottó int.. MAv JOMTr. Meqkllzellth�t4 25-lls vlllamos. � �égi �m,át d?!?ozott fel, évek félekig. Mert kezdettől fogva t•ítelec , ssel megvalósítjuk, s Két év alatt Kiváló doÍgo- � fo�J'�f61! !f/::tr:::i�;iása��:� 23. év" 70, 72. 75-15s trolibusszal. � ota . h:uzódó UJttásának elvét, bíztam önmagamban, hittem em év múlva már dolgozhat a zó lett, megkapta élete első � tulajdon védelmében ld"t!;!:,"J § ed_d1g1 gyakorlati tapasztala- az igazamban, s tudtam, hogy tel;es (lépsor, amely része lesz kitüntetését a gyárban. Aztán � eredményes munkájuk elismert.se-
N Y I T V A :  
Hétkllznap: 1 3 - 1 9  órlllq 
Vasárnap: 11 - 1 9  órálq 
Pénteken: zárva. 

e KITONO �EKETE 

e SAJAT KltSZITl!SO 
·CUKRASZ<;OTEMttNVEK 

e VIIISI.I, OEBRECENI 

e ITAI.KOl.t,Nt. EG ESSltGEK 

� tait vetette ismét papírra, s az újításom Gyöngyösön túl is a "eo-üzem teljes rekonstruk- újra megválasztották a szak- § ként a belügyminiszter a 
� hoi:r . t<;lJes legyen, egy tech- érdeklődésre tarthat számot. • • ciójának, megfiatalításának. szervezeti bizottság termelési � 
§ nológuu tanulmánytervben - Mennyit kapott az újí- felelósének. � KOZBIZTONSAGI EREM 
� is1;1e:tette további elképzel_é: ■■■■ 2 ■■■■ tásért? A2 újító, 8 Kiváló dolgoz6, � ARA..."IIJY FOKOZATA 
§ se1t !s. _Nevez1:tesen : az eddigi - Egyelőre még semmit, a Kiváló ifjú mérnök, alkotó � kltün � szokastol elter6, minden ed- Gondolt az első díjra ? mert nem kötöttünk megvaló- munkája mellett most _ ver- § LaJos��

t atom�nyozta: Tölgye,, 
� digi m?d�zernél gazdasá!70- Ne vegye szerénységnek, sítási szerződést. Enélkül pe- senyt is szervez. Lelkesen be- � vezél1!(alg!tós':.';t

1
7_

Fö
��\:�;:f� � sabb el1árast dolgozott k1 a csak elismerésre számítottam, dig nem lehet fizetni. széli hogy a MAV Kitéró- � vezetlSjének; Gáspár Sándornik � 1;asúti sínekhez. szükséges, valahányadik helyezésre . • • gyártó üzemnél jelenleg 55 � f,a�1 v 

I �2
nyana2dálkodásl és El: � ugynevezett oeo-szoritóle?Tt!- Én ugyanis még soha nem in- ■■■■ 3 ■■■■ brigádban hatszázharmincan � és PuszJi F';,�t.\'!k, :"'betllJének; � zek nyl:.4ssal való_ dara�olasa- dultam országos versenyen s küzdenek a. szocialista címért � zetó!ének VKH ve-� ra. a, tomeggyártas tel1es gé- nem is képzeltem, hogy Két év után beszélgetünk s a műszakiak részére külön � Hazánk felszabadulásának 23 � � pesítesére. . milyen lesz a mezőny. a kol- ismét Kovácsik Endre mér- vetélkedőt hirdettek. Ez utób- � ����;:;ó,1:e:;::Jmából a polgár) vé

� Évi 2 m1lliós darabszámot légák mivel szerepelnek. tgy nőkkel. Két esztendeje üzem- bi, afféle elődöntő lesz: leg- � feladat�k végr:(;· j�:j l
á�

ztése es a 
� tekintve, a.z újítás évente őszintén elcsodálkoztam, ami- mérnök volt. azóta a műszaki jobbjait „benevezik" majd az � tizednél hosszabt i'aő 
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§ 1 068 OOO forintos népgazdasá- kor a hivatalos értesítést fejlesztésre került, önálló, al- idei országos versenyre, hogy § �ett m,�nkáJuk elismeréseként a � (li megtakaritást eredményez- megkaptam, s később. hogy kotó munkakörbe. jövőre - esetleg - megint � o�'i.�-Jmk

11-
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• MAGYAR VASl'TAS 

Vállalták, teljesítik! Nyugdíjasokat 
búcsúztattak 

Aig néhány hete történt, 
ha(lY a népfront aiktívák egy 
össcrejövetelén H. Ke1·ecsényi 
Edit, a nagykanizsai Thuri 
György Múzeum igazgatónője 
hozzitszólbiában a múzeum 
nehéz helyzetére hivatkozva 
megjegyezte: Atvettük az új 
tnú,zeumépület egy részét, de 
sajnoa képtelenek leszünk 
,-endbehozatni. Nagyon sokba 
kerül. Pedig szeretnénk, ha 
olctóberben a múzeumi hónap 
keretében már ott is kiálií
tcút rendezhetnénk. Erre azon
ban semmi remény, sót talán 
évekig sem lesz rá megfelelő 
összeg. 

viselője, Szakácsics Sándor a Debrecen állomás szakszer
falaikat kapargatta. Hát bizony vezeti bizottsága bensőséges 
több itt a feladat, mint gondol- ünnepségen búcsúztatta nyug
ták! Lesz tennivalójuk az dljba vonuló dolgozóit. Erre az 
asztalowknak lakatosok.nak is alkalomra meghívtak több 
bőven. 

' mint 100 már nyugdíjban levő 

Kitüntették a vasút 

/egeredményesel,I, újítóit 

Senki sem szólt hozzá. 
látszott, hogy 

meglepte a részvevőket 

H01"l'Játh Józsi bácsi fel i1asutast is. A vendégeket és a 
..,_.1 . ká " · t tö" .. , �= t

-
1 

nyugdíjba vonulókat Fekete 
":"' J

a
dt 

a 
h� Í<� a.-%t -&?!,, Sándor állomásfőnök köszön-

= 0 - n_ f� tötte. Méltatta a nyugdíjba vo-gye�ekek, vállaltuk, megcsinál- nulók munkáját, elismerését juk. fejezte ki a vasútnál töltött !-"f� � igazgatónő sem évekért, majd átadta a szakszarrutott Ta, hogy ekkora fel- szervezet és a munkatársak adat előtt állnak. Meg Js je- ajándékait. gyezte, hogy a muzeum Czeglédi Sándor 
munkatársai nevében vállal-
ják, hogy ismeretterjesztő eló-
adásoTeat tartanak a pálya-
fenntartási szocialista brigá- A szerkesztőség üzeni 
doknak és javasolta, hogy 
kössenek szocial!stn szerződést. 
E2lt a brigádveretők is helyes
nek tartották. 

a hír. Az ankét végén azon
ban néhányan közrefogták az 
i�tónót, s a részletek 
iránt érdeklődtek. Közben az 
egyik vállalat népfront aktí
vája megjegyezte: mi meg
s,rób,lunk segíteni, a szocia
lista brigádok biztos vállal
ják. Pillanatok alatt meg
élénkült a beszélgetők cso
portja. Számbavették, hogy 
tulajdonképpen mi is volna a 
tennivaló. Olyan jól jött az 
ajánlat, hogy az iga?Jgatónő 
máris biztosra vette az októ
beri nyitást. 

Február 27-én -, még nem 
volt papírra vetve a szerzödés 
:szövege az új múzeum 
helyiségeiben Kling József 
munkavezető irányításával 25 
brigá.dtagot találtunk szorgos 
munkában. Műszakból ;öttek 
a második műszakba. Alig 

Volosinovszki Jánosi Marosán 
Pál, Czeglédi Sándor Debrecen; 
Urbán Lajos, Fekete Lás:zló MJ.s
kolc; szaes Ferenc Hatvan; Bog• 
nár Károly Tapolca; Csiba József 
Gödöllő; dr. Gál György, Ujlald 
Mihály Bp.; Pacz József Kétegy• 
háza: Perlaki Gyula Sopron; Ma• 
róU JBtván Szombathely; Nagy 
László Bp. Angyalföld; SziládJ 
Sándor Szeged; Illé!I Gyula Pécs; 
Nagy Antal Géza Nagykanizsa: 
Leveleiket lapunk anyagához fel• 
használjuk. 

Turi Jó7.'lef, Benkó István, Petri Ferenc, a Magasépítési 
Főnökség dolgozói a Kiváló újító kitiintetés& nézik 

(Szón11i Lajos felvétele) 

Másnap a nagykaniz.sai 
J:,ályafenntartáfil főnökség 
szaJcszervezeti bizottsága ti tká
rának szobája olyan volt, 
mint egy nyüzsgő méhkas. 
A magasépítményi szakasz 
irzoeialista brigádjainak veze
tői és a szakszervezeti bizott
ság néhány vezetőségi tagja 
jött össze beszélgetésre. Előt
tük a szekrény ajtajára feltűz
ve az új múzeumépület emele
ti helyiségeinek alaprajza. A 
részvevők azon vitatkoztak, 
hogy mi is legyen a vállalás. 
Mérlegelt.ék a lehetőségeket. 
Valamennyien érezt,ék a fele
lÖS\ség súlyát, hiszen amit 
vállaltak a város közvélemé
nyének élénk érdeklődé.se 
fogja kísénú. 

Má&lap délután már 

a helyszínen jöttek össze 
a brigádvezetők. Ott volt a 
múzeum igazgatónője és a 
pályamesteri szakasz műszaki 
Ve'retóje is. Kóstól,gatták, ízlel
gették a feladatot. IMegkopog
tatták a padlót, melyről ki
derült, ho,gy korhadt, haszna
veheteUen. Ha már hozzá
fognak legyen inkább fel
bontva az egész. ők a par
kettáz.ásba is besegítenek, csak 
anyag legyen. Az ereszcsator
nát is okvetlenül ki kell javí-

másfél óra alatt 

mind a négy helyiségben fel. 
bontották a padlót, s elbontot
ták a folyosót bezáró válasz-
falat is. Szakmunkások, segéd
munkások mit s,em törődve 
azzal, hogy kinek ml a szak
mája, hordták a törmeléket a 
felbontott deszkákat, gerendá
kat. Valamennyi aJt6ra bi:t.
tonsá'tl zár kerlilt. Farka& 
László a lakatosbrlgád vez.e
tóje és Gilián János lakatos, 
má'I' az utolsó sdmításokat 
végezték. 

Ott voltak a női és a :férfi 
segédmunkások szocialista 
brigádjainak tagjai is. Sót a 
közelmúltban közülük :Jó
néhánuan, életükben ellSször 
beírták nevüket a múzeum

Bogár Károly Tapolca, Boda An
tal Szombathely, Kozma József Fehérvárcsurgó, Somogyi István Hajdúhadház, Szilágyi János Vásárosnamény, Szántó Imre Hódmezővásárhely: Leveleiket Wetékea helyre k>vábbft.otluk. 

A HIVATALOS LAPBOL 
A mvatalos Lapból a m:akszervezetl bizottságok és a dolgozók figyelmébe ajánljuk a következőket: 
13. számból: 106131/1988. S. A A bélyegzők használatának szabályo

zása. 
U. számból: 102652/1968. 1. A. A Vasúti RuházaU Utasítás módosítása. 
1-0596!/1968. s. c. Vasutas dolgo

zók 1968. évt hastl!usz-parat!fusz elleni kötelezc5 védőoltásra. 

Lakásqere 

látogatók 'l)endégkönyvébe is, 

1 

Elcserélném s szoba plusz étke
Haraszti László festőművész z6szobás 1966-ban épUlt MA v 1. 
kiállítását tekintették meg emeleU modern, kelet-déli fekvésd • utcai lakásomat 2 S2obás (három 

Nagy Antal Géza �!l'e.i:���l hason1ó lakásra. 

Hagyomány, hogy ilyenkor 
tavasszal ünnepségen köszön
tik és kitüntetik azokat a vas
utas újítókat, akik eredmé
nyesen dolgoztak, akik javas
lataikkal több százezer forin
tos népgazdasági megtakarí
tást értek eL 

A Vasúti Főosztály föld
szinti kultúrtermében Bognár 
Imre szakosztályvezető nyitot
ta meg az ünnepséget, ame
lyen részt vett és felszólalt 
Tas11ádi Emil, az Országos Ta
lálmányi Hivatal elpöke és 
Gulyás János, a vasutas-szak
�zervezet titkára. 

Bognár Imre röviden Ismer
tette az elmúlt év újítási ered
ményeit, beszélt a mozgalom 
minőségi fejlődéséről, szélese
déséróL Az újító mozgalom je
lentőségét hangsúlyozva kie
melte, hogy 

ma már a vasutassá« léi
számának 60/o-a fej1 ki 
,rendszeres újítási tevé-

kenyséa'et 
és nagyon kedvező, hogy a 
MA V teljes nyereségének 
3,5%-át újítások eredményé
ből érte eL 

Ezután Tasnádi Emil, az Or
szágos Találmányi Hivatal el
nöke elismerését fe;ezte ki a 
vasutas újítóknak, majd be
�zédében hangsúlyozta, hogy 
llZ újítók olyan emberek, akik 
- egyes átmeneti időszakban 

- elvetik a régit, az elavultat, 
s azt a következtetést vonják 
le, hogy a !ejlódés hozta új a 
jó, ezért intenzíven segítik an
nak megvalósulását. 

Az 0TH elnöke végezetül 
sok sikert kívánt a vasút újí
tóinak és feltalálóinak. 

Gulyás János a vasut újítá
�i eredményeit értékelve el
mondotta, hogv 

a beadot& újítások száma 
ugyan kismértékben csök
ken&, ezzel sumben ör• 
vendetesen növekedett a 
nép&azda.sáll"I megtakarí-

tás 
és az eredmény a vasút vala
mennyi újítója, feltalálója 
munkájának eredménye. Fel
hívta a figyelmet az újítómoz
galom eredményeinek a ren
delkezésre álló eszközökkel 
történlS fokozottabb propagá
lására. 

Ezután került sor a kitün
tetések átadására. Rödön11t 
Károly miniszterhelyettes meg
bizásából Bognár Imre szak
osztályvezető adta át egy fel
találónak és hét újítónak a 
,.Kiváló feltaláló", Illetve „Ki
váló újító" kitüntetés arany 
fokozatát. 

A kitüntetés ezüst fokozatá
val egy feltalálót és 16 újítót, 
a bronz fokozattal 6 feltalálót 
és 34 újítót tüntettek ki. 

Szónyi Lajos 

üt szociaílsta brigád a Nyugdijhivatalban 
tanL Azt majd Feszt Gyula A Magyar Vasutas hasábjain köszöntötte a megjelenteket, bácsi megcsinálja. még az elmúlt évben beszá- . majd Mamusich Tamás, Szent-
. Az öreg falépcso7ret Is ki moltunk arról, hogy a MAV pétery Ferenc, Siklósi Vilmos, 
ke11 javítarui mond,ta Nyugdíjhioatalban 5 szocialista Nagy Mihályné és Balog Imre 
Lóbáer Feri, az ácsok megbí- ' · A pályamester szerenádja,. címért küzdő brigád alakult, brigádvezetők átvették a jó 
zottja. Ezalatt a festők kép- (Gustav Krlppl rajza ) akik feladatul tűzték, hogy munkáért járó oklevelet. 
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1967. évi munkájukkal kiér- A szocialista brigádok na-rN,,.,.,.,.,.,.,,,.,.,,,,,,,�E,,_,.,.,,,.,.,,R,,_,.,.,,,,,,,E
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.,.,.,.,.,1·:;:s! �[���!f�� Nffv�::l�íEi����: 
.1.'\.. . .l\. lesi tanácskozása a Lokomotív, emelkedett a MÁV-nyugdíja-� a Béke, a Törekvés, az Egyet- sok száma, a munkát viszont 

Vízszlntes: 1. Az ilJ!tás egyik mást elc5zll betak. 29. A bolond :!& M ek � értés és a Haladás sioclalista az 1964-es évhez viszonyítva 5 krióérluma. 12. Görög baloldall Tetejére. 32. Római 2. 33. Tál �z� 68�iJ; sp�����e�"v: �� él�: � címért küzdő brigádoknak oda- fővel kevesebb ember végzi, szervezet. 13 Mezőgazdasági szer- lel. 35. Rizsből készült szeszes dJtott múanyag 70 Szo,;,orll ének § ítélte a szocialista címet. 
�.á���
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á
já;ö1;if--szetbe�j Ital. 37. Jugoszláv folyó. 39. Angol FUgglUeges: i: A

. 
spártai áUan:Í � Az oklevelek ünnepélyes át,. A Nyugdíjhivatal kollektívá

m�gg!ore: tó az olasz · Alp�kban. előtogat, csapat. 42. Allatl lakhely. rabs,:olgál. 2. Török kerQlet. 3. �adására az április 4-l ünnepsé- ja büszke a szocialista brigá-
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getvári Ferenc, 15 éves gimma
zista a kocsik közé rohant é11 az 
égő lrocsit lekapcsolta a szerel
vén11i-ól. 

Gyorsaságával, önfeláldozó 
bátorságával slkerlilt megaka
dályozni a tílz továbbterjedé
sét és így megmentett több 
mint l millió forint értékű sze
relvényt. 

196'7. április 19. 

100 OOO forint értékú tár

sadalmi munkál végezte� 
Keszthely állomás vasutasai. 
Parkoisították a farakodó te
rületét, a kocsirendezők el
avult házikóját pedig elbon
tották. A váltót.::tl9:fák k&,é 
pedig zúzalék k;, Vicsot szór
tak. 

VZEMLATOGAT As. 
Hatvan állomás 20 fős utazó 
szocialista brigádja az Ikarus. 
gyárban járt. A brigád tag;al 
egyébként má;us 3-án részt 
vesznek majd a Magyar Rádió 
6-os stúdiójában 11orra kerülő 
,,Mesterségünk címere" szo
cialista brigádok vetélkedőjén 
ts. 

- Új vagonokkal gyarapo. 
dott a román vasutak kocsi
park.ja. A „Grivica Rosie' 
gyár megkez,d te az elsó 60 és 
SO tonnás ciszternakocsik 
gyártását bitumen és olajter
mékek szá!Utásához. 15 és 
30 tonnás teherkocsik gyártá. 
sába kezdett még a Tumu 
Szeverin-i gépgyár és az ara
di vagongyár is. 

- Dr. Csanádi György kll:t

lekedés- és postaügyi minisz
ter az elmúlt napokban részi 
vett a Fejér megyei tanács 
ülésén, amelyen a megye vas
útállomása!nak körzetesítését; 
illetve a kisforgalmú vasútvo
nalak megszüntetésének terv
javaslatát vi tattá.k meg. 1976-
ig 14 állomást körzetesítenek, 
22 kisforgalmú, elavult (illo
mást pedig megszüntetnek 
Fejér megyében. 

- Gépesítették az elavull 
talpfák cseréjét az egyik ame
rikai vasú tvonalaJcon. Az aggre
gát ,,szíve" benzinmot.orral 
működő hidraulikus hajtómű, 
amely vezérláncokat és gör
gőket mozgat. A gép, amely
nek alvázán egy talpfacsomag 
van, egyenként fekteti le a 
talpfákat. A gép munkasebes
sége 8 km/óra. 

Nyugdíjasokat köszlln• 
töttek a debreceni járműja
vítóban. Az üzem gazdasági 
és mozgalmi vezető! család! 
esten !.attak vendégül azt a 3:1 
nyugdíjas vasutast és család
tagját, akik az elmúlt évben 
mentek nyugdíjba. Az idős 
vasutasokat megvendégelték, 
majd mindenkinek külön-kü
lön egy-egy emléktárgyat ad
tak át. 

CSALÁDI LAKODA
LOM. Nem mindennapi ese
mény zajlott le máTcius 30-án 
a szegedi MAV Petőfi Sándor 
művelődést otthonban. Ott 
tartotta aran11lakodalmát idol 
Sztász György MAV nyugdl
jllll és felesége, vala mint 
ezüstlakodalmát fia, Sztász 
István, a M�V szegedi igaz• 
gat6ság dolgozója, s hogy vég
képp teljes legyen a kép, a 
legifjabb Sztász Györ/111 pedig 
ezen a napon mondta ki tJ 
boldogító igent. 

- A budapesti terntefl bi
zottság április 1 1-én és 1 2-éo 
a Vasúti Főosztály kultúrter
mében kétnapos továbbkép
zést tartott a területi bizott
sághoz tartozó szakszervezeti 
polit'kai iskolák vezetőinek. A 
tcbb, mint 300 szakszervezeti 
aktivista többek között Idő
szerű nemzetközi kérdésekről, 
a szakszervezetek feladatairól 
és a szocialista brigádmoz
galom jelentőségéről és ered
ményéről hallhattak előadást. 

Kt:PZőMOVltSZETl 
TÁRLAT. Huszár lstván fes• 
tömúvész alkotásaiból rendez
tek kiállítást a záhonyi MAV 
művelődési házban. A meg• 
nyitón részt vett Huszár Ist• 
ván festőművész is. 

Felvétel! A BVSC Sporttskola 
felvételt hirdet 1956-58. évben s:zQ
letett fiúk részére. Jelentkezés: 
PéntekJ napokon 14 órakor a 
Bp. XIV.. rt11lság!-parkban (Csömöri út). Farkas József edz6nél. 
A Jelentkez61t tornafe!Bzerell!st 
hozzanak magukkal. 
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MAR AZ AUGUSZTUSI SORSOLASON, 

Ila április 30-ig megvált/a 

GÉPKOCSI -NYEREMÉNYBETÉTKÖNYVÉT ! 
Vóltson géplcocsi-nyereménybetétkönyvet 
az Orsz6gos Takarékpénzt6r fi6kjain61, 
vagy a postahivatalokn61. 
ORSZAGOS TAKARS<PéNZTAR 



Kibontott zászlók 

alatt 

A 
hetvenkilencedik május elsejét ünnepli a világ ,-�
letariátusa. Hol szabadon, kibontott zászlók alatt, hol 
titkos összejövetelen, munkabeszüntetéssel, vagy ép��n 

'a terror ellen az utcára vonulva. Egy azonban kozos: 
a munkásszolidarítás ;egyében, az egvüvé tartozás er.?;étól 
lithatva. 

Csak egy ünnep van, amelyet a világon mindenütt, min
'1en dolgozó egy napon tart: a proletár szolidaritás ünnepe. 
Május elseje seregszemle. Harc a közös célokért. Ez adja meg 
az ünnep legnemesebb értelmét. 

A felszabadult szocialista országok népei a munkában el
�rt alkotó sikereiket-ünnepli/e, a szocializmus győzelmes épí
tésének ú;abb állomása számukra má;us elseje. A tókés or
szágok dolgozói a nagyobb kenyérért, a több ;ogért szállnak 
síkta. De sem mi, sem ők nem felejtik el sohasem, hogy nem 
a világtól elzárta, egymai:ukban élnek. Társaik vannak mil
liárdnyian, akik akkor is testvérei, ha azok más földrészen él
nek, ha más a nyelvük, a bőrük színe. :ts az ó ügyük, a mi 
ügyünk Is, az ő harcuk, a mi harcunk is. 

A proletárnemzetköziség tartalmát az a felismerés adja, 
hogy a munkásosztálynak egységbe kell kovácsolnia eróit, 
mert a kizsákmányoltak érdekei azonosak az egész világon, 
mint ahogyan a kizsákmányolók érdekei is azonosak. 

A munkásosztály és minden elnyomott érdeke a földke
rekségen ma is egy és oszthatat..an: a kizsákmányolás meg
szüntetése, békés, boldog élet. Olyan társadalom felépítése, 
amelyben megszűnik a kizsákmányolás, szabadon és biztonság
ban él. 

Az alapvető cél mellett természetesen a munkásnemzet
köziség ma más formákban jelentkezik, mint évtizedekkel ez
előtt. A Szovjetunió létezése óta nem lehet büntetlenül egyet
len népet sem megtámadni, egyetlen ország munkásosztálya 
ellen sem lehet megtorló intézkedéseket foganatosítani. Nem 
lehet hallgatólagos megegyezéssel, imperialista érdekből a tör
ténelem tényeit meghamisítani. 

O
lyan korban· élünk, amikor az emberiség fejlődésében 
a haladás és a reakció erői, mind fokozottabb össze
ütközéshez, nagy társadalmi sorsíordulókhoz érkezett. 
Hatalmas erők, a szocializmus és a kapitalizmus erői 

vívnak élethalálharcot. E harc jegyét magán viseli korszakunk 
minden eseménye. Az erőviszonyokra jellemz.ő a szocializmus, 
;i béke és a társadalmi haladás erőinek szakadatlan erősődé
�e s fejlődése. 

Az erőviszonyok jellemzője az is, hogy növekszik az im
perializmus, elsősorban az USA Imperializmus agresszivitása. 
Az imperializmus minden módszert és lehetőséget felhasz.
nál, latbaveti egész gazdasági, politikai erejét, hogy megaka
dályozza további visszaszorítását és megtartsa, illetve vissza
szerezze előbbi hatalmi pozicióit. Eszközei közé tartozik többi 
közbtt a gazdasági kényszer, a zsarolás, a politikai manővere
;:és, a fellazítás, a háborús feszültség szítása és az awesszió 
is. 

Ez a tény május elsején is figyelmeztető a világ minden 
dolgozója számára. A közös cél, az internacionalizmus május 
elseje legnemesebb értelme: haTci csapatszemle, a nemzetközi 
munkásosztály összefogása. Szerte a világon hangzik száz 
nyelven: Békét Vietnamnakl Békét a világnak! összefogás az 
im�rializmus ellen, a békéért, a szocializmusért, a demok
ráciáért, a szabad emberi életért! 

Egy világ áll csatasorba és kiáltja: Veled vagyunk Viet
nam! Hónapok, évek, kétévtized óta tart ez a küzdelem. Soha 
el nem lankadó hittel, mind nagyobb erővel és mind győzel
mesebben. Az idei május elseje ennek a küzdelemnek a leg
messzebb _kiáltó, legegységesebb megmozdulása a világ népei
nek csendore, az amerikai imperializmus ellen. 

A vi_l.ág dolg�z?i és a haladó emberek minden lehetőséget 
f<:lhaszn�n'.1k politikai, erkölcsi, anyagi szolidaritással állnak a 
vi_etna_m1 ne'? mellett. Szilárd meggyőződéssel vallják, hogy a 
hos vietnami nép igazságos, önvédelmi harca az idegen beto
lakodók ellen győzelemmel végződik. 

A 
magyar dolgozókban a proletariátus kialakulásától 
kezdve él az in��nacionali_zmus kérdése. Ennek nem 

, egyszer adta tanuielét. A Jelenlegi helyzetben a ma
gy�_r dolgoz�k azzal tesznek legnagyobb szolgálatot 

a nemzet�ozl munkasmozgalomnak, ha minden erejüket ha
zánk politikai és gazdasági erejének növelésére fordít;ák. Eb-
ben a tudatban és eltökélt szándékkal menetelnek a májusi 
z:ászlók alatt a munkás milliók, dolgozó parasztok és értelmlsé
�•ek. 

VILAG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Vándonászló 
átadási ünnepségek 

A VAS ÜT ASOK SZAK SZERV EZETÉNEK LAPJA 

A Minisztertanács és a SZOT 
voros vándorzászlajával ki
tüntetett három vasúti szolgá
lati hely, illetve üzem közül 
elsőnek a Nyugati csomópont 
dolgozóinak adták át a ván
dorzászlót. A Nyugatiban ren
dezett ünnepségen megjelent 
Párdi ImTe, az MSZMP Köz
ponti Bizottságának tagja, az 
Országos Tervhivatal elnöke, 
Rödönyi Károly miniszterhe
lyettes. a MA V vezérigazgató
ja, Szabó Antal főtitkár, dr. 
Bakos Zsigmond, a VI. kerü
leti Pártbizottság első titkára. 

XII. EVFOLYAM, 9. SZAI\I Ara 40 fillér 1968. MA.JUS Z. 

Markó László állomásfőnök 
jelentése után Párdi Imre 
mondott ünnepi beszédet, majd 
Szabó Antal főtitkárral együtt 
átadták a Minisztertanács és 
a SZOT vándorzászlaját a cso
mópont vezetőinek. 

A szombathelyi járműjavítóban 
átadták az elsíí javított Diesel-motorkocsit A záhonyi vasutasoknak áp

rilis 25-én Rödönyi Károly 
miniszterhelyettes, a MA V ve

Geröly István armaturai·avitó, zérigazgatója és Gyócsi Jenő a Korszakzáró és egyben új . ságát, s bejelentette, hogy 
utat nyitó pillanathoz érkezett 1975-ben az ország utolsó gőz
el április 12-én a szombathe- mozdony javító bázisa a 
lyi járműjavító: elkészült az Landler Jenő Járműjavító is 

első ;avított AB 358-as Diesel- búcsút vesz majd a lokomotí
motorkocsi, s ugyanakkor II voktól. 

vasutasszakszervezet elnöke 
Völgyi ImTe hegesztő pe:lig adta át a vándorzászlót. 

gőzmozdonyjavitás megszúné
sének szimbólumaként búcsúz
tatták az utolsó gőzmozdonyt. 

vezérigazgatói dicséretet ka- Az Északi Járműjavító ün
pott. Tízen részesültek kiváló nepségére lapzárta után, ápri
dolgozó jelvény kitüntetésben, !is 27-én kerül sor. A 100 esz
s közel negyvenen kaptak ju- tendós üzem vezetőinek Rödö-

Végezetül a becsületes, ered- talmat. nyi KáToly miniszterhelyettes, 
ményes munkáért a miniszté- _ ha _ az Allamvasutak vezérigazga-
rium nevében köszönetet mo;:i- tója és Szabó Antal főtitkár 

Az ünnepségen jelen voit 
dT. Csanádi GyÖTgy közleke
dés- és postaügyi minisztf!r, 
Rödönyi Károly miniszterhe
lyettes, a MA V vezérigazgató
ja, Szabó Antal főtitkár, s a 
vezérigazgatóság több szakosz
tályának vezetője, a megye; 
párt, szakszervezeti és külön
böző szakmai szervek vezető 
képviselői. 

dott valamennyi dolgozónak. 1---------------'-adja át a vándorzászlót. 

A megnyitó után dr. Csanádi 
György beszédében 

feleleveniteUe a jánnúja
�·íló múltjá� s ellsmeröen 
nyilatkozott a vexetőkro"1, 
a munkáskollekiívákróL 

Hangsúlyozta, hogy nemcsak .1 
múltban álltak llelyt, hanem 
most az új Diesel-bázis kiala• 
kításakor is bebízon1,'Ították, 
hogv alkalmasak a vasút dön
tő ;ele11tóségú prc>gTamjának 
megvalósitására. A miniszt<!r 
méltatta a dieselesítés fontos-

A beszéJ elhangzása után 
került sor az ünnepélyes pilla
natokra, amikor miniszteri en
gedéllyel a szombathelyi igaz
gatóság IV. osztályának átad
ták a tapolcaiak 275 126 számú 
gőzmozdonyát, 

a szentesi vontatási telep 
motorkocsiját pedig a sze

gedi vasútlgazgatóság kép
viselői vették át, 

Az ünnepség, az elmúlt év',i
zedekben és a Diesel-javító:n
zis programjának kidolgozásá
ban, végrehajtásában élenjá
rók kitüntetésével, jutalmazá
sával zárult: DikteT József 
mérnök. Kiss István sátorjaví
tó lakatos miniszteri dicséret
ben részesült. Bata Ferenc igaz
gató, Antóni Alfonz főmérnök, 
Józsa Lajos főkönyvelő, Zsirai 
SándoT főművezető, Király 
FeTenc annatura íelszerellí, 

1968 MÁJUS 17-TÓL 27-IG Pá.rdi Imre és Szabó Antal átadják a vándorzászlót Markó 
Lá.szló állomásfónöknek 

Budapesti 
(Hemző Károly felvétele) 

Nemzetközi Vásár 
Ebben az évben számos je

lentős kiállítást rendeznek a 
városligeti vásárváros terüle
tén. A legjelentősebb kétségte
len a BNV lesz, amelyet má
;us 17-től 27-ig 1'endeznek meg. 
Mint minden évben, az idén is 
az ipar és a kereskedelem 
nagy találkozója lesz a Buda
pesti Nemzetközi Vásár. Ezt 
bizonyítja az Is, hogy már az 
elmúlt év végén valamennyi 
hely foglalt volt, s számos or
szág jeLentkezését vissza kel
lett utasítani. 

vesz részt 57 OOO négyzetmé
teTen. A magyar ipaT 50 OOO 
négyzetmétei-es fedett és sza
bad területen vonultatja fel 
termékeit. A vásár előkészü
letei a csarnokokban és a ki
állítási területeken mindenütt 
javában folynak. Naponta ér
keznek az áruk. a ligetben sé
tálók szeme előtt naponta vál
tozik a vásárváros arculata. 

Csak Nagykátáig épül 

második vágány 

A BNV-n 1300 külföldi cég 

A Budapesti Nemzetközi Vá
sárra utazók számára a ko
rábbi évekhez hasonlóan a 
MA V 33 százalékos utazási 
kedvezményt biztosít. 

A Budapesti 1!:pltési Főnök
ség dolgozói az elmúlt év vé
gén adták át rendeltetésének 
a Rákos és Mende között épült 
új második vágányt. Ez - az 
egyébként nagyarányú re
konstrukció - szervesen kap
csolódik a vasúthálózat kor
szerűsítéséhez. 

E munkával kapcsolatban 
kerestük fel Dettai Lászlót, a 
Budapesti Építési Főnökség 
vezető főmérnökét, hogy né
hány információt kérjünk. 

A főmérnök elmondotta, 
hogy ezen a vonalszakaszon a 
korszerűsítési munkálatokat 
ebben az évben is folytatják 
és az ezévi terv: a Mende
Süllysáp közötti második vá
gány megépítése. A munkák 
terv szerint haladnak, s min
den remény meg van arra, 
hogy az éves ütemezést tar
tani tudják. Megtudtuk még 
azt Is, hogy a második vágány 
építésével párhuzamosan meg
kezdődik Maglód és Mende ál
lomások Tekonstrnkciója is. ----------------------------------------, Mindkét helyen szigetperonos 

Szoborpanteon a Közlekedési Múzeum előtt 
Nyolc szobor sorakozik a li

geti fák alatt, a Közlekedési 
Múzeum előtti téren. A közle
kedéstudományok magyar út- · 
törőinek panteonját április 20-
án avatták fel. Az ünnepségen, 
melyen jelen voltak a tudósok 
leszármazottai és tudomá
nyos életünk vezetői, dr. Csa
nádi GyöTgy közlekedés- és 
postaügyi miniszter mondott 
besu!det. 

A múzeum előtt felállított 
panteon - kőbe vésve, bronz
ba öntve - közlekedésünk leg
nagyobb műszaki alkotóinak 
emlékét örök!tl meg. A sort 
Vásárhel!Ji Pál portréja nyitja 
meg, majd Jedlik Anyos, ClaTk 
Adám, Martin Lajos, Schwarz 
Dávid, Csonka János és Kandó 
Kálmán után Zelovich Kornél 
mellszobra zárja a sort. A 
szobrokat Borics Pál, Horváth 
János, Nagy István János, Só
váry János, Szabó Edit, Szo
mor László, Vass Károly és 
Záhorzik Nándor készítette. 

Az avatóünnepség után a 
múzeum . termeiben emlék
kiállítás nyílt az alkotók éle
téről és munkásságáról. 

A szoborpanteon felavatllca után dr. 0c:�nádl GvörlQ', közle
kedés- és postailgyi miniszter meghívott vendégekkel be

szélget 
(MTI Foto Szebelédy Géza felv.) 

aluljárót építenek. Ez utóbbi 
munkálatokat a Hídépítést 
Főnökség dolgozói végzik. 

- Az eredeti terv szerint 
a második vágányt Űjszászig 
kellett volna megépíteni, úgy 
tudjuk azonban, hogy ezt a 
tervet módosították? - tet. 
tűk fel a kérdést a vezetó fó. 
mérnöknek. 

- Valólian így van - han,g
zott a válasz. - A módosított 
terv szerint csak Nagykátáio 
épül meg a második vágány. 
Na(/1/káta és O;szász között 
csak átépítjük, korszeri!sitjüJ; 
a pályatestet. 

- A tervek szerint mikorra 
kell elkészülni a teljes mun
kával? 

- A határidó 1971. E"e az 
időre Rákostól Na(l1Jkátáio 
má,- két vágányon történik 11 
közlekedés. A pálya átépítésé
vel egyidőben az állomásokon 
új domlnórendszeTŰ biztos-í
tóberendezést ú felszeTelnek. 
A pálya korszeriísítése után 
ezen a szakaszon 120 kilomé
terlőTa sebességgel ú közle

kedhetnek a vonatok - fe
lezte be rövid n:vilatkozatát 
n°ttal László vezető főmér• 
nök. 

(szJ,) 
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Vietnamérl 

A vietnami nép Igazságos 
harcát támogató szolidaritási 

A_ szakszervezeti munka tapasztalatai \ 
· a pályafenntartási lőnökségeknél mozgalom napról napra széle

munl.;á.hoz a szakszervezeti sedik. A vasúti szolgálati ne

bizottságok tagjai nem kaptak lyeken újabb és újabb fclaján

megfelelő segitséget a tel"ületi lások történnek a vietnami 
bizottság

.
· munkabizot_tság_ait?I 

I 

nép megsegítésére. A szolnoki 
sem. Emiatt a nagy kiterJede- ,1 f t , · 1

-- ··1 • 
6Ű vonalszakaszokka:1 rendel- pa.ya_ enn artasi ono cseg sza-

kező szakszervezeti bizottsá- 1 j oli XVI. pm. szakas�ú11ak si·o• 
gok magukra hagyva dolgoz- cialista brigádjai 20Jl forintot 
tak. gyűjtöttek össze és fizettek be 

A szakszervezeti bizottság a K-05-ös csekkszámlára. 
és múhelybizott,ágok testü-
l�ti _J

og és hal.ásk?r kibon�8:lw: A Vasút! Foos::tály KISZ
zasa_t még ma '� _f 01·�,w!i��a szervezete is csatlakozott a 
tes?i, hogy a Vasuti Fooszta.;1 . t . k • • ·  , ,_ f . .. 

1968. MAJ U.i. i. 

Anyák napjára 

Az egy évvel ezelőtt lezaj
latt szakszervezeti választások 
során a pályafenntartási fő
nökségeknél új szervezeti 
t·endszert vezettek be. A vál
�ozás lényege a.bban áll, hogy 
•cm pálya.mesteri sza.ka.szon

�cmt, hanem fő-nökségenké-nt 
c-..!a./w,lta.k önálló sza.kszen•e
=rti bizottságok. Korábban egy 
főnökség területén rendsze
:rint ahány pá]ya1r,esteri sza
kasz, a.mzyi önálló szakszerve
zeti bizottság működött. Igy 
bonyolult volt az érdekvédel
mi munka, nem lehetett egy
�éges kép,iseletct biztosítani,  
nem volt éi6szehangolt a szer
vező és nevelő tevékenvség a 
szakszervezeti munkában. 

munkára is jótékony hatással 
vol talc. A kongresszusi határo
zatok ismertetése és helyi fel
dolgozása, a választások ut.á.ni 
tennivalók meghatározása, az 
új gazdaság.irányítási rendszer 
bevezetéret efökészítő politi
jcai tev-ékenység, a Munka 

Törvénykönyve és a MAV 
Kollektív Szerződés ismerte
tése eredményesen zajlott a 
fönök-s5gek területén. A szah
s::ervezeii munka tartalmában 
legegyenletesebb fe;!ődést a 
terézvárosi és a szolnoki pá
lyafem1tartási főnöksécmé; ér
ték eL A hatvan-algótarjáni 
és g;·őri pályafenntartási fö
nö:'"5-,.geknél pedig a ha-
tározstokat a műhelybi-
2otlságo•c részére írásban 

és az igazgatóság intézkedései 
,
· �ie "?�. � :1?noz e, a �u� · 

i•égrehajtásá'l'a adott r&vid ha- oalm1 ifJusug, na.polc '.d.iJe 
táridő követketiében a helyi 

I 
alatt a fiatalok 40 OOO for1mot 

szo!.gál.áti vezetök nem adnak gyűjtöttek és fizettek be a 
lehetőséget arra, hogy a vezető 

1
, szolidari(ási alapra. 

1

1 
testülete/e és választott ti.szt-
ségvise!ől, a demokrácia köve- ; A s::él.esfehérvári pálya
telf1!é�yei ·-.-rint alalci:_ha�sák I fenntartási fönökség dolgo.:oi 

1 k, �llá.�pont1:i-kat: Kulon?S�m 1 28 813 forinttal segítik a v1el
a berfeJles.zte,, Jutalmazas. a I nami népet D" , t · 11 f a 

Az új szervezeti 
rendszer bevált 

is kiadják. !gy az ellen
őrzésnek kedvező fe1tételei 
al2k'Ulna.k ki a műhelybizott
ságn6.l., 

A budapesti területi biwtt- Helyes munkamegosztás ala-
munka anyagi és e1·kölcsi el- l • 

, .' , icsere 1 � 1 1 
ismerése, de más jelentős IX-es mon palyameslcn sza
mun.kaszervezési é<; a dolgozó- kasz dolgozóit, akik egynapi 
kat érintő intézkedéseik során keresetük 00 százalékát ajú:i
hat ked\�zótlenlil ez a gya- lották fel. 

sá.g a közelmúltban lwzel 7000 kult ki az szb és a szakaszok dolgozót foglalko?tató 9 pálya- műhelybiwttsá� között. fenntartási főnökségnél meg- Ennek következtében egys::evizsgálta, hogyan vált be a vá- riisödött a tagság személ11es ér
lasztás során kialakított új dekképviseleténelc ellátása. 
szervezeti rendszer. Hogyan Rövidült a panaszintézés ideje, 
alakult e szervezeti keretben a közelebb került a szakszerve
tartalmi munka, az érdekvé- zeti és munkaügyi panas::ok 
delem és n�velés? Milyen a i ntézése a dolgozólchoz. Egész
szakszervezeti. biwt.tságok irá- séges törekvés tapaszmlható 
nyító tevékenysége és a sm- a kongresszus azon határoza
kaszokon működő műhelybi- tának végrehajtásában is, zottságok szervező, nevelő és amely a testületi vezetés erőérdekvédelmi munkája? Mi- sítését jelölte meg legfonto
lyen a munkamegosztás a 
l,Za:kszervezeti bizottság és a sabb gyakorlati feladaitn.-'llk a 

műhelybizottságok között? szakszervezeti bioottság mun

_Hogyan fejlődött a sza.kszerve- kájáb.a;n.. 

korlat. A szakszervezeti bi-
zottság ir:ínyító munkájának 
fejlődése ellenére több Szak-
szerv�zeti _bi_zottsági, és mi!-- I A HIVATALOS LAPBÓL 
helybizottsa.gi tag meg forma- 1 
lis kötelezettségének sem tesz 
eleget, nem végzi el teljesen a 
reá háruló munkát, a vezető
ségi értel.:ezletről is gyakran 
hiányilk. 

Többet 
a szakaszokon 

A Htvatalos Lapból a szakszer
vezeti bizot.tsúgok es a dolt1ozól� 
figyelmébe ajánljuk a következő-
lcet :  � 

lJ. számból:  126880/1957. 3. A. A 
Vasúti Ruházati Utasítás egyes 

1 pontjainak módosftása. 
16. S7.ámból : 10748�/1963. 3. C. A 

1 1\IAV-kerüleU orvosi szolgálat át
szervezése. 

Edesan;,,a,J Milyen eg-ysz<: rű és milyen megható ez a szó! 
Kifejez minden ér,:ési, minden szeretetet és ragaszlwdá.st. De 
mégis kevés a szó, /;,evés a köszönet, amellyel az anyai szív

nek, a gondos.k.odó, féltő, s=eretetnelc tartozunk. Az év min
den napján, de ezen a na!-)011., május első vasár-napján küW
nösen kösúinet és hála illeti az édesanyák.a t, akik fáradságot 
és áldozatot nem ismerve nevelik, gondozzák gyer1nefoeiket, 
akik szfoülc minden szeretetével a,z övéikért dolgo:::nalc. 

Az anyálc napján hálával köszöntjük a va.sutas édesan11<i
kat is, hiszen az ő munl(.ájuk, szeretetük és gondoslcod<isul, 
közvetve és közvetlen hossz'Ú évek óta szolgálja a vlU11t 
ügyét. 

zeti demokrácia és milyen A szakszervereti dem-0.!crácia 
-módszerekkel, hogyan lehet fejlődése nem azonos színvo
·továbbf ejleszteni a főnökségek nalú és ütemű a vizsgált te,rü
terü.letén a· szakszervezeti leteken. Ennek ellenére hatá
.mmtka hatélronyságát, akció- rozott fejlődés jelei nulrhetölc 
l,épességét, módszereit? le valame,inyi pályafennta.rtá-

A műhelybizottságok irányí
tá.'iát, munkájulc segítését és 
ellenőrzését kedvetlenül befo
lyá;soiija, hogy az szb-titkárok 
keveset tartózkodnak a szaka
szokon. Nem segítik elég gya- 1 
korlatiasan a műhelybizottsági 
munka =ezéret, irányítá
sát. 

Megfeleltek a nagyobb Követelményeknek 
si fónö/Jség s.iaksuM,ezeti éle-

Az elmúlt 14 hónap tapasz- tében. Bár a 9 fónö'cség átla
talatai bizonyítják, hogy a gában a ta-gság sn S7.ázaléka 
szakszervezet elll1ökségének vett  részt az 1967. évi utolsó 

A szegedi és II pécsi területi bizottság küldöttértekez!.ten 

határozata helyes és i,,.dőszerú ed · Jó ütemben és :megfelelő 
odott számot II végzett munkáról 

'-'Olt. A határozat véd,:ebai'tása 
n

egy 
evi ta

ggyillé�ken, az színvonalon foJv-ik a szakszer- A SzakszervezeLek Országos 
.,.. egyes szakszervezeti bízott�- ; • �anácsa XXI · Va t k 

,- a főnöks>égenkénti szak- gok területén awnl>an nagy a vezeti bizalmiak oktatása. i 

• es a su aso • 

µervezeti, politikai és érdek- különbség. Székesfehén,áron Ugyanakkor a szakszervezeti Szakszervezete VII. kongresz

s:--..onkénti múhelybizottságok 65, a Kri.szti1?avárosba11. 63, a bizottságok és műhelybizottsá- szusa úgy határozott, hogy a 
l.étrehozása - óta javult a győri p,ílyafenntaxtá.s:nál 77, go1c munkáiában a bizalmiak Szakszervezet a választott tes
szert!eezti, politikai és érdek- SzolMki:m 78, Tc-rézi:árosban t.evékenységéne..1<: ·· rC11dszere:;, tületének évenkfot egy kül
véde!mi munka hatékonysá.ga. 92, az angya.lfö/di és a hatvam- módszeres segítése, a szak- öött értekezleten kell számot 
A legtöbb főnökség területén ealgótarjá.ni pá]J·afenntartf�S'i szervezel i csoportélet kialakí- d . , ká , 
3-12, a győri pályafenntartási főnök.s.égek.né! pedig P.B száza- tása, a közvetlen szakszerve-

a m ;. veg�
�

tt _m
b
u_n r�l . A 

főno··ksé!! területén közel 20 l ' zeti demokrácia érvényesítése szege i teru eh izottsag en-
- ekot is meghaladta a tagság l f 1 d · 

százalékos javulás tapasztal- reszvét.ele. még nem kielégítő. � · ne, a e a atanak tett e-Jeget, 

ható a választás előtti időszak- A tapasztalat.ok sokkal gaz- amikor 1968. április 1 1-re ösz-
hoz viszonyítva. A legalacso- dagabbak, minthogy e cik..� 

szehívta a küldöttértekezletet. 
Az elnökségben helyet foglalt 
Lindner József vezérigazgató
helyettes, a Vasutasok Szak
szervezete központi vezetősé
gének tagja, Kos;i_orús Fel'enc, 
a Csongrád megyei pártbizott
ság munkatársa, Kiss Károly, 
a szegedi igazgatóság vezetöje, 
Krekó Ferenc, a szakszervezet 
társadalombiztosítási osztályá
nak vezetöje, 

részt jó vállalati gazdéll.:odás
sat ki kell vivni a Vll$Ut3S dGL• 
gozók megelégedését, l\Iind• 
ezért a célért a szakszervezet 
nagyon sokat tehet. 

uyabb tagdíjmorál 93, az álta- Több segítséget keretiében. részleteznl lehetett 
lános pedig 9i>-96 százalékos: 

várnak volna a több hétig tartó vizs- Egészséges munkakapcsolat 

Koszorüs Ferenp, q �-sopg,. 
rád megyei Pár�bizottság párt
és tömegszervezeti osz�ályánall 
vezetője hozzászólásában ki
emelte, hogy a területi bizott
ság az 1966. május 10-i hatá

rozat megvalósítása érdekébm 
eredményesen tevéken11kedett, 
Ez azt eredményezte, hogy az 
igazgatóság terliletén tovább 
nőtt a szakszervezet és akti• 
vislái tekintélye, A vasutas 
dolgozók mindinkább maguk
nak érzik a szakszervezetet les 
bizalommal fordulnak hozzá. 
Ez igen fontos politikai ered
mény! 

1\fagasa.bb színvonalú a szak- gálat eredményeit. Csupán 
sze-rvezeti bizottságok vezetési, néhány fontos vezetési és 

Acsai Mihály, a területi bi-

szervezéJi készsége, tevékeny- A pályafenntartási munl,a módszertani kérdésre igyekez-
zottság titkára részletesen ele-

sége, egységesebb az érdekvé- sajátos.s.ágai jól ismertek. A tünk a figyelmet felkelteni. 
mezte a választás óta végzett 

df!!mi munka. Javulóban van. dolgozók ré'"..egezódése, a mun- Most a legalapvetőbb feladat: 
munkát. Elmondotta többek 

de még mindig nem a kívánt kahelyek szétszórtsága külö- még hatékonyabbá tenni a pá- között, hogy a beszámolási 

színvonalon áll a politikai ne- nösen gondosan szervezett lyafenntartási dol:,ozólc kö- időszakban a területi bizottsag 

velő tevékenység. Javult a �za.1<szervezetl munkát, re.nd- zötti szak$zervezeti munleát. arra törekedett, hogy az alap-

vezetős.égek politikai, általá- szeres és módszeres vez.etést szervezetek irányításában biz-

nos és szakmai műveltsége, igényel. A választás utáni KOVÁCS JÁNOS tosítsa az egyöntetűséget, szer-

erősödött akcióképességü:k. vezze, segítse, és ellenőrizze a 
Néhány kivételtől eltekintve, ,----------------------------. határozatok végreha;tását, 
rendszeres a tudatosan és azonkívül mind a függetleni-
programszerűen szervezett tett politikai munkatársak, 
vezetőségi munka. A szak- s en ed ,, 'f mind a társadalmi aktívák ré-
6Zervez21tj bizottság,:;k többsé- z V e ye a vasu szére egyik legfontosabb fel-
génél kiépültek a társ.adalmi adatként jelölte meg az egész-
bizottságo!c. Nem rajtuk mú- séges munkakapcsolat kii.lakí-
lott azonba,n, hogy munkájuk Kőszegi Béla nyugdíjas ve- a lakásába hatalmas terepasz- tását a szakszervezeti bizottsú-
színvom:la, módszeressége, ha- zető főellenőr llJflr 1960-ban talon, egy mozgó, eleven vas- gokkal. 
tékonysága nem a kívánt szín- elbúcsúzott a vasúttól. Az egész ·úti birodalmat varázsolt. Sa
Yonalon áll. A szakszervezeti életét a sínek birodalmában ját maga állította össze a kis 

bizottságok mellett működő élte le, szenvedélyesén szeret- vasút minden darabját. Talá

társadalm.i munkabizottságok te munkáját, a pöfögő mozdo- lunk ezen a terepasztalon kör
tevékenységének eredménye nyokat, a tovasuhanó vonata- vasútat kitérővágányokkal, 

jelenleg még nincs arányban kat. fényjelzőket, felvételi épülete

,soorgalmukkal. törekv<i.:ülrkel. Nyolc éve már, hogy oda.ha- ket, váltótornyot, alagutat, hi-
za van, nyolc éve annak, hogy dat és sorompót, egyszóval 

A főnö!csége!< központjában nem hívja a vasút, hogy nem mindent, ami egy igazi nagy 
működő s.zak:;zervezeti bi.z,o,tt- kell dolgoznia. Azaz mégsem. vasúton található. 
ságok és a szakeszokon szer- A nagy vonatok közlekedését Kőszegi Béla bácsi egyéb-
vezett műhclybizott:ságok az valóban nem kísérheti figye
új szerve=eti feltételek között lemmel, de dolgozni azért ként nyolc év óta tagja a Ma-
1;.evesebb bürokráciával és te1·- nyole év óta is fáradhatatla- gyar VaStítmodellezők Orszá
méketlen vitától mentesen. ha- nul dolgozik. !gy történt, hogy gos Egyesületénelc is. 
tékonyabll érdekvédelmet 
ny,íjtanak a sz.tJ.kszervezeti 
tagsá{lnak. E szer,·ezeti rend
szer elónyei é3 éle�k.épes;.·�ge 
mindenekelőtt abban vru1, 
hogy teljes szervezeti és PO
litikai összhang van a főnö!,
sél(ek gazdasági, szervezeti 
felépi tése és a swkszervezeti 
feléoít:és között. így a műszaki 
gazdasági tevékenys-ég moz
gi:.l:ni támogatására összehan
goltan, jobb lehetőségek nyíl
tak. E lehet&égekkel a l<''l
t!:ibb szakszervezeti bizottság
nál becsületesen éltek. 

Javult 
a tartalmi munka 

A beszámoló megálJapílotta, 
hogy az új gazdasági ir!myí
tási rendszer bevezetés!!nek 
előkészítési évében, 1967-ben 
a területi bizottság és az alap
szervezetek megfeleltek a na
gyobb követelményeknek és 
ennelc is köszönhető, hogy 
1968-ban, a reform beveze
tésekor a terület szolgálati he
lyein szinte zökkenőmen�esen 
történt a folyamatos átállás, a 
szakszervezeti bizottságok a 
dolgozók között végzendő ter
melési agitációs tevéká'nység 
színvonalát emelni tudtá!é, 

A beszámoló az értékelés 
után foglalkozott a soron levő 
legfontosabb közép- és �•lap
szervezeti szakszervezeti fel
adatokkal, majd a felszólalá
sok következtek. 

Egységes szemléletet 

áruszállítási igényeket maxi
málisan kielégítse. 1968-ban 
el kell szállítani 412,5 millió 
utast és 117  millió tonna árut. 
Tudomásul kell venni, hogy a 
bevételi és ráfordítási terv 
teljesítése nélkül a vasút előtt 
álló feladatokat nem lehet 
megoldani. Ennek érdekében 
egyrészt ki kell elégíteni a 
népgazdasá.gi igényeket, más-

Az újszerű kezdeményezés 
helyesnek bizonyult. A kül
döttértekezlet elérte célját. r ,e
szűrte a tapasztalatokat és 
előre mutatott. 

A pécsiek éltek az önállósággal 
A pécsi területi bizottság 

április 23-án a dombóvári vas
utas kultúrotthonban adott 
számot a küldöttértekezletnek 
egyéves tevékenységéről: 

Nem kisebbítette a beszá
molás jelentőségét és idősze
rűségét az a tény sem, hogy az 
egy évvel ezelőtti választások 
során igen so/c új funkcioná
rius került a vezetőszervekbe, 
szervezeti változás következett be, új szervként jött létre 
maga a területi bizottság is. 
Egyidőben kellett tehát az új 
szervezeti formáknak meg
felelő módszereket kialakíta
ni, s elJátni a szakszervezeti 
tennivalókat. 

Kinczli József, a területi bi
zottság titkára a beszámoló
ban részletesen elemezte a 
választás óta eltelt időszak 
eredményeit és hibáit. Végig 
vonult a referátumon az :i 
gondolat, hogy a sikerekben és 
stlcertele1tségekben egyaránt 
része volt az igazgatóság te
rületén tevékenykedő vala
mennyi szakszervezeti aktivis
tának, szakszervezeti tagnak. 
Alkalmas volt ez a felmérés 
arra, hogy leszűrjék a tapasz
talatokat, felszínre ker!iljenek 
azok a feladatok, amelyekben 
nem volt megfelelő az előre
haladás. 

s::akszervezeti bizottságok míi.
ködéséről, tevékenységéről i.!. 
Nem fukarkodott a beszá• 
moló sem dicsérelekben, sem 
elmarasztalásokban, 

Részt kérnek a munkából 

A logikai sorrendet és a be• 
lyes iranyvonalat biztosította, 
hogy a felsőbb szervek haiá• 
rozatainak végrehajtása, el
sősorban szakszervezetünk 
VU. kongresszusának határo
zataiból adódó feladatok konlt• 
retizálása képezte a jelentés 
vázát. Példaként szolgálhat a 
jelentés arra: liogyan kell u 
önállósággal élve, a sajátos 
viszonyokat figyelembe vétia, 
all.almazni a határozatokat. 

A felszólalói< egyértelműen 
pozitívnek értékelték mind a 
beszámolás tényét, mind a 
munkáról adott értékelést. 
Valamennyien hangsúlyozták; 
hogy részt kérnelc a további 
feladatokból, érzik feleló1sé• 
güket a munka továb bí ;am
tását illetően. 

Az értekezlet határozat()t 
fogadott el az elkövetkezen• 
dő idők teendőire. Kötelessé
gévé tették valamennyi szak
szervezeti bizottságnak, hogy' 
a beszámolót a tagsággal Is· 
mertessék. 

A kor.íbbinál kedvezőbb szer
vezeti kőrülmi:nyek a tartalmi 

Kőszegi Béla ny. fóellenór nagy érdeklódéssel magyarázza 
vendégeinek a já�vasút működési. elvét 

Lindner József vezérigazga
tóhelyettes a vita során arra 
kérte a küldötteket és a terli
letl bizottságot, hogy minden 
swlgálati ágnál segítsék ldala
kftani a vasúti közlekedésben 
az egységes szemléletet. 

A területi bizottság mun
A vasútnak továbbra Is az a kájának érték.elés-én túl 

feladata, hogy a személy- és igen helyesen - szó esett 

A küldöttértekezleten me,t• 
jelent és felszólalt Gulyás JI• 
t'OS, a szakszerv.ezet titkára 

a is. 
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Köszöntjük a kitüntetett szolgálati helyeket, f őnökségeket, üzemeket ! 

A századik esztendő . . .  
Jubileumához méltón állt helyt 1967-ben 

az Északi Járműjavító 

' Virágos sarok a folyosókon, külsőség is lehet, s nem min
cserepes növények a gépek dig jellemzi egy üzem belső 
mellett, az üzemrészekben. életét - mondhatja az olvasó. 
Ahol az elmúlt tavaszon még Ám az Es:::aki Jármtljavitó
használaton kívüli síneken ban mindez nem formaság 
botladozott a riporter, ott most csupán, hanem egy szervez.ett
aszfalttükör teszi a közlekedé- ségre valló munkastílus egyik 
sí:, utat járhatóvá, biztonságo- kifejezője. Az első tapasztalat. 
sá .(Az üzem 19 ezer 800 négy- amely segíti a látogatót, hogy 
:::e.tméternyi területét asztal- ne kételkedjen abban: mél
toztlik önerőből - zömmel az tán kerillt a Millisztertanács 
elmúlt esztendőben, 11 ezer és a SZOT vörös vándorzász
né1111zetméter területet pedig Zaja - immár neU11edszeT -
park borít.) az fJZüzem címmel tizen1;étszer 

A ,-irágos műhely, iroda és kitüntetett iármújavit6 ü=cm 
,iyárudvar, az aszfaltozott út biTtokába. 

I 

Jubileumok es::lendeje 

Aligha kell a vasutas olva- donyok 436 nappal, a Diescl
sóknak közelebbről bemutatni motorkocsik 588 nappal, a Die
az Északit. Köztudott, hogy sel-mozdonyok pedig 1224 
1961-ben ünnepelte fennáL- üzemnappal többet lehettek a 
lásának századik évforduló- forgalomban ! 
ját - a tíz évtized töt·téne- Az eredmény e!Gréséhez téve! cikksorozatban foglal- természete�en nem volt elekozott annak idején a lapunk. 
De a századik évről érdemes gendó az akarat és a jósZ.:.n
részletesebben írni, hiszen a dék, szervezési intézkedések
tavalyi esztendőben érdemelte re is szül-:sGg volt. A nyomá'l
ki az üzem a nem mindenna- ványok javítását például ré
pi killintetést. Pontosabban : az gen 4-5 helyen vé�zt.é:- ..1z 
1967. évi munkájával. üzem különbözó területein -

- Elsósorban annak köszön- tavaly összevonták. A vi1-

hető a ,iker, hogy nemcsak lamos ha;túmotorok javításit 
fgye1;eztíink, hanem ;ól is dot- szalagosítotH1:. Mlr.dez meg
goztunk _ véli Tocsik Károly kívánta a dolgozók átcsopor

fömérnök. tosítását is - a kollektíva 
megértését és szervezettségét 

üzemi balesetekre terelődött u 
beszzlgetés, a választ szomorú 
sóhaj előzte meg. 1967. e tc
kintetber is a „frontáttörés" 
év.e volt. A zsúfolt műhelyek
ben rendet teremtettek a mun
kapadok körül, szabaddá tet
ték a közleked�si utakat 
s egymásra is ügyelve, óva
tosabban végezték munkáju
kat. 

S:ocialisla brigádol,, 

üzemrészek 

ltL is - mint a munkaver
Sc. ,, más területein - a szo
cial:sta brigádok tagjai jártak 
az élen. 1966-ban 116 brigád 
küzdött 16i0 fővel, 1967-ben 
máT 144 brigád versengett 19.íO 
doloo=6,_,a.z a s::ocia.lista cim el
nyeTéséért. Az 1907-es munka 
a,apj:in avathattak első eset
ben szociRlista üzemrészeket 

- a rugókovács-részleg és a 
forgóvázgyártó-részleg érde
melte ki a szocialista clmet. 
Tizenöt szocialista brigád pe
dig kiemelkedóen jó munkájá
val elérte, hogy - a meó ki
küszöbölésével - részt vehe
tett az önátvevö mozgalom
ban. 

Felelősségteljes vállalkozás 
a jó brigádok közül egyet is  
külön említeni. Reméljük, nem 
sértődnek meg a többiek, ami
kor dicsérőleg írunk a Diesel
osztály Orbán János vezette 
kiméró-brlgádjáról (a legké
nyesebb munkát végzik el ki
fogástalanul), a villanymoz
dony-osztály ifj. Nytrati József 
vezette próbatermi brigádjá
ról, vagy a Diesel-osztály 
nagyszerü nevelőmunkát vég
ző. Ben7:ő László vezette lég
fékes brigádjáról. 

Az J::szakl tavaly első helyen 
végzett a MA V jérműjavítói
nak munkaversenyében, a ko
rábbi éveknél is hat.ékonyab
ban segítette a vasút munká
ját. teljesítményével kiérde
melte az MT-SZOT vörös 
vándonászlaját. Ez az ered
mén11 az üzem szinte 1:ala
mcnnyi dolgozóját dicséri. 

Földes Tamás 

- S hogy ;ól dolgoztunk, bizonyítja, hogy ez zökkenő
abban ;ele:itós s=erepe oolt a mentesen ment véabe. Kö=
mun1cavcrsenynek, amelyet a pontosították a kompresszo
NarJY O1;tóberi Szocialista For- Tok javítását is, 8 megoldották 
Tadalom 50. évforduló;a és azt a korántsem kö,mtr,'.i fel
iizemiink 100. születésnapja adatot, hogu mind a felújitott 
tis=teletére hiTdettiinl. meg - kompTesszorokból, mlnd a kiteszi hozzá a szakszervezeti bi- ;avitott fódarabokból míncliq 
zottság titkárát helyettesítő legyen a Taktlirban tartalék. 
Kassai József, az szi> munka- Munkában a Nyii-ati-brig,d. Kiizrpen a hrigidvezetó látható 

A Minisztertaná� és a SZOT vörös vándorzászlajával 

kitüntetett szolgálati helyek 
A Minisztertanács és a Szak

szeTvezetek Országos Tanácsá
nak elnöksége az 1967. évi ki
magasló eredmények alapján 
::iz alábbi három vasúti szolgá
lati helynek, illetve járműjaví
tó üzemnek ítélte oda a vörös 

vándorzászlót a vele járó 
pénzjutalommal: 

I .  Záhonyi csomópont, 
2. Budapest-Nyugati cso

mópont, 
3. MAV 11:.szaki Jármű

javító Ozem 

A vasút élüzemei 
Az 1967. évi eredtminyek 

alapján az alábbi szolgálati 
helyek, fónökségek és ü::eme1c 
nyerték el az élüzem címet a 
velejáró pénzjutalommal: 

Gyór, Rákos, Nyíregyháza, 
Szombathely. Celldömölk, 
Kecskemét, Pécs, Dombóvár, 
Szentes vasúti csomópont, Mis-

ko!c-Gömön, Diósgyőr-Vas
gyár állomás, Hámán Kató fű
tőház és szertár, Hatvan-Sal
gótarján, Veszprém Pályafenn� 
tartási Főnökség, Szeged Táv
közlési és Biztosítóberendezési 
Fenntartási Főnökség, MA V 
Járműjavító Üzem. Székesfe
hérvár, MA V Kitérőgyártó 
Üzem, Gyöngyös. 

Jlezéri/az/atrJi e/ismetésben részesült 
szolf lilati helyek 

Az 1967. évi eredmén11ek 
alapján az alábbi szolgálati 
helyek, jármújavító üzemek 
és fő11-0kségek részesültel, ve
zé1'i{]azgató! elismerésben és 
pénzjutalomban: 

BUDAPESTI 
IGAZGA TÓSÁG 

Balas. agyarmat, Pusztasza
bolcs, Kisterenye, Bp. Duna
part, Salgótarján-külső. Tata
bánya-alsó, Tatabánya-feL<ó. 
Bp. Keleti, Bp. Déli pu., Szol
nok állomás, Balassagyarmat, 
Pusztaszabolcs. Bp. Keleti, Bp. 
Déli fűtőház, Bp. Keleti Vill. 
Fennt. Főn.. Bp. Jobbparti 
Biztosítóberendezési Fenntar
tási Főnökség. 

renye. Sárospatak, Jászapá!i, 
Miskolc, Szerencs fűtőhá21, 
Miskolc szertár, ómlskolci, 
Hatvan-Füzesabonyi Pálya
fenntartási Főnökség, Miskolci 
Távközlő és Biztosítóberende
zési Fenntart.ási Főnöks�g. 

SZEGEDI 
IGAZGA TÓSÁG 

Bekéscsaba, Kiskur-félegy. 
háza. Lökösháza (Curticll, 
Hó<lmező,·ásárhely .íllorruí.J. 
Kecskemét, Kiskunhalas Pá
lyafenntartási Főnökség. 

PÉCSI 
IGAZGA TÓSÁG 

védelmi felelőse. Néhány e&zten<leje, ha az u,cmzö .K.üroly felvétele) 
j Ha egy jól <lolGOZÓ kollektl- ,---------------------------------------, 

va a korábbinknál is kiemel-

DEBRECENI 
IGAZGA TÓSÁG 

Dunaújváros, Nagy:-anizsa 
Bátaszék, Gyékényes ál lomás'. 
Dunaújváros, Bátaszék. Kapr.s. 
vár fütőház. 

ke<lóbb eredményt kíván el
érni, mindenek eHitt _zámot 
ke11 vetnie a hiányosságokkal, 
saját fogyatékosságaival. Idé
zünk a szakszervez.,tl bizott
ság tavaly novemb<!rben ké
szített jelentéséből : ,.A t:úl
lalat dolgozói müszaki T;onfe
Tenctákon, teTmelési tanácsko
zásokon v!tattt!k meg a ver
seny célkitűzését, a szakszer
vez!?ti bi=ottság által kiadott 
éves terv-tránys:::ámok alap
ján tették meg vállalésai1'..<!t. A 
vállalások elkészítésénél job
ban méTlerre!ték a lehetősége
ket, a hel11i 1:örültnényeket és 
fgy a vállalások taTtalma, re:i
li!ása sokat javult, a legfonto
sabb gazdaság! feladatokTa 
összpontosult." 

A vasúl tükre 

A mag11ar vasút ór'.ási fe;lö
dését talán sehol má,"11.tt nem 
lehet úg11 érzékelni, mmt az 
Eszaki jármújavltóba ri. Még 
a íe!szabadulást követő évek
ben is a gözmozdonyokat. a te
hervagonokat és azt az el
enyészően kevés Dlesel-mo
torkocsit javították itt. ame
lyek akkoriban a MAV birto
kában voltak. A gőzmozdo
nyok azóta elköltöztek Innen, 
s a hatvanas évek elején szük
ségessé vált egy közel 800 dol
gozót foglalkoztató új ilzem
rész átadása - kizárólag a 
Diesel-mozdonvok és motor
kocsik Javítására. Majd me<1-
Jelentek az első korszerű vil
lanymozdonyok is. s ez utób
biak száma is n6ttön nő . . .  

- Eveken át komoly gondot 
;clentett, hogy !l ;aví!ásra �-á
T6 jáTmtlvek átftttári ide;ét 
coves mo=donvtfpusokn.ál ne'll 
tudtuk teljesíten! - mondja 
Csliki Sándor. a szakszervezeti 
bizottság termelési felelőse. -
Dolgozóink t>álla!tlik. hoQ1/ a 
killönbözó iármúve1, átfutási 
tdeiét átlagosan C'1l/ nappal 
csöl';keiitik, s a hntáridőket 
mlndenkOT igyekeznek betar
tani. 

A számszerű adatot mAr a 
főmérnök közli : 

- A vállalás eredmén11e
ként, az átfutási idő l.erövídi
tése miatt a MAV 2248 üzem• 
nal>J)<ll többet dolgoztathatta 
vontató :láTmavett, mint az 
el6%6 évbffl • , • A villanymoz-

l Nyugati csomópont 
rászolgá lt a kitüntetésre 

Már az 1966. évi gazdasági 
eredmények sejtették: a Bu
clapest-N11ugati csomópont a 
legjobb úton halad ahhoz, 
hogy másodszor is megszerez
hesse a Minisztertanács és a 
SZOT vörös vánclorzászlaját. 

Az előjelek jóknak bizonyul
tak, s a titkon remélt óhaj is 
beteljesedett. A Nyugati cso
mópont 1967. évi jó munkájá
val kiérdemelte a legjobouk
nak járó kitüntetést, az MT
SZO'l' vörös vándorzászlót. 

Átgondolt, 
tervszerű munka 

MaTkó László állomásfőnök
kel, T6falvi Istvánnal, a szak
szervezeti bizottság titkárával 
és Ugrai Imrével, az szb. ter
melési íelelősével rövld szám
vetést végeztünk. 

- Az 19G6-ban és az 1961 
első félévében elért élüzem
szint, illetve annak túlteljesí
tése - kezdte a beszélgetést 
az állomásfőnök - lelkesítet
te dolgo=óinkat, s a j6 munká
val járó anyagi elismerés na
gyon is ösztönzően hatott. 

- Nem mtíLt el 111�p - veszi 
át a szót az szb-titkár -, 
1?01111 ne beszéltünk volna a:11 
emberek1:el, a csomópont dnl
gozótval személyt �s tá1'ln}i 
balesittekről. Tartottunk bal
eseteLháritást ankétot. t:a/.c
mint az elófOTdult baleset•k 
tanulságát uolgálatba lépés 
elótt ismertettük a dolgozú�
kal. Ennek a felvilágosító 
munkának és a munkavédel
mi megbízott jó munkájának 
köszönhető, hogy a személy! 
és tárgyi balesetek a bázls
idósz!!khoz képest jelentősen 
csökkentek. 

Amir61 a számok beszélnelc 
Kedvezően alakult a Nyu�a• 

ti pályaudvaron a személ yszál
litó vonatok menetrend sze-

rinti indítása is. A bázis idö-
1.:Bklwz �·iszonyitva 1187 -:;o
nattal ind11otta1, többet, s en
nek eltenere a 1:ésve indftot: 
vonatok száma mégis csök
kent. Jó eredményt értek el a 
Nyugati dolgozói a ra!rndóla• 
pos árutovábbításnál. Az elő
írt 500 kilogrammal szembt:n 
561 kilogrammot továbbítottak 
rakodólaponként. Ennek .. .-ed
ményeképpen az egy kocsiba 
berakott árumennyiség 0.18 
tonnával emelkedett. 1gy az 
elmúlt tervidőszakban a bera
kott 67 033 kocsit figyelembe 
véve 12 066 tonnával szállítot
tak el többet, s ez 1688 ko
csi megtakarítását jelentette. 

- Helyes és gazdaságos ve
zényléssel elértük, 1tO{l1J az egy 
szolgálat! órára eső vonatkilo
métert az el6lrt szint felett 
tudtul; tel;esiteni - kapcsoló
dott a beszélgetésbe a termelé
si felelős. - A szervezett for
galmi és műszaki mun1ca ered
ménye, hogy a nemzetközi v�
natok „ho=ott" késését minden 
esetbcii csökkenteni tudtuk. 
Orvendetes az is, hOfll/ a szál
lító fe!e1:ke1 igen j6 a kapcso
latunk. Az elmúlt évben kö
tött komple.r brigád-szerződés 
eredményeként: tonnatervün
ket 64 115 tonnával túltel;esí
tettük. 

Az állomás vezetői elmon
dották még, hogy az egy r.-.A
zsára eső bérköltséget 0,05 f� 
rinttal csökkentették. s !gy 
52 G71 forintot takaríthat,ak 
meg. Anyag és áramtaka�·t'kos
sággaJ pedig összesen 145 ezer 
forint hasznot hoztok. 

Az állomás gazdasági és 
mozgalmi vezetői foglalkoztak 
a fizikai dolgozók leterhelésá
vel és -itszervezéssel 700 dol
go:6núl vezettél: be a 240 órá
nál -rövidebb munkaidőt. A 
vezetők és a dolgozók arra tö
rekedtek - figyelembe véve 
az új gazdasági mechanizmus 
hozta változásokat -, hogy 

szüntelenül emeljék a vasúti 
munka színvonalát, a gazdasá
gi mulatókat. 

Tisztább személykocsi/e 
Ahhoz, hogy a csomópont 

ilyen magas kitüntetésben ré
szesült, jó munkájával jelen
tősen hozzájárult a Műszaki 
Kocsiszolgálatl Főnökség. Az 
elmúlt években a kocsik tisz
taságával, a kulturált utazás
sal elég sok baj volt a Nyuga
tiban is. A főnökség vezetői és 
dolgozói leszűrték a tapas�ta
la tokat és munkájukat Ú{1lJ 
szervezték, hogy ma már �sak 
az elismerés hang;án szó!lia
tunk róluk. A személykocsi 
f<észlegoizsga-tervüket 103.3 

százalékra, a személykocsik 
időszakos tisztítását 114,2 szá
zalékra tel;esltették. Kfilön 
technológiát dolgoztak ki a. 
T;ocsittsztltásTa és ezzel elér
ték, hogy munkájukra mlir 
alig van panasz. A tisztStási 
munkát a tárolón vég'!zték és 
a csarnokba, az induló vágá
nyokra már a megtisztított, 
üres szerelvények kerültek. 
Ahhoz azonban, hogy a i.ucslk 
tisztítása a tárolón történJen 
vizet kellett oda vezetniük'. 
Ezt a munkát társadalmi 
munkában a műszaki kocsi
szolgálat szocialista brigádjai 
vállalták. 

Ercd�'l1fe& munkát vég.zeft 
a csomo:iont szertá,'főnökség2 
is: . A szertár hibájából an11aaluan11 nem fordult elő. Ez c,l:)•
ben azt is jelentette, hogy nem 
volt meddő Idő, hogy folya
matos munkát tudtak végezni 
a csomóponton. 

lt�indent összevetve, a Nyu. 
gati csomópont dolgozói annak 
ellenére, hogy az elmúlt évben 
is átépítés folyt az állomáson 
sok vágányzár nehezftet� 
munkájukat, mégis sikeresen, 
eredményesen dolgoztak. A ld
tüntetésre rászolgáltak. 

Szerényi l6ud 

Püspökladán}', Karcag állo
más, Püspökladány fűtőház. 

MISKOLCI 
IGAZGA TÓSÁG 

F_üzesabony, Vámosgyörk, 
Nyekládháza, Sátornliaújhelv. 
Berente állomás, Eger, Kiste-

SZO,UB'1 THEL Y1 
IGAZGA TÓSÁG 

Zalaegerszeg, Pápa, Várpa
lota, Veszprém, Ajka. Kc.szt
hely állomás, Zalaei'!rszeg. 
Tapolca fűtőház. Szombathelyi Távközlő. Biztosítób-"?renciezési Fenntartási �'őnökség. 

A J-'EZÉRJGAZGA TÓSÁ G 
KÖZVETLEN FELÜGYELETE ALÁ RENDEL 1' 

ÜZElllEK ÉS SZOLGÁLA TI FÖ1VÖKSÉGE; 
MA V Dunakeszi Jár:nűjavi- F?n.ökség, MA v Jegynyomcla tó Üzem, MA V Hídépítési Fo- Fonokség, MA v Landler Jenő nökség, MA V J;;pftési Géptelep Osztószertár, MA v Felsőveze-Főnökség, MA V Há2kcz.elő téképítési Főnökség. 

Az élüzemcím-feltételekct teljesítették, 
de nem részesiiltek kitiintetésben 

Az alábbi szolgálati helyek 
teljesítették az J::Jüzem cél
kitűzéseket, de a körülménvek 
nem tették lehetővé a cím a·do
mányozását. 

Budapesti igazgatóság 

Győr, Székesfehérvár, Bp. 
Angyalföld, Bp. Ferencváros, 
Bp. Józsefváros Pályal'enntar
tási Főnökség, MA V Magas
építési Főnökség. J::pületfenn
tartásl Fónökség, Almásfü
zitő, Bp. Angyalföld. Bp. Ke
lenföld, Bp. Józsefváros, Esz
tergom. Szob-Sturovo állomás, 
Bp. Keleti Vlll. Fenntart. Főn., 
Távközlő Fenntartási Főn .. 
Bp. Ferencváros, Székesfehér
vár Szertár, Cegléd, Dorog, 
Hegyeshalom, Székesfehérvár 
fűtőház. 

Debreceni igazgató úg 

Debrecen csomópont, Deb
recen &izaki, Debrecen Déli, 
Mátészalka Pályafenntartási 
Főnökség. 

Miskolci igazgatóság 

Miskolc fűtőház, Újmiskolcl 
Pályafenntartási Főnökség. 

Szekszárd, Pécs, Dombóvár Pályaíenntartási Főnökség, Sárbogárd, Somogyszob Kom
ló. Balatonszentgyör,;; állo
más. 

Szegedi igazgaló!>ág 
Szeg.e<l csomópont, Kiskun

halas, Vésztő, Mezőhegyes 
Békéscsaba AK. fűtőház' 
Orosháza, Mezőtúr állomás' Hódmezővásárhely Pályafenn� 
tartási Főnökség. 

Szomhatl1elyi igazgatóság 
Sopron, Zalaegerszeg, Szombathely, Tapolca Pie'yafenn

ta1iási Főnökség. 

Vállalniok 
Fatelitő Vállalat. 

A vezérigazgatóság 
kö.ivrllen feliigyelele alá 

tartozó főnökség 
Szak„ Szerelőipari Főnök

ség. Gépja".!tó Üzem, Vasút
tervező tnte�et. MAV Közpon
ti Szertárfőnökség. 

* Pecsi Igazgatóság 
Az Utasellátó 

Pécsb,,nyarendező, Murake- niszterhelyette•' 
resztúr állomás, Nagykanizsa, részesült. 

Vállalat mi
�11smerésben 



.. MAC;YAH VA�PTAS 
1968. MAJOS% . 

„Szocialista f önökség" lett 
az Adatfeldolgozó 

Méltó 

elismerés 

Dr. Tímár Mátyás látogat� 

a Landler Jenő Járműjavítóban 
kerületi Pártbizottság titkára, 
Schaffer Lajos, az üzemi párt
bizottság titkára, Fenyvesi Ist
ván üzemigazgató üdvözölte. 

Meleg ápn1isi napfény tűz 
át az ablakon, még fél óra és 
srombat délutántól hétro reg
gelig pihenőre térhetnek a 
MA V Adatfeldolgozó Főnök
ség:. dolgozóL Perei Józseffel, 
a- fúnökség ve�etójével szobá
já,ba;n beszélgetünk. BesZJél
get.ésünkkor jelen van Morócz 
Tiborné szb-titkár is, aki ép
pen 1'10St tíz esz';"'!lldeje tölti 
be a dolgozók megelégedésére 
fontos munkakörát. 

,,Nói ü:rem" 

lpp�n ezzel a hét'l>égi 
pihe}?ővel szeretném kezdeni, 
- tN>ndja Perei Józ:sief -
mert amit erről a kérdésről 
mondok, jellemzi az egész 
adatfeldolgozó helytá!Zását, 
szemléletét. 1961 óta va
gyunk ilyen szervezetben, az
előtt a BVKH és a MAV 
Anyagellátási Igazgatóságának 
gépparkjaként működött ez a 

részleg. Az átalakulás óta va
UIJ.01: a főnök.s-ég élén, s csa.k 
annyit mondhatok, hogy e 
több mint félezer dolgozó -
az 1-es üzemegységben itt és 
a. 2-esbe11., a Lenin körúti 
BVKH épületben, - nem is
mer éjszakát, ür,-n.epet, vagy 
t>asárnapot/ 

Ezzel Perei• Jómef nagyjá
ból meg Is indokolta: hogy 
miért esett erre a fónókségre 
a választás, amikor megkapta 
a Szocialista főnökség címet. 
A cím és az ezzel járó átla
gosan 15 százalékos üzemi 
;utalék emelés természetesen 
tovább sarkallja a dolgozó
kat, hogy ez évben meg,sze
rez:!lék a Kiváló Főnökség cí
met is. 

- A MÁV elszámolásai
nak, stati$ztikai adatainak 
gépi feldolgozása és a vasút
üzemi folyamatok elektro
nikus gépekkel történő irányí
tása fe1elős.ségtelj,>s, nagy oda
adást kívánó munka - mond
ja. Perei Jó:asef. Ahhoz, 
hogy a Szocialista főnökség 
cítnet elnyerjük, 1967-ben tel
jesít,münk kellett az élüzem 
cím feltételeit, s arra is fi· 
gyelmet fo-rdítottunk, 1wgy a 

SZ<>Cialista brigád mozgalom
ban és az üzemek szocialista 
munkaversenyében is teljesít
sük v,íllalásainkat. 

Mozgalmi ÉS szakmai fel
a<latoki:a egyaránt nagy súlyt 
helyezett a múlt év-ben az 
adatfeldolgozó főnökség veze-

den esztendőben teljesítették 
mind a termelési feladatokat, 
mind azokat a vállalásokat, 
amelyek az üzem előrelé<pé:se 
szempontjából nagyon font-0-
sak voltak. 

Idekívánkozik a két b.rigád
vezetó, Szeti Lajosné é� Iszak 
Anna neve is. Szetiné a pon
tosság, az odaadás, a határ
Idők szigorú betartá..."<ának 
nagyszerű propagátora, hiszen 
egész munkája ezt példázza. 
A 26 esztendős Iszak Anna 
elektronikus gépet kezel, 
munkája nagyon nagy figyel
met, precizitást kíván. ő 
egyike azoknak a minden 
időben minden.re kész dolgo
zóknak, akik a cikk elején 
említett éjszakát, ünnepeket, 
vagy vasárnapot nem ismerik, 
ha szól a hívó szó ... 

A 2--es üzemrész legjobb 
brigádjai sorában a nyolctagú 
VIII. kongresszus gépkezelő 
és a tíztagú „A-ritma" műsze
rész brigád kap sok dícsére
tett. Az előbbi vezetője Szabó 
Imréné, az üzemrész műhely
bizottsági titkára, aki a szak
mai munka mellett a társa
dalmi munkának is őszinte 
propagandistája. A csak fér
fiakat felvonultató műszer&.�
brigád Lomniczi Ferenc veze
tésével éri el szép sikereit. 
Szinte elenyésző a géphiba 
miatt történő gépállás, sokat 
tesznek az an11a{ltakarékos
ság6ct, s rendkívfü naay eré-

nyük, hogy a be nem szerez
hető alkatrészek legyártását is 
vállalták. 

A KISZ-istákra 
lehet s:rámítarii 

i 
Ezen a héten ismét szükség 

1

, 
volt a vasárnapia is. Arról 
volt szó, hogy a MÁV 1968 .. 
évi január 1-i rendező leltá- 1 
rát kellett feldolgozni elek- 1 
trónikus gépen, minthogy ' 
mo.st már ismeretesek a vasú• i 
különféle árai, sor kerülhet a , 
készletek új árakon való érté- i 
kének felmérésére. 

- A további sikerek zálo- j gát nem kis mértékben a négy 
KISZ-alapszerv kitűnő mun
kájában is látjuk - mondja 
Perei József -. Erőteljesen 
patronálják a KISZ-brigádok 
munkáját, s mozgósításuk is 
eredményes volt a vietnami 
műszakra, továbbá legutóbb a 
tranzisztorakcióra, amelynek 
;egyében 3500 forintot gyűj
töttek össze, háromnál több 
rádió árát, hogy ezzel is se
gítsék a hősiesen harcoló 
vietnami népet. 

A szép társasutazásokon is 
közelebb kerülne.s: egymáshoz 
az adatfeldolgozó idfuebb és 
fiatalabb dolgozói, akiknek 
munkakedvét, lendületét min
dig fokozzák a !lagy felada
tok, ez évben a Kiváló főnök• 
ség cím elnyerése .. .  

Maros László 

\ 
Dr. Tímár Mátt1ás, az 

MSZMP Központi Bizotts�-

1 

na.k tagja, a Minisztertanács 
elnökhelyettese, dr. Csanádi 
György közlekedés- és posta
ügyi miniszter, valamint Rödö

l nyí Károly közlekedés- és pos-
taügyi rruniszterhelyettes, 

! MA V vezérigazgató társaságá
ban látogatást tett a Landler 
Jenó Járműjavítóban. A ven
dégeket Kádár Ferenc, a XV. 

Dr. Tímár Mátyás értekezle
ten tájékoiitatta 37; üzemi párt
és tömegszervezeti aktiv1,t.á
kat, gazd?,Sági, vezetőket �s a 
szocialista brigádvezetőket az 
időszerű kü:- és belpolitikai 
valamint .gazdasági k�dÉSek: 
ről. 

Jutalomban részesült KISZ-szervezetek.-. 
Az 1967. évi eredmények 

- aJapján a MA'V Vererigazgató-
Bakó Károlyt, a Dunakeszi sága és a vasutasszakszervezet 

Járműjavító igazgatóját 11 elnöksége az alábbi KISZ-sz.er
éve, nehéz időszakban bízták vezeteket részesítette péntju
meg az üzem vezetésével. , Az talomban és oklevéll:>en: 
azóta bekövet.kezztt nagy fej- Z!íhony, Budapest-Nyugati, 
lódés.t �kintve - mint gaz- É�zaki Járműjavító Űzem

ű
, Du

daság( vezetőnek - bőven ju- nakeszi Járműjaví� zem, 
tott a megoldásra váró fel- Budapest-Keleti, Szombathely, 
adatokb'ól, a napi gondok-
ból. 

Nyíregyh;í.za, Székésfollérvári 
Járműjavító üzem, Pécs;Győr, 
Kecskemét, Cefü;lömölk, &eli-
tes, Budapest-Déli'. . , 

Oklevelet kap�;' ' 
Zalaegerszeg, Szeged, M,\V 

Kitérogyá.rtó Ü�em;Dunáúj'lrá-
ros fűtőház, Dcmbóvár, Dll!la
újváros állomás. 

Az elmúlt évek során az 
üzem lelkes munkás-kollektí
vája és műszaki . gárdája 
olyan termelési eredményeket 
ért el, amelyek elismerésekép
pen négy alkalommal is el
nyerték az MT-SZOT Vörös 
Vándorzászlót, több esetben 
pedig élüzemkitüntetésben, 

Irodát kaptak a göclöllqi nyugdíjasok 

illetve vezérigazgatói elis
merésben részesültek. 

Bakó Károly igazga,tó sok
szor nyújtott át a munkaver-

' senyben élenjáróknak kiváló 
1 dolgozó kitüntet.ést, sokszor 
1 mondott köszönetet kimagasló 
, gazdasági eredményekért. 
· Hazánk felszabadulásának 23. 
! évfordulója alkalmából a jár-
műjavítóban rendezett ün
nepségen awnban hiába ke

' restük. Az igazgató éppen a 
l járműjavítóban rendezett ün-
1 nepséggel egyidőben a Pest 
1 megyei tanácsháza nagyter-

1
, mében, - sok éves, lelkiisme
retes gazdasági, 'politikai és 

, társadalmi munkássága e1is

Gödöll<'ín a helyi vasutas 
nyugdíjas csopor..nak hosszú 
évekig n·em volt egy helyisége, 
ahol az idős vasutasok öss�
jöhettek volna. Fiel László, a 
nyugdíjas csopoti elnökhelyet
tese a napokban felkereste Do
bos István állomásfőnököt és 
kérte őt, hogy legyen a nyug-

díjasok segítségére. Az állo
másfőnök, alti tagja a városi 
tanácsnak, készst!gesen segített. 
A nyugdíjasok rendelkezésére 
bocsátotta a kulturte.rembó! 
nyíló kis irodát. 

A gödöllói nyugdíjas vasuta
soknak ezentúl már nem okoz 
gondot az összejövetel. 

2J év a munkavédelem szolgálatáb1n 
Varga N. Gyula, műszakí 

főellenőr, a MA V Hídépít ;si 
Főnökség biztonsági magbí
z,ottja 45 éves vasúti szolgálat 
és 20 éves biztonsági megbí
zotti munkája után nl,'11,gdijba 
vonult. 

, !' meréséül - a Munka Érdem
. ,-e,íd 11'1!001/ fókozáta kitünte-

Varga N. Gyula a munkavé
delmi szervezet létrehozásától 
fogva a dolgozók életének és 
testi épségének védelméért ál-

dozatos és lelkiismeretes mun• 
kát végzett. Szép szóval, em
berséggel, s ha kellett, kelló 
szigorral a lazaságol{at, figyel-, 
metlenségeket kíméletlenül 
ostorozta. Az elmúlt napokban 
a munkatársak és barátok jól 
megérdemelt Pihenést kívánva 
ünnepélyesen búcsúztatták a 
munkavédelem veteránját. 

1 tésben. részesü.1t. _ 
Ez a magas konnánykitün-

BALESETI KRÓNIIU: 
Szabó Imréné. Bérczi. Mária brigádtag munkáját ellenőrzi 

(llenµö Károly felvétele) 

j 
tetés is méltó jutalma . a 
több mint egy évtizedes ered-
ményes munkájának. 

Sz. L. 

tése, párt-, KISZ- és sza4mzer- i-----------------------------�----------

A.prills. 11-én Hajdúszoboszló 
állomáson ,az 179<1-ei; számú vo
nattal végzett tolatás közben 
súlyos fejsérülése& ii7.emi bal
esetet szenvedett Hajdú Báli.ni 
vonatveidő. A sérülési az 
okozta, hogy a kocsileakasztás 
után a kocsisor megrándult, s 
ek� Hajdú a fejét erisffl 
a koest lépcsőjébe ütötte. 

állonwon jobb kezén ujjcsoll
kulásos ba.lesetet . sZ$vedett 
Kovács Gyula sarus. Nevezett 
balesetét késői saruelhelyezés 
okozta, emiati ujjai a sarul&
gantyú és a kerék közé kerii.l· 
tek. 

vezeti alaJ)\'lzervezete egy
aránt. Ezt a munkát töretle
nül folytatjálk ,moot is, s min
dent megtesznek azért, hogy 
a nagyon szépen fejlődő szo
cialista brigádmozgalom to
vá;pb izmosodjék. 

- Azt is éroemes megje
gyezni, hogy az adatfeldolgozó 
tipikusan „női üzem", - foly
tatja a főnökség vezetője -, 
amelyben a dolgozók létszá
mának túlnyomó része nő. Az 
egész hivatal elsőso-rban a 
g€pkezelőkre épül, ezeknek 99 
százaléka kerül ki a gyengébb 
nemből. A mérnökök, a tech
nikusok férfiak, s közöttük is 
akad egy kivétel: óvári Ar
pá.dné, aki 21) esztendoo, s 
1')int a vasútgépészeti tech
ni1-um végzett hallgatója tar
tozik a technikusok állomá
ny�ba. 

Élenjáró 
, szocialista brigádok 

A szocialista brigádmozga
lom érdekes adtairól Mo-rócz 
Tiborné, szb-titkár tájékozta
tott bennünket: 

- 1967-ben ötven,kilenc szo
cialista brigád címért küzdő 
kollektívát tart-0ttunk számon, 
4,77 fővel - mondja. - 1962 
óta 43 brigádunk el is nyerte 
ezt a címet, 328 fővel. Tizen
hat· olyan brigádunk van, 
amely ezt még nem mond
ha,tja el, de iqaz, hogy közü• 
Zii.k kilenc csa.k év közben 
alakult. 

Tallózzunk egy kicsit a szo
cialista brigádok neveit, ada
tait tartalmazó kartonlapok 
tömegében, Mely brigádok a 
legjobbak, tagjaik közül kik 
tartoznak a legkiválóbbak 
köú? 

A főnökség vezetője és az 
szb-titknr hamar megegyez
nek abban, hogy az l-es 
üzemrész brigádjai közül a 
kilenctagú József Attila és az 
ugyanilven létszámú Haladás 
gépkezelő brigádot emeljék 
ki. A tizennvolc . fó • között 
csak egyetlen férfi dolgozik. 
Ezek a brigádok 1962 ót.a min-

Az anyaggazdálkodás új vonásai * 

Több napos továbbképzésen vettek reszt 
Április 15-én Kiskunféle{lll• 

háza állomáson az I. sz. tarta
lékkal végzett tolatás közben 
súlyos üzemi balesetet szenve
dett Csányi István kocsirende• 
zó. A balesetet az okozta, hogy 
nevezett összeakasztás céljából 
leengedett homlokfalu üres 
Navyh sorozatú kocsik közé lé
pett. A leengedett két végfal 
azonban vállban erősen meg, 
nyomta, miközben eszméletét 
vesztve a vágány közé zuhant. 
A felette elgurult kocsik sze• 
rencsére további sérülést nem 
okoztak. 

az osztószertárak és az igazgatóságok anyagosztá/ yainalc vezetői * 

Szint.e hagyomá,ny már, hogy 
évente egyszer az Anyaggaz
dálkodási és Ellátási Igazgató
ság két-háromnapos tová:bb
képzésre, értekezletre hívja 
össze a szertárak és az igaz
gatóságok anyagosztályainak 
vezetóit. 

Az ez évi , továboképzésre 
három turnusban, az elmúlt 
hetekben a Va.súti Főosztály 
kultúrtermében került sor. 
Az ország különböző területé
ről 113 anyaggazdálkodási 
szakember jött el, hogy meg
hallgassa azokat az előadáso
kat, amelyek elsósorban 

az anyaggazdilkodás új 
rendszerével foglalkoztak, 
különös tekintettel az új 
mechanizmns hozta válto-

zásokra. 
Ilyen változás elsósOl'ban az 
úgynevezett :lerentralizált 
anyaibeszerzés, az osztószer
tárak és szertárak önállóbb 
gazdálkodása. 

Az eddigi gyakorlat az volt, 
hogy a 2,30 forintos szappan
tól kez<lve a tisztítószerekem 
át a legkülönfélébb anyagokig 
mindent a Közpanti Osztó
szertárból igényeltek, és na
gyon sokszor több napoo, vagy 
több hetes késés5el, sokszor 
töboozáz kilométeres utazás 
után érkezett m� csak az 
anyag a rendeltetési helyre. 

Az új gazdaság! mechaniz
mus hozta változás az. hogy a 
szertárvezetók - ki-ki a saját 
terilletén - saját hatáskörük
be11. egyes fogy6anyagokat 
megvásárolhatnak. Ezzel az új 
módszerrtl az Anyaggazdál
kodási és Ellátási Igazgatóság 

nagyon sok felesleges ad
minlsztmiót, felesleges 
szillítási · költséget taka-

ríthat meg, 

Április 11--én Szolnok állos azonkívül ezáltal egyszerű- hiszen minden eddig beveze- más gurítóján halálos kimene-södött a fogyóanyagok beszer- tett változás hasznosnak, ered- telű üzemi balesetet szenvedett zése, hiszen odahaza mindenk-i ményesnek bizonyult. ó a Földművesszövetkezet1· bolt- z Lajos sarus. A balesetet az 
A szertárvezetók örömmE:l ok ,..� hogy · tán t.t ban, vagy a ház"..irtási bo11- 0�-. mm neveze, 

ban készpénzfizetés mellett 
üdvözölték azt, hogy ettől az a XXVII. számú vágányon sa-

mindezt megv"-'rolhati·a. Az 
évtől kezdődően nagyobb ön- rut helyezett el, körültekintés 

= állóságot kaptak. ValóQan '!I ··1 XXVI á • , á adminisztráció pedig csupán gazdái, vezetői lehetnek szer- ne cu a • sz mu vag ny 
annyi, hogy a szertár az így tárailrnak és módot kaptak 

űrszelvényébe lépett, s az idő
vásárolt anyagot bevételezi, arra is, hogy a helyi adott-

közben odagurított kocsik el
majd azután kiadja, hiszen a ságok!na.k megfelelően úgy ütötték. Megállapították, hogy 
vásárlásra is csak akkor ke- végezzék és s:rervezzék a előzőleg 'a XXVII. számú vá
rül so-r, amikor arra az anyag- munkát, ahogy az a leggazda- gányi-a bemondott gurítást idő- * 
ra szükség van. Azt is jelenti ságosabb, legelőnyösebb. közben a XXVI.-ra helyesbí-
ez a rendszer, hogy a keres- · tették. Őz Lajos az utólagos Április 20-án Ferencváros 
kedelemben kapható fogyó Ez a szakmai továbbkép2és helyesbítő közlést nyilván- gubacsi rendezójén az V. szá· 
anyagokat nem szükreges már is eredményesen szolgálja és valóan nem hallhatta. mú tartalékkal végzett tolatás 
raktáron táro1ni. segíti majd a szertárak mun- közben súlyos üzemi balesetet káját, a vasút anyagg2zdál.ko- * á •·-Változás és új vonás még dását, szenvedett Miskolci J nos ,.,.,. 
az is, hogy azoktól a cégek- (szerényi) A--'"- 13 , S-"kesfeh' "· csírendezó. A balesetet az 
tól, vagy ipari vállalatoktól, .,....,. ·an ""' • en,..., okozta, hogy nevezett a mozgó 
akiktől az anya.,gazdálkodás 1--------------------------, Diesel-mozdonyról leugorva 
vásárol, a MÁV ezeket a.z ráakasztás közben megbotlott 
árukat önköltségben szállitja és elesett. 
el. Eddig a szállítási költség 
is terhel te az eladott á.rut. 
Most azonban már a szállítási 
költség az áru értékénél nem 
szerepel. 

Nagyon előnyös az is, hogy 
a szertárak áttértek az egy
havi elóirányzásos rend.szerre. 
Ennek lényege, hogy nem két
havonta, hanem havonta kér
hetnek anyagot a Központi 
Osztószertártól, tehát egyenle
tesebb, folyamatosabb lesz az 
anyagellátás, ugyanakkor nem 
szfücséges és nem kell raktár
készletet tartani. 

Az új mechanizmus hozta 
változás - amelyeket itt ezen 
a többnapos továbbképzésen 
vitattak meg a szakemberek 
- minden bizonnyal 

nag:;,on előnyösen hat 
majd a szertirak munká
jára, az anyagellátásra, az 

anyaggazdálkodásra. 

Munkával ünnepelünk? 

(Pusztai Pál rajza) 

Ítéletet hirdettek 
A Ma,gyar Vasutas február 

2-án megjelent számában ,;El
loptak mindent, ami mozgat
ható volt" címmel beszámol
tunk a négy tapolcai garázda 
vasutas búntetteiről. 

Több napi tárgyalás után a 
veszprémi járásbíróság az el· 
múlt napokban birdetett ítéle· 
tet. A járásbíróság halmazati 
büntetésül Csom Mihályt 3 
évi, Ho-rváth Lászlót 2 év és 4 
hónapi, Mayer Józsefet 1 év és 
négy hónapi, Tóth Ferencet 
pedig 10 hónapi szabadság, 
ves?.tésre ítélte 

Az ítélet nem Jogeroo. 
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1 milliárd utas és 352 millió tonna áru 

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

Csehszlovákia 

idtJéenlorga/ma 

A japán vasutasok/ 

harcos tavasza 
A lengyel ,·asufok 1967. é-vi 'l.e) jesUménye : 

Japánt március végén a 
Tavaly összesen 4 millió 466 sztraJkok UJ hulláma árasz

ezer külföldi vendég látogatta. totta eL Március 26-án, a ko
meg Csehszloválciát, ebből 3 ra reggeli órákban a legna
mlllió 627 ezer a szocialista gyobb állami társaságok, a 
államokból, 839 ezer vendég Micui, Micubisi, Sumitomo, 
pedig Nyugat-Európából és a Dova és Furuka.va bányászai 
tengeren túlról. Az e1őző év- é nkát. A 

sat elerni, k:öveieLik, hogy a. 
va.su,a.k: veze,ot mon.a.jana" le 
bu ezer V48u.ta.s dolgozó etoo
csátásának: tervéroi, s adják. 
meg a sztrájk:jogot. Mint is-. 
meretes, a ja.pan áü.amvasutak 
.!30 ezer doigozójának, a hír-: 
hedt 257 sz. tör·veny értelmé: 
be1t, nincs joga a. sztrájkhoz, 
vagy a.z osztátyharc más mód-: 

jához. Ezt az antidemokrati: 
kus törvényt, még a meg.szál• 
lás idején, 19'18 decemberében, 
az amerikai lrntonai hatósá
gok erélyes nyomására · fogad
ták el és hajszolták keresztül 
a parlamenten, s azóta is ér: 
vényben van. Ez a törvény sú7 
lyos büntető rendszabályokat 
- elbocsátás, hosszú időre el
tiltás a munkától, bércsökken• 
tés - alkalmaz a sztrájkolók
kal szemben. A törvény • alap
ján a múlt évben mintegy 130 
ezer állami vállalati és intéz
ményi dolgozó részesült meg
torlásban, közöttük sok vas
utas is volt. 

Ez a hálókocsi az NDK VEB Wacgonbau i;örlitzi üzemében készült a. Lengyel Vasutak 
részére. 

hez viszonyítva csaknem egy- beszüntett k a mu 
„ 

millióval több látogatót jelent vegy�par 57 . legnagyobb 
n
v

e
a� 

ez Csehszlov:ikiában. A nö- lalataban 2 ora . hosszat . 
vekvó látogatottság nagyság:it d?�goztalc, _  s�tráJkoltal� a_ ra

jól kifejezi a korábbi évvel 
I 

d10, te�ev1z10 m_unkása1,, a 
való összehasonlítás, amely i_iyo�da��k, a femmun�asok 
26 9 százalékos növekedést es k1adohivatalok. Tokioban, 
m�tat. a munkaügyi miniszté;ium 

épülete előtt 2000 napszamos 
A Csehszlovákiáb11 látogatók tartott gyűlést s szintén részt 

számának növelésében a leg- vettek a sztrájkban. jelentősebb szerepe a szocia- A tra.d:ieionális tavaszi moz
lista államoknak volt, ame- galma.t a d rágaság ellen, a 
lyekből 31,2 százalékkal több bérek emeléséért, a. ja.pán turista érkezett, mint az előző dolgozók már ez év február
évben. A ne'ln szocialista álla-
mokból l2,2 százalékkal több jában megkezdték. Konkrét 
turista látogatott el Csehszlo- tervet a japán szakszerveze
vákiába. tek fótanácsa (SOHIO) dolgo-

zott ki március elején meg-
Ha::ámleból 1967-ben 1 mi!- tartott 35. ülésén, melyen 800 

lió 350 ezren látogattak Cseh- küldött és a független szak
s.:lováldá.ba,. De Cseliszlo,·á- szervezetek tanácsának 250 
kiában is nagy az érdeklődés képviselője vett részt. Ez a 
a magyarországi utazások két szakszervezeti központ 

A lengyel vasutak (PKP) l !l67-ben, a belföldi forga- a vasutasok elé. A terv teljesí- iránt. Összesen 649 3oo cseh- hozta létre az együttes tava-
sikerrel birkóztak meg az 19G7. lomban 71 ezer irány-vonatot téséhez megadja az eszközö- szlovák állampolgár utazott szí harcos bizottságot. 
ev1 szállítási feladataikkal. állítottak össze és indítottak ket is. A múlt évhez viszonyít- 1967-ben Magyarországra. A japán vasutasok tavaszi 
Maradéktalanul kielégítettél, útba. Ilyen vonatokkal végez- va, az idén 15 százalékkal töb- mozgalmait az államvasutak 
az ország egyre növekvő szál- ték a tömeges teheráruk 1 

', bet költ a vasút korszerűsíté- összjapán szakszervezete és 
Iítási követelményeit. 1 mi!- részének száHítását. sére. A vasút modernizálásá- Ga'zturb,·na's vonat 

a gőzmozdonyvezetők nemzeti 
Ziárd utast és 352 millió ton- 6 szakszervezete kezdte meg. A 
nci telierárut szállítottalv, jó- A lengyel vasutaknak 19 8- nak fő irányvonala - mint 

makacs harcok folyamán, az 
v4! többet. mint 1966-ban. ban eddig is -, a fő vonalak vma- Boston és Rhode Island kö- utóbbi 8 évben, a japán szak-

A munka nagyságát tekint- 368,5 millió, vagyis 15 mii- mosítására és a Diesel-vonta- zött a kö.zeU hetekben meg- szervezetek általában 10 szá-
ve, a lengyel vasutasok Euró- lió tonnával több árut kell tás bevezetésére irányul. A kezdi próbajáratoit a 260 Jon/ zalékos béremelést értek el, de 
pában vezető helyet foglalnak s:r.állítaril, mint a múlt év- lengyel va.sút 1968-ban 7200 óra csúcssebességű első a.me- ez az emelés _ a szakszer-
el. A vasutak múlt évi ton- ben. teherkocsit 1.ap, ezekből 5200 rik4í gázturbiná.s vonat. A vezelek Fehér Könyve szerint 
n41km teljesítménye, 1960-hoz A népgazdaság azonban nem- n4gy teherbírású, négytege- tervek szerint a háromr&;zes, _ az áremelések folytán 2/3 
11iszonyítva 28 százalékkal nőtt, csak fokozott feladatolrnt állít Zyes kocsi lesz. csuklós szerelvénnyel, amely részben nein ért semmit. 
pedig a dolgozó/e száma csal. 15G utas számára biztasít ké- Február végére 5 napos 
1,3 százatékkal emelkedett. A 1---------------------------- 1  nyelmes helyet, Booton és mtakozó kampányt hirdettek 
szállításokban elért jelentős New YMk között bon3·01itják meg a kapitalista „racionali-
eredményeket a munkaterme- le majd a gyorsvonati forgal- zálások" ellen. Március el.e-
lékenység emelkedésének, a Auto· mat1'kus nyomtá' 1m3' lto' ke'sz·u' le'k mat. Ez lesz a két város kö-
i:ördülő szerelvények és felsze- n zött a leggyors:abb járat. A jén Tokio központjában, a 

re ese · re ons Cl Jana s 
a ,,Talgo vonatokhoz" 

N2UU iek során más városok l •  k k truk '6' • k é 
1 •--<-'"--b 

széles Gindza utcában Zehe-
korszerűsítésének tulajdonit- között is menetrnndszerú for- tett a vasutastüntetóket látni, 
ják. galomba állítanak gá.zturbi• amint. fejülcön fehér kötővel, 

HGe-196'1-ic a koesifor- A madridi „Ta.lgo" gyárban köttetés megvalósitásáFa r.iwr , n,(i,s szer�lvén.J,reket..... tömött sorokban tradicionáUs 

dnló ido több mint 7 nemrég mutatta.k be egy vo- felvették a kapcsolatot a 
!dg;tó'zliss'al tör�k át a"'-re?l(F 

• őrkordonon a Nagy-Dombo/;, 
orival rövidült, a teher- natot, ameiy automatikusan Francia Allamvasutakkal. közelébe, aliol a Parla.ment 
kocsik és a tehervonatok átvált a span11ol 1668 mm-es K nt · 
átlagos ierhelése egyaránt nyomtávr6l az 1435 mm-es A „Talgo·• vonat a bemuta- - 0 ener vlllámvonat. A és több kormányépület áll. 

·u hamburgi „Nagy tartály" vég- Ökölbe szorított kezülcet előre no • nemzetközi nyomtávra és jor- !ús során 15 km-s sebesség állomásról január 22-e óta ki- lendítve ütemesen kiáltozták : 
A villamosmozdonyok napi át- dítva, a.nélkül, hogy meg i,el- mellett, megállás nélkül vál- sérletképpen konténer villám- ,,Le a vietnami háborúval!" 
lagteljesítménye, o: tehervona.• Zene á.linia. A csuklósvo.iat és tott át több ízben az egyik t k .. 1 k d · 1· 
toknál 362 kilométerről 426 ki·-

vona oz e ·e ik Kornwest- ,,Vessenefo veget a kapita. ista 

lome·ter·e; a s�e,ne·•.,vonato'·-
az új Madrid-Brugos közötti nyomtávról a másikra. A v:\1- heimba. A vonatot Hannover- 1"acionaZizálásnak!", ,,Béreme-

, - ,., "' 90 knl-es vonalsznkasz üzem- tás zökkenőmentesen történik be B • lé ·· · •· z 
tuíZ 526 kilome'terro"I 585 ki'lo· n egy remerhavcnbol ér- st követelim�r•, ,,Ti tal,o-

behelyezése révén lehetségessé úg•·, hogy az utas gyakorlati- J • t „ l k 1 - - 1  k f ' "d • d • méten-e emelkedett. , ,ezo vona r�ssze ·apcso Ja.e :::un az egyre o,;,ozo o ra.ga-
válik a. Madrid-Párizs útvo- lag semnút sem vesz észre. Az ·· a F kfu · 11 r• 

A len=el vasutak u··zemel- • ··k•· • ossze. 'llnan ran rton át sa.g e en. 
..., nal 5 órával valo cso �entese, ÚJ. rendszer a hagyományos k"  l k d'' é ·1· f 1 • A k ű · kk 1 tetési költse·ge1'ben beko··vetl•e- oz e e 1K v gce Ja e e. A va�utaso gy lese e , 

• 13 órás időtartamra. A Spa- vasúti rendszereknél (fi-.: for- B d bah l · 1 · ·· d t • · " kk 1 • z1 zett javulásra, nagy befolyás- un es n egy ,ó n1 ossze- emons rac10 ·a., res eges 
�al volt a villamosítás. Né- nyol Allamvasutak a Madrid góalvázas kereteknél) nem nl- köttetés megteremtését is terv-

, 
sztrájkokkal és késleltetett 

hány év óta, 4 villamosított -Párizs közötti „Talgo" össze- kalmazható. be vette. munkatempóval igyekeznek 
vasútvonalak hossza évenként anyagi helyzetük megjavítá-
itlagban 300 kilométerrel nő . .......... --.. _, ....................... _, .................. ______________________ J A múlt évben a növekedés 

Március elején Tokióban, 
Osakában és más városokban 
gyakran késte/, a vonatok. A 
mozdonyvezetők, kalauzok és 
más dolgozók, szigorúan be
tartották a közlekedési szabá
lyokat s így semmiféle· bűnnel 
nem vádolhatták meg őket. 

A harcnak március 12-én 
kezdődött szakaszában a dol
gozók minde11 állomáson ·és 
depóban népes gyűiéseket tar
tottak, melyeken kijelentették, 
hogy a legteljesebb határozott
sággal tartanak ki munkához 
való joguk és bérük emelésé
nek követelése mellett. A vas
utasok figyelmeztették a. ve
zetőket hogy követeléseil. 
nem teÍjesítése esetén, s.ztrájk
br. lépnelc. 

Japán, a gazdasági fejlődés 
színvonalát tekintve, az USA 
és az NSZK után, a kapitalis
ta világban a harmadik hely
re J;;erült. De - amint arra a 
szakszervezetek „Fehér köny
ve" rámutat - az ország dol,. 
gozóinak fizetése lényegesen 
elmarad a gazdasági fejlődés 
ütemétől, a kapitalisták pro
fitjának. növekedésétől. 

A japán dolgozók tavaszi 
küzdelmét messzemenően tá• 
mogatja Japán Kommunista, 
valamint Szocialista. Pártja és 
más kormányellenes erők éi 
sok társadalmi szervezet. 

Ez évben a japán munkás
o�ztály, kétségtelenül újabb 
dicső oldalakat ír maid be, a 
14 évvel ezelőtt kezdődött ta
vaszi proletárküzdelmek tör
ténetébe. 

330 kilométert tett ki. Villa
mos vontatásra tértek át az 
lnovroclav-Bidgosz szaka
,zon, amely a sziléziai iparvi
déket köti össze a Balti tenge
ri Gctansk és Gdinia. kikötői

Ligeti jegyzetek 
a munka ünnepe csak az em
berek szívében - s nem a 
naptárban - volt pirosbetils 
ünnep, akadt olyan műhely is, 

Elektronikus informátor 

vel, a másik szakasz Szendzi· 
A 

hogy napfény nélkül nincs 
ruv-Demblin között húzódik nyár, s ahogy nehéz el
- a Szilézia-Lublin fővona- képzelni nagyvárost parkok, 
Ion -, melynek különösen terek nélkül, úgy nőtt hozzá 
nagy a jelentősége a gyorsan Budapesthez a legnagyobb 
fejlődött keleti országrészek néppark - a Városliget. S ha 
szállítási szükségleteinek Ide- a Városligetre gondolunk, a 
légítésében. május elsejékre is emlékezünk. 

A Villamosított vonalak je- A régiekre, amikor még tit
lenlegi hossza 2900 kilométer. kon gyülekeztek ott az egysze-

A nagyobb sebesség és a kor- rú emberek, hogy együtt kö
�zerű mozdonyok által vonta- szöntsék a munkásosztály leg
tott szerelvények nagyobb sú- nagyobb ünnepét - meg az 
Jya, a kocsipark korszerúsfté- újabbakra, amikor már vörös 
sét is megkövetel[. A múlt év- lobogók alatt, százezerszámra 
ben vonulhattunk a térre és vehet-

a PKP 250 személykocsit tük birtokba a ,.lizsét". 
kapoU u lparrol, ezek Ha a Városl!getról beszé-
nagy ré_sze 140-160 kilo- lünk, nevezetességeit sorolva 
méteres sebess• re is al- aligha hagyjuk ki a néhány 

kalmas, éve újjáépült Közlekedési Mú-
továbbá kaptak 5700 teherko- zeumot. S ha a múzeum kiál
csit, ebböl 4200 négytegelyes, litási termeiben járunk - a 
golyóscsapággyal felszerelt. ,,Közlekedési és hírközlési 
Ezenkívül több ezer teherko- dolgozók a magyarorszag1 
csit modenüzáltak : golyós- munkásmozgalomban (1845-
csapágyakko:l és 1,iváló minő- 1945)" címú tárlat tablóit néz
aégú fél:ekkel szerelték fel s zük -, régmúlt májusokra 
megerósítettél. a vonószerke- emlékezhetünk. 
zeteket. ,,A sz.ékesfehérvári vasúti 

1967-ben a lengyel vasútépi- munkások megünnepelték má
tők 1200, ebből 400 kilométer jus elsejét" olvasom a 
hosszú hézagmentes pályát „Vasutasok az ellenforradalom 
korszerűsítettek. ellen, a szervezkedési szabad-

Lengyelországban megterem- ságért" elnevezésű tabló egyilc 
tették a feltételeket arra. hogy újságklvágásának nagybetűs 
a_ vasúti forgalmat a villamo- címében. A kerek negyven esz
g1tott vonalakra koncentrál- tendeje kelt tudósítás arról ad 
Ják. 1968-ban, ezeken a vona.-

1 

hfrt, hogy a Voge-vezérek (az 
lak

. 
·on .. több _mint 30 !zázalék- ellenforradalmi kurzusszerveka! no_vekszik a szemely- és 40 zet vezetői) el akarták gá.ncsolsza.zalekkal a teherforgalom. ni az ünneplést, de „a beter-

rorizált Voge-tagok közül is 
csak tizenöten dolgoztak". 

,.A vezérek háta lúdbőrösö
dik a május 1-i munkásünnep 
gondolatától. Mindent megtesz
nek a munkások ünnepének 
megzavarására" - írja a kora
beli újság. - A vezérek min
dent megpróbáltak, .,hogy 
megfélemlítsék az amúgy is 
agyonzaklatott embereket. Mé
gis csattanós fe1eletet kaptak 
akciójukra a székesfehérvári 
vasúti munkásoktól, altik a rá
ga1omáradatra azzal feleltek, 
hogy 15 gyászvitéz kivételével 
- a papíron nyilvántartott Vo
ge-tagokat is ideszámítva -
valamennyien ünnepeltek má
jus l-én." 

Megható, történelmi értékű 
írás. Bizonyítja, hogy a vasu
tasok egységét a fehérterror 
legnehezebb éveiben Is milyen 
nehéz volt megbontani. 

Nem kevésbé érdekesek a 
vasúti műhelyfőnökök 1923. 
májusi. bizalmas jellegű „han
gulatjelentései", amelyek -
többek között - an·ól az álta
lános keserűségről szólnak, 
a�elyet a kormány politikája 
klváltott. A májll8 elsejei mun
kás ünneppel külön is foglalkoz
nak. Mint az egyik jelentésből 
kiderül, az istvántelki ffmű
hely minte.,,ay 2500 dolgozója 
közül csak 250 keresztályszo
cialista - voge-ista - mun
kás dolgozott, a kaposvári mű
helyben összesen tízen álltak 
munkába. De mert akkoriban 

ahol a munkásságnak (a jelen- Moszlvva Ja.roszlav-i pálya
tés Wjának nem kis örömére) udvarán, kipróbálás végett, 
déli 12 óráig parancsra kellett egy új, menetrendi iníormá
dolgomi ! ciót nyújtó, SZOI típusú auto-

Gondoltam, találok írásos, matát helyeztek üzembe. Ez a 
vagy fényképes dokumentumot saját.5ágos automata pilla.-na.tok 
a legelső szabad május 1-ról - alatt felel és közli, hogy me
az 1919�sról, amikor az em- li,ilc vágányról"és mikor indul 
berek ugyancsak a Városliget- az uta.s által igénybe venni 
be vonultak. Ha ilyen em1ék szándékozott vonat. Az auto• 
_nines is a kiállításon, vagy egy mata egyben a legmP.gfel�lőbb 
ugyancsak érdekes - és érté- útirányt is kiválasztja. Alfa
kes - májusban kelt levél. A betikus sorrendben, a pálya
Népszava 1919. május 13-i szá- udvar zónájába tartozó mint
ma közli. A levél írója Peré- egy 60 állomást (megáiló.1e
nyi József, a MAV &zaki Fő- lyet) túntettek fel raJta. Az 
műhely munkása. Azt pana- állomások neve alatt négy, 
szolja, hogy jelentkezett a ta- billentyűkkel ellátott pult 
nácshatalom védelmére, be is van. Minden billentyűn egy 
osztották Landler Jenő csapa- állomás neve szerepel. Tegyük 
tába . . .  , de amikor kiderült, fel, hogy az utas Klyazmába 
hogy elmúlt már 50 éves _ akar utazni. Megnyomja a 
hazaküldték. Pedig ó még al- Klyazma feliratú billentyűt, 
kalmasnak érezte magát a melyre a táblán számok gyul
harcra, a proletárhaza védel- !adnak ki. ezek mutatják a? 
mére. "Most tudjuk, hogy órát, a percet és a vágányt, 
miért kell harcolnunk, nem melyről a vonat indul. Ugyan
úgy, mint 14-ben!" - írja. ilyen pontosan lehet informá-

Májusi levél. ez is tavaszt ciót szerezni más vonalakról 
idéz, a munkáshatalom nyári is. 
napok nélkül -a leghidegebb 
télbe dermedt, rövid tavaszát. De az, hogy a mostani május 
l-én háborítatlanul az egyko
ri májusok történetét J..-utathat
tam a fe1vonulások mindenko
ri színterén, a Városligetben, 
bizonyitja - mégis eljött a ta
vasz. 

A fákon rügy fakad, a ker
tek-mezők virágba borultak. 
Nemcsak a VárosllgetbP.n . . .  

- Fölcles -

A SZOI-rendszerú liktor 
automatikusan működik. Csu
pán a megfelelő billentyíit k:'?!l 
lenyamni és a gép pillanatok 
alatt egy egész sor logikai 
műveletet végez el éS' ,,meg
találja" a keresett vonatot. A 
n�űvelet oly 

• 
gyorsan megy 

vegbe. hogy ugyszólván a bil
!entyú lenyomásának pillana
tában már meg Is jelenik a 
tablón a megfelelő válasz. 

A kísérleti berendezés jelen-

leg csak egy garnitúrát s:i:ol
gál ki, de kiszolgálhat esetleg 
ötöt is, amelyeket nemcsak a 
jegypénztár teremben, hanem 
a peronon, vagy máshol is el 
lehet helyezni, s akkor �g)· -
szerre nem 4, hanem 20 utas 
kaphatja meg egyidejűleg a 
szükséges információt. 

MÚZEUM 

PRESSZÓ 
a Közlekedési Múzeum 
területén. Budapest XIV� 
MáJu.s 1, Ot. fVárosllqetJ 

Meqközelithet6 25-as villamos, 
és 70. 72. 75-lls trolibuss:ral. 

N Y I T V A :  

Hetköznap: 1 3 - 1 9  óráiq 
VaSárnao, ' 1 - 1 9  órálq 
Pénteken: zc1rva. 

e KITONO F'EKETE 

e SAJAT KESZITl!SO 
CUKRASZ�OTEMENVEK 

e VI RSLI, OEBRECENI 

e ITALKOLl:INLEGESSEGEK 



A MAC.VAR VA�ll'fMl 
1968. MAJUS !. 

Miért „szomorkás a hangulat" 
a MÁV Hídépítő Sl(-nál? 

ANYÁM 
A teste törpe lett; kicsiny és véges, 

Ölemben bírnám, mint a gye,-meket. 
Meggyíi.rőd.ött, mint munkában köténye; 
az üvegnél is már törékenyebb. 

Kétszintes közlekedési 
csomópont épül Hatvan vát'<ll 
keleti kapujában. Az építke
zéssel - amely már megkez. 

dődött - megszüntetik a vas
úti sorompót és korszerű utat 
építenek a Hatvanon áthaladó 
gépjárműveknek. 

A látogató szinte keresi a 
divatos sláger: .,Kicsit szo
morkás a hangulatom máma" 
éneke9ét a M.AV Hídépitő Fő
nölsségnél, amikor a sportról 
szó ffli·k. Szomorú, nyomott a 
hangulat a Kacsóh Pongrác 
út táJán, pedig . • • •  
. . . .  de tartsunk csalk sorren
det! 

Öt versenyszakos:ztály 

Hankisz Károly, a sportkör 
elnöke, boncolgatta a szakosz
tályok működését és szavaiból 
ki-derült, hogy - a fő.1bkség 
létszámához és termelési sajá-' 
rosságához viswnyftva - nem 
ts lebecsülendők az eredmé
nyek. Hiszen a labdarúgók a 
XIV. kerületi bajnoklság I. 
osztályában, a férfi asztalite
nisz csapat ugyancsalk a kerü
leti I. • osztályban szerepel, a 
női asztali teniszezők pedig a 
Budapest I. osztályában küzd
hetnek, miután a kerü1eti baj
nok5á.gban, majd a Budapest 
II. osztályban a legjobbak vol
tak. A teniszezők és a sakko
zók a kerületi bajnokságban 
játszanak és itt-ott valami 
mozgás észlelhető a termé
szetbarátok sza,kooztályában is. 

Miután a Budapest bajnok
ság I. osztályában már köte
lező a részvevőknek üjúságj 
csapatot is indítani, sikerült 
fiatal aszta,liteniszezó lányo
kat verbuválni a kőbányai Ló
Wei Klára Közgazdasági Tech
nikumból is. 

- lgen, ez a „felület'' -
mondja Hankisz Károly - és 
ebből olyan kép alakul ki, 
hogy -,endjén mennek a dol
gok. Az alig 1000 dolgozót 
számláló főnökségnél mindösz
sze 400 az olyan dolgozó,- aki,k 
úgynevezett belső munkát vé
geznek, tehát akikre a spo-rt
kör számíthat. Ezekből kerül 
ki a MÁV Hídépítő SK 48 (!) 
igazolt versenyzője. 

Hidász Kupa 

Ez bizony nem nagy létszám 
és már sejteti az öt szakosz
tály körül gyűrűző gondokat. 
A sponkör vezetősége, a szak
szervezet támogatásával, azé-rt 
igyekszik a „külső" munkák911 
dolgozók sportolási lehetősé
gét va,gy legalábbis a legsze
rényebb testmozgását és sza
bad ideje hasznos eltöltését is 
elősegíteni. A munkahelyek
re futball- és röplabdákat kül
denek, sőt, három-négy vidéki 
munkahely asztalitenisz fel
szerelést is kapott - asztallal 
együtt -, hogy ezt a könnyű, 
szórakoztató mozgási lehetősé
get minél gyakrabban kihasz
nálhassák. 

A Kacsóh Pongrác úton dol
go.zók között rendszeresek a 
különböző házibajnokságok, 
amelyek minden évben a „Hi
dász Kupáért'' folynak. A 
sportkör rendezvényei pedig a 
legnagyobb érdeklődést vált
já:k ki a dolgozókból. Igaz. 
olyan számottevő sportembe
rek közül kerülnek ki az „él
ménybeszámolók". mint Bóbis 
Gyula. Papp László. Kozma 
,,Pid", Gulyás, dr. Balthazár, 
Novák,. Mészáros, stb. 

Beszélgetésünk közben be
toppant Kiss Géza is, a napok
ban nyugdíjba vonuló sport
ember. Most már hármasban 
tesszük a kérdést a kutató 
górcsöbe: Mi hát a baj? Hol 
várnak segítséget? 

Több megértést várnak 

Nem kell a válaszra annyit 
várni mint a régi alkimisták
nak � lombikokból kikerüló 
aranyra. A két lelkes spo1'1• 
ember szinte egyidőben 
mondja: ,,Több megérté�t k.é:· 
rü.nk és várunk!" 

nökségnél alig veui'c észre, 
hogy többet, jobbat szeret
nénk .a sport terén is elérni. 
Azt, ho,gy labdarúgG1c.knak, 
vaicy a.sztaliteniszezőinknek ne 
kelljen mérkőzést lemonda
ni, mert 1-2 játék•;s megbe
tegedett. Hogy e.gy labdarúgó
nak - aki például fé·1yezil -
ne kelljen Sátoraljaújhelyre 
utaznia dolgozni, amikor itt
hon is volna a számára mun
ka és így a csapat rendelkezé
sére állhatna. Nem akarunk 
mi elérhetetlen dolgokat. Csak 
azt akarjuk elérni, hogy a 
váll41.at dolgozói többet jár
janak szabad idejükben a 

$J)Orlpályákra, mint a talpon
állókba. Ezért küszködünk! 

Tegyük hozzá: ehhez várnak 
több megértést, segítséget. 

Talán meg is érdemelnék . . .  
ts mindjárt nem lenne kicsit 
sem szomorkás a hangula
tuk . . .  

Vedres József 

A karja, mellyel földobálta testem, 
tárgyakért nyúl, de semm;,t el nem 
hangja a szobán át elfúlva késik; 
s bezáródik a mélyülő tenyér. 

Életemé nem lehet egészen; 
s ébredéseit félve figyelem, 
ezerszer jobban, mint ó óvta régen 
sorsomat - ifjan még, szerelmesen. 

ér, 

Fazeka.s Lajos 

Pályá�ati fellaívás 

- Cölöpökre helyezik a Ke
leti pályaudvar bomlokzalál. 
A Baross tér átépítésével kap
csolatban a Közlekedési t:pító 
Vállalat munkásai kiemelik a 
homlokzatot tartó négy oeg!a
pillért, közben 32 vasbeton cö
löpöt vernek le, rácsszerkeze
tet tesznek rá, s ez tartia 

1 majd a mintegy 3000 tonnányi 
terhet. Erre az átalakításra 
azért kerül sor, mert a tégla
pillérek nagy helyet foglamak 
el, és akadályozzák a további 
munkát. 

Korcsoport: 1. 6-10 éves 
korig, 2. 10-14 éves korig, 
3 14-18 éves korig. - új, összevont állomá.•I 

Öt győzelem 

A Vasúti Főosztály szak
szervezeti bizottsága az 1968. 
évi gyermeknap alkalmából 

GYERMEKRAJZ 
PALYAZATOT 

hfrdet. 
A pályázatot meghírdetjük 

valamennyi MAV nevelőinté
zetben, a MA V Pályafenntar
tási Technikumban, a MA V 
Vasútgépészeti Technikum
ban MAV Szegedi Vasútfor
gal�i Technikumban tanulók, 
Budapest területén lévő MA V 
·vodák felsó korcsoportjába 
tartozó gyermekek, továbbá a 
Vasúti Főosztály szakszerve
zeti bizottságához tartozó 
alapszervezetek dolgozóinak 
gyermekei részére. 

· Témakör: 1. A közlekedés
sel kapcsolatos élmény (moz
zanat, emlék, vasút, villamos, 
autóbusz, gépkocsi, hajó, re
pülő stb.) 

alakítanak ki a zalaegerszeg 
-Ukk közötti vasútvonal fel
újítása során Batykon. A pá
lya átível egy folyócska rölött 
is, amelyre emeletes hidat ter

, , es egy vereseg 
a vasutas férfi kosárlabda-válogatott 

Strassburg-i mérlegén 

A Nemzetközi Vasutas Sport
szövetség (USIC) április 8 és 16 
között a franciaországi Strass
burgban rendezte meg a leg
jobb vasutas férfi kosárlabda
válogatottak találkozójál A 

magyar válogatott, amelynek 
gerincét a PVSK NB l-es csa
pata alkotta, a várakozásnak 
111,egfelelően szerepelt, ötödik 
helyen végzett az igen erős 
mezőnyben. 

országot 13:51, Luxemburgot 
95 :43, Franciaországot 80:64, 
Olaszországot 86:38, Csehszlo
vákiát pedig 89:69 arányban 
győzte le. !gy vég�redményben 
öt győzelemmel és egy vere
séggel csak az ötödik helyet 
tudta megszerezni. 

Az ez évi bajnokságot is a 
szovjet vasutas-válogatott sze
rezte meg Bulgária, Románia 
és Lengyelország vasutas-válo
gatottja előtt. 

A pályázók három korcso
port, és az alább megjelölt 
két témakör szerint kerülnek 
díjazásra. Mindkét témakör
ből 1-1 rajz beküldése kö
telező. 

2. Szabadon választott 
csendélet, személy, stb.) 

(táj, veznek. A híd alsó szin�ién 
haladnak a vonatok, a felsőn 
pedig a közúti járművek. A rajzok 1/4-es nagyságú 

rajzlapon, vagy annál kisebb 
formátumon küldhetők be. 
A pályázati művek technikai 
kivitelezését szabadon leh:!t 
megválasztani (színes cer-uza, 
kréta, tempera, vízfesték, szén. 
stb.) 

- ORIAS TEHERVAGON. 
A jugoszláviai Kralevo város 
vasúti tehervagon gyárában 
befejezték Európa legnagyobb 
teherva.gonjának építését. Az 
óriás vagon befogadóképessé
ge 320 tonna, önsúlya pedig 

Beküldési határidő: 
május hó 15. 

1968. 160 tonna. 

Beküld � helye: a Vasúti 
Főosztály szakszervezeti bi
zottsága (Budapest, VI., Nép
köztársaság útja 73-75. I. em. 
119. Telefon:  35-30). 

- Új üzemet létesít Sárvá
rott a Györi Magyar Vagon- és 
Gépgyár. A 40 millió to,,ntos 
költséggel épülő új üzemben a 
tervek szerint 1969-ben már 
megkezdik a termelést, ame-

Válogatott csapatunk ezúttal 
is, mint az előző nemzetközi 
találkozón, Alma Atában, a 
srovjet válogatottal került egy 
csoportba. S mivel az első négy 
közé jutásért vívott küzdelem
ben 84:57 arányban alulmaradt 
a szovjet vasutas-válogatottal 
szemben, nem sikerült a to
vábbjutás. Az együttes a többi 
mérkőzését megnyerte, Török-

Mint Szabó Pál, a BVSC 
egykori kosárlabdázója, a ma
gyar vasutas válogatott veze
tője elmondotta, a franciák 
mindent elkövettek a bajnok
ság sikere érdekében. A mér
kőzések kitűnő rendezés mel
let, ideális körülmények kö
zött, óramű pontossággal zaj
lottak le. 

Tolt vonat 

lyek során kötőelemeket. csa• 
varokat készítenek a itözúti 
járművekhez, futóművekhez 
és a Diesel•motorokhoz. 

- Erősödik a szorialista 
brigádmo,:galom a MA V Ma
gasépítési Főnökségnél, Leg
utobb a tokodi mu!'kahelyen 
aJakítottak szocialista címért 
kilzdő brigádot. A brigád Vak 
Bottyán nevét vette fel. 

Percenként 3 S 8 leütés 

Országos Távgépíróversenyt rendeztek 

a Vasúti Főosztályon 

- Kigyulladt egy gyorsvo
nat az indiai Bihar államban. 
Nyolcan meghaltak, 15�n 
megsebesültek. A szerencsét
lenséget súlyosbította, hogy 
nem működött a vészfék és a 
megrémült utasoknák a robo
gó vonatból kellett ltiugrani. 

- EREDMENYESEN ZAR
T A az elmúlt évet a Magasépí
tési Főnökség. Az 1967. �vi 
tervüket élüzem szinten telje
sítették. A főnökség vezetői 
elhatározták, hogy a köz�(jii
vőben egy szakm.�i '<iállitás 
keretében mutatják be az ed

dig végzett mu.nk<it, illetve az 
elmúlt évek eredményeit. 

- Hát ez a vonat nem Pestre megy, abba az irányba? Lakáscsere 
- A jövőben ne a mozdony után tessék tájékozódni . . .  - Elcserélném Balatonmária• 

Felvétel 

A MAV Központi Felépít
ményvizsgáló Főnökség ultra
hango& sínvizsgáló csoportja 
felvételre vagy átvételre keres 
pályafenntartási vagy gépipari 
technikummal, esetleg érettsé
gizett szakmunkás-bizonyít
vánnyal rendelkező dolgozókat. 
Feltételek: vasútorvosilag I. 
csoport, pályaépítési, fenntar
tási gyakorlat! Tényleges kato
nai szolgálat letöltése! 

Verseny közben az elsö és második helyezett 
(Hemzö Károly felvétele) 

A műszaki tiszti kinevezés
hez a későbbiek során vágány
gépkocsivezetői, forgalmi vizs
ga és műszaki tiszti tanfolyam 
szükséges. Munkahely: A Ma
gyar Allamvasutak egész or
szágra kiterjedő vasútvonal
hálózata. Bérezés, a vonatkozó 
bértételek szerint, 1500 Ft és 
2500 Ft határok között. Jelent
kezés: Bp., IX., Fék utca 8, Te
lefon: 471-103. 

A Távközlési Fenntartási 
Főnökség vasúti főosztályi 
távíró hivatala Május 1. tisz
teletére országos távgépíró 
versenyt rendezett az igazga
tóságok távgépíró szocialista 
brigádjainak részvételével. 

MAGY Ali V I\Sll't AS 

Vasutas<>II Szakszervezetének 
laple 

A több mint két és fél órás 
versenyben - eddig tartott 
ugyimis, amíg mind a 21 táv
gépíró elvégzi a feladatát -
első r.elyet a főosztály csapata 
szerezte meg 92,9 százalékos, 
második helyen a debreceni 
igazgatóság csapata, harmadik 
helyen pedig a budapesti igaz- • 
gatóság csapata végzett 82,8, 
illetve 80 százalékos teljesít
ménnyel. 

Sze,-kesttt a szerk�ZUI Ol2ottsag 
F6szerkeszt0: Gulyá, JAnoe 

Felet& nerkes,tti,: Vlsl Ferenc 
Szer11:eszt0sél!: 

Budapest V1. Benezw utC8 fl. 
Telefon ...irost· n-t 

Ozeml 111--t'I 
ltladla eo ter1esztl a Néps:zava 
Lapkladó Vállalat. Budap� vu .. 
flák<IC':z! dl M. Telefon: 224-819 

(Pusztai Pál rajza) 

A szerkesztőség üzeni 
Bognár Károly Tapolca, Bez

zegb Lajos Gyöngyös, Balázs 

Gusztáv Bag, Bánhidi Ant.al Bp. 

Kertész Józse.t Székesfehérvár. 

Séra Albert Szajol, Markos Jó

zse.f Zalaegerszeg, Káprai László 

Keszthely, Bihari Mihály CzegJé-

di Sándor Debrecen : Leveleiket 

lapunk anyagához felbasznliljuk. 

Magyar István Sajószentpéter. 

Demeter Géza Záhony. Levelei� 

ket Uletékes helyre továbbitot• 

tuk. 

filrdö 95-ös őrházban levő 2 szoba, 
konyhás, speizos, killönálló gaz
dasági udvarral, elsőrendű kony• 
hak€rtte) rendelkező lakásomat 
hasonlóra vagy tanácsira Balaton• 
boglár vagy Székesfehérvár kőr· 
nyékére. J;;rdeklődnl lehet: Oldal 
Mihé.1ynél, Ba!atonboglár Maort· 
telep, vagy Oldal József ácsnál, 
Székesfehérvár Hidép!tési Főn, 
Vlll. sz. J;;p!tésvezetöség, 

- Szegea központjában levő 2 
szoba öi;Ezkomfortos, minden 
igényt klelé�tö. magasföldszinU 
főbérleti lakásom elcserélném ha• 
sonJó. vagy legfeljebb másfél

_ 
szo

bás összkomfortos budapesti la
kásért. első emeletig. Clm : Lech· 
ner István, Szeged. oroszlán ű. 4. 

- Apc-Zagyvaszántó állomf.s 
területén levő 2 szoba, konyha, 
kamra, Kertes szolgálati lakáso
mat elcserélném tanácsi vagy 
szolgálati, nyíregyházi vagy deb
receni ha..,onlóra. Cfm : Pap-Ke
rekes István. tanácsos. Nyire:gy• 
háza MAV-laktanya. Tel : 42-25, 

Nem gond a nyaralás, ha az 

I B U S Z 

irodákhoz lordul lanácsérl, 
mert a nyári idényben a tengerparti nyaralástól 
- a legszebb városok bejárásán át 
a hegyvidéki üdülésig több mint 
S Z A Z F l: L  E P R O G R A M között válogathat 

Félreértések elkerülése vé
getl nem a maguk számira 
kérik és várják a több meg
értést és - elsősorban a moz-
17almi szervek - nagyobb er
kölcsi támogatását. !Az any3• 
giakkal nincs baj, még úgy 
sem, hogy csökk�nt a hivdb· 
10!' tám.oga tás. Ha na.a�·or 
kell valamire plusz foi-int, 
kapnak a szakszervezettől. A 
vállalat sportbarátamak 
egészséges tagdíjmorálja is 
hozzájárul az anyagi g.Jr.d
nélküliséghez.) 

- A kerületben anr.yó di• 
cséretet. e!isme,-ést. j6 szót 
kapunk, hogy m.:í� -m.•í-r so�
Mk is tartjuk. De itt, a fo-

A főosztály Szív utcai klub
jában április 24-én, délelőtt 
fél 11-kor 21 versenyző várt a 
rajtra. A versenyfeladat 1750 
leütéses szakszöveg másolása 
volt. A gép! adó teljesítménye 
percenkent 400 leütés. A zsiiri 
- amely egyébként az igazga
tóságok távíró hivatalainak 
vezetőiből állt - ezt a 400-as 
percenként! tempót fogadta el 
100 százaléknak, s ehhez vi
szonyította a versenyzők 
eredményét. 

Egyéniben is főosztályi győ
zelem született. Első Aranyi 
Sándorné, percenként 358 le
ütéssJel, - 94,5. százalékos ered
ménnyel. A második helyezett 
Tarjáni Imréné 92.5, a harma
dik Miklós Veronika pedig 
9 1 ,6 százalékos eredménvt ért 
el. -lt-

relelllo ldad<I• Gábor MArton. • Nét,szave '-•01<1ad6 Véllalat 
IR&zgatf>ja 

Csekksz�mlas,Am, '5.019 001-K Ill. 
■zlkra Laonyomda 

Részletes felvilágosítás és jelentkezés 
az IBUSZ irodákban 
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1968. május 26: 
ííj vasú-ti 111.ene-trend 

Domborművet avattak az Északi 
Járműjavítóban 

a pártbizottság titkára fejezte 
ki köszönetét szakszervezetünk 
központi vezetőségének és vet
te át a domborművet · azzal, 
hogy a múlt haladó harcosai
nak példáját követve a jövő
ben is becsülettel fognak 
helytállni. 

Az üzem bensőséges ünnep
ségén részt vett Rödönyi Ká
roly miniszterhelyettes, a 
MAV vezérigazgatója, Simon 
József a X. kerületi pártbizott
ság titkára, a minisztérium és 
a Vasúti Főosztály sok olyan 
vezetője, alti vasutas pályafu
tását az :E:szaki Járműjavító
ban kezdte. 

Idegenforgalmi szezon előtt az Utasellátó 
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Tudósítás az elnökség üléséről 
A szakszervezet elnöksége 

május 3-án ülést tartott. A 
napirend első pontja a vasúti 
tanintézményekben és szak
tanfolyamokon folyó bizton
ságtechnikai oktatásról szóló 
jelentés volt. Az előterjesztés 
célja: he!yzeCképet adni az 
1966. május havi ülésen fenti 
tárgyban hozott határozat vég
rehajtásáról. 

Az elnökség mellett működő 
szakbizottság jelentése a 
nyugdíjasok helyzetéről és 
életkörülményeiről szólt. 
Hosszas vita után az elnökség 
a területi bizottságok és a 
szakszervezeti bizottságok 
teendőire a következő határo
zatot hozta: 

Vegyék tervbe: 
- a nyugdíja.sok találko

zójának időközönkénti meg
szervezését, 

Helyes szervezéssel 
a szabadságok 

biztosítsák 
kiadását 

Az elnökség tudomásul vet
te a foganatosított intézkedése
ket, s a fennálJó hiányosságo
kat az alábbiakban összegez
te: 

A tanintézményekben - a 
vasúti forgalmi technikumok 
kivételével - nincs megoldva 
a munkavédelemnek műsza
ki tantárgy keretében történő 
oktatása. A jelenleg haszná
latban levő szakmai tanköny
vek elavultak, biztonságtech
nikai előírásokat nem tartal
maznak, munkavédelmi okta-

- A szakszervezet minden 
egyes tisztségviselőjének lcife
jezett kötelessége a nyugdíjba 
vonult vasutas dolgozók ügyé
vel foglalkozni, életkörülmé
nyeiket javítani. 

- Gondoskodjanak a. lehe
tőségeikhez mérten anyagi se
gítségnyújtásról is. 

- A költségvetésben bizto
sítsák a nyugdí;a.sok búcsúz
tatásához szükséges fedezetet. 

- Szervezetten és Tendsze
Tesen gondoskodjanak infor
málásukról. 

- Segítsék a nyugdíjelőké
szítö bizottságok mu-n!káját. 

- legalább igazgatósá-
gonként egy nyugdíja.s-klub 
létesítését. 
- A nyugdíja.sok részére 

biztosított üdülőjegyeken kí
vüi - a.z őszi, téli hónapok
ban - az igénybe nem vett 
jegyeket a nyugdíjasoknak 
juttassák. 

- Külön felhívja az elnök-
ség azoknak az üzemeknek 
szakst:ervezeti bizottságait, 
a.hol 500 Ft-os mellékállásban 
dolgoznak nyugdíjasok, hogy 
ne követeljenek tőlük a tör
vényesnél több munkát. 

Az elnökség elfogadta a 
szaksz.ervezet vezető szerve:i 
tájékoztatási rendszerére vo
natkozó intézkedési tervet, 
majd aktuális feladatok tár
gyalására tért át. 

A szakszervezet területi bi
zottsága a személyzeti és mun
kaügyi osztály jelentése alap
ján a közelmúltban tárgyalta a 
budapesti igazgatóság kül
szolgálati dolgozóinak 1967. 
évi szabadságolási tervteljesf
tését. A tervet mindössze 96,4 
százalékra teljesítették. A 

naptári éu leteltével 29 250 
sza.badságna.pot nem adtak ki. 
Jelentős teher ez az 1968-as 
esztendőre. 

tás céljára alkalmatlanok. Ha- r----------------------,.--

sonló a helyzet a különböző 

A kialakult helyzet oklti kö
zött nagyon is jelentős az, hogy 
éves viszonylatban a félezret 
meghaladó munkaerőhiány 
állandósult. A betegségre ter
vezett munkanapkiesés 4 szá
zalékos túllépéséből eredő 
3 ezer munkanaptöbblet-kiesés 
is kedvezőtlenül hatott. A 
szabadságolc időben történő 
kiadását kétségtelenül hátrá
nyosan befolyásolta a nagy
fokú munkaerő-hullámzás, 
amely éves szinten meghalad
ta. a. 11 ezer főt. S mivel ebbö1 
több mint 5 ezer az újfelvéte-
1es dolgozó. ez is kedvezőtlenül 
hatott a szabadságok kiadásá
ra. 

technikumok számára készült 
balesetelhárítási tankönyvek
nél is. 

Nincs megoldva a műszaki 
anyagot oktató tanárok biz
tonságtechnikai ismereteinek 
bővítése. Segédanyagokkal va
ló ellátásuk hiányos. Kifogá
solható a tanulók gyakorlati 
foglalkoztatásánál a meglevő 
munkakörülmény. A foglalko
zások előtti oktatás formája 
és tartalma nem megfelelő. 
Hiányoznak az oktatás jelle
gének megfelelő óvórendsza
bályok. 

A szaktanfolyamokon folyó 
biztonságtechnikai oktatásnál 
nem megfelelő a tanmenet. A 
tanfolyamok részére megfele
lő munkavédelmi, biztonság
technikai szakirodalom nincs 
biztosítva. 

A hiányosságok felszámolá
sa érdekében az elnökség a 
következő intézkedések meg
tételére kérte fel a MA V ve
zérigazgatóját: 

- A Művelődésügyi Minisz
térium Szakoktatási Főosztá
lya és a SZOT Munka.védelmi 
Osztálya által 1967. április 8-
án kiadott „SztJklcözépiskolai 
munka.védelmi oktatás előké-
szítésének és mepva.lósításá
na:k irá11yelvei"-ben foglaltak 
kötelezö végrehajtásának biz
tosítására. 

- A múszaki tárgyakat ok
tatók biztonságtechnikai to
vá bblcépzésének Tendezésére. 

- A munkavédelemnek a 
músza.ki tantárgyak keretében 
történő kötelező oktatására. 

- A műszaki anyagokat ok-
iató tanárok biztonságtechni
kai vizsgá:�ta.tására. 

Az elnökség a szakszerveze
ti tisztségviselők figyelmét 
felhívja az á11andó és folya
matos felvilágosító munkára, 
a bal.esetmegelözés és biztonsá
gos munkakörülmények meg
teremtése érdekében. Ilyen 
1ranyú tevékenységük ter
jedjen ki az iskolákra és a 
tanfolyamokra is. 

A Vasúti Főosztály 3. szak
osztálya az üzemi konyhák 
egészségügyi ellátottságáról 
számolt be. Az elnökség le-
szögezte, hogy bár évente je
lentős összegeket fordítunk az 
üzemi konyhák korszerűsíté
sére, berendezésére - az elő
rehaladás nem megnyugtató. 
Nem egy üzemi konyha bezá
rására kerül sor, ha az egész
ségügyi kifogásokat nem sziln• 
tetik meg. Vannak olyan 
konyhák is, ahol az épület el
avultsága miatt korsz.erúsftés
re nem kerülhet sor. 

Az elnökség egy munkabi
zottság feladatává tette az 
üzemi étkeztetés fejlesztésére 
vonatkozó tervezet kidolgozá
sát. Az előterjesztés a követ
kezőket tartalmazza: 

- Az üzemi étkeztetés to
vábbi szélesítéséneik lehetősé
gét. 

- Az üzemi konyhák fe;
lesztésének mértékét - meny
nyiségi és minőségi vanatko
zásban is. 

- Az ú; beruházás, a fe;
lesztés és üzemeltetés fede
zetéül szolgáló keret biztosítá
sát. 

- A hozzájárulás mértékét 
a dolgozó és a válla.lat ré
széról. 

- A vállalat Tészéröl bizto
sított hozzájárulás fedezetét 

- Az étkeztetés minőségi 
javítására vonatkozó témát. 

- Az üzemi étkeztetésre 
igényt tartó nyugdíjasok el!á
tására vonatkozó javaslatot. 

Az előterjesztést a szeptem
beri elnökségi ülésen tárgyal
ják. 

68. Átadták a SZOT 1 
évi művészeti díjait 

A Szakszervezetek Országa� 
Tanácsának sookházában - a 
május 1-i ünnepségek hagyo
mányos eseményeként - át
nyújtották a SZOT 1968. évben 
adományozott díjait azoknak 
a művészeknek, akik kiváló 
alkotásaikkal. a munkások kö
rében végzett ikulturális., fel
világosító tevékenységükkel a 
legeredményesebben segítet
ték a szocialista nevelési célok 
megvalósítását. 

Rész vett az Ü111nepségen 
Kisházi Odön, az Elnöki Ta
nács helyettes elnöke, Orbán 
László, a művelódésügyi mi
niszter első helyettese, óvári 
Miklós, az MSZMP Központi 
Bizottsága tudományos, köz
oktatási és kulturális osztályá
nak vezetője Földvári Aladár, 
Kiss Károly és V1ts-Witteg 
Miklós, a SZOT alelnökei. 
Beckl Sándor, Gál László, So--

moskői Gábor, a SZOT ti1Jká
rai, Darvas József, az lrós.z.ö
vetség elnöke. 

Baranyai Tibor, a SZOT 
!kulturális, agltáció.5 és pro
paganda-osztályának vezetője 
üdvözölte a kitüntetetteket, 
majd Somoskői Gábor átadta 
a díjakat. 

A SZOT · 1968. évi művészeti 
díjait az alábbiak kapták: 

UTbán Ernő Kossuth-díjas 
író, Czine Mihály irodalom
történész, Horváth Teri szín
művésznő, a Thália Színház 
tagja, Némethy Ferenc színmú
vész, a miskolci Nemzeti Szín
ház tagja, Kovács András 
filmrendező, Kiss István szob
rászművész, Xantus Gyula 
festőművész és Pauló Lajos, a. 
Magyar Rádió és Televízió 
Tendezője. 

A ki tűn tetette'k nevében 
Czine Mihály mondott köszö
netet. 

Hasznos munkát végeznek 
a kereskedelmi társadalmi ellenőrök 

A debreceni járműjavító 
szakszervezeti bizottsága mel
lett 50 kereskedelmi társadal
mi ellenőr dolgozik. A Hajdú
Bihar megyei Vegyesiparcikk 
Kiskereskedelmi Válla.lat bolt
jait ellenőrzik több mint négy 
év óta. 

A társadalmi ellenőrök eb
ben az évben már több, mint 
50 ellenőrzést végeztek. Szor
galmas és becsületes munká
jukkal különösen Fa.ra.gó La
jos, Szentesi István, Zoványi 
Gyula, Haluska. Mihály és Tóth 
István tűnt ki. 

A növekvő feladatok, s az új 
gazdasági irányítási rendszer
ben a társadalmi ellenőrökre 
háruló nagyobb munka elvég
zése érdekében Na.gy Arpád, a.z 

Alla.mi Kereskedelmi Felügye
lőség Hajdú-Bihar megyei ve
zetője a társadalmi ellenőrök
nek oktatást tartott. Előadásá
ban ismertette az ellenőrök jo
gait, kötelességeit, szólt a köz
egészségügyi szabályokról és 
az egyes szakmák ellenőrzésé
ről is. 

(Volosinovszki) 

Szakszervezeti tisztségviselőket 
tüntettek ki 

A Szakszervezetek Országos Ta
nácsa a 1/asutas-szakszervezet el• 
nöksegével egyetértésben a szak .... 
szervezeti mozgalomban 10, illetve 
15 éven át végzett eredményes 
munkájuk elismeréseként a Szak

már Ferencné szb-tag, Utasellátó 
Vállalat; Salamon Károly munka
védelmi teJUgyeIIS, GYSEV Igazga
tóság. 

A kitüntetetteknek Jratulálunkl 

Sok az állásidó 

A szabadságolási tervek nem 
teljesítésének azonban egyik 
oka az, hogy a szabadságolási 
ütemtervek elkészítése még 
mindig nem szerves része a 
szolgála.ti vezetők napi tevé
kenységének. Rendszerint 
akkor foglalkoznak ezzel, ha a 
mozgalmi szervek, vagy a fel
ügyeleti hatóság előtt be kell 
számolniok, vagy a. lemaTa.dás 
miatt vala.milyen oldalról nyo
matékkal felhívják a figyel
müket. Pedig jó szervezéssel 
segíteni lehetett volna a sza
badságolásokat. Csak egy pél
da: a forgalmi utazó állo
mánycsoportú kiadatlan sza
badságnapból 6,5 ezer a vonta
tási szolgálatra esik, ugyan
akkor a mérlegbeszámoló is 
bizonyítja, hogy ugyanebben 
az időben több mint félmillió 
óra állásidő volt a vontatási 
szolgálatnál. 

Volt példa arra Is az elmúlt 
évben. hogy a dolgozók egy
másnak adtak szabadságot, 
ilyenkor növekedett a szolgá
lati igénybevételük és idejük 
egyaránt. Inárcs Kakucs állo
máson például a 168 tervezett 
szabadságnapból 97 még ki
adatlan volt a naptári év le
teltével. Április 2-án Dömsö
dön közel 50 nap a kiadatlan 
szabadság, de lehetne sorolni 
tucatnyi szo1gálati helyet ha
sonló helyzete miatt. 

A gazdasági, szolgála.ti veze
tőknek az idén gondosabban 
kell számításba venni a Mun
ka Törvén11könyve és a. kollek
tív szerződés teremtette ú; 
helyzetet, melynek következté
ben a tanulmányi szabadság 
újszerű szabályozásával és a 
Jutalomszabadság bevezetésé
sével jelentősen megnövek
�zik a dolgozókat illető sza
badság. 

A szaks:zercezet 
felelőssége 

Fokozottan nükséges, hogy 
a szakszervezeti bizottságok 
havonta t"endszeresen ellen
órizzék a dolgozók szabadsá
gának kellő ütemű kiadását. 
Szorgalmazzák, hogy a csök
kent szállítási feladatokkal je-

szervezeti Munkáért k1tilniet6 jel- ,---------------------------
vény arany fokozatát adomá
nyozta a következőknek: Né-
meth László szb gazdasá-
gi felel6s. Keszthely ál-
lomás: Vajda János titkárhelyet
tes, szeged.1 területi bizottság, 
Czeglédi Sándor szb-tltkár, Debre
cen állomás; Port János a pécsi 
vasutas-klub vezetője, Tischer Ist
ván tt-einök, Miskolc Jármajav!
ló : Tóth Jánosné politikai munka
társ. budapesti terillett bizottság; 
Varga László szb-tltkár. Székes
fehét"Vár állomás; Dér Lajosné nt5-
bizottság:1 vezető. Vasűtt Főosztály. 
Semsei Károly poUUka1 munka
társ, S731tszervezetl központ; Ha
lász Béls Igazgató, központi zene
iskola. 

Ezüst fokozatot kaptak: Kopác-s1 
János mb-titkár, Répcelak xm. 
pályamesteri szakasz, Ordögh Jt
nos könyvtáros, Szeged, KatKó 
Elemér szb-tltkár ZAnony állomás; 
Kiss János termelési felelős. Deb
recen állomás: Szentszikra1 .János
né szb-gazda,ág! feleh'ls, Bátaszék. 
Seregélye, László munkásellátás! 
!elelős. Miskolc állomás ; Baki Ká
roly polltlkai munkatárs. buda
pesti termett bizottság : Baki Mik
lós szb-tilkár, Autófuvarozási Fő
nökség; Chemez Dénes szb-titkár, 
Angyalföldi Pályafenntartási Fő
nökség: Szemerei István gazdasá
gi telel6s, Vasút! Főosztály ; Papp 
AlM:lráa ci;opo�e.eiö, YSZTO; '.11.:: 

Lengyel vasutasszakszervezeti delegáció járt szakszerveze
tünknéL Szabó Antal főtitkár baráti beszélgetésen látta 

vendégül a lengyel vasutasok képvlselőU 
,ne�ó_ Károlv f�lvétele) 

lentkező napokon megfelelően 
csökkenjen a munkaerő igény
bevétele és biztosítsák a dol
gozók szabadságát, a pihenő
napokat. A területi bizottság 
ajánlotta a vasútigazgatóság 
vezetőjének, hogy az újfelvéte
lesek oktatási időszükségleté
nek felülvizsgálatát rendelje 
el és az oktatási idők csökken
tése érdekében a korszerű ok
tatás követelményei figyelem
bevételével kezdeményezzen 
intézkedést. A szolgála.ti veze-

tók önállósága, nl!fflllvea ,,. 
lelőssége, növekedése e'11/Úttal 
most alkalmas idő aTTa is 
hogy saját hatáskörilk� 
megfelelő sszervezési, munka
ügyi intézkedéseket te1111ene1i a 
sok éves helytelen gyakorlat 
felszámolására, a vasúti mun
ka zavartalan végzése biztosi. 
tása mellett az MT rendelke
zése szerint minden dolgozó 
időben kapja meg megérde
melt szabadságát. 

E. J. 

A korszerií 
követelményeknek 

megfelelően 
Ojabb bizt06ít6berendezésl 

szerelvénnyel gazdagodik a 
közlekedési automatika. A tá
volból, villamos hajtóművel 
állított teljes sorompók nyi
tott, vagy zárt helyzetéről ed
dig a sorompó hajtómű vég
állás ellenőrző áramkörök 
felépülése útján értesültünk. 

Egri János és Hegedű.s Géza 
mérnökök javaslata alapján a 
TBJ,;F műszaki főcsoportja ál
talános bevezetésre kidolgozta 
a korszerű követelményeknek 
megfelelő és fokozott bizton• 
ságot nyujtó, úgynevezett hl
ganyérintős sorompó csapóru
dak végá!lása ellenőrzésének 
technológiáját. 

Ennél az ú; m-liszaki meg-

oldásnál a folyékony hiQ111?111 • 
nehézséai erő következtében a 
csa.pórúd közepére szerelve 
megbízható módon el!enórzi a 
csapórudak valóságos végállá
sát A lezárt sorompó csapó
rúdzáró higanyérintője a so
rompó hajtómű ellenórz6 
áramkörében szerepel, míg 
nyitott végállásban a másik 
higanyérintó teljesíti a zöld 
fényt. 

A közeljövőben Rákoshell!I, 
Maglód, frd-alsó, Sóstó-hegy. 
majd fokozatosan az Otmá,i 
többi. a biztosítóberen�zésbe 
is bekötött sorompók egészül. 
nek ki ezzel az új higanyérin
t.ós ellenőrzéssel. 

Balázs GnnUT 
mémók, főintéz6 

Vasutas édesanyák' 
Anyák napja Blkalmáb61 

szakszervezetünk elnöksége -
az elmúlt évekhez hasonlóan 
- ebben az évben is vendégül 
látott és megajándékozott 25 
sokgyermekes, vasutas édes
anyát. A Benczúr utcai szék-

de boldogan nevelték 1957-ig 
tíz gyermeküket. Aztán egy 
napon apa nélkül maradtak, 
majd néhány évvel később, 
1965-ben az édesa,1ya is meg
halt. 

A család {)Ofldja, a gyeNne-

Kuti Mária átveszi az ajándékoi 
( Szabó Mihál11 felvétele) 

házban megtartott ilnnepeé- kek nevelése a Zegid&ebb 
gen KeUne,- Istvánnak, a testvérre, Máriára moradt. 01 
szervezési és nevelés.i osztály kiskorú gyermekről. keil meg 
vezetőjének üdvözlő szavai ma is goncwsk-Od.nia. Sokat, 
után Szabó Antal főtitlcáT nagyon sol:,at vállal ,nagá,-,i. 
méltatta a vasutas édesanyák Barcsról Szentlőrincre jár do!· 
áldozatos, fáradtságot nem gozni. Korán kel, későn fek
ismerő munkáját. Köszöntő szik Főz, mos, takarít, gyer
szavai nemcsak a jelenlevők- mekeket nevel. lrni, olvasni 
höz szóltak, hanem minden tanítja őket - mert a tanu
vasutas édesanyához. lásban is mellettük van. Ve-

A rövid ünnep&?g után né- lük együtt sír és örül. 
hány édesanyával bes2.élget- Hivatalosan, a társadalom tünk. Kettőt bemutatunk kö- él.ott testvér. De a testvérek züllik. szemében ő az édesanya, aki 

Bíró Józsefné Záhonyból ér- szereti őket aki mindenről 
kezett. öt gyermek édesanyja. lemond, aki�ek nincs magán
A gyermeknevelés, a család- élete, mert családja van, mert 
fenntartás egyedül az ő gond- úgy érzi, pótolnia kell a pó
ja, mert az !.szákos, garázda tolhatatlant, az édesanyát. 
férj jelerueg börtörubüntetését s hogy neki sincs édesan11· tölti. ;a, s hogy neki i.1 Jólesne ne-

- Nehéz, nagyon -nehéz - ha az anyai csók, az anyai s1-
mondja szomorúan - de min- moga.tás, erről soha nem be
den megpróbáltatást vállalok. szél. Csak titokban zokn{I, 
Anya vagyok, s gyermekeimet amikor senki sem látja, ha 
soha nem tudnám elcwbni úgy érzi, hogy nem b!Tja m!ir 
magamtól. Sokszor úgy ér- tovább. De a könnyelc mögött 
zem, nem bírom már tovább. ís arra gondol, eréí6nek kell 
S aztán a gyerekekre gondo- lenni, erősnek, mint egy lgai:i 
lok és minden megy tovább. •édesanyának. 

- S ha a férje kiszabadul? s a testvérek, vagy ponto-- Még nem döntöttem. De sabban a gyerekek? Kettő ide ha megjavul, törődik a család- is elkísérte. Sárika Barcsról jávai, a gyermekeivel, akkor... jött vele. Kosztolányi László
Végül is a gyermekeim apja. né, Kuti Etelka, a.ki évekkel 

Kuti Mária., Szentlőrinc ál- ezelőtt került Pestre, a Déli lomás dolgozója nem édes- pályaudvaron várta. Most 
anya_ S hogy mégis a juta!- mindketten itt ülnek a fehér• mazottak közt köszönthettük, asztalnál, s könnyező szemek• annak különös és megható kel, hálás tekintettel figyelik története van. nővérük minden szavát, azél 

A Kuti család évtizedeken a nővérét, aki szerető testvét 
át Barcson élt. Az édesapa a és szerető édesanya. 
xas�tnál d.ol,go1..0!t. Szer:ény_eJ1t (.Szel'ÓD1Q 
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Korszeríí intézet 
az öreg falak között 

Vállalásukat 
teljesítették 
Budapest-Angyalföld állo

más kollektívája jó eredmé• 
nyek.kel zárta az 1967-es évet; 
teljesítetté-k az élüzem c511ki
túzéseit. A kocsitartázkodás
nál a 93 százalélcos élüzem 
szinttel szemben 94,27, a ko
csikihasználásnál 100,42, a 
vonatközlekedési tervnél pe
dig 86,09 százalékos eredményt 
értek el. Jó munkájutkat bizr.i
nyítja az is, hogy az egy ko
csira eső tolatási időt a vál• 
lait 4 percról, 3,7 percre telje
sített,ilc. 

Az Anyagvizsgáló Főnökség - Szocialista Főnökség 
Húsz esztendővel ezelőtt a 

MAV vegyészeti laboratóriu
mának cégtáblája szerényke
dett a Salgótarjáni úti öreg 
épület.en. 1948-bain - a nö
vekvő igényekll1ek megfele
lően - a feladatlkör kibővült, s 

immM két évtizede az újjá
szervezett intézet munkatáT
$l1.i vizsgálják, minősítik mind
azokat az anyagokat, amelye
ket a MÁV valamelyik külsó 
t,állalattól rendelt. 

Aprilis utolsó l!lapján ismét 
únnepelt.ek az A.nya,gvi:zsg:áló 
Főnökségen. Ekkor kapták 
meg harmadszor - az 1967. 
évi munkájuk alapján - Szo
cialista Főnökség címet. Fi
�lemre méltó eredmény ez. 
Különösen ha azt is hozzá
$eSSZOk: tavaly és tavaly előtt 
Is hasonlóalll köszönthettéik a 
Jnájust. M� iB 
11evezhetnén!k a silkerülket, hi
iszen 1965 óta megőriztiélk a 
címet. 

A laboratóriumokban 
és a gyárakban 

Olajat, festéket, S7JeJ!let, mű-
11t1ya-gokat, textíliát, vasötvö
,ieteiket, színes fémelket és fű
tőházi k:azárnvizet, valamint a 
Piesel-mozdonyok hűro- és fű
tóvizét vizsgálják. De nemcsak 
11 Salgótarjáni úti labora-tóriu
,n,okban míT!Ó$Ítenek, hanem 
jelen oonnak a gyártó üzemek
ben - még külországban is. 
);:gyes félkész gyártmálllyOlka t 
- lemezeket, abroru:sdkat, 
ten,g€lyeket, gépi berendeúse
J<et, mozdony-alkatrészeket -
jobbára a helyszínen vizs?..ál· 
ják. 

a jövő feladatairól is besz.él
getünk. 

- A szocialista brigádmoz
galom nálunk hétéves múltra 
telcinthet vissza - mondja a 
szakszervezeti bizottság tit
kára. - Az első kollektívák 
1961-ben alakultak, s 1967-ben 
17 szocialista brigádban 111 
dolgozó11Jk versenyzett. A má
jus elsejei üninepségen 53 
ezüst, 38 bronz és 17 zöld!ko• 
szorús jelvényt adtalk át. 

Az elmúlt esztendő eredmé
nyeit elemezve megemlítik, 
hogy az anyagátvevő csopor
tok 1130 órával kevesebb idő 
alatt 34 százalekfiral több anya
got vettek át, mint 1966-ban. 
A 16 laboratórium 19 ezer 
746 órával rövidebb !dó alatt 
8 százalékkal több mintát vizs
gált, milnt az elóm eszt.endő• 
ben! 

A múszalki fejleszbés lkere• 
tében a szocialista brigádjaiik 
különböző célfeladatokat kap
talk és tainulmálnyoka.t készí
tettek. A napi feladatok ellá
tása mellett gyalkorlati jellegű 
lkutatóm=kát is végezteJk, 
hogy egy-egy úja,bb viZJSgálati 
módszer bevezetését lehetővé 
tegyek. Elgy ilyen, időszerű 
kutatási téma: az olajcsere 
ideje műszaki param.étereinek 
meghatározása a MAV Diesel
mozdonyainál ... 

A dieselesítési és villamo
sítási p�mmal. - a se
besség fokozásával - egyide
jűleg a főnökség szerepe is 
mind jelentősebb. A korábbi
al<m.ál i.s folkozottabb gomdoo
sággal kell vizsgálniuk a szél
sebesen száguldó járműveik 
részére készített amyagokat és 
al'katréswlret. A köz1ekedés 

biztonság.a függ a fígyelmük
tól, a lelkiismeretes mllillká
juktóL 

A jó eredmény kötelez 

A gyártó vállalatok több
ségével - mint a Ganz-MA
V AG-gal, vagy a diósgyőri 
Lenin Kohászati Művekkel -
Igen jó a kapcsolat. Am az 
1968-as esztendőne!k egyilk új 
vonása - s ezzel S2li,nte min
denütt talá.likozn.a,k -, hQgy az 
üzemek a lehero legrövidebb 
idő alatt szeretnék átadni 
gyártnnányailkat a me@rende
lőnek. Ez részben az új gaz
dasági irányítás örvendetes 
eredménye, de amennyire ör
vendetes, olyan mértékben fe• 
lelősséget is jelent. A vállala
toktól sürgetve, rövidebb idő 
alatt lkel1 a :kiil.önibözó vizs
gálatokat elvégezni 

- Cé1unlk, hogy a Szocia
lista Fónökség címet az idén is 
megőrizzük, s idei munkánlk
ikal ismét !kiérdemeljük. Dol
gozóiJnlk t.ováibb 'képzik magu
kat (a legutóbbi értélkelés
kor öten jártak szaik:ma.i egye
temre, ketten felsőfokú tech
nikumba), s új kezdeménye:llés 
a főnökségürukmél, hogy a 
KISZ-szervezet fiataljai ja
nuárban bekapcsolódtak a ki• 
váló ifjú mérnök - kiváló 
ifjú technikus mozgalomba -
mondják a vezetők. 

Hogy albbaln hogyan állnak 
helyt, s hogy 1968-ban az el
múlt évi eredményeikhez mél
tón szerepel.nek-e - erre csaJk 
az esztendő végén kaphatunlk 
választ. 

- Földes -

Az eredmények annál is ér
téke.seljbek, mert az elmúlt év 
második negyedétől kezdődően 
Budapest-Angyalföld állomá
= létszá,mgon,dokikal is küz. 
ködött. Emiatt a közbeváltó 
rendS2Jert nem tudták megva
lósítani. 

Az eredmények eléréséért 
nagyon sokat tettek a szocia• 
lista brigádok. Az áillomá.son 
négy szocialista brigád dolgo
zik, s ebből három for,galmi 
brigáq már elnyerte a zö1dko
szorús jelvényt. A �emlk. a 
ker,eskedelmi brigád pedi,g az 
elmúlt évi jó munkája jutal
ma.ként ebben az évben kapja 
meg a szocialista brigád cí
met. 

Az állomás és az AKőV dol
gozo1 már évekkel ezelőtt 
komplexbrigád szerzódést kö
töttek és közös munkájuk 
eredményeként - három fél
éven keresztül - első helyen 
végeztek a budapesti igazga
tóság területén. 

TekiJntettel ar,ra, hogy az 
állomás dolgozóinak több mint 
kétharmada szocialista bri
gádbain dolgozik, etfuen az év
ben az állomás k.ollektívája a 
szocialista szol-gt.lati hely cí
mért folyó versenyben is részt 
vesz. 

Nagy László 
A fönökségV'izsgáló módsze- ---------------------------------------

rei a korszerű követelmények-
nek megfelelnek, éve<nte csaik
(lem 1 millió fori:ntjuk van 
a műszaki fejlesztésre, Ilyen 
J<örülmányek körott lépést 
tarthatnak a rohamos fejló
dé$eL R&ntgen-vi:zsgáló lk:o
esij uk!kial - szúrópróba sze
:rúen - a kocsi alvázalk, a 
l)lOz,domy..Jt.azárnok hegesztési 
varratait ellenőrizhetik és 
egyéb speciá1i.s feladatolkat 
Tégezhetnek. Ultrahangos 
vi2'sgáló részlegük ped!Íg a fé
mes a,nyagok rejtett, belső hi
l>á>it - repedooeit, üregeit -
deríti fel. Kis kézi,kocsiju,kikal 
J nyilt pályán állapítják. meg 
f. sírulibákat, repedésielket. 

(Hadd említsük meg, hogy 
� NSZK-beli Krautkramer
tégge l kötött szerződésünk ér• 
telmében az összes magyaror
�zági ultrahangos vizsgáló ké-
11züléket - azokat is, amelyek 
nem a MÁV tulajdonában 
�annak - a Salgótarjáni úti 
fóni:ikség javítja!) 

Nagyobb iglmyek 
.- fokozottabb felelősség 

Lengyel Józseffel, az Anyag
tiizsgáló Főnökség helyettes 
vezetőjével és Kerti József 
izb-titkárral, az elektromos 
anyagvizsgáló csoport vezető
jével nemcsak az elmúlt esz
j;endők eredményeiről., hanem 

44 ev a vasíítnál 

G1JÖTlm/Ö& állomás dolgozói 
kooves csal.á.di ünnepségen 
búcsúztak idős mulllkatársuk
tól., Acs József .szol,gálatveze.. 
tó váltóórtól, aki 44 évi vas
úti szolgálat után nyugdíjba 
vonult. 

Ka.-buczky Károly 1'elügye
ló, állomásfőnök méltatta Am 
Józref eredményei munkáját, 
példás helyt:áll.á.s.át. Az állo
másfőnök után Ebe-r Endre 
szb-bitkár a szakszervezeti bi· 
zott.ság nevében köszönte meg 
Acs Józsefnek, mint bizalmi• 
nak a közel két évtizedes tár• 
sadalmi munkáját. 

A kedves kis ünnepség be
reje2Jésekén,t a nyugdíjba vo
nuló idős vasutasoknak átadták 
d..-. Pásztor Pálnak, a máskól· 
cl igazgatóság vezetőjének el
ismerő oklevelét, a lclváló dol
gozó jelvényt és okJ.ev,elet, a 
vele járó pénzjutalommal és a 
munkatársak, barátok ajándé
kát. 

Bezzegh Lajos 

ll Marvis I sikere 

Moszkvában 

Egyedülálló' 

magyar .szalJadalom 

1 A !TfflSZkvai magyar keres-
kedelmi kirendeltség épületé
ben a Fok-Gyem Finommecha
nikai és Elektr�ikus Műszer
gyártó Ktsz és az Elektroimpe:r 
kiállítást rendezett, amelynek 
,során egy villanyvonat-model· 
len bemutatták a magyar hír• 
�dástechnikai ipar egyik leg
újabb korszerű berendezését: 
,a számok leolvasására szolgáló 
,automatikus számazonosító 
berendezést - a Marvis 1-et. 

A mágneses elv alapján mú
J,:ödö berendezés időjárás! és 
)átásl Viszonyoktól, a jármú 
helyzetétől és irányától füg
getlenül óránkénti 160 kilomé� 

teres sebesség mellett Is teljes 
biztonsággal olvassa le a vas• 
úti járművek mágneses kód 
formájában rögzített ismertető 
jeleit és számait. 

A leolvasott Információk 
azonnal a vasútnál használatos 
!Yl.lkasztott szalagra kerülnek. 
Elektronikus számítógéppel 
összekapcsolva egy nagy ki
terjedésű vasúthálózatról - az 
egyes szerelvényekről, ko• 
csikról, ezek helyzetéről 
bármikor áttekinthető képet 
nyújt, !gy a kocsipark ki• 
használását maximálissá te
heti. 

KORSZERUSÖDIK A SZALLÍTAS 

Már csak ez hlán� 

A� iga�tósá-g terü· 
letélet.én három szolgálati 
hely, Szentes állomás, Kecske
mét állomás, valantint a hoz. 
zátartozó vontatási, pályafenn• 
tartási és távközló szolgálat, 
a szegedi Távközlö és Bizto
sítóberendezési Főnökség 
nyert el élüzem címet. 

Szentes állomás dol,gooó! a.z 
élüzem címért fol11ó veueny 
célkit.tlzéseit 1967-es évben tel• 
jesítették. Az állomás á�os 
havi kocsifor,ga]ma megha• 
ladja a 10 000-et, s ez !s azt 
bizonyítja, hogy az ezzel járó 
munka nem kis feladat elé 
állítja az állomá5 vezetőit és 
dolgozóit, 

Az állomás termelési e.-ed• 
ményeit nagyban segítette a 
;ól működő 17 szocialista bri· 
gád. Egy brigád bronz plaket
tel, hat brigád zöldkoszorú.3 
;elvénn11el rendelkezik. tíz 
brigád pedig az oklevél elnye
réséért versen11ez, 

Kecskemét csomópont dol
gozói 1961-től kezdve t.öbb 
esetben !kaptalk élüzem kitün
tetiést.. 

A felada1Jolk gyom és pont,as 

(Pusztai Pál rajza) 

végrehajtása érdekében az ál
lomás éves inté2lkedési 1ler· 
vet lkészitett felelősök megje• 
lölésével. A feladatok teliesí• 
téséről, a célkitűzések megva
lósításá:ról a negyedéves ter
melési tanácslkozásollron 5/i:á· 
moltalk •be. 

Az eredmény: Kecskemét 
4llomás dolgozói a.z 1967-ea 
évi munka feladatait kiválóan 
teljesítették. 

Az igazgatóság másik él· 
Ozem címet ellllyert szolgála ti 
helye a szegedi Távközl6 és 
Biztosítóberendezési F6nöksé(J, 
A főnökség dolgozói az 1967, 
évi célkitűzéseket 106,4 száza• 
lékra teljesítették. 

Az éves jó munOt.át bizo• 
nyitja, hogy a vonatmegállá
sok 3,5 százaléka történt csalk 
a felügyeletükhöz tartozó be
rendezések meghibásodásából. 
Ez az értélkelésben O pontot 
jelent. A temielési ta:nácsko
zásolk, a múszaik:i. konferen• 
ciák, a muIJikaversenyek 6Qle!l'• 

ve:aése, irányítása hasmosan 
segítette a célok elérését. 

Szlládl · Sándor 

A tetmelési tanlicskozlisok elé 
A dolgozóknak azt az igé

nyét, hogy részt kérnek 
a vezetésből, a köz-

ügyek intézéséből, hogy egyre 
többet akarnak vállalni a vas
útüzemi [eladatok eredményes 
megoldásából, fokozni akarják 
az ellenőrzésben való részvé
telüket, csak támogatni és ösz• 
tönözni lehet. Ez nemcsak kí
vánság, óhaj a dolgozók részé
ról. Tette/eben is ki akarják 
fejezni részvételüket a jogok 
és kötelességek egységén ala• 
puló demolcratizmusunk fej
lesztésében. Ezt fejezik ki 
azok a vállalások, amelyeket 
az egyes szolgála ti helyek, üze
mek, pályamesteri szakaszok 
kollektívái, szocialista brigád
jai tettek a Kommunisták Ma
gyarországi Pártja megalaku• 
lásának ötvenedik évforduló
jára. 

A különböző szolgálati he
lyek a minőségi munka javí
tásával, ráfordítások csök
kentésével, tervszerűség foko
zásával, gazdaságosabb mun
kavégzéssel igyekeznek biz
tosítani a vasút szállítási fel
adatainak gyors és biztonságos 
végrehajtását. Miskolc, Hat
van, Békéscsaba, Dombóvár, 
Szombathely és Záhony dal• 
gozói többek között a. t,On.a• 
tok menetrendszerinti közle
kedésének állandó javítására, 
a vontató- és vontatott eszkö
zök jobb kihasználására tet

tek vállalásokat. 
Ezt az egészséges törekvést 

kell megfelelő módon, meg
felelő irányítással fenntar
tani, erősíteni. Ebben tölte
nek be jelentős szerepet a moot 
folyó termelési tanácskozások 
is. Egy negyedévnél alig több 
idő tapasztalatai állnak rendel
kezésre annak elemzésére, ho
gyan indultunk, hogyan kezd• 
tünk új módon dolgozni. Nem 
lehet teljes képet alkotni és 
messzemenő következtetéseket 
levonni, de az elmúlt negyed
év munkaszervezési, irányítá
si, gazdálkodási munka ta
pasztalatainak, a vállalások 
teljesítésének megfelelő, reá
lis elemzését és annak a dol• 
gozók elé tárását nem mulaszt-. 
hatják el a szolgálati helyek, 
üzemek vezetői. Tájékoztatni 
kell a dolgozókat a gazdasági 

év kezdetéról, az indulás ne• 
hézségeiröl, az igazgatóság ter
veiról és a szolgálati hely cél
kitűzéseiról, hogy a vitában te
vékenyen vegyenek részt a 

dolgozók. 
A termelési tanácskozásokon 

a kollektíva gyakorolja első
sorban véleményező, javaslat
tevő ellenőrzési és döntési jo• 
gát és ebből adódóan elvárják, 
hogy olyan tájékoztatást kap
janak, amely alkalmas arra, 
hogy állást tudjanak foglalni, 
véleményt tudjanak nyilvání• 
tani. A tervek, ha megkésve is, 
de most már végleges formá
ban rendelkezésre állanak, a 
szolgálati helyeken, üzemek
ben, s így helyesen cseleked
nek ott, ahol a korábban ki
alakított vállalásokat felül
vizsgálják, ahol szükséges össz
hangba hozva a végleges ter
vekkel, célkitűzésekkel a ter
melési tanácskozáson megvi
tatva a kollektíva döntése 
alapján végrehajtják az eset
leges módosításokat. Az el
hangzott javaslatokat, észre
vételeket, véleményeket ko
molyan kell venni. Ezzel va
lósíthatjuk meg a2lt, hogy a 
vezetés nemcsak szavakban, 
hanem tettekben Is segítse a 
dolgozókat az alkotó beleszó-< 
lásra. 

A nagy évforduló méltó 
megünneplésére való 
felkészülés mindannyi-

unk feladata, s ennek jegyébe-n 
szervezzük az 1968. é"i mun• 
kaversenyt, melynek célja, 
hogy segítsük a szállítási igé
nyek maradék nélküli kielégí
tését, a gazdaságosság növelé
sét, s ezzel biztosítsuk a terve
zett nyereség teljesítését, túl-, 
telíesítését, A most folyó ta
nácskozásokat is használjuk 
fel a jubileumi munkaverseny 
további kibontakoztatására, a 
versenykedv fejlesztésére, az 
egyéni és kollektív érdekelt
ség összefüggésének magyará
zására, az aktivitás növelésére, 
hogy minden szolgálati he
lyen, üzemben, részlegnél és 
brigádnál kialakuljon az aka• 
rat és cseliekvés egy.sé�e. 

Dr. Bordi István 

Szorgos munkáskollektíva 
Látogatás a Nyugati pályaudvar személykocsi

javítójában 

Mint jó 1.lnuló a hátsópad
ban, úgy húzódik meg a Nyu
gati pályaudvaron az Elmun
kás-híd ·alatt, a vontatási mű
hely. Több mint százan javít
ják itt a személykocsikat, se
gí tik a kulturált utazást. 

Belépéskor egy felemelt -
fútószerkezet nélküli - háló
kocsi hívta fel magára a fi. 
gyelmet. 

- A 005-ös „lebetegedett" 
- mondta Buzás Mihály mű• 
vezető és magyarázatként hoz
zátette: - a főhordcsiga. rugó
ja törött, azért kellett kitolni 
alóla a „lábakat", 

A felfüggesztett nehéz ko
csi alatt serényen dolgoznak. 
Fület tépő a kalapálás. Alig 
értjük egymás szavát, azért 
lépünk be az üvegfallal körül
vett művezetői irodába, ahol 
Hoffmann Géza múhelyfónök 
és Labáth Dénes művezető ép
pen a tervekről beszélgetnek. 
Csak fel kell lapozni a kimu• 
tatásokat és máris hú képet 
kapunk az itt folyó munkáról, 

cso'kkent a kocsik tartózkodá� 
si ideje a műhelyben. Ami 
kétségtelenül jobb munkaszer� 
vezést jelent. Jó és aktív a 
brigádmozgalom is. A dolgo-, 
zók nagy többsége a Kossuth, 
a Rákóczi és a Ságt,ári SZO• 
ciaJista brigádokba tömörült, 
Mindhárom brigádot már 
többször kitüntették. A Kos, 
suth brigádot nemrég érte a;i 
a kitüntetés, hogy Tatai Lajos 
lakatos, Erdemes vasutas, 
többszörös kiváló dolgozó a;:: 
Országházba kapott meghívói 
a felszabadulási 'Ünnepségre. 

Tatai Lajost é?pen egy ma. 
gasan függő személykocsi alatt 
találjuk. Fékberendezést ja. 
vít. Kérges tenyere csupa olaj. 
Szerény, vékonydongáj\J 
munkásember. 

- Boldog voltam, hogy 
meghívót kaptam - mondja 
- de annak is örülök, hogy a 
társaim velem együtt örültek, 
Tulajdonképpen nem is én 
kaptam a meghívót, hanem a 
Kossuth brigád. 

Csak néhány percig 1.lrt a 
beszélgetés, aztán elszélednek 
az emberek, folytatódik a 
munka. 

- A legutóbbi - a márciu
si - részletvizsga terv 360 
tengely volt, melyet 100 száza
lékig teljesítettünk - tájékoz. 
tat a műhelyfőnök. - Ez azt 
jelenti, hogy 66 kéttengelyes ,------------

és 57 négytengelyes kocsit hoz
tunk rendbe. 

Ezen kívül 520 tengely volt 
a tutójavítás tervük, melyek 
alatt a kisebb munkákat, ja
vításokat 'értik. Ez utóbbi ter
vet 124 százalékra teljesítették. 

- A futójavításokat igény
lő műbőr ülések fel tépése, füg. 
gönyhiány, vízcsapok, zárak, 
kilincsek, csomagtartók rongá
lása főleg a helyi munkásvo
natokban fordul elő tömegesen 
- mondja Buzás Mihály. -
Jó volna, ha a jegyvizsgálók 
és utazó vasutasok jobban ma
gukénak éreznék a t,asútí ko· 
csfkat, azok berendezési tár
gyait és lelepleznék a rongá
lókat. 

1967-ben, az előző évhez vi
szonyítva, kéttized nappal 

NYUGDÍJASOKAT 
BÚCSÚZTATIAK 

Ke.,;zthely állomáson az el• 
múlt i<lőben 3 dolgozót, 3 idó.t 
vasutast búcsúztattalk ünne
pélyes külsőségek között. Bo
kodi Ferenc segédhivatal-ve
zetó, Borók Lajos vonat'kisérő 
és Tihanyi Lajosné takaritánó 
nyugdíjba vonult. Mindháirom 
vasutas SOlk-sok éven át mun
kája legjavát adta és a legne
hezebb időkben is becsülete
sen helytállt. Bokodi Ferenc 
hosszú éveken keresztül társa
dalmi munkás volt, s most 
nyugdíjaztatása után is meg
maradt szaikszervezeti blzal-
mlm,a,k. Káprai László 



MAGYAR VASlITAS 

Rangot elismerést vívtak 1d ma/oknak lde;ében szólunk 

A régi falak között új élet kezdődött a Landler jál'műjavitó kultúrotthonában 
Napok kérdése és megindul 

a balatoni forgalom. Ameny• 
nyire gyorsan közeledik ez a 
nap, olyan gyorsan szaporodik 
a budapest-puszta.szabolcsi 
vonalon Nagytétény után Érd
felső megállóhelyig a bal vá
gány mellett az anyag-árok
ban a szemét. 

A Landler Jenő Járműja
vító Művelődési Otthona több 
mint háromnegyed százados 
múltra tekinthet vissza. Ki
c�iny, szűk termeinek padoza
tát csaknem három generá
ci� kopt�tta, mert a kultúra, a 
muvelődes fellegvára volt az 
már 1893-ban is. Akkor önk-ép
�őkör néven működött, 1905 ota pedig már mint művelő
dési házat ismerik az üzem 
dolgozói, a környék, Rákosp'.i
lota. és ú jpest lakói. 

Nfncs szándékunkban az 
elmúlt időszakot elemezni, 
de ahhoz, hogy összehason
lítást tudjunk tenni a korábbi 
év� és az elmúlt évek mun
\!:áh között., néhány dolgot fel
tétlenül meg kell említeni. 
Elsősorban azt, hogy 2-3 esz
tendő óta rangra emelkedett 
a. művelődési ház. Tekintélye 
és vonzóereje van. A hajdani, 
reggelig tartó és sokszor vere
kedésbe fajuló mulatozások 
korszaka befejeződött. S ha 
erről esik szó, az üzem és a 
kultúrotthon vezetői moso
lyogva mondják: hol van már 
a tavalyi hó? új élet kezdődött 
á művelődési házban. Ami 
voit, a.z elmúlt. Ezek között 
a .falak között most már csen
desen, kulturáltan szórakoz
nak a vendégek. S ha mégis 
akad egy-két hangoskodó, egy 
pillanat alatt az utcán találja 
magát. 

Közös összefogással 
A művelődési ház élére két 

esztendővel ezelőtt Simon 
György személyében egyete
met végzett fiatal, agilis igaz
gató került. 1967. novemberé
ben megválasztották a társa
dalmi vezetőséget is. Az el
tnúlt évek szomorú tapaszta
latain okulva, a 1 3  tagú veze
"tóség eredményes munkát 
végzett. 

Ahhoz azonban, hogy vég
képp „ierázzák" a múlt örök
ségét, közös összefogásra, se

amelyekkel méltán büszkél
kedhet a művelődési ház. Itt 
szervezték meg az egyi/c leg
jobb eredményt felmutató 
munkásakadémiát. A három 
kihelyezett általános iskolai 
osztályban 58 idős dolgozó ta
nul, s több mint 460 fő vesz 
részt a múszaki továbbképző 
oktatáson. Ez természetesen 
csak egy kis része annak az 
eg-észnek, ami jellemzi a mű
velődési ház életét. Nincs 
olyan nap, hogy valamilyen 
rendezvény, vagy szakköri 
foglalkozás ne lenne. A baj 
inkább az, hogy ez az épület 
nemcsak hogy elavult, hanem 
kicsi is. A megnövekedett ig{,
nyeknek nem felel már meg. 

Vonzó előadások 
Az embereket, az üzem kol

lektíváját, nem kell csalogatni 
jönnek maguktól is. Sót, sok� 
szor olyan sokan vannalc, 
hogy a nagy terem is kicsinek 
bizonyul. Az üzem dolgozói
nak aktivitása, a müvelódési 
ház iránt érzett megbecsülé
sére mi sem jellemző jobban, 
mint az az eset is, amit Simon 
György igazgató mesélt el. 

Az ismeretterjesztő elóadá
sok általában délután 4 óra
kor kezdődnek. A vidéki dol
gozók - s számuk nem cse
kély, 1670 fó - haza mehet
nének a negyed, illetve a fél 
ötös vonatokkal. Többségük 
azonban átsétál a kultúrott
honba, végig haUgatja az eló
adást, s csak az esti vonattal 
utazik haza. Vonzza az embe
reket a megváltozott légkör, 
a kedves, közvetlen családi 
hangulat. Mindenki megtalál
ja a maga számára a legmeg
felelóbb szórakozási lehetősé
get. 

A négy szakkörben a fotós, 
a vasútmodellezó, a billiárd és 
bélyeggyűjtó szakkörben na
gyon komoly és lelkes munka 
folyik. De ugyanilyen odaadó 
munkát végeznek a művésze
ti szakkörök is. Mindezek te
tejében még családi estek, 

névadó ünnepségek és tánc
estek teszik kellemesebbé a 
hét végét és nagyon sokszor 
a hétköznapokat is. 

Gyakran látogatott könyvtár 
Az utóbbi idóben a moz

donyosztály kezdeményezésé
re pe!dául családi esten kö
szöntik a jubiláns és a nyug
díjba menő dolgozókat. Eddig 
az ilyen és effajta összejöve
telre korsó sör, vagy fröccs 
mellett valamelyik sa,·ki ven
déglőbe került sor. Ma azon
ban az üzem dolgozói már 
kezdik megszokni, hogy jobb 
és kellemesebb mindez, ha a 
család. a feleség, az egész kol
lektíva együtt ünnepel. 

Ezek az eredmények azon
ban nagyon lelkes és fárad
ságos munkának köszönhetők. 
A kultúrházban, a művelődés
hez, a szórakozáshoz csak <2. 

legminimálisabb feltételek 
adottak. A könyvtár helyisége 
például egyben ruhatár, eló
csarnolc, billiárdszoba és zsi
bongó is. Hogy mégis sok-sok 
olvasója van, az elsósorban 
Bilinszky Ferencnének, a mű
velődési ház függetlenített 
könyvtárosának köszönhetó. 
Fáradságot nem ismerő ambí
cióval, lelkesedéssel végzi 
munkáját. Az új beszerzések
ről, az új könyvekről külön 
stencilezett kiadványt állít 
össze és küldi az üzemrészek
be. Nagy gonddal segíti és 
irányítja a nyolc letéti könyv
tár munkáját. Ismeri az embe
reket, tudja, kinek, mit /cell 
ajánlani. Mostoha körülmé
nyek között is példamutatóan 
végzi munkáját. 

A nehezén már túljutottak, 
több mint két esztendós, lel
kes munkával nevet, megbe
csülést szereztek a művelődési 
háznak. Rangot, elismerést 
vívtak ki maguknak, amelyet 
az új művelődési ház elkészü
lése után is minden bizonnyal 
megtartanak majd. 

Szerényi József 

Új nemzetközi vonatok hí
rét is halljuk. Ezen a vona
lon indul a Mecsek-express, 1 
vajon mHyen látvány lesz ez 
a szemetes terület. Az utóbbi 
hetekben valóságos invázió in
dult meg a vasúti 1�zsű elcsú
fítására. Talán kocsiszámra 
hordják oda a szemetet. Kü
lönösen Érdliget megállóhely 1 

környélce mutat elszomorító l 
képet. Vajon 11 tanácsi szervek 

1 tudják ezt? Talán engedélyez
te a MAV, hogy a szép gyepes 
anyagá,-kot szeméttel betölt
sék? Nem hisszük! Mi történt · 
ezen a vidéken, amely eddig ' 
tisztaságáról, szépségéről volt i 
híres? Mé!( i:iem tűnt fel sen- l 
ki.nek a nehany vagonnyi sze
mét? 

Sürgősen intézkedni kell ! 

Molnár Arpád intézö 
Bp., Ferencvároo 

DICSÉRETES MUNKÁT 
VÉGEZTEK 

Az urkutl gazdasági vasút 
nem tartozik a nagy vasutak 
közé, de munkája mégsem le
becsülendő, hiszen nem ki
sebb jelen,tóségű szállítások
kal foglalkozik, mint az acél• 
nemesítéshez szükséges man
gánszállítás. 

Az áruszállítási tervet a.2 
�!-múlt évben 106 százalékra 
teljesítették, s a kocsi kihasz
nálásában 102 százalékos ered
ményt értek el. A vonatkíséró 
személyzet egy szolgála ti órára 
eső kilométernél 115, a vonta
tási személyzet egy szolgálati 
órájára eső kilométernél pe
dig 102 százalékos eredményj 
ért el. 

Bognár Károly 

gitt;égre volt szükség. Az üzem ---------------------------
gazdasági és mozgalmi vez�tói 
is azon igyekeznek, ne követ
kezzenek ismét eredménytelen 
évek. A kultúrotthon új igaz
gatóját segítette Galambos Fe
renc, az üzem szakszerveze
ti bizottságának kultúrfelelő
se Gala.sich Ferenc művészeti 
ve'zető és Bilinszky Ferencné 
könyvtáros. De segítette a 
munkát az üzem törzsgárdája 

Baleseti 

krónika 

is. 

A Landler Jenő Járműjaví
tó Művelődési Házára szükség 
van. Bizonyítják ezt az utób
bi évek sikerei, eredményei és 
a számadatok is. A 2500 fós 
üzem egyharmada tagja a 
művelődési ház könyvtárá
nak, s 1966-ban 31 717, 1967-
ben pedig 29 927 kötet könyvet 
kölcsönöztek ki. Az elmúlt év
ben 1186 rendezvény volt, 
amelyen összesen 46 344 em
ber vett részt. A 77 ismeretter
jesztő előadást pedig 3462 
dol�ozó hallgatta végig. A 
szakkörökben több száz fia
tal és idősebb dolgozó tevé
kenykedik. 

Törődnek az emberekkel 
Minek köszönhetik a sikert, 

az elmúlt évek eredményét ? 
Elsősorban annak, hogy tö

rődnek az emberekkel, foglal
koznak velük, keresi/e az újat, 
keresik azokat a lehetősége
ket, amelyek kényszer nélkül 
vonzzák a látogatókat. A havi 
és a negyedévi munkatervet 
nagy gonddal és alapossággal 
készítik el. A 13 tagú társadal
mi vezetőség - amelyben a 
vállalat gazdasági és mozgal
mi vezetőinek képviselőin kí
vül megtaláljuk a Hazafias 
Népfront, az MHS, a Nőtanács 
és a kerületi tanács küldötteit 
is - minden hónapban rend
szeresen ülésezik, ahol részle
tesen és aprólékosan beszélik 
meg a feladatokat. Ilyenkor 
szó esik a szakköri munkáról, 
rendezvényekről, a könyvtár 
és a letéti könyvtár munká
járól, egyszóval minden olyan 
eseményről, amely előbbre vi
szi, segfti a művelődési ház 
m11nkáját. 

Hogy az új vezetőség jól 
dolgozik, azt nem kell külön 
bizonyítani. Mindennél többet 
mondanak az eredmények, 

Amikor egy nulla is sokat számít 
Szinte mindenki előtt is

mert, hogy Záhony állomá
son milyen fontos munka fo

lyilk. Az átrakások:ra kerülő 
árukat részben daruval, rész
ben kézi erővel rakják át. Az 
áruk különbözőek: tégla, vas, 
fa stb. Egyes áruk átrakásá
hoz a védőkesztyű használata 
kötelező. A kesztyűket azon
ban több mint öt hónapja 
nem tudják biztosítani. Emiatt 
Bácskai József darumunkás 
kézsérülést szenvedett és több 
mint két hétre kiesett a ter
melő munkából. S hogy miért 
nincs védőkesztyű?  Alljon itt 
tanulságként a történet. 

Záhony állomás 1000 pá1' 

védőkesztyűt igényelt az igaz
gatóságtól. Az igénylést az 
Anyaggazdálkodási és Ellátá
si Igazgatóság tervezési cso
portjához továbbították. A 
megrendelés meg is történt 
annyi eltéréssel, hogy az 1000 
pár kesztyű helye!.t csak 100 
párat rendeltek és szállítot
tak Záhonyba. Egy nulla vala
hogy lemaradt. Ez nem is vol
na nagy baj, hiszen „tévedrti 
emberi dolog". Hiba az, hogy 
a nulla pótlására, illetve a 
hiányzó 900 pár védökesz
tyú szállítására intézkedés az
óta sem történt. 

Czeglédi Sándor 
Debrecen 

Április 22-én a Mende állo
másra behaladó 5522 sz. vonat 
elütötte Szemes Mihály pálya
mestert, aki bordatörést szen
vedett. A balesetet az okozta, 
hogy nevezett körültekintés 
nélkül a vonat űrszelvényébe 
lépett. A viszonylag szeren
csés kimenetelű üzemi baleset 
ki vizsgálása még tart. 

* 

Április 26-án Kisvárda állo-
más közelében végzett gépesí
tett vágányfektetési munka 
közben ujjcsonkulásos üumi 
baleset érte Horváth János pá
lyamunkást. A baleset úgy tör
tt'ut, hogy a Portáldaru keze
lése közben bal keze a mozgó 
'l,lkatrészek közé került. 

* 

ÖssJZefogott a hollektív11, 
Május 3-án a Vác állomásra 

bejáró 160/b számú vonat el
ütötte Mácsai András, Szob 
állomás létszámába tartozó 
vonatfékezőt, aki a fején meg
sérült. A baleset a 291. számú 
vonattal végzett tolatásnál tör
tént, miközben nevezett a be
járó 160,'b számú űrszelvényébe 
lépett. A kivizsgálás folyamat
ban van. 

A Hámán Kató Fűtőház régi 
megbecsült dolgozója, a kiváló 
dolgozó jelvény tulajdonooa 
Ragály Gyula, szocialista bri
gádtag ez év januárjában tra
gikus hirtelenséggel meghalt. 

hez. Köszönjük a. fáradságot 
Jancsika. Károlyné nöfelelős
nek, valamint Labáth János 
bácsinak, amiért bevásároltak 
nekün/c. Igazi gyermeki sze
retettel Ági, Gyuszi, Kati, Er-
zsi." Felvégi István A fűtőház utazószemélyzeté

nél régi szokás, ha egy moz
donyvezető, vagy mozdonyfű- r---------------------------

tő elhalálozik, akkor a kollek
tíva nem feledkezik meg a 
visszamaradt családról. Ez tör
tént most is, amikor gyűjtést 
rendeztek, hogy segítsék az öz
vegyen maradt feleséget és a 
négy árván mardt kiskorú 
gyermeket. 
Közvetlen munkatársai, a Kos

suth és József Attila NOHAB 
szocialista brigád tagok pedig 
védnökséget vállaltak a Jász
kiséren apa nélkül maradt kis
korú gyermekek felett. 

Ragály Gyula gyermekei le
vélben mondtak köszönetet az 
ajándékokért. A következőket 
írták: 

„Kedves bácsik! Orömmel 
tölti el gyermeki szívünket az 
a szeretet és gondoskodó.-�. 
amellyel elhalmoztak bennün-
ket. Köszönetet mondunk 
azért, hogy ennyi sok 
szép ruhát kaptunk. lgér-
jük, hogy jó tanulmá-
nyi eredményünkkel vi-
szonozzuk a rólunk való gon
doskodást, és mindig hűelc 
maradunk édesapánk emléké-

MENETRENDVALTOZAS 

- A tehervonatok is érdeklik!? 
- Szeretném tudni, melyik tehervonatot jelölték ki, hogy 

napirenden késleltesse a reggeli személyt. 
(Puszta.i Pál rajza) 

1968. MAJUS 15. 

Új nyá•·i egyenruha 
A 17. sz. Hi·vatalos Lapban 

közzétett 107851/1968. 3. A. sz. 
rendelet értelmében a zárt 
nyarJ egyenruhák helyett ez 
évtől kezdődően új nyitott fa
zonú, műszál szövetből ké
szült, sötétszürke nyári egyen
ruhát kapnak a vasutasok. 

Biztosak vagyunk abban, 
hogy a tetszetős kivitelű, 
könnyű, formatartó nyan 
egyenruha valamennyi dolgo
zó tetszését megnyeri, hiszen 
ezzel egy régi panaszt orvo
solnak. Évek óta közismert 
volt, hogy a sávoly egyenru
hák csak új állapotban felel
tek meg az előírt követelmé
nyeknek. Fazonuk megtört, s 
rövid idő alatt kifakultak. 

Az egyéb korszerűsítési tö-

rekvések mellett, a. szolgá. 
lati viszonyt, a rendet és fe
gyelmet jelképe'ZÖ egyenruha 
módosításának feltételei azon
ban csak most teremtődtek 
meg. Az új egyenruhát folya
matosan kapják. Ez azzal az 
elkerülhetetlen körülménn11el 
jár, hogy dolgozóink eg11 ré
sze új, más része régi típusú 
nyári ruhában látja el szolgá
latát. Ez természetesen csak 
addig tart, amíg a már kint
lévő nyári egyenruhák viselé
si ideje le nem jár. A ruhák 
kiosztását néhány héten be
! ül megkezdik. 

Az új nyá1i egyenruha be
vezetésével egyidejűleg meg
s20űnik az egyes szolgálati fó
nökségek meghatározott be
osztású dolgozóinak az ún. 
különleges nyári egyenruha 
juttatása. 

Az új nyári egyenruha n1,'i
tott fazonú, s így a nyári rek
kenő hőségben 'kihajtott ing. 
gallérral, kényelmesebben dol
gozhatnak. Fontosnak tartjuk 
az esztétikai igények figye
lembevételét és betartását. Az 
egyenruhák szabályszerű vise
lésének követelményei az új 
nyá1i egyenruháknál általá
ban egyszínű fehér, vagy sö
tét (nem mintás) ing, illetve 
ha nem kihajtva viselik az in
get, sötét nyakkendő. A n11ári 
egyenruha műszál anyaga kü

lönleges egyöntetű tiszt!tást 
igényel, ezért felhívjuk a. dol
gozók figyelmét, hogy a ru

hákhoz csatolt kezelési utasí
tást gondosan tanulmányozzák 
és ruháik minóségének meg
óvása érdekében azt feltétlen 
tartsák be. 

úgy hisszük, hogy ez az in
tézkedés segíti a kulturáltabb, 
esztétikailag is kedvezőbb 
megjelenést és dolgozámk el
ismerését, megbecsülését swl
gálja. 

Munkavédelmi Felügyelőség 

Negyedszázad a vasíúitnál 
Nagyapja és édesapja után 

került a vasutasok közé, egy 
májusi napon: éppen 25 esz
tendeje. A lakatosok:nál kezd
te a szolgálatát. 

Erdekes, izgalmas indulás 
volt ez - vallja -, hiszen a 
scgédéveihez tartozott az újjá
építés. Nagyobb megbízást 
aligha kaphatott volna: a Bükk 
szélén. Szarvaskő környékén is 
elpusztult a pályatest, meg
semmisültek a hidal,, az eger
csehi bányászok segítségével 
úgyszólván elölről kellett kez
deni a munkát. 

- Nehéz volt - emlékezik 
negyedszázadnyi idó után , 
mivel a vonatait nem járhat
tak a megrongált, elpusztított 
sineken, így az építőanyag 
nagy részét gépkocsikkal, sze
kerekkel kellett hordani Bél
apátfalváról. A rakodás külön 
fáradságot jelentett! Am va
lamennyien sokat akartak ten
ni, nem törődtek soha a ful
lasztó feladatokkal, az idővel, 

,,különös vendégek" elótt. 
Nyolcszáz forint jutalmat, s az 
igazgatóság köszönő sorait 
kapta példás figyelméért. 

Három és fél éve az egri 
fűtőház =kszervezeti titkára. 
Azóta. szolgálata mellett mun
kaver�enyt szervez, szocialis
ta brigádokkal foglalkozik. A 
közös igyekezet az idén már 
harmadszor hozza nagyszerű 
gyümölcsét: ismét megsze
rezték az :Elézem címet. 

Nem korántsem az ő érde
me - ' hangsúlyozza magya
rázkodva -, a „verkli" nála 
nélkül is járna. 

Lehet. hogy így van, de a 
mostani miniszteri dicséret, 
amellyel az állomáson egyedül 
Pataki J áwst tisztelték meg, 
nem lehet véletlen. 

Kitér a dicséret elől, arra 
kér, hogy beszéljünk másrót 
A fútőházról, a mindennapi 
munkáról szívesebben szól . . .  

(Gy. Gy.) 

mindig csak a célt nézték. -------------
Közben pedig múltak az 

évek, s Pata.ki Jánosból „iga
zi" vasutas lett. 

Ezért meg kellett küzdertie, 
nem hagyhatta ki az „iskola" 
egyetlen osztályát sem. Amint 
vonatra szállt - mert úgy 
hitte, hogy a vasutasok csak 
IL vonatokon születnek 
előbb a gőzöst fűtötte a mis
kolc-budapesti vonalon, s 
csupán 24. életévének betölté
se után jelentkezett a vizsgá
ra. Igy lehetett később önálló 
mozdonyvezető. 

Budapest és Miskolc között, 
Eger környékén vált szakmája 
mesterévé, az ötvenes évek 
sokszor rendkívüli megpró
báltatásai acéloztá.k az ere
jét. kitartását. Hozzászokott 
a 30-32 órás múszakokhoz is, 
nem tiltakozott, ha a végállo
máson tovább marasztalták a 
mozdonyon. Három Kiváló 
dolgozó kitüntetését tatán 
ezeknek is köszönheti. 

S hogy a huszonöt esztendő
ből mire emlékszik majd a 
legtovább? Egy különös útra. 
Andornaktálya felső és Eger 
között váratlanul valamiféle 
5ötét tömeget vett észre. ösz
tönösen a fék után nyúlt s 
minden idegszálávaJ megpró
bált megálljt parancsolni gé
pének. Egy ekét húzó vontató 
szorult a sinek közé, s ember 
is ült a nyeregben. Jó tíz mé
ternyire sikerült lefékezni a 

Első Záhony 

és Epe,r jeske 

A Záhony-Csap és Eper· 
jeske-Bátyu határállomások 
közötti verseny értékelésére a, 
elmúlt héten került sor. /1 
Záhony állomáson tartott kö· 
zöt megbeszélésen részt vett 
J. F. Mironjuk, az uzsgorodi 
vasútigazgatóság aligazgatója, 
Békési Rezsó, a debreceni igaz. 
gatóság helyettes vezetője, 
Lovász Imre, a debreceni te· 
rületi bizottság fükára és a 
határállomások vezetői. 

F. J. Mironjuk aligazgató a2 
értékelés során elmondotta. 
hogy az állomások határfor· 
galmi versenye jelentős szere· 
pet tölt be a szovjet vasút te
rületén folyó swcial.ista mun· 
kaverseny életében is. Külön 
kiemelte, hogy Csap-Záhony, 
Bátyu-Eperjeske között ki· 
alakult versenyt a. szovjet vas· 
utasok nagyra értékelik, és a 
közös munkáért elismerését is 
kifejezte. 

A vándorzászlót az elmúlt 
félévi eredmények alapján Zá· 
hony, illetve Eperjeske állo
más kollektívája kapta. 

Brád Gábor 



1N8. MA.ros 1s. 

80 éves a szegedi 
igazgatóság 

1888. MAJUS L a szegedi 
vasútigazgatóság alapításának 
napja. A múlt század első fe
lében készült magyarországi 
vasútépítési tervekben már 
szerepelt Szeged város bekap-
csolása a vasúti hálózatba. Ta
nulmányában Széchenyi István 
is javasolta a Cegléd-Kecske
mét-Szeged és Szeged-Sza
badka közti vasútvonalak meg
építését. 

Szeged város vezetői és la· 
kossága szívesen fogadta a va
sútépltés gondolatát és a ter
vezési munkálatok során fel
ajánlották a vasútépítéshez 
szükséges területek ingyenes 
biztosítását és 50 OOO forint 
)lozzájárulást az építési költ
i;égekhez. 

Az első vonat Szegedf'e 1854. 
,nárcius 4-én futott be, miu
tán megtörtént a kiskunfél
e1711háza-szegedi vonal üzem
behelyezése. 1857-ben adták át 
a forgalomnak a szeged-te
mesvári vonalat, 1858-ban a 
'l'isza hidat. 

Vasúti csomóponttá Szeged 
1869-71 közt vált, amikor az 
,.Alföld-Fiumei V asúttáf'sa
ság" megépítette a Szeged
Rókus-Szabadka-Zombor és 
Szeged---Róku.s-Hódmezővá
sárhely-CsOf'?ta,-N agyvárad 

közti vasútvona:akat. Baross 
GábOf' közlekedési minisz:ter 
1887-ben rendelte el a Sza,!>ad
kai Üzletvezetóség Szegedre 
történő helyeresét és ez 1888. 
snájus 1� meg is történt. 

AZ űZLETVEZETőSEGET 
és a Leszámoló Hivatalt, a 
Zsótér házban (ma Járási Ta
nácsház) helyezték el A jelen
legi épületbe 1894-ben költö
r.ött az üzletvezetőség. 

Az ú; üzletvezetőség vonal
hálózata 1888-ban 1027 kilomé
ter volt. A vonalhálózat ké
sőbb többször változott, amit 

részben újabb iizletvezetósé
gek megalakítása, új vonalak 
építése, továbbá államosítások, 
majd a két világháború terü
leti változásai tettek szüksé
gessé. 

A szegedi vasútigazgatóság 
Ml.ózata kiterjed Dél-Magyar
ország jelentős nagyságú terü
letére és a korszerúsí tés az 
ipar, az olajbányászat, a me
zőgazdaság fejlesztési prog
ramjának figyelembevételével 
történik. 

A V ASOTI BERENDEZ:e
SEK korszerűsítése nagyobb 
mértékben 1950 után i.n
dult meg. 1950-tól kezdve 530 
kilométer felépítményt cse
réltek ki nehezebb súlyú sí
nekre. A síncserék következ
tében a mellékvonalakon a 
tengelynyomás 17-20 tonná
ra, a sebesség 60 km/órára, 
a fővonalakon pedig a tengely
nyomás 23 tanná ·a, a sebes
ség 100 km/órára emelkedett. 

Modern integra-dominó be
rendezést helyeztek üzembe 
Bé1,éscsaba, Kecskemét, Mező
túr, Nagykőrös, Petőfiszállás, 
Csengele állomásokon, vala
mint a szajol-lökösházi vona
lon. 

Új korszerű üzemirányító 
központ létesült az Igazgató
ságban. Számos felvételi épü
letet, ffitóházalt, raktár- és 
egyéb üzemi épületet átépítet• 
tek. 

Három fóútvonalukon a von
tatási szolgálatot nagyobb részt 
Diesel-motorok végzik. A sze
mély- és áruforgalom a hábo
rú előttinek több mint négy
szerese. 

Az évfordu.16 alkalmából em
lékünnepséget rendeztek és 
doku.mentáci6s kiállítást nyi
tottak meg az igazgatóság épü
letében. 

Közönségsiker után, 

__ 
ü
_
j�bb vizsga előtt 

Feuült érdeklődéssel vártuk az idei KI mit tu.d? kezde
tét. Szinte már megszoktuk, hogy a. Kommunista Ifjúsági 
Szövetség és a Ma,gyaT Televízió vezetősége közös produkció
jában a fiatal tehetségek művészi sikert aratnak. 

• Különösen örültünk annak, hogy a Törekvés MíLvelődési 
I-laz táncosai sikerrel vették az első akadályt. 

Szívből gratulálunk a. továbbjutáshoz a tánckaf', a ze
nekar ko!Iektívájának és az együttes művészeti vezetőjének. 

Várjuk az eredményes folytatást. 

Kényelmesen utazik, 

pihenten érkezik az 

hálókocsijábat1 ! 
HALOKOCSI KtlZLEKEDIK: 

• Szombathely-
Szentqotthárdra 

• Nylreqyháza-Záhonyba 

• Debrecenbe, Szeqedre 

• Naqykanizsára és Pécsre 

ONNEPI UTAZASHOZ 
MAR ELORE BIZTOSITSA 
HALOKOCSIJEGYltT 

• 

E15vétel a:t IBUSZ-Irodákban 
Menettérti Jeqy Is váltható 

Gondoskodnak róla ••• 
Lapunkban már beszámol

tunk arról, hogy a barcsi állo
más dolgozói segítik és anya
gilag is támogatják a békés• 
csabai MA V leánynevelő ott
hon teljesen árva és gyermek
paralízisben megbetegedett la• 
kóját, Nász Margitkát. 

Most arról adhatunk hírt, 
hogy a napokban az állomás 
küldöttsége ellátogatott Békés
csabára. A kedves vendégek 
ajándékot vittek kis patf'o• 
náltjuknak, és megelégedéssel 
látták, hogy egészségi állapota 
az utolsó találkozás 6ta sokat 
javult. Tanulmányi eredménye 
is jó. A látogatás végén a bar
csiak meghívták a kislányt és 
az intézet vezetőségét egy b:u-
csi látogatásra. 

Csikesz József 
intéző, Barcs 

MAGYAR VASTl'fA� 

A tettek emberei 
A BUDAPESTI IGAZGAT().. 

SAG forgalmi menetirányítói 
több évi sikertelen kísérletezés 
után az elmúlt évben megtalál
ták a helyes utat a szocialista 
brigádmozgalomhoz. Tarnai 
János és népes kollelrtívája 
együtt vállalkozott a közös út
ra, a szocialista brigád cím el
nyerésére. A kollektl.va - a 71 
menetif'ányít6 - közös össze
fogása meghozta az eredményt. 
Teljesítették vállalásukat, el
nyef'ték a szocialista brigád cí
met. Számos vállalást tettek 
szakmai munkájuk és általá
nos műveltségük · színvonalá
nak javítására. Emberség dol
gában pedig a legtöbbet tették. 

Félárva gyermekek patroná
lására vállalkoztak. Két el
hunyt menetirányító - társuk, 
Bu.tsi Sándor és BeTtalanics 
Tibor félárva családját és 
gyermekeiket karolták fel. 

A brigád küldöttel mindkét 
családot felkeresték, elbeszél
gettek a család minden tagjá
val gondjaikról, életükről, s 
úgy határoztak, hogy az öt
gyermekes Bu.tsi családot havi 
250 forinttal segítik. Azóta ha
vonta kopogtat a postós az ab
dai megállóhelyen a brigád 
250 forintos küldeményéveL 

Az idősebbik fiú, Butsi Sa
nyi közben megnőtt. A brigád 
segítségé-vel a Keleti fűtőház
ba került. Villamosmozdony
vezetőnek készül. RendszeTe
sen belátogat az igazgatóság 
épületébe is, a brigád tagjai
hoz, ahol édesapja dolgozott. 
Apja helyett most e;zy népes 
brigád várja Sanyi látogatását. 

A BRIGAD �SZREVETTE 
azt is, hogy öreg, kopott már a 
Butsl család konyhabútora. 
Megbeszélték elöbb a brigád
ban, azután Bu.tsin.éval, váfasz
szon ki konyhabútort Győrben. 
s a brigád majd megveszi. Már 
jónéhány hónapja, hogy But
siék konyhájában új konyha
bútor van. 

űres volt a ház körüli kcrl 
is. Elhatfirozták, hogy a kör
nyezetet kedvessé teszik. Sok. 
sok talicska föl.det „fuvaro.z
tak" a kef'tbe. Azután gyü
mölcsfákat ültettek, de újjá 
varázsolták a lakást is. Mess::e 
a falu. a megállóhelytől. A bri
gád kerékpárt is vett. Azóta 

minden Butsl-gyerek kipr6bál
ta és megtanult kerékpározni. 

A brigád tagjainak jó része 
ismeri a Butsi-gyerekeket és 
viszornt. Különösen Gcmdos 
Lászlát, Kovács Andrást, Ecse
ki Sá:ndort, Kecskés Istvánt, 
Kocka Istvánt, akik nemcsak 
gyüméilcsfát ültettek a kert
be, fö1det talicskáztak, hogy 
termő legyen a kert, de ajtó
kat és ablakokat is mázoltak 

BERTALANICSrut nem szo. 
rultak ilyen nagymérvű segít
ségre. A gyermekek iskolai ta
nulmánya azonban fontos a 
brigád számára. Szilárd a 
Vasútgépészeti Technikumban 
tanul, s rendszeresen jó ex,eci
ménnyel vizsgázik. A brigád 
tagjai többször ültek le a fiú
val és segítettek feladatai meg
oldásában. Eljárnak az iskolá
ba, érdeklődnek tanulmányi 
előmenetele iránt. 

A brigád 720 társadalmi 
munkaórát ajánlott fel a múlt 
évben és 2244 órát teljesítet
tek. Forgalomirányító szakem
berek ők, de közösségük új 
történetének írása óta. mióta 
az „50. évfordul6"-bf'igád nap
lóját vezetik, kipróbált kőmű
vesek, villanyszerelők, mázolók 
és ki tudja hányfajta szalrnnm
kást pótoltak már önzetlenül 
Ezab�d idejükbo7. Má,trai 
György 137. Szabó Albeti 129, 
Kovács András 123, Kocka Ist
ván 84, !l ki győzné azt a sok
sok nevet és órát írni, amivel 
hozzájárult a brigád közös 
vállalkozásuk teljesí:téséhez. 

Ketten érettségizt.ek, ketten 
a felsófokú technikwnban lép
tek elóbbre, a gimnáziumban 
is ketten. ültek a vizsgapadba. 
Közülük egy a tisztképzőn gya
rapítja ismeretét, ketten a 
Marxista Egyetemen. ketten a 
marxista középiskolában, a 
többi brigádtag pedig párt
vagy szakszervezeti szeminá
riumon gyarapítja ismereteit. 

EGY SZER�NYEN DOLGO
ZÓ brigád tettei ezek. Nem a 
beszéd, a tette!c emberei ők. 
Nemcsak a szavuk, hanem tet
tcilc, szívük, emberségük és tö
rekvésük is azzá teszi óket. 
Több mint egy éve kétszef'e
sét, hlromszorosát teljesítik 
annak, amit vállalnak. 

K. J'. 

Tizedszer csendülnek. fel 
a fanfárok ... 

Jubileum! évhez érkezett a 
szegedi szabadtéri játékok. A 
Dóm-téren június 20-án ti
zedszer csendülnek fel a fan
fárok, hogy hírül adják: meg

kezdődik Szegeden a nagy nyá
ri idegenforgalmi idény. 

A szabadtéri játékok vezetői 
a Magyaf' Sajt6 Házában má
jus 7-t!n sajtótájékoztatót tar
tottak, amelyen többek között 
elmondották, hogy ebben az 
évben a tavalyi 370 000-rel 
szemben 400 OOO v'endéget vár
nak. Külön kiemelték - s ezt 
jóleső érzéssel nyugtáztuk -, 
hogy a vasút és a szegedi vas-

utasok eddig is sokat tettek a 
szegedi szabadtéri játélcok si
keréért. Az elismerés hangján 
szóltak arról is, hogy :;z új 
menetrendben a Szeged-exp
ressz rövidített menetidővel 
közlekedik, és Szabadkáról 
már nem kell autóbusszal há
rom órát utazni a jugoszláv 
vendégeknek, hanem motorvo
naton érkezhetnek Szegedre. 

Szeged felkészülve várja 
vendégeit, és ez egyben azt is 
jelenti, hogy a szegedi és a 
Szeged környék! vasutasoknak 
a megnövekedett személyfor
galomban is becsülettel helyt 
kell állniuk. 

J1ifyelmesség/Jől.· kitűnő 
Már félórája a Nyugati pá

lyaudvar csarnokába.n állt a 
Bukarestből érkezett Nord
Orient-Expressz. Az utasolt 
szétszéledtek. csak egy kislány 
állt kétségbeesetten, csomag
jaira támaszkodva a vonat 
mellett. őt nem várta senlti, 
pedig jelezték a rokonságnak, 
hogy Romániából látogatóba 
jön Budapestre. Sajnos, egyet
len sz6t sem tudott magyarul. 
Annyit tv.dott, hogy f'Okonai 
Pesterzsébeten laknak, a bácsi 
foglalkozása szabó, de hogy 
melyik utcában •.. ? 

riasságát, aki figyelmességMI, 
emberségből kitűnőre vizsgá
zott. 

_____ __;B.L 

- Kisvasútat terveznek u 
aggteleki és a ba.radlai c.sepp
kőbarlangba. A terveket a 
budapesti Műszaki Egyetem 
vasútépítési tanszékének irá
nyításával három mérnökhall
gató, Fekete Józse:t, Ozorák 
ottó és Kerekes Kálmán dip
loma munkájukként készítik 
el. A 2. 7 kilométer hosszú 
földalatti kisvasút minden bi� 
zonnyal jelentős mértékben 
növeli majd a barlangok tu
ristaforgalmát. A román nyelven beszélő 

Kiss Zoltán Jegyvizsgáló fel
ajánlotta segítségét. Elkísérte a ,-----------

kislányt Pesterzsébetre. Két 
órán kersztül járták a szabó
műhelyeket, m!g végre rátalál
tak az igazira ..• 

Armánk6 Mtkl6s pesterzsé
beti szabómester levélben kö
szönte meg a MA V vezérigaz
gatójának Kiss Zoltán jegy
yizsgáló keolve&égét é.s udva:: 

- 19 vasutasnak adtak ki
tüntetést a társadalmi tulajdon 
védelmében elért eredményes 
munkájukért a szegedi igazga. 
tóság területén. Szücs Imre, a 
szegedi igazgatóság vasútór
parancsnoka a Közbiztonsági 
Erem arany f�ozatát kapta. 

Gyermeknap, 1968 
Május utols6 vasárnapja, mint minden évben, most is a. 

gyermekeké. Ezen a napon különös szeretettel köszöntjük a. 
legkisebbeket és a nagyobbakat is, eguszót:al a gljeTekeket, 
a 1'asu.tas apróságokat, a jövő felnőttjeit. A szülőknek ugyan 
minden nap gyermeknap, de ezen a vasárnapon mégis kii
lönös szeretettel ünneplik őket. 

Az öröm, a boldogság és a ;ókedv közepette azonbam 
ne feledkezzünk meg azokról a gyermekekről sem, akik tá
vol tőlünk, Vietna.m földjén nem tv.dnak kacagni, nem tud

nak örülni, alcik nem ismerhetik a játék szépségét, a nvu
godt, bélcés életet. 

FotóripO'rlzriink lencséje a MAV Benczúr utcai ővodájá• 
ban néhány önfeLedt pili.anatot örökített meg. 

A játékot komolyan kell venni! Milyen magasf'a lehet épitc 
a játéktOf'?tyot, ezt pr6bálga,tják a. Benczú1' utcai 6voda 

kicsinyei 

Még mindig a legnépszerúbb játék a méf'leghinta. 



• MAGYAR VASUTAS 

Felsőfokú közlekedési 
technikumok seregszemléje 

Két napon keresztül ki lehe
tett tenni a „ telt ház" táblát a 
Budapesti Postás Lumumba 
utcai sporttelepére, a Ferenc
városi Vasutas se Péceli úti 
kosár!abdapályájára és a Fel
sőfokú Gépjárműközlekedési 
Technikum tornatermére. A 
Budapesti Postás sporttelepén 
a kispályás labdarúgók, a ké
zilabdázók és a sakkozók, a 
Ferencvárosi Vasutas pályán a 
kosárlabdázók, a gépjármú
közlekedésiek tornatermében 
pedig az asztaliteniE::ezők bo
nyolították le a hazánk felsza-
badulása 23. évfordulójára 
megrendezett felszabadulási 
,eregszemlét. 

Hagyomány ez a verseny. A 
KPM felügyelete alá tartozó 
három felsőfokú technikum 
évről évre nagyszerű sportve
télkedőt bonyolít le, amelyet 
még szellemi vetélkedő is ki
egészít. 

A labdajátékok I. fordulójá
ra már ősszel, Szegeden került 
&Or, a most megrendezett II. 
forduló a befejező rész volt. Az 
összesített pontversenyben 
leg;obb eredményt elérő is-

zony nagyon nehezen, illetve 
alig tudtunk erre a nagyszerű 
eseményre felkészülni. Nem is 
vártunk többet a felszabadu
lási seregszemlétől, pedig már 
védői is voltunk ennek a szép 
vándordíjnak. 

Az igazgató elmondotta, 
hogy a nagypályás labdarúgó
csapat eddig a városi bajnok
ságban játszott, most átkerült 
a csapat az egyetemi-főiskolai 
bajnokságba.. Ott elég jól sze
repelnek, s ez alkotta a felsza
badulási seregszemlén rész
vevő együttes zömét is. 

Testneveló tanár 
a láthatáron 

A kár általában haszonnal is 
jár - tartja egy régi köz
mondás -, amely a szegedi 
vasutas fiatalok esetében is 
beigazolódott. A többi sportág 
visszaesésével párhuzamosan 
lendült fel a szegedieknél a 
turisztika. A természetjáró 
szakosztály igen népes és igen 
aktív. Ebben az évben már 
négyszer vettek részt országos 

kéktúra-versenyen, egy ízben 
Csehszlovákiában is túráztak. 

A szegedi Felsőfokú Vasut
forgalmi Technikum sportkró
nikájához tartozik még, hogy 
az iskolának nincs testnevelő 
tanára. A tanári kar sportsze
rető tagjai foglalkoznak egy
egy szakosztállyal Az elmúlt 
év szeptemberében kezdődött 
építkezések azonban ezen a té
ren is döntő változást ígér
nek. Miután korszerű torna
termet kap az iskola, most már 
elodázhatatlan, hogy testne
velő tanáruk is legyen. Az 
1968-69-es tanév kezdetén a 
Felsőfokú Vasútforgalmi Tech
nikum tanulóinak már torna
tanáruk is lesz. Az évről évre 
sorra kerülő felszabadulási se
regszemlét jövőre a szegediek 
rendezik. Az építőktől ígéretet 
kaptak, hogy addig már hasz
nálható állapotban lesz az új 
tornaterem is. Az előkészüle
teket idejében megteszik, a 
felkészülést már az új tanév 
elején megkezdik. 

Vissza akarják szerezni a 
vándordíjat l 

Vedres József 

Sísanc epült Gyöngyösön 

A gyöngyösi Vasutas Sportklub a. Kitérőgyártó-ilzem 
sporttelepén új, műanyagfelületú, síugró sáncot avatott má
jus l-én. 

Az ugrósánc alapjait 1966 júliusában ;raktilr. le. Az épí
tést az üzem szocialista brigádjai 20 ezer óra társadalmi 
munkával segítették. A vidéki viszonylatban egyedülálló 
ugrósánc építéséhez sza.kszervezetünk anyagi segítséget adott. 

A sánc megépíUse most már lehetővé teszi, hogy Gyön
gyösön, a Mátra tövében egy olyan vasutas síszakosztály is 
működjön, amely a jövőben méltó '\')l'Jrseny1ársa lesz a leg
jobb magyar síugróknak. 

Az a.vatási ünnepségen a magyar síugró-válogatott bemu
ta.tó ugrásokat tartott 

kola, a vándordíj 1968. évi vé- .-------------------------------------------. 
dője, a Felsőfokú Távközlési 

1968. MAJUS 15. 

- 25 éves a. lábatla.nt vulie,. 
tongyár. A megalakulásának 
25. évfordulóját ünneplő vas
betongyárban eddig több mint 
5000 kilométer hosszú vasút
vonal építéséhez elegendő vas. 
betonaljat készítettek. Ai 
üzemnek mindig a MA V vatt 
a legp.agyobb megrendelöje. 

- Lyukszalagos berendezí,a 
vezérli a Svéd Allamvasutak 
legnagyobb rendezó-pályaud. 
varán, Hallsbergben a teher. 
vagonok rendezését. Naponta 
5-6000 vagon adatait lyuk. 
szalagra viszik át, s ez vezérli 
azokat az automatákat, ame
lyek szerelvényekké állítják 
össze a gurítódombról legurj. 
tott kocsikat. 

- FASfTAS TÁRSADALMI 
MU:NKABAN. A záhonyi be
ruházási munkákon dolgozó 
vasutas KISZ-esek munkate
rületükön kívül is vállaltak 
társadalmi munkát. A III. sz. 
építésvezetőség fiataljai a 
község most épülő főutvonalit 
és több mellékutcáját fásítot
tá.k. 

Technikum lett. Kosárlabdá
ban, sakkban és szellemi ve
télkedőben bizonyultak a leg
�obbaknak a távközlésiek, de 
szorosan a nyomukban volt a 
Felsőfokú Vasútforgalmi Tech
nikum és a Felsőfokú Gépjár
múközlekedési Technikum is. 
A vasutas fiatalokat ezen a 
tornán a szegediek képvisel
ték, tegyük hozzá mindjárt, 
hogy jóL Pedig . . .  

Turista-találkozóra készülnek 
A Landler Jenő Jármú;avitó tervet, hogy tetszése sze·rínt 

mellett a nagy, árnyas fák kö- megválaszthassa, melyik ki
zött találjuk a Testvériség ránduláson akar részt venni. sportegyesület tornacsarnokát. Egyébként valóban az egész Ennek, a sportzászlókkal és 

Az idén bekapcsolódva a Ma
gyar Természetbarát Szövetség 
cseretúra-akciójába, ketten a 
Szovjetunióba, hatan pedig a 
Német Demokratikus Köztár
saságba látogatnak el. 

Prágai Lokomotív és Bmói Lokomotív 
sikerek a Nemzetközi 

Vasutas Tájékozódási Kuptín 

más „trófeákkal" díszített he- évet átölelő tervezetről van 
lyiségeiben találkoznak hétről szó, mert január elejétől szil
hétre a természetjáró szakosz- veszterig a szakosztály szolgál 
tály tagjai, hogy megbeszél- kívánatos programmal. A bu
jék az aktuális tennivailókat. dai hegyek, a Börzsöny, Pilis, 

Egy ilyen heti összejövetelre Bükk, Gerecse, Cserhát leg
látogattunk el. Bogara Lajos szebb turista-útjaira, a Velen

Felk.észülési nehézségek szakosztályvezető, Paulik 1st• cei-tóhoz és a balatoni vízi tá-vánné szakosztályvezető-he-

: . .  de erről beszéljen inkább 
Kálmán Mihály, a Felsőfokú 
Vasútforgalmi Technikum 
igazgatója. 

lyettes, alapító tag, Kovács barba hívja a tagságot. l!:rde-
- l!:venként mintegy llO- István pénztáros, szintén ala- rnes külön megemlíteni a „Bu. 120 hallgató tanul techniku- pító tag és Csima Ernö voltak dapest nevezetes.ségei" túrasomunkban - kezdte ismerteté- beszélgető társak. Segítségük- rozatot. Ezek a jelentős sét az. igazgató. - Hozzá kell kel sikerült áttekin,f;enünk a kulturális jellegű séták terméazonban tennem, hogy ugyan- járműjavító természetjáró szeresen főleg a túrázásra keebben az épületben _nyert _el

f
he- szakosztályának munkáját. vésbé alkalmas zord évsza-lyezést a Középfoku Vasut or- Az üzemben közvetlenül a galmi Technikum is, így össze- felszabadulás után, még 1945_ kokra esnek. A legmelegebb 

sen mintegy 1000 fiatal tanul ben. alakult meg a természet- időkben viszont a ter,mészet 
az épületben. l!:s itt kezdódnek járók szervezete. A szakosztály- kedvelői, a víz szerelmesei 
a nehézségek • • •  nak ma 86 t,agja van. Közülük igénybe vehetik a sportegyesü-

Közösen a KISZ-szel 
!Még egy nagyon fontos do

logról esett szó, mégpedig ar
ról, hogy a szakosztály nem
csak befelé fordul. Feladatá
nak tekin,ti a nem szervezett, 
tehát a sportszerű természet
járás iránt kevésbé érdeklódő, 
de természetkedvelö, kirándul
ni, országot járni szerető üze
mi dolgozók kirándulásainak 
szervezését és kalauzolását is. 
Ezeket nem egy esetben a 
KISZ-szel közösen rendezik. 
Az üzemi szakszervezeti bi
zottság évi 2500 forintot ad az 
úgynevezett tömegesítő túrák 
szervezésének megkönnyítésé
re. 1 

- Az iskolában - folytatja nyolcan büszkén viselik a régi let népszigeti vízi telepét, ahol 
Kálmán Mihály bővítési, vasutas k,éktúrajelvényt, :1a- a turistáknak külön kabinjuk 
építési munkálatok folynak, tan arany, tizennégyen pedig és három kilbótjuk van, Má-
sportolási lehetőség eddig is az ezüst 1:úrateljesítmény-jel- justól a iheti csütörtöki szak- Örülnek a tala'lkozo'nak csak az udvaron volt, most ez vény birtokosai. Többen most 
a tenyérnyi terület is össze- járják az ország-os kékitúra út- osztály-megbeszéléseket is kint 

A tömegesJtést hivatott =l-zsugorodott. Tornatermünk vonalát. tartják. 
ugyanis nincs, ezért szorult az gálni a múlt évben felelevení-

Szóba kerültek a külföldi tett Országos Vasutas Turista ifjúság az udvarra. Az átépí- Választe'kos program Találkozó is. Erre már most 1·s b l 'k • utak is. A szakosztály vezetői tést azon an a sporto o ,s nagyon készül a Testvériség 
örömmel üdvözlik, mert igy Túrázási lehetőség pedig elmoTZdották, h<>oy 1963 óta szakosztály apraja-nagyja. Ott 
korszerű tornatermet is kap az akad bőven. A t.a.gság előre nyolc külföldi túrát és kirá11.- lesz a most alakult turista mo
iskola. De addig . . .  Addig bi- kézbe kapja az egész évi túra- dulást vezettek. torosrészleg is, melynek lelkes 

. szervezői Adám Sándor, a kar
...,..,,",,.,.,,,.....,...,.,,..,.,..,,.,.,.,.,,,.,.,.,,.,.,.,.,.,..,,..,..,..,.,..,.✓.,.,..,..,.,,.,.,..,.,.,,..,.,.,..,..,..,u.,.,,/.,///,..,.,..,..,n,/✓✓/✓✓✓/✓✓/I✓.r✓.,.,/..,.,.,/.,.,..,..,.,..,..,..,..,.,..,...,..,..,."'..,."''..,...,...,.,.,..,.,..,,,,..,...,.,,�

� 
bantartó osztály vezetője és 

§ Walde Béla személyzeti cso
� portvezető. 
� A Landlerben egyébként na-
� gyon örülnek a találkozónak, 
� hiszen a vasutas turistaegye

laJstromozása. 48. Város a szov- � sület megszűnése után senki 
jetunlóban. 49. Szerzette vala. 50. § sem fogja össze a vasutas tu-

Keresztrejtven y 
Vízszintes : 1. A szakszervezetek 

feladata a szocializmus építésének 
jelenlegi szakaszában. (Folytatása 
a függ, l-ben,) 13. Belső elválasz
tású szervünk. 14. Eszménykép. 15. 
Nem a Pancsen láma. 16. Gallium 
vegyjele. 17. Német egyiptológus 
(l837-1898) . 19. Hegyvldékünk. 21. 
Ezt a murit Mórtcz Zsigmond írta 
meg. 22. A sav tulajdonsága. 24. 
R. s. E. 25. Előfogat, csapat (an-

go!) . 211. A kecske teszi. 30. Rang• 
jelző. 31. A hét görög bölcs egyike. 
33. A hüvelyes növények fehérje 
tartalma. 35. Tujafa. 36. Ku . . .  szi
getek. 37. Helyeslés Amerikában. 
39. Apró állati lakhely. 41. A nát
rium kémiai jele. 42. Katonai ala� 
kulat a tüzérekné1. 43. Waterloóban 
található. 44. Van mit a tejbe aprí
tania. 46. Erdélyi nemzetiség. 47. 
• • .  irozás, értékpapírok tőzsdei 
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tr1::J; � risták !llagy �ádját. A. j?l 
város. 54. Leszármazottja. 55. R. R. § szervezett egyesulet megszune. 
L. 57. u. G. :E. 58. Locsoló. 60. Te- �  se egyöntetű vélemény szerint 
h.er felfele mozgatása. 62. Allanú § károsan hatott a vasutas tutjsiovedelem egyik fajtája volt. 63. § 
Csontkemény ka'!.csuk. 64. Igekötő. § ta-mozgalomra. 
65. ElhagyJa a fugg(5]eges helyze- � Az idei találkozó, amelyet tet. 

� június 14-16-án a Börzsöny-
Függ61eges: 1. A vizszinles 1 � hegységben levő Kóspallagon folytatása. 2• Az egyik szülő. 3· § rendeznek a fellendülést szol-

:.,",;��
ng

e,;d,:fJ'
s

t;t'��:i°' n�m�
1
ct � gálja, élményt, erőt kíván ad-

nép. 5. Európai határfolyó. 6. Ital- § ni a vasutas természetjáró 
féleség - fonettkusan. 7. Erdős. 8. � szakosztályok eredményes műIgekötó. 9. Juttat. 10. Pest megyei § 1 00. . . h község. 11. Modor. visellcedés, § { ese ez. 
ahogy kimondjuk. 12. DIJ, illeték, § 
becsérték. 18. Latin folt, szeplő. � 
20. Karambol. 22. Ismételten. 23. § 
Döntetlen a sakkban. 26. Harmad- § 
kort kövek, az ősember munkaesz- � 
közei. 27. Gépszerkezet. 28. Nem � 
gyáva. 29. G. I. 32. NFL. 34. Jegy- § ző. 38. Halfaj la. 40. ókori város. § 
Nagy Sándor puszUtotta el. 42. § 
�::i· �-r l\:;
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pel (ék. hiány). 48. Eltulajdonitasz. � 
51. A tartanak egy szelete. 52. § 
• . .  bánya, borsodi község. 54. Hi- � 
vatko:,.Jk valamire. 56. Ritka férfi- � 
név. 59. Blbllal alak. 60. Kutyáé. § 
61. Ilyen lap is van. 63. Német � 
személyes névmás. 64, Tág. � 

Beküldendő: vizszlntes 1 és foly- � 
tatásaként a függőleges 1. Bekíil- § 
dési határidő: június 10. § 

Az előző keresztrejtvény helyes � 
megfejtése :  Hasznos eredménnyel § 
jár. Viszonylag új. § § 

Könyvet nyertek : Karacs Imre, � 
Tist.aszöllős. Felszabadulás u. 2. � 

�1��1�o!��-
es, 

L���t
ndo

���: � 
Szombathely, Szigligeti u. 37. Kiss � 
István, Pannonhalma állomás. � 
Varga Gyula, Dunaföldvár, Kos- � 

suth tér 12. 

Zámbó Istváo 

A fejlődő, erősödő termé
szetbarát versenysportunk, a 
tájékozódási futás, egyik leg
jelentősebb hazai - nemzet
közi jellegű - versenyét bo
nyolította le a Vértes-hegy
ségben - Tatabánya környé
kén -, a Bp. MA V se. A leg
jobb hazai versenyzókön kí
vül hat ország - Finnország, 
NDK, Románia, Svájc, Bulgá
Tia, és Csehszlovákia vasutas 
tájékozódási futói is rajthoz 
álltak. A hazai versenyzőkkel 
együtt több, mint 400 tájéko
zódási futó vágott neki - ke
zében a térképpel és az 
iránytűvel - a távnak. 

A hazai mezőnyben a férfi 
egyéni és csapatversenyt az 
évek óta bajnok Bp. Sparta
cus, illetve legjobb versenyző
je, Schönviszky nyerte. Ugyan
tsak a papírformának megfe
lelően a Bp. Pedagógus csapa
ta nyerte a női versenyt és 
Pedagógus versenyző - Cser 
BoTbála - harcolta ki az el
sőséget a női mezőnyben. 

A külföldiek közül a Prágai 
Lokomotiv férficsapata szere
pelt a legjobban, ezzel meg
nyerte a külföldi csapatok 
részére kiírt Vasutas Nemzet
közi Kupát. A „Csilk Judit em-

A szerkesztííség üzeni 
Markos József Zalaegerszeg, 

Sziládi Sándor Szeged, Mol
nár Árpád Ferencváros, Antal 
József Miskolc, Kiss Lajos 
Alsóőrs, Szücs Ferenc Hatvan 
Csikesz József Barcs, Felvégj 
István Budapest: L2veleiket 
lapunk anyagához felhasznál
juk. 

Kőrössy Pálné Gönc, Mol
nár Lajos Pécs, Osztolányi 
Sándor Kelebia, Ficsóri Géza 
Zsurk, Béres Lajos Kisújszál
lás, Katzenberger Antal Tolna
Mőzs : Le·veleiket illetékes 
helyre továbbítottuk. 

Az élüzem-kitüntetésekkel 
és az anyák napi ünnepsége/e• 
'cel foglalkozó leveleket hely 
hiányában közölni nem tud
juk! 

KARAMBOL 

léh-verseny" győztese a BTMI 
Lokomotív női csapata lett. 

A magyar tájékozódási 
futás versenysport idei világ• 
bajnoksági előkészületeit 
nagyszerűen elősegítette 1 
Bp. MA V se nemzetközi ver
senye - ez volt a tájékozódási 
futás hazai szakembereinelc 
egyöntetű véleménye. 

A Hivatalos Lapból 
A Hivatalos Lapból a szakszerve

zeti bizottságok és a dolgozók fi
gyelmébe ajánljuk a következő
ket: 

11 •. számból: 107692/1968. 1. A. va
sllti újítási szabályzat. 

107851 '1968. 3. A. új nyári egyen
ruha rendszeresítése. 

18. számból : 15012/1�. BVKII, 
Kutyafuvacdljak elszámolása. 

Lakáscsere 
- Szombathelyi központi, két• 

szobás, személyzetis lakásomat e1„ 
cserélném kisebb budapestire. l:r• 
deklódni: Ragány Dezső, Bp, VI., 
Székely Bertalan u. 9. I. Esti órák• 
ban. 

- Elcserélném Bp, VI., Marx 
térnél levő kettő szoba komfortos. 
nagyméretű, olcsó bérű MAV-szol• 
gálati lakásomat tanácsi lakásra. 
E:rdeklódés egész nap 11B-97i sz. 
telefonon . 

- l\tezöberényi 2 szoba, előszo
ba, konyha, éléskamra, veran„ 

da, fáskamra. ki.llön udvarral ren• 
delkező. 41 forint lakbérű, a váro1 
központjában, tanácsi bérházban 
levő lakásomat elcserélném dU• 
nántűlira. Cím : Budal József, Me• 
zöberény, Eötvös u t.ca 1, 

11-IAGYAR VASUTAS 

a Vasutasok Szakszerve'Leténe1' 
lapja 

Szerkeszti a szerkesztő bizottsál 
Főszerkesztö: Gulyás János 

Felelős szerkesztő: Vis! Ferenc 
Szerlcesztöség: 

Budapest, VI .• Benczúr utca .n. 
Telefon. városi: 229-872 

üzemi 19-71 
Kiadja és terj esztl a Népszava 
Lapkiadó Vállalat. Budapest, vn., 
Rákóczi út 51. Telefon : 224--lllt, 

F"lelős kiadó:  Gábor Márton, 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 

igazgatója 
Csekkszámlaszám: 75.915 001-K •: 

Szikra Lapnyomda 

(Gustav Krippl rajzai) 
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A VASUTASOK SZAKSZERV EZETÉNEK LAPJA � 
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Az első negyedév mérlege: 

� 
� 
� 
§ 
§ 

a vasút 77 4 ezer tonnával többi 
Az új menetrend életbelépésétől újabb két reprezentatív gyorsvonat, a Mecsek Expressz és a 
Szeged Expressz javítja a főváros, valamint Pécs és Szeged között a közlekedést. Képün
kön a Budapest Déli-pályaudvarról indítják a Mecsek Expresszt. árut szállított a tervezettnél · 1 

� (Szabó Mihály felvétele\ 

A hat igazgatóság egyenlő eséllyel küzd 

a vándorzászlóért 

§ 
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& 1968. első negyedévi üze- hogy mindegyik maximálisan 
mi eredmények azt igazolják, törekedett a kiadott célkitű- ján 

adódó félévi feladatok alap- Expressz tehervonatok 
hogy az új gazdaságirányítási zések túlteljesítésére. Az igaz- a hat igar.gatóság egyenló rendszerben növekedett a gatóságok munkaversenyének eséllyel versenyez a ki• 
népgazdasági termelés volu- célkitűzései hatékony ösztön. tüntetésért, mene, a vasút a fuvarozásra zést biztosítanak a fuvarszer-

a /,e/földi áruforgalom gyorsítására 
felkínált árut időben a ren- zői tevékenység fokozásával a A vándorzászlót az az igaz- A menetrendi osztály a ke
deltetési µelyre · elszállította. szállítandó árumennyiség nö- gatóság kapja, amelyik meg- reskedelmi szakszolgálattal 
Az áruszállítási teljesítmény vetésére és a költségek csök- felelően növeli a fuvarozási közösen úgy alakította ki a 2,96 százalékkal, 774 OOO ton- kentésére. tevékenységet az elszállított tehervonatok menetrendjét, 

sítéssel TEEM-vonat közle!ke
dik Rákosrendező pályaudva
rig. Ezzel az import küldemé
nyek gyors továbbítása válik 
majd lehetővé. nával hala(!ta meg a tervezett A budapesti igazgatóság árutonnát, valamint a leg- hogy az megfeleljen az új szintet, túlteljesítés van a bá- 102,38 százalékos összteljesít- nagyobb mértékben csökkenti gazdasági mechanizmus kövezisidőszakhoz viszonyítva is. ményével nagyban hozzájá- a költségeket, feltételezve a telményeinek. Intézkedések A fizető áruszállítási telje- rult a hálózati munka megfe- minőségi mutatók megfelelő történtek a tranzitforgalom 

Még valamit a TEEM-vona
tokról. Míg 1961-ben 

sítmény �l� szbit1;n t;3-f��Jh?:- g 
A szitte:öv��áJá\

zállitási ige- zavartala� lebonyolítására, az Euró:Pában 31 viszonylat-2,4'7 százalékkal, mintegy 
t � .

r
;
c
t
en

�. i°�. mis e l a
z a-

nyek kielégítése csak akkor export és importküldemények ban közlekedtek, addig félmillió tonnával maga- osa eru e en 
• . ok biztosítható, ha a kocsipark továbbításának megjavításáTa. 1968-ban számuk eléri a sabb az előirányzatnál, a szállítási &eljes1meny Jól lehet a TEEM-vonatol' 98 v,·szonylat.ot. Az egy doLgozóra eső 100 növelésével értek el kí- szállító kapacitását maximáli- ' 

elegytonna-kilo méter telje- emelkedő er,1dményeket, san kihasználjuk. Ennek ér- forga�ban Ié
�

y
f

ges vál�zás 
Ez 316 százalékos növekedést 

sítmény 102,47 százalék. Ked- melynek következtében dekében elsődleges feladat az nem 
k
e

��
• ellffte 

0• got a�n an 
jelent. Ez is bizonyítja létjo-

i,ezóen alakult az önköltség iS. a vasút túlteljesítette a állomási kocsitartozkodási idő :��en
:be:

U 

Své�'�r�g�Jólm: gosultságukat, szükségességü-
A tell·esítme·ny- e·s pénzu·· "'" szállítási előirányzatát. csökkentésével a kocsiforduló ket. 
er---'-�-..,ekkel A=időben bJ� A pécsi igaze:atóság eredmé- időjavítá&át szorgalmazni a Német Szövetségi Köztársa-

A belföldi áruforgalom mi-
m�6;;'�' munk�, valamint nyei kiegyensűlyozott, egyen- minden területen. ságból Prágában történő egye- nőségének javítására az új me
az eszközök felhasználására letes, jó teljesítményeket tük- ,-----------------------------, netrendben első ízben jelentek 
jellemző mutatók is megfelelő röznek. A szegedi és szombat- meg az expressz tehervona-
6zint.en alakultak. helyi igazgatóság területén tok. A nagysebességű e.xpres.sz 

A közvetlen és irányvona- nem jelentkeztek az előirány- A"k . a'tadta•I. a forrralomnak tehervonatok négy fővonalon 
tok átlagos terhelése az 1225 zott szállítási feladatok. Az J an 1 :J Budapest-Miskolc, Buda-
tonnás célkitűzéssel szemben üzemvitel gazdaságosságának pest-Cegléd-Szeged, Buda-
1262 tonna. Az egy mozdony- fokozása terén azonban mind- a tolato· va·ga'nyutas pest-Kiskunhalas-Kelebia 
ra eső 100 etkm-teljesítmény két igazgatóság eredményes • és Budapest-Székesfehérvár-
2,84 százalékkal növekedett. A munkát végzett. Nagykanizsa között továbbít-személyszállító vonatok me- Az értékelt mutatók alap_- automata b"1ztos '1to'herendeze'st ják az árut. Ezeknek a vona-netrendszerúsége 96,65 száza- ján az igazgatóságok összesi- toknak Budapesten csatlako-lék. tett eredményei és a kiérde- zási lehetőséget biztosítottak Az igazgatóságok munkáját melt jutalomösszeg az aláb- Május 13_án délután ün- hálózatának raJzan _ állan- a nemzetközi TEEM, továbbá értékelve megállapítható, biak szerint alakult: nepélyes keretek között átad- dóan mutatja a helyzetképet. az egyéb nemzetközi és bel-

Összteljesítmény: Jutalom: ták rendeltetésének Ajka ál- Külön érdekessége, hogy vizs- földi gyorsvonatokhoz. 

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

Az első félévi összesített 
eredmények alapján kerül 
adományozásra a legjobb 
eredményt elérő igazgatóság 
részére a K;özlekedés- és Pos-

102,380/o 
105,75% 
107,25 0/o 
103,150/o 
101,050/o 
101,970/o 
103,030/o 

1 015 OOO Ft 
4.90 OOO Ft 
4.65 OOO Ft 
397 OOO Ft 
31'7 OOO Ft 
319 OOO Ft 

3 003 OOO Ft 

taiigyi Minisztérium és a Vas
utasok Szakszervezete Köz
ponti Vezetőségének Vörös 
Vándorzászlaja. Az eddigi 
eredmények és a célkitűzésből 

lomás új szovjet rendszerű to- gálja a vágányok foglaltságát A menetrend összeállításá
lató-vágányutas automata biz- és csak abban az esetben hajt- nál figyelembe vették a Buda
tosítóberendezését. Az átadá- ja végre a forgalmi szolgálat- pest-Cegléd közötti vonalon 
son megjelent Harmati Sándor tevő „betáplált" utasítását, ha folyó villamosítási munkálato
vezérigazgató-helyettes, Szabó megvannak a balesetmentes kat. Ezért Curtici és Sturovo 
Béla, a szombathelyi igazgató- feltételek. Az új rendszernek között közlekedő tranzit gyors
ság vezetője és Auguszt János, felmérhetetlen előnye, hogy tehervonatok részére Szol
a vasutasszakszervezet szom- a megnövekedett forgalom nok-újszász-Aszód átmenet
bathelyi területi bizottságának mellett is teljesen kizárja az ben is készült menetrend. 
titkára. emberi mulasztásból, vagy fe- A belföldi teherforgalom za-

A MA v múszaki fejlesztésé- ledékenységból származható vartalanabb lebonyolításához 
nek programjában jelentős he- szerencsétlenséget. jelentősen hozzájárulnak 
lyet foglal el a vasútüzem A mozdony- és vonatsze- a közelmúltban beszer-
automatizálásának következe- mélyzet „mozgásához" zett új, korszerű járművek. 
tes megvalósítása. :Eppen ezért fényjelzők továbbítják az 

engedélyt, a létesítmény üzembe helyezé-
míg a vágányokat keresztező 

Budapest-Ferencváros és 
Nyíregyháza között, Miskol
con át, villamosvontatással 
naponta több közvetlen teher
vonat részére készült kedvező 
menetrend, ugyanezt lehet el
mondani a Záhony-Fényes
littJke körzetéből Budapestre 
és ellenirányban közlekedő te
hervonatokról is. A kedvező 
mozdonyfordulók kialakításá
val Záhony üres kocsikkal 
történő ellátása is biztosított
nak lá !szik. 

A Diesel-vontató járművek 
számának növekedésével lehe
tővé vált további vonalak die
selesítése. A Diesel-üzemel• 
tetésre szerkesztett menetren
deket nagyon helye.sen 

a vonatközlekedés! tervvel 
összhangban készítették, 
Az új menetrendben a kö-

zépállomások kiszolgálásának 
megjavítására már az elmúlt 
évben több intézkedés történt. 
Ezeket az intézkedéseket most 
törvényesítették. A kiszélesí
tett menetirányító tartalékok 
közlekedtetése és a zóna-rend
szerű tolató tehervonatok ré
szére megfelelő menetrendek 
állnak rendelkezésre. 

Mint látható, az új menet
rendben törvényesítették az 
eddig elért eredményeket, 
ugyanakkor jelentős lépéseket 
tettek előre. Ahhoz, hogy az 
UJ menetrend, mint a vasúti 
közlekedés általános munka
terve megfeleljen a célnak, 
mindeni/cinek azon kel! mun
kálkodnia, hogy a vonatok, mind a személyszállító, mind a tehervonatok, menetrend szerint közlekedjenek. 

Gyermekrajz-kiállítás se fontos lépésnek tekinthető a közutakon fél-, illetve fényvasút korszerűsítésében. sorompók „diktáljÍík" a jármú-
Az ország területén elsüként vek áthaladását. Mindez az 

alkalmazott automata műszerfalán, a for-
nagy teljesítményű bizto- galmi szolgálattevő szeme előtt 

sitó berendezést szovjet játszódik le. 
mérnökök tervezték és A tolató-vágányutas auto-

Előtérben a zöldség
és gyümölcsszállítás 

A Nenizetközi Gyermeknap alkalmából május 25-én gyermek
rajz kiállítást rendezett a Vasúti Fóoszf.ály szal,szcrvezetl bi
wttsága. A kiállítást. amelyre több mint 600 rajz- és festmény 
irkezett be a MA V nevelólntézetekből, a vasutas napköziott,. 
honokból és a Vasúti Fóosztályon dolgozók gyermekeitől, Gu
lyás János a vasutas-szakszervezet titkára nyitotta meg. A 
megn:vitóiinnepségen részt vett, s a k'lállítist megtekintette Rö· 
dönyi Károly miniszterhelyettes, a MAV vezérigazgatója is. 

(Szabó Mihály felvétele,) 

szerkezeti elemeit is a mata beállításával párhuzamo-
san egy modern távköz!ó-beSzovjetunióban gyártották. rendezést is felszereltek. mely-

Ajkán ezentúl a vonatok ki- nek segítségével az állomás 
és bejárását. a helvi tolatáso- területén megoldották a han-
kat a forgalmi irodában elhe- gos oda-vissza szolgálati uta
Iyezett nyÖmógombos központi sítások. jelentések és parancsautomata berendezéssel vezér- elfogadások gyors lebonyolítá• 
lik, mely szemléletesen - az sát. 
állomás kicsinyített vágány- -ha-

Új teherkocsijavító műhely épült 
Debrecenben 

A Debreceni Járműjavító 
Ozem tervfeladatát figyelembe 
véve a meglevő műhelycsar
nokok befogadó képessége 
szüknek bizonyult, ezért egy 
újabb csarnok megépítésére 
került sor, amelyet az elmúlt 
napokban adtak át rendelte
tésének. 

A 81 méter hosszú és 12 mé
ter széles csarnok két vágá
nya 12 teherkocsi befogadására 
alkalmas. A higanygőzlámpás 
világítással és sugárzófiitéssel 
ellátott épület kivitelezési költ
sége 2 866 OOO Ft. 

A kivitelező, a Debreceni 
/!;pitóipari Vállalat, a tervezett 
260 nap helyett 249 nap alatt 
fejezte be az építkezést. 

Az új létesítmény elsősorban 
a dolgozók munkakörülmé
nyeinek javítását szolgálja, 
mert az ott foglalkoztatottak 
korábban, télen a meglevő 
csarnokokban zsúfoltan, nyá
ron pedig szabadban, tűző 
napon végezték a teherkocsik 
javítását. 

Volosiuovszki Já.nos 

A szegedi igazgatóság terü
letén, sok más küldemény 
mellett, nagy felelősséggel jár 
a zöldség- és gyümölcsszállí
tás. Aki érdekelt a különle
ges és igényes küldemények 
szállításában tudja, hogy ez 
gondos munkát, speciális 
szállítást igényel. 

Ezekről a közös feladatok
ról és a tenni valókról 

előzetes tanácskozást tar
tottak Szegeden a MAV 
és a három megye MÉK-

vállalatainak vezetői. 

A most megtartott előzetes 
tárgyaláson a gyors rakodás és a továbbítás lehetőségeit 
vizsgálták és azt, hogy ebben 
az évben mennyi lcocsimeny
nyiséggel kel! számolni. Az 
elmúlt évben végzett előta
nulmányok és felmérések 
hasznosak voltak. ezeknek 
birtokában ebben az évben. 
több olyan hiányosságot is 
megszüntethetnek, amely ko
rábban jelentős népgazdasági 
károkat eredményezett. 

Ha csak egy eseményt vizs
gálunk, mégperliv. ,.zt. hogy a 
szállításra felkín:'ilt áruból. 
mennyi maradt vissza, akkor 

azt kell monjani, hogy a 
vasút a felkínált árut elszál
lította. De kérdés, liogy kellő időben és minóségi romlás nélkül-e? őszintén meg kell 
mondani, hogy voltak késett 
kocsikiállítások és az is elő
fordult, hogy nem megfelelő 
kocsikat bocsátottak rendel
kezésre. Ezen ebben az évben 
változtatnak. 

A jelenlei, folyó zöldáru
küldemények szállítása nem 
jelent különösebb gondot, 
mert van elegendő és alkal
mas vasúti kocsi. 

Ez nem lehet megnyugtató, 
mert 

m:.nden évben a legna
gyobb feladatot a kajszi
és őszibarack hazai és ex-

porUorgalma jelenti. 
Száraz. meleg időben egyik . 
napról a másikra beérik. 

Az 1968. évi zöldség. gyü
mölcsszállítás az előzetes szá
mítások szerint. mintegy 20-30 ezer kocsit igényel. A kö
zös cél. hogv a megtermelt 
zöldáru és gyümölcs minden 
kilója rendeltetésének meg
felelően időben és frissen ke
rüljön a belföldi és külföldi 
piacokra. 

Sziládi Sándor 
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Egy esztendő munkájáról adott számot 
a budapesti területi bizottság küldöttértekezlete 

A szocialista brigádmozgalom tisztaságáért 
Egy fegyelmi vizsgálat m.argójára 

A buda.pesti területi bizott
ság május 16-ra hívta össze a 
szakszervezeti alapszervek 
több mint 180 küldöttét -
azokat, akik 1 évvel korábban 
a területi bizottságot megvá
lasztották -, hogy beszámol
jon a választás óta végzett 
munkáról. A küldöttértekez
leten ott volt Gulyás János, a 
vasutas-szakszervezet titkára, 

Kozák Tibor, az MSZMP bu
dapesti pártbizottságának kép
viselője, Kerlner 1 stván és 
Kajcsa József, a szakszervezet 
osztályvezetői, Furucz János, 
a Szakszervezetek Budapesti 
Tanácsának osztályvezetője és 
Töröle János, a budapesti igaz
gatóság pártbizottságának tit
kára. 

a szakszervezeti tagság érde
lceitől áthatott vita követte. A 
vita azt bizonyította, hogy a 
kerületi bizottság munkáját a 
küldöttek helyeslik és további 
határozott előrehaladásra ösz
tönzik. A felszólalások közép
pontjában a tagság közötti 
javuló politikai tevékenység 
továbbfejlesztése állott.. 

A szocialista brigád cím el
nyeréséért folyó verseny gyö
keret eresztett, s egyre job
ban terebélyesedik a vasútnál 
is. Ma már aligha van olyan 
szolgálati hely, üzem, ahol ne 
lennének szocialista cirnért 
versenyző brigádok. A mozga
lom fejlód.ése együtt járt a 
1·;:,szvevók aktivitásának, kez
deményező készségéne!,, íele
lősségénel, növekedésével. 

A mozgalomért éraett fele
lőssége tudatában emelt kifo
gást Nagy Miklós Szolnok ál
lomáson, amikor felvetette, 
hogy a Monostori vona1Jkís.éro 
szocialista !brigád munkájánal, 
értékeléselkD.r nem vetllék fi
gyelembe, hogy a b1'igád ered
ményeit nem mindig tiszta 
esiiközöklkel érte el. 

Töretlenül fejlődik a szakszervezeti munka A vitában felszólalt Gulyás 
János is. Bevezetőjében a 

A területi bizottság munká- mozgalom fejlődése ellenére szakszervezetre háruló fel
Valóllan adatok az utazási naplóban 

járó] szóló beszámolót Parti jelentős tartalékok vannak adatokról, a megnövckedet1 Monostori János ugyanis az 
József titkár terjesztette a kül- még a szolgálati he!yeken, felelősségről beszélL. A szociális értékelt időszakban saját ma
döttértekezlet elé. Bevezetóben melyek igénybevételére a gaz- kérdésekről szólva hangsúlyoz- ga és brigád,ia az utazási nap
a1Tól szólt, hogy a magyar dasági vezetők nem fordítottak ta, hogy az utóbbi években je- lót egy alkalommal nem a va
szakszervezetek XXI. és a kellő figyelmet az ez évi vál- lentősen javultak a 1:asutasok lóságnak megfelelően vezette, 
vasutas-szakszervezet VII. munkakörülményei. A lwrábbi amiért fegyelmileg felelősség-
kongresszusa óta a. területi bi- lajásoknál. 

évi 5 millió forint szociális cé- re is vonták. 
:zottság és az alapszervek A területi bizottság és az loT.ra fordítható pénzösszeg Amikor a szocialista brigád
munkáját töretlen fejlődés alapszervek mozgalmi tevé- az idén már 50 millióra növe- mozgalomban részvevő b1igá-
;el!emzi. A megyei bizottsági kenységének elemzése során kedett. dok munkájának, vállalá<;aik 
rendszerről a vasút gazdasági kitért a beszámoló a vezető teljesít;és.&...nek felülvizsgálata 
szervezettségéhez igazodó te- testületek irányító és ellenőrző A szállítási, termelési és folyt, ak:kor e munkát végző 
rületl bizottsági rendszerre munkájára. Egységes cselekvés munkaügyi kérdésekről szólva bizottság olyan álláspontra 
való visszatérés, jól szolgálta ;ellemezte a területi bizottság hangsúlyozta, hogy a szakem- helyel'Jkedett -, ha ezt annak 
a tagság között végzett poli- és az alapszervek tevékenysé- bereknek is szakítani kell a lehet nevezni -, hogy a Mo
tikai nevelő- és érdekvédelmi gét az érdekvédelem és a pali- vasúti munka tervezésében a nostori brigád,na4, öle se nem 
munkát. A megnövekedett tikai nevelés terén egyaránt. A bázis szem!Neten alakuló javasolják és se nem ellenzik 
szakszervezeti feladatok ellá- munkaidő-csökkentés lehető- mennyiségi növ„kedési számi- a cím odaítélését, hanem a 
á · 1 .. k - kszer sé"oivel és feltételeivel kap- tással. Szam· oln,· kell azzal a termelési tanácsfoozáson állt sa wz, a nove vo sza - = jon fel a brigádvezető, mond-vezeti hatáskör taTtaimi ki- csolatban hangsúlyozta, hogy a realitással, hogy a népgazda- ja el mi történt, s azután döntlllakításához kellő politiloo.i kezdeményezéseknek tág tere súg ágazatai által támasztotJ sön a kollektíva.. biztonságot adott az MSZMP van, de az egységes szabályo- szállítási igényelcet keU mara- Valótlaill. adatok utazási na,pPolitikai Bizottságának 1966. zás nélkülözhetetlen. Az Ssza- déktalanul teljesíteni a vasút- lóba való bejegyzése, melyet május 10-i határozata. ki és a Dunakeszi Jármújaví• nak. Az így jelentkező ige- Monostori János ellkövetett, 

de az ott lefolyt vitát, különö
sen az első napon megtartott 
tanácskozáson történteket és a 
döntést nem lehetett megálla
pítani. Azt viszont jgen, hogy 
a jegyzőkönyvet febrv.6r 15-én 
leészitették el, s a.z eTedeti pél
dányhoz utólag április 6-án 
vezették be a termelési tanács
kozáson hozott állítólagos ha
tározatot. ET.ért történt olyan 
intézkedés, h-Ogy a Monostoi-i 
brigád munkájának értékelé
sét újból termelési tanácsko
zás elé kellett terjeszteni. 

Nagyobb felelősséggel 

A jegyzókönyvet egyébként 
a szakszervezeti bizottság meg
kapta, de annak ellenőrzését, 
felülvizsgálatát elmu�asztotta. 
Ha. a szakszeTvezeti bizottság 
és a.z állomásfőnök a hatá
rozatok és v.tasitások szerint 
jár el, ha. a munkaversenyt és 
ezen belül a szocialista cím 
elnyeréséért folyó versenyt 
nagyobb körültekintéssel és 
következetességgel irányítják, 
akkor meg lehetett volna aka
dályozni, hogy egy Umrábban 
jól dolgozó brigád akár tudat
lanul, akár tudatosan olyan 
hibát kövessen el, ami sérti a 

szocialista brigádmozgalom eJ. 
veit. Felelős a brigád többi 
tagja is, a.ki1c elhallgattálc é� 
nem kifogásolták az utazá.,i 
naplóba. történt valótlan be
jegyzést. 

A Monostori János által ve
zetett szocialista brigád nap.. 
lója nem tükrözi az 1967. év
ben végzett munkát, pedig 
tettek egyet és mást a brigád 
tagjai. A brigádnapló ve::etése 
helyett a vállalást másolták le 
s ezt aláírta az illetékes Tész� 
legvezető is, kiegészítve azzal, 
hogy egy bizonyos százalékos 
teljesítést is igazolt. Ez nem 
írható a brigád i-ovására, mert 
azok mulasztása, akik nem se
gítették megfelelő módon a 
brigádot, akik nem hívták fel 
figyelmüket arra, hogy mit 
tartalmazzon a :napló! 

Megszívlelendő tanulságok 

Tanulság ez, amelyből le 
kell vonni a megfelelő követ
keztetést. A munkaverseny, s 
ezen belül a. szociali.!ta cím el
nyeréséért folyó verseny szer
vezése, irányítása, állandó, 
rendszeres tevélcenységet kö
vetel mind a. mozgalmi szer
vektől, mind pedig a gazda
sági vezetéstől. Ez a munka, a 
vezetés szerves részét . kell 
hogy képezze, s a felelősség 
ezért együttesen és külön
külön is fennáll. 

Következetességre van szük
ség, s ezt várják a versenyben 
részvevő dolgozók. Ez bizto
sítllatja a verseny tisztaságát, 
ezzel járulhatunk hozzá a szo
cialista munkaverseny, s ezen 
belül a szocialista cím elnye
réséért folyó verseny tartal
mának fejlesztéséhez. 

Dr. Borill István 

A szakszervezeti tagság ak- tóban, valamint a MAV Gépja- nyek megoldásában kell kö,·et- összeegyeztethebetlen egy szo
tivitása, lendülete a választá- vítóban január l-től kísérlet- kezetesebb gazdaságosságra tö- cialista brigádtag magatartá
sok óta növekvőben van. A képpen bevezetett heti 44 órás rekedni. Az igazgatóságok és a sával és csak papíron s22rep
határozatok szeJlemében vég- munkahét politikailag és gaz- szolgálati főnökségek vezetői- Jő teljesíbést nem lehet elfo
zett politikai tevékenység ja- daságilag pozitív tapasztalato- ne'k rugalmas gazdálkodást gadni. Miért kellett azonban 
vult. Ennek legfőbb bizonysá- kat hozott. MoM az ét, má- kell folytatniok. A feladatok a felülvizsgáló bizottságnak 
ga, hogy több mint 10 ezer sodi1e felének Teezdetétől, to• ellátásához - állapította meg határozati.a.nm.a.le lenni? 
szakszervezeti tag látogatta vábbi 10 ezer dolgozó munka- , elegendő munkaerő áll A mozgalom szervezését, 
rendszeresen a szakszervezeti idő-csökkentésére nyílik kilá- rendelkezésre. Bátrabban kell ir.á:nyítását nem szabad ilyen 
bizottságok által szervezett azonban átcsoportosítani - a liberálisan ikezelni, sokkal ha-
.Társadalmv.nTe időszerű kér- tás, ha az érintett főnökségek szükségleteknek megfelelően tározottaboon, követikereteseb- ,_ _________________________ _ 
oéseL" tanfolyamokat. megfelelő músza,1:i, szervez,é- - a munkakörök területére a ben kell eljállll!i. Az irányel-

Jelentósen korszerűsödött az si és gazda.sági intézkedések- munkaerőket a szolgálati fő. vek szerint a cim oda.ítélésé
elmúlt esztendőben a vasút- ke! megteremtik a kieset1, nök.ségeken belül. Kezdemé- re, megvonására vonatkozó ja
igazgatóság vontatott és von- munkaidő termelési, sáUitásl nyezzenek bátrabban a szol- vaslatot a gazdasági és moz-
tató járműparkja, műszaki be- teljesítményeinek biztosítá- gálati főnökök és a szakszer- galmi szervek vezetői egyet-

rendezései. Javultak a dolgo- 't vezeti bizottságok. értés.ben teszik meg. Ehhez sa • mérlegelni :kell a brigád egy-
:tók munkafeltételei és a szo- A vezetés hatékonyabbá té- Ezután utalt arra, hogy a éves mun.'-<áját, a vállalások ciális ellátottságban is előre: 

telével összefüggő kérdéseket szakszervezet vezető szervei teljesítésének helyzetét, az el-
léptünk. 45 korszerű. vontato nem elégedettek az utazo-' ért eredményeket ,___ mind az 

á • z · 260 ·1 kocsi elemezve, a szakszervezeti = 
i rmuve es 

szem� ¾� . ,  - szervek e·s a gA�-'-•a'm ve_,eto"k személyzet munkaideJ"énH el- egyéni, mind a kollektív mun-
va.1 bővült az i,gazgatos..,, 3ar- == .,. k ta ztal t ·t · Az 1· ··ttm"kö"d ' , ért eredménv. ekkel, a mt1n·1,a- ·a pas a at is. e oter-
müállománya. Tovább korsze- egyu v. eset megfelelőnek • J·esztes· re J•erül " ·ava lat d . 

idő-csökkentésének mérte"ke' - • 0 J s a Jon 
rűsödtek a pá�yák, növe.�edett értékelte a beszámwl6. Ezzel hű és valóságos képet a brigád 
az utazási sebesség, több kor- szemben a szakszervez.eti szer- vel. A szakszervezet központi munkájáról, legyen halározo-tt, 
.szerű biztosító berendezés, vek önálló elemző és véle- vezetősége megfelelő in.tézke- megfelelően inookoljon, mert 
távbeszélőközpont, fénysorom- ményk:ialakító tevékenysége déseket tesz, hogiJ 111ég ez év- a termelési tanácskozásra ooz
pó létesült. Számos szolgálati még nem kielégítő. l!lppen ben változás követT,ezzék be az szegyűlt kollektíva csak így 
helyen fejlődött, korszerűsö- ezért az együttműködés jelen- utazószemélyzet túlmunka- tud reáfü:an dönteni. 
dött a szociális létesítmény. díjazásában. Végül az üzemi· A szocialista. brigád cím oda-legi fonnái mellett új, korsze- ítéléséTe a te-rmelési tanácsko-A személyi jövedelmek is rű, rugalmas munkastílus demokrácia fejlesztésére a dol- zás jogosult. A termelési ta-l:edvezően alakultak. Az egy meghonosítása szükséges a po- gozók vezetésbe való fokozot- nácskozáson történteket jegy
főre eső átlagkereset az 1966- litikai munka és az érdekvé- tabb bevonására hívta fel a zőkönyvbe Tcell foglalni. Ez 
évi 1770 Ft-ról 1830-ra növe-

delmi tevékenység hatéko- figyelmet. nem formaság! A jegyző-

I
k_ed_ett. A

pály

leg,
af

·elentós
tar
" :�� el

d
őr

o
e
l
- nyabbá tétele érdekében. A küldöttértekezlet Part,· Jo' _ könyvnek tükröznie kell az ott 

epes a enn ....,, - elhangzottakat, s különösen a 
Óknál tö. t · t, a kereset zsef válaszaival és dr. Pálmai d.. • d • goz r en Szenvede'lyes v·1ta 

ontes ere menyeit. A Monos-
1510 Ft-ról 1646 Ft-ra való Istvánnak, a területi bizottság tori brigád munkáját a már 

·· elés k-vetkeztében 1967 elnökének zárszavával ért v;e· - l · t 6d te · t t-'-'l 11.ov e O • - A beszáimolót közel 3 és fél- eu· m an rJesz e·=' a 
ben több mint 37 mitlió fo- get. február 15. és 16-án megtar-
rintot fizetett ki az igazgató- órás tárgyilagos, r-envedélyes, Kovács János tott ternnelési tanácskozás elé, 
mg a munka anyagi ösztönzé- r-----------------------------------------
iére, Jutalom és prémiu,m cí-

Egy vasutas pedagógus emlékére 
Mártonffy Ernő, az AUamvas

utak iskolai tanára a Tanács
köztársaság idején kimagasló 
munkát végzett, majd a 
Tanácsköztársaság bukása 
után a Héjjas különítmény ha
lá!Ta kínozta. Röviden így fog
lalhatnánk össze ennek a las
san feledésbe merülő vasutas 
mártírnak a portréját. Ki is 
volt ő tulajdonképpen ? 

Mártonffy Ernő 1886-ban 
Gyulán született. Korán árva
ságra jutott, de így is volt ereje 
és ambíciója, hogy tanuljon. 
hogy emberré váljon. Felső 
iskoláit Gyulafehérvárott vé
gezte. Az első világliá bo,ú vé
géig az Allamvasutak eszéki 
isfoolájában volt tanár, majd 
Szegedre menekült és a szegedi 
üzletvezetőség kiskunfélegyházi 
osztálymérnökségénél helyez
kedett el. 

A kiskunfélegyházi mun
kásmozgalmi vezetők Már
tonffv Ernőben felismerték a 
haladó szellemű fiatal forradal-

márt és 1919 elején felvették a 
Szociáldemokrata Pártba. 1919. 
február 4-én a párt vezetőségi 
tagja, a pedagógtLsok félerJ'IJ• 
házi csopo1·tjának tagja és az 
ifjúmunkások helyi szervezeté
neTc ügyvezető elnöke lett. 

A Tanácsköztársaság kikiál· 
tásának napjától Mártonffy 
Ernőt Kiskunfélegyháza köz
oktatás és közművelődésének 
irányításával bízta meg a 
direktórium. Közben a .,Félef11J
házi Proletár" című hetilapot is 
szerkes�tette. 

A Tanácsköztársaság bukása 
után Mártonffy Ernő Budapest
re utazott, de a fehérterror itt 
is utolérte és 1919. augusztus 
19-én letartóztatták, majd 
visszahozták Kiskunfélegy
házára, ahol a járásbíróság 
börtönébe zárták. 1920. június 
l-én éjjel a hírhedt „Héjjas 
lcWönítmény" a fiatal t>asutas 
pedagógust haláfra kínozta. 

l\Iiklós Lás?J.ó 
Kiskunfélegyháza 

nién. Ez 10 millió forinttal 
volt több, mint 1966-ban. Az 
igazgatóság és a területén dol
gozó különböző vasúti válla
latok alkalmazottai több mint 
12 millió forintot vettek fel 
nyeTeségrészesedés címén. 
Nagyra értékelhető az igazga
tóság vezetésének a szállítás 
önköltségének csökkentése ér
dekében végzett munkája. 

Tizenkét állomás a vonali szocialista brigád címért A kolle-ktív munka eredménye 

A személyszállítás kulturált
ságát a területi bizottság úgy 
ítéli meg, hogy a megfelelő 
színvonal biztosítása nem old
ható meg, csupán a külszol
gálati vezetők hatáskörével és 
kezdeményezésével, hanem 
megfelelő műszaki - szerve
zési - fejlesztési intézikedé
sekre van szükség. Annak el
lenére, hogy a területi bizott
ság, több év óta hangsúlyoz
za ezt, a vasútigazgatóság ve
zetése, és a vezéri(lazgatóság 
a megismétlődő bírálatok elle
nére sem tett megfelelő in
tézkedéseket. 

Egységes szabályoiast 

Az elmúlt évben a Nagy 
Októberi Szocialista Forrada
lom 50. évfordulójára ki.bon
takozott verseny jelentős hoz
zájárulás volt az elért gazda
sági eredményekhez. Ezért a 

t erü!eti bizotfság vezl'tő testü
lete. valamennyi a.htivistánale, 
szccilllista brinádnak. kü!szol
f)'álati vezetőnek elismerését 
fejezte ki. A munkaverseny-

Dombóvár és Pusztaszabolcs 
között tizenkét áJlomás sora
kozik a pécsi vasútigazgatóság 
legnagyobb forgalmú vonalán. 
Ez a tizenkét állom.is Döbrő
köztől Szabadegyházáig érde
kes kezdeményezéssel rulkkolt 
ki a múlt év második felében. 
Minden állomásról egy-egy 
brigád elhatározta, hogy össze
fog és szocialista brigádot al
kot - a nemes mozgalom hár
mm; jelszavának megvalósítá
sával biztosítja a kedverobb 
teljesítmények elérését, az 
igazgatóság eredményeinek 
javítását. 

Különös jelentőséget ad a 
kezdeményezésnek, hogy ez a 
vonal az igaz.gatóság „men.et
irányított" vonalai közül az 
egyik legjelentősebb. Itt halad
nak át a főváros felé a Dél
dunántúlról jövő szerelvények 
és ezen a vonalon át kell biz
tosítani a mecselk.i szénmeden
ce üreskocsi ellátását is. 

A kísérlet bevált. A vonali 
brlgáo az idei évre már rész
letesen k;!dolgozott 

szerződés alapján 

tette meg felajánlásait. Ebben 
többek között azt vállalták, 
hogy a menetrend szerinti 
irány- és közvetlen vonatok, 
valamint a gyorstehervonatok 

utazási sebességét áTánként 
egy kilométerrel növelik. A 
brigádhoz tartozó állomások a 
teherkocsik tru-tózkodási ide
jének csökkentésével, a sta
tikus terhelés növelésével elő
mozdítják a szállítási terv túl
teljesítését. Vállalták azt is, 
hogy az állomás vi7..sgálatvo
nali átlaga eléri a 3,5-ös osz
tályzatot. Ugyanezt vállalták 
az idÖS7..al.-us forgalmi és ke
reskedelmi vizsgáztatások 
eredményeit illetően is. 

A vonaJ.i brigád, melynek 
le1kes ügyintézője, mondhat
nánk vezetője Tal(ács lmTe 
szaiktechnilrus főintéző, Simon
tornya állomás forgalmi szol
gálattevője, már szép eredmé
nyeket ért el az I. negyedév
ben. A vonal teljesítménye a 
menetrend szerinti menettar
tam.hoz viswnyítva nőtt, a 
forgalom zavartalanabbá vált. 
A közvetlen és irányvonatok 
utazási sebességénél a bázis
ban mért 99 százalékkal szem
ben 10'1.,3 százalélcos ered
ményt értek el. A gyorsteher
vonatok utazási sebességét 105 
százalékTól 108,7 százalékra 
7lŐvelték. 

A vonali brigád kétszer tar
tott már közös megbeszélést 
Simontornyán, illetve Pince
helyen. Ezek a baráti találko
zók jól szolgálták a szocialista 

együttműködés erősítését, 
szen végre 

hl-

személyesen is találkoztak 

azok a forgalmi szolgálatte
vők, akik évek óta csak egy
más hangját ismerték . . .  Meg
állapodtak abban, hogy moz
galmukat továbbfejlesztik: be
vonjálc a versenybe állomásaik 
egész kollektíváját. Céljuk az, 
hogy jövői-e már a „Szocialista 
vonal" cím elnyeréséért dol
gozzon a tizenkét állomás kol
lektívája. 

A kezdeményeöést nagyra 
értékelik a pécsi vasútigazga
tóságon. Pápa Jenő felügyelő, 
forgalmi osztályvezető patro
nálja a vonal; brigádot, ameiy 
sok segítséget kap vonalbizto
sától, Dénes József főintézó
töl és Novák Dénestől a ío.r
galmi osztály versenyíelelél<é
töl is. Egy vonal átbocsátó ké
pességének van sok technikai 
feltétele, de a vooali brigád 
tagjai jól tudják, hogy a. leg
fontosabb a közöttük levő 
összhang, a megértés, egymás 
segítése. E követelmény�k fel
ismerése alapján végzik mun
kájukat és összefogásukkal 
más vonalak számára is köve
tendő példát mutatnal,. 

Lőrincz János 

A békéscsabai pályafenntar
tási főnökség tótkomlósi GV. 
XI-es szakaszának dolgozói 
eredményes munikáról tettek 
tanubizonyságot. A kollektí
va elnyerte a szocialista üzem
rész címet. A szakasz dolgozói 
közül a Kossuth szocialista 
brigád arany, a Petőfi brigád 

pedig a szocialista brigádjel
vény ezüst fokozatát !kapta 
meg. 

Csak az elismerés hangján 
szólhatuni!< a Kovács András 
pályamester vezette szakasz 
munkájáról, eredményeiről. 

Boldizsár Gyula 

PÁ LYÁ Z AT 
A MUNKA szerkesztősége pályázatot hirdet a lap olvasói, 

főként üzemi szakszervezeti vezetők számára a következő 
címmel : ,.Hogyan szerveztük meg a munkaidő �sökkentését?" 

. �tTa számítunk, hogy a pályázók 100-200 sorban leírják, 
m1lrent teremtette meg üzemük kollektívája az előírt feltéte
l<:ket a rövidített munkaidő bevezetésére. Ismertessék kinek• 
kine}t a szerepét_ és magatartását, a szakszervezet fellépését, 
a partszervezet es a gazdasági vezetés oldalán a műszakiak 
munk31s�ervező tevékenységét és a dolgozók jav�sla tainak fel
k:tr?lasat - egyszóval a közérdekű cél kollektív megvalósí
tasat. 

. A pályázatokat a szerkesztőség címére 1968. augusztus 15-
tg kell beküldeni. A szöveget a szerkesztő bizottság bírálja el 
Az eredményt lapunk októberi száma közli. 
.. A leg!obb megoldásokat 500 Ft-tól, 2000 Ft-ig teTjedl 
osszeggel 3utalmazzuk és közlésükről gondoskodunk. 

Felkérjük az üzemi és terüleli szakszervezeti szerve!<et. 
i5?1ertess�k és népszerüs1 tsék a pályázatot, bátorítsák a rész
vetelre mmdazokat, akiket képesnek tartanak hasznos tapasz• 
talatok közvetítésére. 

l\Iunka SzcrkeszUísége 
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Mér/e/javítók között Szolnokon 
Az ország szinte valameny

nyi csomópontján, állomásán 
jól ismerik a szolnoki ;árm1i
;avító mérlegjavítóit. Kereken 
40 éve annak, hogy a vasúti 
mérlegeket gondozzák, kar
bantartják. Az elmúlt négy 
évtized alatt hírnevet és meg
becsülést szereztek a szakmá
nak, s elismerést az üzemnek, 
munkájuknak. 

portjának 
kizárólag 
nak el. 

dolgozói ugyanis 
tmk-feladatot lát-

l\Jindig akad munkájuk 

A mérlegosztályon jelenleg 
is sok a munlca. Egy 100 ton
nás új mérleget s::erelnek Fe
rencvárosban és Cegléd-állo
máson. Nemrég adták át ren
deltetésének a kelebiai 120 
tonnás mérleget. De nagyja�1-
tásra vár egy miskolci mérleg 
is. Különleges szaktudásukat 
és precíz munkájukat bizo
n;,itja az is, hogy az ország 
legkülönbözőbb területéről 
megkeresik őket a nem vasúti 

szervek is. Allandó ügyfelük, 
hogy csak néhányat említ
sünk, a loisvárdai szes.�gyár, o 

nyíregyházi konzervgyár, a 
Lenin Ko,iászati Múvek, a 
csepeli finomító. 

Nagy figyelmet és pontossá
got igénylő munkájuk mellett 
a mérlegosztály kol1ektivája. 
fiatal szakemberek, ipa1i ta
nulók nevelésével, tanításá,•al 
is foglalkozik. Olyan szak
munkásokat akarnak nevelni, 
akik majd hozzájul, hasonló
ak lehetnek. 

Ami pedig az eredményüket 
illeti, az is dicséretes. Az I. 
negyedévi tervüket 101,5 szá
zalékra teljesítették. Sz. J, 

Kevesen vannak, mindö5sze 
55-en, de a segítség, amelyet 
a vasútnak, sőt a vasúton 1,í
tiüli íizeme1mek adnak, szinte 
felbecsülhetetlen. Télen é� 
nyáron, esöben és hóban bc
�sülettel. szorgalommal állnal1 
helyt. Idézzünk csak néhány 
:sort egy kö.szönölevélből. A 
budapesti igazgatóság keres- r-

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

kedelmi osztálya 1968. április 
10-én kelt levelében a szolno
zu járműjavító vezetőinek a 
ltövetkezóket írta: 

Rászolgálnak a dicséretre 

,,Megköszönjük Agócs Mi1t
r.ós, Bosnyák László és Ecsekl 
T.,ajos jó munkáját, akik évek 
Ttosszú során át fáradságot 
nem kimélve fegyelmezetten, 
tudásuk legjavát adva az idő• 
járás vi$zontagságai ellenérE 
is hasznos, becsületes munkát 
1:1égeztelt."' (A köszönőlevél 
megírására abból az alkalom
ból került sor, hogy a buda
pesti igazgatóságnak is van 
már önálló mérlegjavító cso
portja, s így a szolnokiaknal1 
ezentúl nem kell a budapesti 
igazgatóság területét járni.) 

A nem vasút! szervektől is 
:rok köszönő levél érkezik. 
mert ami igaz az igaz, a mér
Iegjavftólmak a dicséretből, a 
köszönetből kijut. Az ország
ban egyedül ez a kollektíva 
javítja a vasúti mérlegeket, ! 
Záhonytól Zalaegerszegig. 
Szobtól-Kelebiáig minde-
12ütt ők dolgoznak, 

- Ma már valamivel könv• 
11yebb a helyzetünk - mond
ja Tóth János a mérlegosztály 
vezetője - mert valamennyi 
iga;,:gat6ságnal, van már mér
legkarbantartó csoportja, s e2 
11zt jelenti, hogy minden ki-$ 
apró munkát nem keU ne
künk végezni. 

Az történt ugyanis - s ezt 
már Szekeres Ernótól, a jár
műjavító főmérnökétől tudtuk 
meg -, hogy minden igazga
tóságnál megalakult a mér
legcsoport. A csoport tagjai a 
szo!nokiaktól tanulták a szak
mát, több héten keresztül az 
üzemben dolgoztak. A szol
noki mérlegosztály dolgozói a 
jövőben több energiával vé
gezhetik az új mérlegszerelé
•eket és nagyjavításokal 
Az igazgatóságok mér!egcso-

Reggeltől - estig : 

K IAD Ó Ő R  

- A nemjóját! Nagy lehet az idegenforgalom, ha már itt is 
kiszáll egy u l.as. 

(Pusztai Pál rajza.) 

Előadás a piackutatás szerepéről 
A Miskolcon megrendezett 

Borsodi Műszaki Hete/, prog
ramjában május 16-án előadás 
hangzott el a MA V bevételi 
források növelésének és ön
köl tségcsökkentésének lehető
ségeiről 

Csóti István megnyitója után 
Csajka István a miskolci igaz
gatóság pénzügyi osztályának 
vezetöje előadásában hangsú
lyozta, hogy az új gazdaság
irányít,-isi rendszerben a leg
tel;csebb összhangot keU lnz
tosítani a, 1Lépgazd<t.ság, a vál
lalat és a dolpozólc anyagi ér
dekeltsége között. Kiemelte 
külön a MA V speciális és köz
üzemi jellegét, maid megem• 
lítette, hogy a vasútnak a 
ma.ximális nyereségre való 

törekvés mellett olyan nehéz
ségei is vannak, hogy teljesí
tenie kell az úgynevezett fu
varozási kényszer kötelezett
ségeit is. 

A nyereségre való törekvés 
lehetőségei közül az előadó 
részletesen foglalkozott a piac
kutatás jeZentóségével. Pél
daként emlitette, hogy a MA V
nál is külön piackutató cso
portot szerveznek és ennek a 
csoportnak eredményes mun
kájaként a miskolci igazgató
ság területén az el.só negyed
évben 519 ezer tonna áruval 
többet szállíthattak el. Az elő
adó foglalkozott az áruvéde
lemmel, az áru.kezeléssel, a 
társadalmi tulajdon védelmé-
vel is. Bárány László 

Életképek a szombathelyi f ütő házból 
Szélcsendes napra vin·adt a 

,•aros. Szombathelyen ritkaság 
számba megy ez a mozdulat
lanság, melynek kiváltképp a 
„Vasutas utcai" asszonyok 
őrülnek, mert az apró házak 
udvarain kötélre terített ru
hákra a fűtőház felől nem 
hordja a kormot a szél . . .  

Kora reggel van. A fűtőház 
,,főkapu jánál" ütemesen csat
tan a blokkoló óra. Aztan a 
sorban állók lassan elszéled
nek : !ti a motorjavftóba, ki a 
mozdonycsarnokba siet . . .  

-" három 424-es berzenkedve 
áll a mozdonyfordító előtt. Sis
tergő pöfögésse! eregetik az 
égre a füstpamacsokat. Három 
pipázó. öreg óriás . . .  

Éles, átható hang hasit a 
reggelbe, mintha egrszerre llz 
autóduda szólna. A fütőilnz 
,,hetes-ikre!'' 1:özü! meaérke
zett é;szakai útjáról az i\1 
62 081-es. A vezető és társa 
olyan fürgén, ruganyosan ug
rik le a p!ros mozdonyrol, 
mint1ui amIban töltötték volna 
az éjszakát. 

Néhány számítás a mozdo
nyon. aztán átadják napi vizs
gára és haza igyekeznek. Imre 
Mihály, a .,másodpilóta" a sf· 
nek mentén közeledik. Ala
csony termetú, gyors járású 
ember. A mozdonycsarnok 
előtt egy szikár munkás kiált 
rá: 

- Hé, Miska, de iparkodsz! 
Talán biz' a gyomrod kerget? 

- Hat, ami a.zt illeti, bi· 
zony megéheztem. Remek ét
vágyam van amióta Diesel-ke
zelő vagyok I Legalább 10 évet 
fiatalodtam egy hónap alatt. 
Micsoda különbség! .Az.előtt 
egy-egy fordulóban belapátol
té:m 150 mázsa szenet is. Hu
szonkilenc évig fútöttem. Most 
meg csak ülö1: a „bórfotelben", 
l;ezem a jelz6gombon, bal sze
mem a pályán, ;obb szemem a 
müszere1cen, aztán szervusz t>i• 
lág! Ez az Igazi vasutas élet! 

Kezet ráznak. Imre Mihály 
szaporázza lépteit, siet haza, s 
közben Polgár Ferenc kazán
kovács fejében még ott zsong
nak az előbbi beszélgetés mon
datai. Ki tudja, hányadik túz
csövet préselt fel 1941 óta? 
Szereti ezt a szakmát. Három 
kiváló és egy érdemes vasutas 
kitüntetést vitt már haza. a lu• 
kácsházi otthonukba. Megbe
csülik. A kereset sem rossz. 
Nemrég vett egy h!lzat itt a 
városban. 0 már csak kit.art. 

M 62 081 - fehér számok a 
fekete „névkártyán". A motor
javító csarnokban pihenő két
ezer lóerős Dieselt valósággal 
.,megszállta" Farkas Tibor 12 
tagú ifjúsági szocialista bri
gádja. Együtt végzik az „erőn
léti vizsgálatot". 

Minden tökéletes, �mmi el· 

változás. Remek „kondíció
ban'' van, meg sem érezte az 
ötszáz kilométert! - mondják 
nevetve Némethy Gábor mű
vezetőnek. 

A művezető jól ismeri a fiú
kat, nemcsak mint fónök, ha
nem mint KISZ-titkár is. Van 
köztük egy technikus is : Lé
ránt Istcán. Persze ez ma már 
a Diesel-korban nem újdonság, 
hisz a szombathelyi fütőház
nál a fiatal motorvezetők kö
zött nem egy akad, aki elvé
gezte a gépipari technikumot. 

Az ifjúsági brigád épp úgy 
lelkesedik az újért, mint „fő
nökük". Ami itt a csarnokban 
látható, az még csak a kezdet. 

- Két órára gyertek az ok
tató terembe, mára jelezte ér
kezését a három szovjet mér
nök - mondja a fiúknak Né
methy Gábor. 

Miről lesz szó? - érdeklőd
nek többen is. 

- Az M 62-esek védelmi be
rendezéséről, a Diesel-villa
mosmozdony fóberendezéséről, 
a generátor gerjesztéséréll, 
automatikáról . . . a többit 
majd megtudjátok. 

Zsúfolásig telve a terem. 
Budapestről érkezett a három 
szovjet mérnök. A központi 
Diesel-motor javítóban ők a 
szakmai tanác�dók. 

A művezető jól sejtette. a 
szakelőadásokban szó volt 
azokról a témákról is, melye-

SEGÚ'ENEK A NEHÉZSÉGEKEN 

a kelenföldi szocialista brigádok 
Kelenföld a fóvároo harma

dik legforgalmasabb személy
pá!yaudvara. Hiszen nemcsak 
azok a szerelvények álln:,.k 
meg és haladnak át Kelenföl
dön, amelyek a Déli pályaud
nu-i:ól indulnak Pécs, Gyéké
nyes, vagy a Balaton felé. ha
nem azok is, ai."Tlelyel, a Keleti 
pál)·audrn,:t kötik fusze Gyór
rel, Nyugat-Európával. 

A néhány napja élelbelépett 
új menetrend még tovább nö
velte az állomás forgalmát, 
úgy tűnik :  Kelenföld áteresz
tő képessége immár száz szá
zalékig kihasznált. Küszöbön a 
nyár, százezrek utazna,k a Ba
latoni-a, Naponta hét szerel
vény indul közvetlenül a Ke
lenföldi pályaudvarról a Ve
lencei-tóhoz. Di esel-mozdo
nyok res7,ketteti;J, a földet, vil
lanyvonatok száguldanak. 
Csak a pályaudvar korszerűt
len. 

Kelenföld : leszállóhely! 

Nyitott kapukat döngetünk, 
ismert témáról írunk. Lassan 
másfél évtizede - ha nem 
még régebben - tervezik Ke
lenföld átépítését. Végleges
nek gondolt  tervrajzol, szü
lettek, határidóket túztek ki ... 
aztán maradt minden a régi
ben. A korszerűsítés késik, 
tolódik, egyszer majd csak sor 
kerül rá. 

Kelenföldhöz hasonlítható 
állomás aliglia akad az ország
ban. Itt a kijárat fontosabb, 
mint a, bejárat. A Dunántúlról 
a fővárosba. érkezők 80 száza
léka itt száll le a vonatról. 
Kelenföld vill:unossal, autó
busszal 15-20 percnyire van 
a város szívét.ól, s 3 autóbusz
vonalnak - s ugyancsak 3 
villamosvonalnak a pályaud
var előtti téren van a végál
lomása. 

- Igen jó a kapcsolatunk a 
Budapesti Közlekedési Válla
lattal - mondja Szabó Ferenc 
belső ellenőr, a szakszervezeti. 
biwttság t itkár:!. - Vonatér
ke:::éskor, a, hajnali és az esti 
csúcsidókben má.,fél-kétper
cenként indulnak a villamo
sok és a buszolo, a::: utasok itt 
üres ;ármúveket kaphatnak. 

áll a pályaudvaron. Hogy az 
utasok ne ugráljanak egyilc 
kocsiról Q. másikra, a beérkezö 
vonatol;,at lépcső7etesen kell 
megállítanunk. Ehhez visront 
meg kellett ho,;szabbitani a 
peront. A vágányok közötti 
peronok korábban gyöngyka
vicC"...al Yol tak felszórva, ta
valy a rná.sodik é harmadik 
v�ny, Yalamint a negyedik 
és ötödik vág.íny közötti szé
les peront bitumennel borítot
ták be, a pályafennmrtús szo
cialista brigádja pedig vállalta, 
hogy a használaton kívüli 
,,csonka vágányt·· !elszedi. 

Süzem·szinlen 

Kelenföldön viszonylag ké
són, 1963-ban bontakozott ki 
a szocialista brigacimozgalorn. 
Jelenleg 18 szocialista brigád
juk van 201 taggal. A héttagú 
„Lendület" brigád ez évben 
kapott bronzplakettet, hét szo
�ialista brigád pedig a zöld
koszorús jel\•ényt. 

- Szocialista brigádja,ink
nak ;elentós szerepük van ab
ban, hogy a pályaudvar év,·ől
évre teljesíti a tervét és jól 
szerepel a munkaversenyben 
- jegyzi meg Darabos István, 
az állomás párttitkára 
1965-ben és 1966-ba.n élüzem 
címet kaptunk, tavaly vezér
igazgatói dicséretben részesül
tünk. 1968. első ne(l1Jedévében 
is teljesítettül, a vá!Ialásain
ka.t . . .  

Pedig - s most térjünk 
vissza ismét a pályaudvar kor
szerűtlens,égéhez -, a dolgo
zóknak korántsem biztosít1iat
nak ideális munkakörülmé
nyeket. Az állomás két végén 

lévő vágányberendezést kor
szerűsítették ugyan, dc a vál
tókat még központi állítással 
kezelik. A szociális létesítmé
nyei: elavultalc. Az öltözők 
olyan zsúfoltak, ho(l1J más he
lyiségekben - a távirdában, a 
kocsirendezőknél, a fel.olvasó 
szobában - is szekrényeket 
leellett elhelyezni. A 3 ról&i.s,. 
6 moodókagylós zuhanyozó 
mennyezetét alá kellett tá
masztani, nehogy az emeleten 
lakó vasutasok is kényszerfür
dót vegyenek a mindössze 12 

négyzetméteres helyiségben. 
A pénztárak száma a, hétvégi 
fo1·galomho-:: elenyészően kevés, 
a hosszú soro:d>c.n 1d�ów 
utaso:..: a pi:.nztárosoka.t sürge
tik, hibáztatják, és sokan száll
nak fel emiatt jegy nélkül a 
vonatra. 

A dolgozók, a töIT.s&ár(ia 
tagjai 1négis kitartanak. 

Komplexbrigád a tejüzemmel 

A szocialista brigádok egyé
ni kezdem.;.nyezé.sekkel segí
tik a vonal munkáját. A fe
rencvárosi pályaudvar egyik 
forgalmi szocialista b1igádja 
kezdeményezésére a kelenföl
di forgalmi brigádok szerző• 
dé:st kötöttek, hogy engedély
várás matt a vonatok egyik 
állomáson se v[u·akozzanalc. 
Ezzel növelték a kocsifordulók. 
számát és a két pályaudvar át
bocsátóképességét. Ugyancsak 
szerződést kötöttek a Kelen
földi pályaudvru- forgalmi 
brigádjai a torbágyi villamos
alállomás fel.só,·ezeték-fenn• 
tartó brigádjával. Megegyeztek, 
hogy - a korábbi időszakkal 
ellentétben - minden vonat
mentes időszakot biztosítanak 
a villamos kar'banlaxtási mUll
kák ellátá...cához. 

Most egy új szerződés elő
készületeiről hallhattunk: 
komple::c-bri9ádot ala.1citanak 
a. Budapest és Vidéke Tej
üzemmel. A tejüzem célja, 
hogy a fóváros hajnali tejel
látását zavartalanul biztosít
sa. A forgalmi brigádold,al 
és a kocsivizsgáló lakatosokkal 
szeretnének olyan szerződést 
kötni, ho(l1J a beérl:ezó tejet 
torlódásmentesen szállíthassák 
cl - s a tejeskocsi1, javítását 
(ha azok könnyen javíthatók), 
a kelenföldi lakatosok végez
zék e!. Ezzel 5-G napot is 
nyernének. 

A szocialista brigádők igent 
mondtak a tejüzcmiek kérésé
re. A ma.,"Uk módján és a ma
guk területén igvekeznek eny
híteni a nehézsége.ken, amíg 

ta!án valamikor a hetvenes 
években? - a Kelenföldi pá
!y-audvar minden téren megfe
lel majd a feladatának 

- Földes -
Ezért is 1Lépszerű leszáUóhely 

,-------------------------
a Kelenföldi pályaudvar . • •  

S hogy a pályaudvar korsze
rú tlensége sem okoz különö
sebb kellemetlenséget és bal
esetveszélyt az utazóknak, ez 
döntően az állomási dolgozók, 
a szocialista brig-ádok tagjai
nak az érdeme. 

- Gyakori eset, hogy ew
idóben 5-6 szerelvény is bent 

ket a fiúknak említett. A tol
mács alig győzte a fordítást: 
röplwdtek a szakmai kérdések 
a szabályozó berendezésről, a 
speciális beállítási módszerek
ről. Csupa jó hangzott cl a 
vasút új „honfoglalójáról" : 
füst-, gáz.. és llÓárta.lom men
tes, higiénikus, fizikai erőkifej
tése jóval nagyobb a 424-esnél, 
emellett az üzemeltetési költ
ségei három és félszer kiseb• 
bek. 

Késő délutánra járt már, mi
re elfogytak a kérdések, s a 
közel száz dolgozó vitatkozva, 
beszélgetve hagyta el a fűtő
házat. 

Az üjúságí klubban már 
együtt volt a társaság, csak a 
fűtőházi KISZ-esekre vártak. 
A program: a XIII. Vasutas, 
Postás és Közlekedési Ifjúsági 
találkozó. Ezer fiatal utazik a 
swmbathelyi igazgatóság terü
letéről június 30-án Debrecen
be, a Nagyerdőben megrende• 
zésre kerülő országos sereg
szemlére. 

A klubfoglalkozásokon már 
hetek óta tart az „ötletezés". 
Mindenkit meghallgatnak, fel
jegyzik a javaslatokat. A szer
vezést és a technikai bizottság 
már elkészítette a, tervet a vo• 
nat feldiszítéséről. Az idén 
sokkal tökéletesebb, politikai
lag még kifejezőbb megjele• 
néssel akarnak megérkezni, 
mint a két évvel ezelőtti talál
kozóra. Nem nyilatkoznak. Ké
szüléldésük titkos és sok meg
lepetést ígér. Tudják, ha a ta
valy előtt elnyert vándorserle
get meg akarják tartani, most 
felül kell múlniuk az eddigi si
kert! 

Borvá.ib AnUa 

Amikor az örömbe üröm is vegyül 
Diósgyór-Vasgyár állomás 

kollektívája az elmúlt évben 
szép eredményeket ért el. Jó 
munkájuk jutalmaként el
nyerték az élüzem címet. A jó 
összhangot. a kollektív szel
lemet bizonyítja az is, hogy 
az állomáson 37 szocialista 
brigád dolgozik. Közülük tíz 
brigád kapta meg a bronz 
plakettet, 15 pedig elnyerte a 
szocialista-brigád-zászlót. A 
kiváló eredmények mellett 

annak is örültek az állom� 
dolgozói, hogy hosszú várako
zás után elkészült az állomá
son az ebédlő és az öltöző. 
őröm ükbe azonban uram i� 
vegyült, mert tervezési hiba 
miatt a kazánt nem építették 
be az épületbe és így a léte
sítményt rendeltetéss:::erúen 
nem tud;ák használni. De 
nemcsak a meleg, hanem a 
hideg vízzel. s az ivóvízzel i$ 
zavarok vannak. 

Jelző- és pályamodell-bemutató 
Debrecen állomáson 

Töfib éves, nagyon aprólé
kos és nagy ügyeimet igénylő 
munka után, április 12-én 
Debrecen áll.omás olctató ter
mében átadták az oktatás cél
;át szolgáló ;elző és pqlyamo
dell terepasztalt. A modellek a 
legkorszerűbb jelzési, forgal
mi biztosítóberendezési, vonta
tási és müszaki elvek alapján 
készültek. A pályamodellbe 
dominórendszerű vá,gányfog
laltságot jelző automatikus 
vonatbefolyásoló készüléket is 
beszereltek. 

A terepasztal L alakú, 1!1 
négyzetméter na�ysá�ú. A via
dukt kiképzésnél kétszintű a 
közlekedés, s a vágányhálózat 
hossza 45 méter. A 33 mm 
nyomtávolságú kis �íneken 
villamos felsővezetékes vonta
tást képeztek ki és az .,állo
másra" történő be- és kijárá�
nál a térköz.ielzók sebessé,1 
rendszerben üzemelnek. 

A korszerű, szemléltető te
repasztal nagy segítséget ad a 
forgalmi és vontatási szakem
berek képzéséhez. 

A terepasztal l'lfY részlete 

(Görgén;i,i Lás:i:ló reh é,ele) 



4 

A munkaidőcsökkentés feltétele : 

egyenletesebb, termelékenyebb munka 
Az elért eredmények mellett a munkaidő-csökkentésről is sok szó esett 

Hatvan állomás termelési tanácskozásain 

Eredményes munkáról ad
hattak számot Hatvan állomás 
vezetői a második negyedévi 
termelési tanácskozáson. 
Amint azt Kijácz József álllo
másfőnöktől megtudtuk, az 
első negyedévben a tehervo
natok menetrend szerinti indí
tásánál a 73 százalékos terv
vel szemben 74,87 százalékos 
...-edményt értek el. Jól ala
kult a vonatközlekedési és az 
átlagos terhelési mutató is. Az 
előbbinél 65,44 százalékos, az 
utóbbinál pedig 102,42 száza
lékos az eredmény. 

210 órás munkaidő 

akarásukra támaszkodni. Ott 
ahol helyes eszközökkel, jó 
vezetői módszerekkel irányít
ják a munkát. az eredmény 
csak egyértelmű lehet: olyan, 
mint amilyent a hatvaniak 
mutattak fel. 

Példásan dolgoztak 

Azt nem állítjuk, hogy hi
bák és hiányosságok nem for
dultak elő, hiszen az követ el 
hibát, aki dolgozik, de ha jó 
a kollektiv szellem, ha kitű
nő az összhang, akkor a hiá
nyosságokat, apróbb fegyel
mezetlenségeket meg lehet 
szüntetni. Ez a termelési ta
nácskozás erre is példa volt. 
Sisa Ferenc jegyvizsgáló pél
dául a termelési tanácskozá
son arra kérte a kollektívát, 

a szocialista brigádokat, hogy 
a fegyelmezt!tlen munkatár
sakat személyes beszélgetéssel 
igyekezzenek nevelni, jobb 
útra téríteni. Mint mondotta, 
nincsenek rossz emberek, csak 
megtévedtek vannak, akiket 
helyes módszerrel meg lehet 
nyerni a kollektívának. 

A háromnapos termelési ta
nácskozáson sok olyan ja vas
lat is elhangzott, ami segíti a 
munkát, ami a termelékeny
ség növelését, a még jobb 
munkaeredményeket szolgál
ja. Mindent összevetve : a 
hatvaniak példásan dolgoztak, 
s most is - mint az elmúlt 
időkben elég sokszor - be
bizonyították, s.zámitani lehet 
munkájukra, lelkiismeretes. 
becsületes helytállásukra. 

(Szerényi) 

A jó eredmények értékelése 
mellett a termelési tanácsko
záson szó esett a munkaidő
csökkentésről és az átlagkere
setról is. Akkor, amikor ez 
év januárjában állomási szín- i----------------------------

ten bevezették a 210 órás 
munkaidőt, sokan úgy vélték, 
ez az átállás jele·ntős bércsök
kenéssel jár. A most befejező
dött termelési tanácskozás er
re a vélt hiedelemre rácáfolt. 

Amint az a termelési ta
nácskozások beszámolóiból és 
a hozzászólásokból is kide
rült, a bércsökkenés szinte 
minimális. A vonatvezetőknél 
átlagban 120 Ft, az utazósze
mélyzetnél pedig mindössze 
80 Ft. Ezzel szemben viszont 
míg 1967-ben egy dolgozóra 
átlag 231 szolgálati óra és 270 
távolléti óra esett, addig 
1968 első negyedévében 
egy dolgozóra mindössze 205 
szolgálati és 238 távolléti óra 
jutott. 

Ezek a számok világosan 
tükrözik, hogy a 80, illetve a 
120 forintos fizetéskiesés nem 
áll arányban az elmúlt év jó
val magasabb, illetve az ez 
évi szolgálati órákkal. A jú
liusban megvalósításra kerülő 
bérráépitéssel ez a minimális 
jizetésdifferencia is eltűnik, 
3 a jól megszervezett közbe
váltó rendszerrel havi 210 
órás munkaidővel minden dol
gozó az elmúlt évi keresetét 
kapja. Egyszóval kevesebb 
munkaidővel, de megnöveke
dett termclékenységgel és fo
kozottabb munkaintenzitással 
ugyanannyi fizetést kapnak a 
hatvaniak, mint akkor, ami
kor 230-240 órát dolgoztak. 

Felvilágosító 

és nevelő munkával 

Szociális épületekre 200 millió forint 
A vasút a vállalati beruhá

zási tevékenységem be! ül a 
III. ötéves terv időszakában 
a munkakörülmények, a szo
ciális, a mu.nikavédelmi és az 
egészségügyi helyzet javításá
ra kétszázmi!Hón felüli össze
get tervezett. E program kere
tében 1967-ben 38 millió fo
rin t érté�ben több jelen t.ós 
szociális létesítmény készült 
el. Többek között május l-én 
adták át a Keszthelyen épült 
mo.sdót, öltözót, orvosi rende
lőt, május 3-án a szolnoki 
járműjavítóban 750 személyes 
mosdót, öltözőt, orvosi rende-

lót, a napokban adják át a Há
mán Kató fűtőház dolgozói
nak a 950 fős modernül felsze
relt mosdót, öltözőt, és üzem
orvosi rendelőt. 

E létesítrmén� átadásával 
egyidőben a kaposvári, a bé
késcsabai csomópont, valarrúnt 
a miskolci fűtőház dolgozói 
részére több mint 30 millió Ft 
költséggel központi szociális 
munkavédelmi létesítmények 
építését kezdték meg. Ebben 
az évben a vasútasQlk szociális 
körülményeinek javítására 59 
millió forintot használnaik fel. 

,Vendégek 
.. , 

az unnepsegen 
Négy esztendeje kezdődött. 

A Kőbányai Porcelángyár 
Trimmer üzemének kizárólag 
asszonyokból és lányokból ál
ló KISZ-alapszervezete kap
csolatot kerese�t a közeli 
MAV Rákos motorüzem KISZ
szervezetével. úgy gondolták, 
jobban &ikerül:nek majd a kü
lönböző rendezvények, ha az.o
ka t közösen tartják. 

Az első klubdélutánra a vas
utas fiúk hívták meg a por
celángyár lányait, a rendez
vényt hamarosan megismétel
ték a gyáTban. S azóta nem
csak a klubdélutánokon ha
nem a vállalati ünnepségeken 
is gyakran találkozhatunik 
vasutas, vagy porcelángyári 
küldöttséggel. Ez évben két 
különösen jól sd:került talál-

A Hivatalos Lapból 

kozót emlegetnek. A nők nap
ján, a Kőbányai Porcelángyár 
ebédlőjében adták át a rákosi 
fiúk maguk készítette ajándé
kukat; egy kovácsoltvas gyer
tyatartót. (Korábban már egy 
mozdany kicsinyített másával 
is megörvendeztették testvér 
KISZ-szervezetük tagjait, akik 
az ajándékot üzemük jól 
látható helyén órziik.) 

Aprilis 29-én - ami'ko,r a 
motorüzem dolgozói átvették 
az J;!lüzem k.itün,tetést a 
lányok is bővítették ajáru:lé
kaik számát. Elózöleg egy por
celán vázát adtaik a fiúknak -
az összes lány és assrony neve 
szerepel a vázán -, ekkor pe
dig az „Anya gyerme'kével" 
című porcelán-figurát nyúj
totta át Balka Gyuláné, a 
Trimmer-üzem KISZ-alap
szervezetének titlk.ára Erzsiák 
Jánosnak, a motorüzem KISZ
szervezete ti tlkáTánaJk. 

(f. t.) 

t!l68. J-ONros a. 

Első a dombóvári óvoda Ki a felelős? 

A MAV gyermekintézmé
nyek között folyó „Tegyük 
szebbé, otthonosabbá gyermek
intézményei.nket'' verseny ér
tékelésére az elmúlt napokban 
került sor. Mint minden év
ben, úgy most is egyéves idő
szakot vett figyelembe az ér
tékelö bizottság. A ver-seny, 
melyben 13 intézmény vett 
részt, 1967. május I-től 1968. 
május 1-ig tartott. 

A verseny célja az volt, 
hogy e mozgalom keretében is 
még otthonosabbak, még laká-

1. Dombóvári óvoda 

Devec.s.e: állomáso.i az egyik 
lyosabbak legyenek a gyer- termelőszövetll,ezet április 18-
mekintézmények, hogy a gyer- án a 12558062081-8 sz. kOCSi
mekek szórakoztatását, neve- tan vetóbui·gonyf.t adott fel 
lését szolgáló berendE'zé�ket a kál-kápolnai Károlyi Mihály 
óvják. Egyszóval olyan légkör Tsz címére. A vetőburgonya 
legyen az intézetekben, ahol rendeltetési állomására, Kál
nyugodt körülmények között Kápolnára május 3-án 10 na-
kultúráltan tanulhatnak a pos utazás után érkezett meg. 
gyermekek. A címzett, a Károlyi Mihály 

Az értékelő bizottság ket Termelőszövetkezet az átYételt 
megtagadta. Egyrészt mert 

alkalommal vizsgálta felül az késón érkezett, s már nem volt intézmények munkáját, s en- rá szükség, más;részt pedig a 
nek eredményeként a követ- hosszú utazás alatt a burgo
kezó helyezést állapította meg : nya megromlott. 

2. Debreceni igazgatós>Í4r óvodája 
1. Nagykanizsai óvoda 

2800 Ft 
2100 Ft 
1400 Ft 

A megromlott vetőburgo
nyát a vasút ugyan tudta ér
tékesíte'lli, tenmészet.esen 
jóval alacsonyabb áron - de 

- Hosszúra nyúlt búcsúbeszéd. 
(Pusztai Pál rajza.) 

"Turistavasút" a Bakonyban 
Híre va;n annak az erdei 

vasútna:k, a,me!yi!k a Bakony 
legszebb tájain, a Gerence pa
tak völgyében viszi végig az 
utazót. A Pápa-Veszprémvar
sány közötti vonalon Francia• 
vágás állomáson csatlakozik 
az erdei vasút a nagyvasúthoz. 
Az erdei vasút, amelyen az 
erdőgazdaság szállítja áruit, 
utasforgalomra is alk:a1mas. 

Már Franciavágás is emlé
kezetes, történelmi hely a ki
rándulók, az érdeklődök szem. 
pontjából. 1809-ben itt ütköz
tek meg a magyar hadak Na

póleon csapata.ivaJ. A huszá:rok 

rülete. Itt találjulk Bakonyúj
várt is, ahol a PodmaniC2lkiak 
rablólovagvára állt és amit 
Mátyás feketeserege rombolt 
le. 

Különösen kedvelik az út
törők a bakonyi kisvasútat, 
apró vagonjaival, sípoló moz
donyával, amikor végigszalad 
a Gerence völgyében. A paj
tások nem véletlenül éppen 
itt, az Odvaskői csárda mel
lett rendezik meg minden év 
májusában hagyományos ma
:iá]:is· ,cat. Az idén ei;re május 
19-én került sor. 

- gáldonyi -

így is jelentős kártérítest kel
lett fizetni. A fuvarlevelek 
vizsgálatánál kiderült, hogy a 
vetőburgonyát Budapest-Fe
rencváros állomáson átrakták 
a 21551471239-1 sz. kocsiba, 
de hogy az átrakás meddig 
tartott és hogy Devecser, illet
ve! Kál-Kápolna között hol tör
tént a l<ésés azt a fuvarlevél
bői sajnos nem tudtuk meg
állapítani. 

Az utóbbi időben a vasút 
elég sokat fizet fuvarozási idó 
túllépés miatt. Mind-en ilyen 
összeget az évvégi nyereségból 
kell fedezni. Ha sok az ilyen 
feleslegesen utaztatott áru, 
ha hanyag munkát végzünk 
és ezért a vasútnak fizetni 
kell, a károkra kifizetett ösz
szeggel kevesebb kerül ma;d 
a i,ontékba. 

Bakó János 
Miskolc 

Hangosbemondót 
kérnek 

Gyula állomás forgalma a� 
utóbbi időben jelentősen meg
növekedett. Különösen azóta, 
amióta rendszeressé váltak a 
gyulai várjátékok. De nemcsak 
ez a rendezvény, harriem a vá
ros fürdője is vonzza a látoga
tókat. A nyári idényben, va
sár- és ün,nepnapdkon solcszor 
10 000-nél több utas érkezik 
Gyulára. Ezzel a f<>r<",,alommal 
azonban az állomás technákai 
felszerelése nem tart lépést. 
Sürgősen szükség lenne egy 
hangosbemondóra, pontosab
ban egy korszerű utastájékoz
tatóra. 

Boldizsár Gyula 
a közelben fekvő Huszárokelő .--------------------------
pusztáról törtek rá a franciák-
ra és nagy kaszabolást, ,.vá
gást" vittek véghez közöttük 

A Gerence völgye a Bakony 
legszebb videke, nem véletle
nül nevezi'k a pápai járásbe
liek magyar Svájcnak. Han
gulatában, erdős, hegyes völ
gyes vidéke nagyon emlékez
tet az Alpokra. Ezért sok tu
rista keresi fel. 

A kis vasút a Német-ugrató 
vö1gye mellett halad el és el
viszi a turistálkat Odvaskóre, 
Móriczházára és Királykapu
hoz. Valamennyi tört.énelmi 
nevezetesség. 

Királykapu például -
Mátyás királynak volt egy
komn igen kedvelt vadászte-

Eredményes oktatási évet zártak 
Szeged állomás pártalap

szervezete má:jus 17-én a Pe• 
tófi Sándor vasutas !kultúr
otthonban ünnepélyes párt
O'kta tási évadzárót tartott. A 
szép számmal megjelent hall
gatóság előtt Dombóvári Fe
renc oktatási felelős �olt 
a végzett munkáról. Elmon
dotta többek között, hogy míg 
az 1966/67-es oktatási évben 

320 ha!l,ga tó volt, addig el:foen 
az évben ez a szám 100-,zal 
megnövekedett. A 420 hallga
tónak hat csoport,ban tartot• 
tak szeminárimnot. 

Az ünnepélyes évzáró a1'kal· 
mából Schén.er András az állo• 
más pártalapszervezetének 
titkára a legjobballmaik könyv
jutalmat adott át. 

Dr. Bánkfalvy Gyula 

Baleseti krónika 

Persze nem ment minden 
alyan egyszerűen. Csaknem 
egy év kellett ahhoz - s ez 
az 1967-es esztendő volt -, 
amíg sikerült mindenki meg
elégedésére megszervezni a 
közbeváltó rendszert. Azon
kívül - s ez elsősorban a 
szakszervezetnek. a jól felépí
tett bizalmi hálózatnak kö
szönhető - megfelelő felvilá
gosító és nevelő munkával si
került minden dolgozóval 
megértetni :  egyenletesebben. 
termelékenyebben kell dol
gozni ahhoz, hogy a kitűzött 
célt, a 210 órás foglalkoztatást 
megvalósíthass-ík. S, hogy az 
állomás gazdasági és mozgal
mi vezetóinek fáradozása nem 
volt hiábavaló. arról a hatva
niak termelési tanácskozása 
meggyőzött bennünket. Bebi
zonyította azt is, hogy érde
mes és kell is a dolgozókban 
bízni, hasznos és eredményes 
becsületességükre, jobb élni-

A Hivatalos Lapból a szakszerve- ,_ __________________________ _ Május 7-én a Kisvárda ál
lomásról kijáró 2316 sz. vonat
ból kiesett Lakatos Sándor, a 
Bp. Déli Utasellátó dolgozója. 
Nevezett a kiesés következté
ben könnyebb sérüléseket 
szenvedett. A baleset azért 
történt, mert Lakatos Sándor a 
vonat ívben érkezésekor az 
egyébként is hibás kifelé nyHó 
kocsiajtónak esett. 

Május 20-án Várpalota ál• 
!&máson a IV. \'ágá.nyról vég· 
,;ett kihúzásnál Burszán Dezsó 
kocsirendezö megkísérelt fel· 
ugrás közben visszaesett � 
ba.llába a mozgó kerekek ele 
vágódott. Nevezett !áhcsonku· 
lásos sérülést szenvedett. 

zeti bizottságok és a dolgozók fi
gyelmébe ajánljuk a következő· 
ket: 

20. számból : 107636/1968. 1. B. 
Munkajogi anyag! felelősség a 
munkaviszony keretében okozott 
károkért. 

21. számb61: 110380/1968. 2. B. 
A kötelező munkaközvetítés rendje 
a főváros területén. 

430/11/1966. s. Fényképezési enge
délyek hatálytalanítása. 

20161/1968. BVKH. Jegyvizsgálók 
által árusított helyjegy rendszere
sítése. 

Olcsón üdülhet a Balatonnál 
KtNYELMES, KORSZER0, 

NEMZETKOZI SZINVONAl0 SZAllODAKBAN 

Júniusban személyenként és naponta l.0-77 forintért 

Jelentkezés: bármely IBUSZ-irodában, valamint 
a balatoni sJállodai IBUSZ-kirendeltségen 

HASZNAUA KI A KEDVEZO lEHETöSE:GETI 

Névadó ünnepség Debrecen állomáson 

Az llnnepeltek. 

Debrecen állomáson a vas
utas dolgozók között rend
szeressé vált a névadó ünnep
ség. A napol®a.n 4 vasutas 
gyermeknek Gulyás Sanyíká· 
nak, Halmo& Mariannának, 
Dombos 'tvának, és Deme Mó• 
níkának adiak nevet. 

A?, ünnepségen az I. ker 
Tanács anyakönyvvezetője 
után a szakszervezeti bizott• 
ság nőbizottságána'k tagja kö-

szöntötte az újszülötteket, szü
lőket, névadó szülőket és az 
ÜflJlepségre érkezett több mint 
100 dolgozót, majd az állo
másfőnök-helyettes besz,éde 
után a szakszervezeti bizott
ság titkára átnyújtotta az 
igazgatóság, az állomás párt
szervezetének és szakszervezeti 
bizottságának ajándékait. 

Czeglédi Sándor 

* 
A.prilis 29-én Karád állomá-

son kerékpárral egy vezeték· 
tartó oszlopnak ütközött Ko• 
vács István állomási málházó, 
aki súlyos fejsérülése! követ· 
kedében május 5-én életét 
vesztette. Megállapitották, 
hogy nevezett erósen ittas volt. 

* 
Május 8-án Székesfehérvár 

állomáson a III. sz. tartalék
mozdony elütötte Kövesi János 
fűtőházi lakatost, aki a kezén 
súlyos sérüléses balesetet 
szenvedett. A balesetet az 
okozta, hogy a nevezett körül
tekintés nélkül a közeledő 
tartalék úrszelvényébe lé
pett. 

* 
Május 8-án Veszprém-külső 

1. pályamesteri szakaszán. kör
fűrész okozta ujjcsonkulásos 
üzemi balesetet szenvedett 
Treiber István pályamunkás. 
A baleset azért történt. mert 
Treiber István, a gépkezelő 
távollétében a működő gép 
veszélyzónájába nyúlt. 

* 

Május 23-án Vác és Szoko-
lya állomások között közleke• 
dó 1 1 43 sz. tvg. összeütközött a 
vele szemben közlekedő 151 
sz. motoros kiskocsival. Az 
összeütközés következtében 
Fekete János, a 151 sz. kisko
csit vezető pályamester, sú
lyos fej- és lábsérülést szen
vedett. A balesetet az okozta, 
hogy a 151 sz. kiskocsi enge
dély nélkül a nyílt vonalon 
közlekedett és egy erős ív 
miatt a szemben közlekedő tvg. 
csak féktávolságon belül \'ette 
észre. 

* 

Május 24-én az 12'76 sz. tvi;. 
menet Tápszentmiklós megál· 
lóhelyen sorompó nélküli útát
járóban összeütközött egy át· 
haladó traktorral. Az összeüt• 
közés következtében a tvg. ki· 
siklott és oldalára dölt. közben 
maga alá temette Szántó Lász
ló 26 éves tvg-vezetót, aki a 
baleset következtében életé& 
,·esztette. A tvg-n utazó há
rom pályamunl,ás könnyebb 
sérülést szenvedett. 



tw63. .n,mus a. \IAGY AR VASUTAS 

J4 vietnami nép 
hallatlan eróleszítésekre kepes 

Veled vagy unk, 
Vietnam! 

Kiss Dezsó miniszterhelyettes beszámolója a közlekedési küldöttség észak-vietnanú látogatásaról Szolidaritási nagygyűlés a Törekvés Műv elődési Házban 

Pál'tnapot tartottak a KPIM
ben. Ennek során a Vietnam
ban járt magyar közlekedési 
delegáció munkájáról, az ott 
tapasztalt élményekről számolt 
be Kiss Dezső miniszterhelyet
tes. Rimaszombathy Géza. a 
szakszervezeti bizottság ti lká
ra ünnepi megnyitója után a 
küldöttség útjáról és az ott 
szerzett különleges élmények
ről a miniszterhelyettes elv
társ - a többi között - így 
beszélt :  

- út11nk célja. a z  volt, 1W{flJ 
felélénkítsü1c a két állam köz-
lekedési minisztériumána,: 
kapcJolatát. A tárgyalások 
eredményeként 30 millió fo
rintos egyezményt írtunll alá, 
amelynek értelmében közle
kedési eszközöket szállítunk a. 
vietnami népnek. A delegáció 
két tartományt látogatott meg. 
Voltunk a haiphongi kikötő
ben, amely egyik közlekedési 
gócpontja az országnak. Álta
lában: a közlel,edés viszonya
;t tanulmányoztuk a háborús 
atörülmények között. 

Kegyetlen pus:::lítás 

- A!/r.o.lmunk volt látni 
�olytatla Kiss Dezső - a szin
te teljesen elpusztított vasúti 
közlekedést, javítómúhelye
ket. Megtudtuk, hogy a vasút 
50 százaléka elpusztult a bom
bázások folyamán. Csaknem 
másfél millió tonna bomba hul
lott a megsanyargatott ország
ra és ebböl a mennyiségből 80 

s=ázalék éppen a közlekedést 
sújtotta. A kegyetlen és ldmé
letlen bom bázás ha!l.atlan kárt 
okozott Sszak-Vietnam közle
kedésében. 

Utazásunk folyamán tapasz
falhattuk, hogy az amerikai 
bombázók milyen rafinált mó
don ,·égzik a rombolást. A cél
pontokra nemcsak robbanó, 
hanem időzített bombákat is 
dobnak, amelyeknek az a sze
repük, hogy például egy híd 
J1elyreállitása folyamán mun
ka közben érje meglepetés a 
hel vreállí tá.•sal foilalkozó 
vietnamiakat. 

'.Egy kép, amely önmagáért beszé' 

látni, hogy az ember megértse: 
miért nem bír ezzel a néppel 
az elle-nség. A nép Tendkivül 
hősi lelkülete hallatlan erő
feszítésekre képes. A törékeny 
alkatú vietnami nép a meg
próbáltatások ellenére moso
lyogva végzi a munkáját, 

amely rá hárul. Tudni kell azt 
is, hogy a pártnak óriási te
kintélye van a nép körében, 
hiszen vezetői közül számosan 
a franciák elleni háború hősei 
voltak, ahol sok stratégiai ta
pasztalatot szereztek. 

V. J. 

Vasutas bekenagygyűlést 
tartottak Kálban 

A szolidaritási hónap kere
tében vasutas békena.gygyűlést 
taTtotta.k a Hei:es megyei Kál 
községben. Ez alkalomból a 
miskolci Yasútigaz.,aató&ig te
ri:let.éről több i;záz vasutas 
dolgozó kereste fel a káli mű
velödési otthont. 

Ferencz Antal, Kál állomás
főnöke megnyitójában meg
emlékezett a g.vőzelem napjá
ról, majd Urbán Sándor a 9. 
szakosztály vezetője mondott 
ünnepi beS?.édet. 

A !káli iskolák és KISZ-alap
szervezetek virágcsokorral 
kedveskedtelk az ünnepi nagy
gyűlés elnökségéne'k, amely
ben helyett foglaltak a miskol
ci igazgatócig, a füzernbon:,i 
járási tanács és a pártbizott
ság, valamint a helyi szervek 
képviselői. 

A forró hangulatú -nagygyű
lés több száz főnyi Tészvevője 
táviratban fejezte ki szolida
ritását a hős vietnami néppel 
és további küzdelemre buzdí
totta a szabadságharcoookat, 
az amerikai agresszoroklkal 
szemben. Az amerikaiak bu
dapesti nagyi-;övetségére pe
dig tiltakozó táviratot ju tia
tott el a nagygyűlés. 

Május 21-én több mint 50 
ezer fővárosi vasutas dolgozó 
képviselői szolidaritási nagy
gyűlésre gyűltek össze az 
Északi Járműjavító Törekvés 
l\1űvelódési Házában, hogy tá
mogatásukról biztosítsák a ha
zájukért harcoló vietnami ha
zafiakat, hogy követeljék az 
amerikai kormánytól : feltétel 
nélkül és haladéktalanul szün
tessék meg a Vietnami De
mokratikus Köztársaság bom
bázását. 

A nagygyűlés elnökségében 
ott volt a hős vietnami nép 
képviseletében Le Hu Van, a 
Dél-vietnami Nemzeti Felsza
badítási Front magyarországi 
képviseletének tiUtára, Kellner 
István, a vasutas-szakszervezet 
szervezési és nevelési osztá
lyának vezetője, Csamangó 
Henrik főigazgató, a budapesti 
vasútigazgatóság vezetője. 

A nagygyűlés szónoka Parti 
József, a budapesti területi bi
zottság titkára beszédében 
hangsúlyozta, hogy EuTópában 
béke van, de ez csak úgy teljes 
és háborítatlan, ha a föld más 
részén is Tettegés 'nélkül élhet
nek az emberelc. A vietnami 
nép melletti szolidaritásnak 
'ílZért is van különö.s jelentő
sége, mert 

közös összefogással elő le
het segíteni az igazságos 
béke megteremtését Viet-

nam földjén. 

A budapesti igazgatóság te
rületén levő vasúti szolgálati 
helyek, üzemek, hivatalok kol
lektívái mélységes egyetértés
sel fogadtál, a Szaleszervezeti 
Világszövetség moszkvai fő
tanácsának április 8-10-én 
hozott felhívását. 

A budapesti va�utasok nem 
csupán aggódnak Vietnam bé
kéjéért, hanem határozottan 
cselekszenek az ország vas
utasaival együtt a béke előse
gítéséért ls. Még a Szakszer
vezeti Világszövetség rendkí
vüli főtanács! ülése előtt folco
zott rokonszenvüket nyilvání
tottále a vietnami hazafialc 
katonai és politikai sikeni 
láttán, s minden ilrnrábbi szo
lidaritási akciót íelülmú\va 
erkölcsi és anyagi támogatá
sukról biztosították a szabad
ságukért, hazájukért harcoló 

A vietnami vasúti és közúti 
közlekedés a nagyarányú ká
rok ellenére sem rendült meg 
enn}·ira, hogv ne legyen képes 
a stratégiai feladatok ellátásá
ra. A közlekedés dolgozói kü
lönleges módszerelckel látnak 
hozzá a bombátiísok következ
tében elpusztult közlekedési 
útvonalak helyreállításáho�. 
Amikor a bombázások terüle
tének kiterjesztését észlelték, 

A nagygyűlés szónoka el
ítélte az amerikaiak vietnami 
h�borúját É'S az arab államok 
elleni izraeli agressziót. Ezután 
a ,·asúta.sok sikereiről, felada
taikról. életszínvonal emelke
désükról és a vasút ik=erü
sítéséről beszélt. (szigetvári) . vietnami népet. Mi sem bizo-

1 a javítóműhelyeket kitelepítet
ték a dzsungelekbe, sziklabar
langokbn. Ennek a tervnek 
végrehajtása révén Észak-

Qí Vietnam megnyerte a csata el
só futamát. A szállltások za
vartalanul folynak, sőt után
pótlást tudnal: küldeni Dél
Vietnamnak. 

Egy emberl,:ént 

útunk folyamán több alka
lommal tanúi voltunk annak, 
hogy a lakosság egy ember
ként vesz Tészt a 1;özlekedés 
títjába. támasztott d;adályole 
elhárításában. Utakat építe
nek, s�ükségátkelőT1elyeket lé
tesítenek a folyókon, o1yano
kat is, amelyek csupán meg
tévesztő célpontokat jelente
nek az amerikai bombázók 
számára. A delegáció látott 
olyan jelenetet is. amikor a 
bombázástól felszaggatott va
sútvonalon megtorpant egy 
rendkívül fontos stratégiai 
anyagokat szállító szerclvénv. 
A körnuékbeli lakosság, igen 
,-övid időn belül, mintegy két
ezer kerékp!i.na.l jelent meg a 
a helyszínen, s a megtoruant 
vasúti szerelvén11töl a bam
buszrudakl;al felsze1·elt kerék
párokon szállították tovább a 
vagonok tarta.lmát az épen 
maradt pályarés=en várakozó 
szeTelvényhez. Egybként is a 
vasút dolgozói előre felhal
mozzák a helyszínen a hely
reállításához sziikséges elöre 
gyártott elemeket s amint el
vonult a tamadó hullám. a 
körn;•ékhel i lakosok - öre
gektől a 1egfü,talabbakig -
hozzálátnak a helyreállításhoz. 

Riss De7ső elvtárs beíejezé
süJ hangsúlyozta· 

- Vietnamot közelről kell 

, ,Budapest Hanoiért" 
Kiállítás a Keleti Műszaki Kocsiszolgálati Főnökségen 

Országszerte fokozódik az 
Országos l¼ketanács ünnepi 
üléséveJ megnyitott szolidari
tási akció. A harcoló Vietnam 
támogatására indított szolida
ritási hónap eseménysorozatá
ban a Budapest Hanoiért jel
szó jegyében társadalmi és tö
megszervezetek békenagy
gyűléseket, ünnepségeket, ki
állításokat rendeznek. 

A május 8-június 8 között 
tartó program keretében került 
sor a MAV Keleti Mús:eaki 
Kocsiszolgálat! Főnökség kul
túrtermében megrendezett 
vietnami kiállftás megnyitásá
ra. amelyen ré.szt vett Nguyen 
Van Phttc a Dél-vietnami 
Nemzeti Felszabadítási Front 
budapesti állandó képviseleté
nek kiküldötte is. 

Az ünnepség alkalmával 
Osztertág Isti,án, a főnökség 
szakszervezeti bizottságának 
titkára a következőket mond
ta: 

- A lciá llítás megrendezésé
vel az volt a cé!ttnl.:, hogy e 
demonstratív országos meg
mozduláshoz kapcsolódva mi 
is Td.nyilvánftsu.k együttérzé
sünket a hős vietnami néppel 
és bem utassu1c e nép Stílyos 
szenvedéseinek megdöbbentő 
bizonyUékát. Ezt a leiállitást 
főnö/cségünkön kívül több 
szolgálati helyen is bemutat
juk. A Tendezés közös felada
tot képezett a bud.apesti terü
leti bizottsá,Qgal A gazdao 

fényképanyagot a területi bi
zottság bocsátotta. Tendelke
zésTe, a 10 nagyméretű. tablót 
mi készítettük. 

A vándorkiállítás három na
ponként változtatta helyét. Be
mutató körútja során a buda
pesti területi bizottsághoz tar
tozó több szolgálati hely dol
gozói tekinthették meg. Látha
tó volt többek között a Keleti 
Fűtőházban., a Keleli és Nyu
gati pályaudvaron, a Számvi
teli Főnökségen, bemutatták a 
BVKH-ban is. Utolsó állomása 

a MA V Kórház lesz, ahol a 
szolidaritási hónap utolsó nap
jaiban tekinthető meg. 

A kiállítás mondanivalójá
nak mélyebb megismerését 
segítette eló, hogy a látogatási 
idö alatt naponta más és más 
- a vietnami nép életét és 
harcát bemutató - filmeket 
is vetítettek. 

A szolidaritási hónap eddig 
eltelt ideje alatt a kiállítást 
többszáz látogató tekintette 
meg_ 

Szónyi Lajos 

Rélizld a kiállitásbóL 

nyítja ezt jobban, mint az, 
hogy 

a nagygyűlés napjáig 
1 millió 350 ezer forint 
összeget fizettek be a. 
K-95-ös csekkszámlára.. 

Felszólalt a gyűlésen Le Hu 
Van, a Dél-vietnami Nemzeti 
Felszabadítási Front magyar
országi képviseletének titkára. 
Köszönetet mondott a meleg 
fogadtatásért, azért a jelentős 
erkölcsi, politikai és anyagi 
támogatásért, melyet a magyar 
vasutasoktól élvez a haTcoló 
vietnami nép. A dél-vietnami 
nép küzdelméről és az ameri
kai expedíciós csapatok hely
zetéről szólva elmondotta, 
hogy 

a felszabadítási front of• 

fenzívája. ala11jail>an in
gatta meg az amcl'ikai 
kormány dél-vietnami po-

litikáját 

és Vietnam fö1djén levő csa
patainak morális, erkölcsi, po
litikai és katonai helyzetét. A 
népi erők Dél-Vietnamban az 
offenzíva során 200 ezer ellen
séges katonát semmisitettelc 
meg és tettek harcképtelenné, 
ebből 60 ezer amerikai. Ez a 
létszám az 1967-es expedíciós 
haderö egyharmada. A haza
fiaknak az amerikai csapatok 
ellen intézett támadása nyo
mán, naponta egy-egy ameri
kai zászlóaljat újjá kell szer
vezni. 

A lelkes hangulatú nagy� 
gyűlés kultúrmúsorral ért vé� 
get 

K. J . .  

A szolidaritási hónap keretében kiállítással egybekötött bé

kegyúlést rendezett a Buda.pesti l!:pitésl Főnökség szakszer-

vezeti bizottsága.. A nagygyúlésen résztvett és a kiáliításf 

megtekintette a Vietnami Demokratikus Köztársaság buda

pesti nagykővetségének képviselője is. 

Tört magyarsággal 

A MÁV Tisztképzö Intézet 
szakszervezeti bizottsága má
jus 24-én az intézet dísztermé
ben szolidaritási tiltakozó 
nagygyűlést szervezett, ame
lyen megjelent Lutt Kiem, a 
DNFF budapesti képviseleté
nek ta,gja is. A tiltakozó nagy-

gyűlésen Bálint János őrnagy, 
az Egyesített TisztiisJmla fö
tanára mondott ünnepi beszé
det. A nagygyűlésen felszólalt 
Luu Kiem és tört magyarsággat 
köszönte meg az intézet hall
gatóinak együttérzését, szoli
daritását. 

1 89 698 forintot gyűjtöttek 

Záhony lcörzet üzemi párt
bizottsága, szakszervezeti bi
zottsága és KISZ-bizottsága 
vietnami szolidaritási akciót 
szervezett. Az akció keretében 
Záhony körzet dolgozói össze
sen 189 698 forintot gyüjtöttek 
össze. Az akció szervezése se>-

VÍetnaDli 

műszak 

A május 8-tól jú!l!ius 8-ig 
tartó vietnami szolidaritási hó
nap keretében a dunakeszi 
jármú.javító művelődési házá
nak nagytermében több mint 
500 do1gozó részvételével béke
nagygyűlést tartottak, amelyen 
részt vettek a járás, a község 
párt, állami és társadalmi 
szervezeteinek képviselői is. 

A békenagygyűlés részvevői 
szolidaritási táviratot küldtek 
a Vietnami Deniokratlkus Köz
társaság budapesti nagykövet
ségéhez, valamint a Vietnami 
Felszabadítást Front budapesti 
Tcépviseletéhez, amelyben ki
fejezték együttérzésüket a 
hős vietnami néppel. A nagy
gyűlés részvevői ugyanakkor 
tiltakozó táviratot juttattak el 
az Egyesült Alla.mok budapes
ti nagykövetségéhez. 

A nagygyűlés örömmel! vette 
tudomásul, hogy a dunakeszi 
járműjavító dolgozái a viet
nami műszak: alatt elért alap
keI"esetük 2 százalékát a viet
:nami nép meg.segítésére aján
lották fel. 

rán kimagasló munkát végzett 
Csősz Ferenc vezénylötiszt, 
UjváTi Sándor kereskedelmi 
hivatalnok és Szücs Gyulti 
számviteli vezető. 

Az akció során összegyúlt 
pénzt már be is fizették a 
K-95-ös csekkszámlára a 
vietnami lllép megsegítésére, 

Kényelmesen utazik, 

pihenten érkezik az 

hálókocsijában ! 
HALOKOCSI KÖZLEKEDIK: 

• Szombathely-

Szentqotthárdra 

• Nylreqyháza-Ziihonyba 

• Debrecenbe, Szeqedre 

• Naqykanlzsiira 6e �6csre 

HALOKOCSIJEGYtT 

MAR ELORE BIZTOSITSA 

HALOKOCSI JEGYtT 

• 

ElcJv6tel az IBUSZ•lrodiikban 

Menettérti Jeqy Is v'111that6 



Magyar siker 
Wiesbadenben 

Egyéniben az első, csapatban pedig a negyedik helyet 

szereztük meg az USIC IV. tekebajnokságán 

A Nemzetközi Vasutas Sport
szövetség (USIC) megbízásából 
a Német Vasutas Sport Egye
sü1etek Szövetsége 1968. május 
22-től 26-ig a Német Szövetségi 
Köztársaságban (Wiesbaden) 
rendezte meg a legjobb vasutas 
tekézők versenyét. A festői 
szépsegu környezetben a 
magyar vasutas válogatottat 4 
szegedi, 2 kecskeméti és egy 
szombathelyi versenyző kép
viselte. A versenyen hét or
szág 42 versenyzője indult, 
míg az egyéni versenyben 
49-en vettek részt. 

A csapatbajnokságot az oszt
t"ák vasutas válogatott nyerte 
4941 fával. Második Románia 
csapata 4809 fával, míg a har
harmadik helyet az NSZK ver
senyzői szerezték meg 4737 
fával. A magyar vasutas válo
gatott az előző évekhez hason
lóan 4713 fával a negyedik 
helyet szerezte meg. 

A magyar versenyzők közül 
az egyéni versenyben 857 fával 
egyedül Mozsár József került 
be. A csapatbajnokság során 
Malacek Herbert osztrák ver
senyző előzte meg 11 fával. Az 
egyéni verseny döntőjébe 5 
osztrák, 2 német, 3 román, 1 
csehszlovák és 1 magyar ver
senyző, Mozsár József jutott. 

Már a csapatbajnokság során 
is látni lehetett, hogy a magyar 
versenyző nyugodtsága és jó 
formája alapján egyik esélyese 
lehet az egyéni versenynek. 
Mozsár maga is úgy nyilatko
zott, hogy jó formában érzi 
magát és az első két hely közül 
az egyiket megszerzi. Ez a 
magabiztosság jellemezte az 
egész verseny alatt is. A ma-

Moosá.r József 

gyar csapat és a nézők lelkes 
buzdítása mellett pályacsúcs
csal az első helyet szerezte 
meg. 

Az egyéni versenyben első 
Mozsár József Magyarország 
17 52 fával, s ezzel az ered
ménnyel a 10 éve fennálló 
pályacsúcsot is megdöntötte. A 
versenyen részt vevő csapatok 
és a közönség lelkesen és hosz
szan ünnepelte a magyar ver
senyző nem mindennapi sike
rét. Második helyezett Geppel 
Leopold Ausztria 1718 fával, 
harmadik Malecek Herbert 
Ausztria 1698 fával 

Az 1967. évi jugoszláviai 
Celjeben megrendezett n01 

vasutas Európa-bajnokságon 
elért első helyezés után a férfi 
bajnokságon is sikerült az első 
helyet megszerezni. 

új sportpályát avattak Záhonyban 
Az egyre jobban népesedő 

Jiatármenti faluban, Záhony
ban május l-én új sporttele
pet avattak. Ebből az alka
lomból Záhonyba látogatott a 
Diósgyőri VTK NB I-es csa
pata. A pályán 1000-1500 sze
mély befogadására alkalmas 
lelátót is építettek. 

A labdarúgáson kívül 
a Záhonyi VSC-nek ugyanis, 
NB III-as csapata van - nép
szerű a tömegsport, a termé
szetjárás, azonkívül sakk, 
asztalitenisz, röplabda és a 
kézilabda. A KISZ sokat tesz 
a sportért, külön kispályás 
labdarúgó-bajnokságokat is 
,zerveznek. A közeljövő ter-

vei között szerepel, hogy az 
MHSZ-szel közösen megren
dezik a fiatalok lövészbajnok
ságát. Ami talán hibának ró
ható fel a záhonyiak sport
munkájában az, hogy Zá
honyban kizárólag a férfiak 
sportolnak, női sportoló 
nincs. 

Külön dicséretet érdemel 
viszont a természetbarát 
szakosztály. Minden évben 
sok embert mozgatnak és 
rendszeres rendezvényekkel, 
kirándulásokkal, versenyek
kel nagyon népszerűvé tették 
ezt a sportágat. 

Egressi 7.sigmond 
Záhony 

Fellendülőben 
a sport Pusztaszabolcson 

A 15 éves múltra visszate
tintő Pusztaszabolcsi Halad.ás 
Sportklub vezetői örömmel új
ságolták, hogy a sport az 
utóbbi években fellendülőben 
van. A Pusztaszabolcson léte
sült szakközépiskola valóság
gal „ontja" az utánpótlást. S 
mert nagyon sok a sportolni 
vágyó fiatal, a sportvezetők 
azon fáradoznak, hogy 6-
14 éves korig sportiskolát ter
veznek, ahol kosárlabdát, lab
darúgást, teniszt, kézilabdát 
tanítanának. 

Pusztaszabolcson erre meg
van a lehetőség. Rendelkeznek 
egy nagyon szép sportpályával, 
most építettek egy kézilabda, 

egy kosárlabda és egy mini
ko.sárlabdapályát, valamint el
készült a teniszpályájuk is. A 
Haladás sportegyesület veze
tői Kiss Pál elnök és Nagy Ká
roly vezetőségi tag elmondot
ták, hogy az említett kis pá
lyákat úgy készítették el, hogy 
azok a téli időszakban vízzel 
elárasztva korcsolyapályának 
ls használhatók legyenek. 

A Pusztaszabolcsi Haladás 
Sportklub létesítményeinek ér
téke mintegy 141 OOO forint, 
amelyben 70 OOO forint társa
dalmi munka van. A sport• 
kombinát építésében nagyon 
sokat segítettek az állomáson 
dolgozó szocialista brigádok. 

Molnár Arpád 

Családi összejövetelt szervezett 
a debreceni járműjavító rugókovár.s szocialista ürnmrésze 

A debreceni járműjavító 38 t.ása volt. Az idős dolgozót 28 
fős Germán Tyitov ötszörös éves szolgálati idő után Szabó 
szocialista üzemrészének dol- Sándor művezető köszöntötte. 
gozói az elmúlt vasárnap közös Méltatta munkásságát, s meg

családi összejövetelt szervez- említette, hogy mint gázke-

tek a guti turistaházban. Az =:��
ze

: 
i
f�;l:g!f�; 

összejövetelen csaknem 100 gerte munkáját. 
családtag vett részt. A rugókovácsok családi ösz-

A családi összejövetel egyik szejövetele igen jó hangulat

tzép eseménye Nagy József ban ért véget. 

tázkcmence kezelő búcsúzta- (vo-) 

MAGYAR VASUTAS 

Postagalamb 

verseny 
A kiskunfélegyházi va.suta.! 

sportkör postagalamb szakosz
tálya a szolidaritási békehónap 
jegyében május 12-én rendez
te meg első idei külföldi ver
senyét. Hetvennyolc válogatott 
postagalambot küldtek a cseh
szlovákiai Brnóba, ahol vasár
nap reggel a népek barátsága 
jegyében bocsátották útra őket. 
A viharos oldalszél ellenére is, 
a galambok többsége haza
talált. A Hazafias Népfront 
városi bizottságának vándor
serlegét az elsőként megérke
zett Tóth Miklós postagalamb
ja nyerte el. 

Natasa barátokat keres 

A napokban a Szovjetunió 
távol:keleti városából, Vlagyi
vosztokból érkezett levél 
szerkesztőségünkhöz. Egy 
szovjet kislány, Natasa Plja
szunovoj arra kéri szerkesztő
ségünket, keressünk részére 
egy levelező partner magyar 
kisfiút vagy kislányt. Natasa 
kérését továbbítjuk olvasóink
hoz, mert bizonyára akadnak 
olyan vasutas gyerekek, akik 
az orosz nyelvtudás gyarapítá
sára, jó alkalomnak tartják 
majd a baráti levelezést. Cim: 
Natasa Pljaszunovoj, Vlagyi
vosztok 49. Ruszkaja utca 90. 
11 sz. Szovjetunió. 
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Ifj. Kádár László, a MÁV 
Kitérógyé.rtó Üzemének fiaital 
dolgozója május 4-én tartott 
esküvőjére nem mindennapi 
,,nászajándékot" kapott édes
apjától, id. Kádár Lászlótól, 
a világversenyek sokszorosan 
győztes fogathajtójá-tól, a ta
valyi hamburgi derby-nyer-

testól: Győngvös főutcáján ko
csizhatott végig fényes lako
dalma előtt. 

Felvételünk a híressé vált 
lipicai méneket dirigáló világ
bajnokot, lovastársát és a 
hintó vendéghelyén ülő bol
dog párt örökítette meg. 

Gyóni Gyula 

Könyvismertetés Tavasztól őszig 

nagyüzem 
R. Lazarek--_]L Lazarek : A lengyel tengerpart 

A Panorama külföldi uti
könyvek sorozatban eddig két 
kis kötet jelent meg Lengyel
országról. Ezek Va,-sót és kör• 
nyékét, illetve Kmikkót és a 

lengyel Tátrát mutatták be. 
Ezúttal a magyar turisták és 
olvasók a tőlünk távolabb fek
vő és így sokkal kevésbé is
mert lengyel tengerpart szép
ségeivel kápráztatják el a 
szerzők az olvasót. 

A hosszú festői partszakasz
nak általában csak egy ki
csinyke részét, a "Hármasvá
ros"-t, Gdanskot, Sopotot é! 
Gdyniát ismerik és keresik fel. 
Csak elvétve és ritkán vető
dik magyar turista a Gdansk
tól keletre húzódó Borostyán
part fürdóhelyeire, vagy láto
gatja meg a nyugatabbra fek
vő Világos partot, a hányatot1 
történelmű Szczecint, a Po-

morzei-öböi nyaralóhelyeit, 
vagy a távolabbi Mazury ta
vak regényes világát, ahová e 
kötet kalauzolja el a kíváncsi 
olvasót. ódon várfalak, időlep
te kövű székesegyházak, han
gulatos halászházak, tenger
ostromolta sziklás partok, 
selymes homokú, dúnés für
dőhelyek között vezet az oda 
látogató külföldi útja. A régi 
lengyel történelem titkai, ér
dekes históriák, regényes ala
kok elevenednek meg az emlé
kek bemutatásával kapcsolat
ban. 

A kötet megismerteti e vál
tozatos, szép táj látnivalóit az 
utazásra készülővel, ugyan
akkor hasznos gyakorlati ta
nácsokat is ad, hozzájárul az 
utazásszerezte élmény mara
dandóvá tételéhez. 

Író-olvasó találkoz·ó Debrecenben 

Az ünnepi könyvhét alkal
mából a debreceni járműjavító 
üzem Rózsa Ferenc gőzmoz
donylakatos szocialista üzem
rész dolgozói író-olvasó talál
kozón látták vendégül Thurzó 
Gábor József Attila-díjas írót. 

Az író ellátogatott a Rózsa 
Ferenc szocialista üzemrészbe 
is, ahol megtekintette az 1967-
ben létrehozott 200 kötetes le
téti kiskön.yvtárat, majd elbe
szélgetett az üzemrész munká
saival és vezetőivel. 

Az !ró-olvasó találkozóra a 
művelődési otthon klubtermé
ben május 24-én délután 5 
órakor került sor. Husi József 
a művelődési otthon igazgató
ja köszöntötte az írót, majd 
Cs. Nagy Miklós tanár méltat
ta Thurw Gábor munkásságát. 
Téby Katalin és Bángyörgyi 
Károly a debreceni Csokonai 
Színház művészei részleteket, 
illetve szemelvényeket adtak 
elő az író műveiből. 

A találkozó kedves esemé
nye volt az, amikor Balogh 
Antal a szocialista üzemrész 
hajtórúdlakatos brigádjának 
egyik tagja felkérte az írót ar
ra, le1111en a brigád tiszteletbeli 
ta{lja. Th11rz6 Gábor ö,-ömmel 
tett eleget • kérés�,, és tisz-

teletbeti tagsága jeléül átvette 
a .szocialista brigád oklevelet 
és a zöldkoszorú.s brigádjel
vényt. 

A találkozó végén a kultúr
otthon előcsarnokában könyv
vásárt is rendeztek, ahol 
Thurzó Gábor dedikálta mű
veit. 

(V olosinovszki) 

A szerkesztőség üzeni 

Szlládi Sándor, dr. Bánkfalvy GyUla Szezed ; Volosinovszki Já
nos, Marosán Pál, Czeglédi Sándor, Bánszegi József Debrecen; 
Markos József Zalaegerszeg ; Pin
tér Lajos Vácrátót; Szücs Ferenc 
Hatvan ; Boldizsár GyuJ.a Békés
csaba ; Pál István, Sárvári Károly
né, Bakó János Miskolc; Palotai 
Lajos Szombathely; Bognár Károly 
Tapolca; Felvégi István, RévtalvJ 
Sándorné. Bp. : Molnár Árpád Bp. 
Ferencváros ; Zs. Molnár Dezső D1-
ósgy6r-Vasgyár áll. ; Földvári La· 
jos, Egressl Zsigmond Záhony : Ré
vay Sándor Dunakeszi: Miklós 
László Kiskunfélegyháza : Levelei
ket lapunk anyagához felhasznál
juk. 

Márton Klára Abony; Gubls! 
Margit Csongrád ; Körmendi Fe
renc Záhony; S7.1\bó Sám1or V�c : 
Leveleiket Illetékes helyre toTábbl
tottuk. 

Kiskundoroz� állomás 
Szeged északi iparnegyedét 
szolgálja ki. Itt épült meg a 
MÉK hatalmas raktárháza és 
tárolója. A szegedi Felszaba
dulás és a Haladás tsz hőfor
rással fűtött üve�zai már 
kora tavasszal ontják a külföl
dön is keresett korai retket, 
fejes salátát. Ebból az igen 
keresett primőr áruból csak 
április hónapban több mint 
200 hűtőkocsi árut indítottak 
külföldre Kiskundorozsma ál
lomásról. 

S alighogy befejeződött a 
saláta és a retek szezonja, má
jus végén megkezdődött a föl
dieper és a korai uborka szál
lítása. Kiskundorozsmán ta
vasztól őszig nagyüzem van. 

Dr. Bánkfalvy Gyula 

Szellemi vetélkedő 
Zalaegerszea állomáson, 

Veszprém, Tapolca, Celldö-
mölk, Szombathely, Pápa, 
Sopron és Zalaegerszeg vas
utas fiataljainak rél!zvételével 
szellemi vetélkedőt rend�ztek. 
A versenyből a zalaegerszegi 
fiatalok kerültek ki győztesen. 
Második helyen a tapolcaiak, 
harmadik helyen pedig a 
veszprémi fiatalok végeztek. 

A csapatverseny utáTI sor 
került egyéni Ki mit tttd? 
versenyre is, s itt szintén za
laegerszegi győzelem született. 
Az első helyen Tóth Andor 
jegyvizsgáló végzett. 

Markos József 

LA K Á S C S E R E  
- Elcser4;Jném Miskolc, I. Hadirokkant u. t. sz. alatti 1 szoba konyha, mellékhely!sé6ekből álló lakásomat hasonló budapestiért L emele�lg. 1!:rdekl6dnl lehet: 56-98-as telefon. B-16 óra között. 
- Mez6berényl 2 szoba. ell!szo

ba, konyha, éléskamra. veranda, 
fáskamra, kOlön udvarral rendel
kezi!, n forint lakbéra. a város 
központjában, tanácsi bérh5zban 
lev(! lakásomat elcserélném du
nántúl!ra. Clm : Buda! József, Me
zőberény, Eötvös utca 1. 

1988, �'NIUS 3. 

- Gyermekeket köszöntöt
tek. A Hámán Kató fűtőház 
szakszervezeti bizottsága és 
nótanácsa a gyermeknap al
kalmából vendégül látta a fú. 
tóház dolgozó:nak gyermekeit. 
A délelőtti órák:l:xm sportver
senyt és tréfás vetélkedőt ren
deztek, majd közben kakaóból 
és fonott kalácsból álló tíz. 
áraival és a verseny végén kö
zös ebéd.<lel jutalmazták a leg. 
ifjabbakat. Délután a bábszín
ház músocának tapsolhattak a 
kic;iinyek. 

- NYUGD!JAS TALALKO
Zó. Tapolca állomás nyugdí;as 
csoportja találkozót szervezett 
a Batsányi János Kultúrott
honban. A résztvevők e[óbb 
megtekintettélc a tiszteletükre 
rendezett kultúrműsort, majd 
a csomópont szakszervezeti 
bizottságának vendégszerete
tét élvezi ék. 

- Brigádok vetélkeclöje. A 
szomba1.helyi járműjavítóban 
jólsilrerült vetélkedőt rendez
tek a szocialista brigádok rész
vételével. A versenyen 25 szo
cialista brigád indult. 

- T:f:R!TÉSMENTES V'E:R
ADAS. A debreceni fűtöház 
vöröskereszt alapszervezete az 
elmúlt napokban térítésmentes 
véradónapot szervezett. A 

megjelent 7 5 vasutas összesen 
26 liter vért adott. 

- Eszperantó nyelvvizsga. 
A miskolci igazgatóság kultúr
termében május 18-án és 19· 
én alapfokú eszperantó nyelv
vizsgát tartottak. A két vas
utas eszperantó szakcsoport 
az igazgatóság és a járműjaví
tó hallgatói eredményesen 
vizsgáztak. 

- TEJIVÓ. Az Utasellátó 
Vállalat tejivót nyitott a Bé
késcsaba állomás előtti téren 
a régi italmérés helyén. 

- Eredményes munkát vé
geztek áprilisban a balassa
gyarmati vonalfónöség dolgo
zói. A személyszállító vonatok 
menetrend szerinti közlekedé
sét 101,7 százalékra, az átlagos 
terhelést pedig 119,8 százalék
ra teljesített.ék. Növekedett az 
átlagos utazási sebesség is. A 
tervben meghatározott 23,25 
km/óra helyett az eredmény 
25,7 km/óra. 

- Városszépítés társadalmi 
munkában. A zalaegerszegi 
városi tanács felhívására Za• 
laegerszeg állomás vasutasai 
is csatlakoztak ahhoz a társa
dalmi munka akcióhoz, 
amelynek keretében parkosí
tanak, játszótereket építenek. 
Az állomás dolgozói felaján
lották, hogy a játszóterekre 
hintát építenek és a Juhász 
Gyula utcában a fűtőházig le
rakják a járdalapokat. 

- önkéntes véradónapot 
tartottak a miskolci fűtőház
nál. 205 vasutas mintegy 70 
liter vért adott Miskolc város 
vöröskereszt szervezetének ve
zetői levélben mondtak köszö• 
netet a fútóház dolgozóinak az 
eredményes önkéntes vér• 
adásért. 

- Több mint 100 ezer vl• 
rá-gpalántát ültettek ki a Kó• 
bányai MA V Kertészet dolga• 
zól az elmúlt héten Budapest 
és Aszód között. A kertészet 
dolgowi Kána,i Pál főkertész 
vezetésével nagyon sokat fá
radoznak a kulturált utazás 
feltételeinek megteremtéséért 

- OJ ipari tanuló tarunű• 
helyt épít a pécsi igazgatóság, 
A több mint két és fél millió 
forintos beruházással készülő 
tanműhelyben a diesellakatos, 
a járműlakatos, esztergályos, 
kazánkovács és hegesztő ta• 
nulók kaonak helyt. 

- Eredményes vizsga után 
25 fiatalnak adták át a Szakma 
Ifjú Mestere elismerő okleve
let és jelvényt az ómiskolci 
Pályafenntartási Főnökségen. 
7 fiatal arany, 8 ezüst, 3 pedig 
bronz fokozatot ért el. Az 
arany fokozatot nyert fiatalok 
10 fillér 6rabéremelést és 3 
nap jutalomszabadságot is 
kaptak. 

IIIAGYAK VASUTAS 
a Vasutasok Szakszervezetének 

Szerkeszti a s��i�szt6 btzottSál 
Fl5szerkeszt6: Gulyás János 

Felel6s szerkesztO: Vist Ferenc 
Szerkesztőség: 

Sudapest. Vl .• Benczúr utca 41, 
Telefon. városi: 229-8'1Z 

ilzeml 111-'Tl 
Kiadja és «,rjesztl a Népszava 
Lapkiadó Vállalat. Budapest. vu., 
Rá kóczl út 51. Telefon: 22<!-319, 

Felel(!s kiadó: C�bor J\,l�rton, 
a Népszava Lapl<ladó Vállalat 

Csek1r•••m1,!;f,;��J.�15 001-K ,ti 
S7'1k:ra Lapnyomda 
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S:&éleskörú munkaverseny bontakozik ki a KJJ'IPJ 
·megalakulásának 50. évfordulójára 

A VA S lJ T A S O K S Z A K  SZ E R V E Z E T É N E K l A P J A 

XIl, tVFOLYAM, 12. SZAl\1 Ara 40 fillér 1968 • .  JÚNIUS 1'7. 

Napirenden 

a 44 órás munkahét kiterjesztése 
ÜLÉST TARTOTT A SZAKSZERVEZET ELNÖKSÉGE 

A szaksze'l'vezet elnöksége üdülők rekonstrukció- gyorsítani a műszaki berende-
június 7-én ülést tartott. A jára fordítani nem lehet. zksek fejlesztési ütemét. Min-
napiren<l első pontja a 44 órás A lakásokra ütemezeU den géphez, berendezéshez, ki-
munkahét kísérletképpeni be- összegből nem finanszíroz- dolgoz.ni a biztonságos munka-
vezetésének tapasztala,tairól és hatók a szolgálati lakások módozatokat is tartalmazó ke-
további kiterje-;zté5éröl sz,óló építkezései. ze1ési utasításokat. 
előterjesztés volt. A rendelkezésre álló beruházá- Sürgős intézkedés szükséges 

Az elnökség kielégítőnek si keret felhasználását kon- a fokozott hatóképességű ve
tartja a munkaidő-csökkentés centráltan és a helyi szervek- szélyforrást jelentő gépeknél, 
végrehajtása érdekében ecl<:1ig kel koordinálva kell minden berendezéseknél a jelenleginél 
tett intézkedéseket. Hozzájá- esetben esz.közölni. Az elnök- magasabb hatásfokú megelőzés 
rul a következőkhöz: ség határozata szerint ezt a je- biztosítására, Biztosítandó, 

1. Az üzemek, vontatási lentést is a központi vezetőség hogy 

A Szakszervezetek Országos 
Tanácsa és a KISZ Központi 
Bizottsága felhívására a 
vasúti üzemekben és szolgála
ti helyeken is sreles körű 
munkaverseny bontakozatt ki 
a KMP megalakulásának 50. 
évfordulója tiszteletére. A 
vasutasok, mint az a vállalá
sokból is kitűnik - a felhí
vásnak megfelelóen -, az 
eredmények fokozását, a mi
nőség növelését tűzték célul. 

A debreceni járműjavítóban 
a Dózsa György négyszeres 
swcialista üzemrész dolgozói 
kezdeményeztek a versenyt és 
felhívásu.khoz több .m.iJa.t 
2500-a.n csatlakoztak. 

Az üzem igazgatósága és 
szakszervezeti bizottsága rend
szeresen értékeli és ellenőrzi 
a versenyt. A legutóbbi érté
kelés azt bizonyítja, hogy az 
üzem.részekben a dolgozók 
magukévá tették a célkitűzé
seket. A kocsijavító osztályon 

101 százalékos eredményt ér
nek el. Vállalták továbbá, 
hogy 

az energiahordozó anya
gok megtakarításával, 
fémgyííjtéssel és újítá
sok bevezetésével mint
egy 8,5 millió forintot ta-

karítanak meg. 

A pályafenntartási fónökség 
kollektívája az évforduló tisz
teletére vállalta, hogy a Be
rez114-i-féle méréseknél 5 szá
zalékos hibapont�javul.ást, a 
tmk-munkák keretében pedig 
100 százalékos eredményt ér
nek el. A ga:zxlaságos mun
káltatás és az önköltségi terv 
érdekében az átlagbér terv
számot betartják, a felépít
mény fenntartási munkákhoz 
fokozott mértékben használ
nak fel k.i..<el>b értékű bontott, 
illetve használt anyagot és a 
beruházási ki téröcserék.n.él 
csökkentik a beolvasztásra 

küldendő vasanyag mennyisé
gét. 

A jubileumi évforduló tisz
teletére a ferencvárosi szet
tárfónökség kollektiváJa val
lalta, hogy a szertár hibá;ából 
anyaghiány nem fordul elő, 
továbbá. a tervezett önköl tsá
get 0,10· forinttal csökkentik. 

A Nyugati Müszaki Kocsi.
szolgál.a.ti Fönökség dolgozói a 
lrnrábbi vállalásaikat kiegé
szít ve a fónökség hibájából 
eredő vonatkésések további 
csökkentését vállalták. A ka
zánházi dolgozók elhatározták, 
ho{l",i 3 tonna ócskavasat es 
50 1.g színes fémet gyűjtenek 
össze. A vontatási múhely 
dolgozói a személykocsi-javi
tások átfutási idejének. 1 ti
zeddcl történő csö:�kentesével 
csatlakoztak a jub,leunü év
forduló megünnepléséhez. A 
múszakl kocsiszol.gálat rákos
rendezői jadtóműhelyének 
kollekti vája vállalta, hogy a 
még használható a.nya.gok újra 
beépítésével 165 OOO forintoi 
takarít meg, 

műhelyek, egyéb érintett elé kell terjeszteni. az utasítások tartalmazzák 
sze1-veknél a 44 órás munka- A harmadik napirendi pont a vonat.kozó biztonsági 

a versenyt kezdeményező 
famegmunkáló üzemrész 
dolgozói az első negyed
évben 38 köbméter fa
anyagot takaritottak meg, 

hét bevezetéséhez két-heten- a járműjavítók technológiai előírásokat is. El kell ér-
kénti szabad szombatos mw.-1- fejlesztéséről, a munkavédelmi ni, hogy minden vezető- amelynek értéke 76 OOO forint. 
káltatás mellett. követelmények érvényre jutta- beo fokozódjon a felelős- Rajtuk kívül Berlci Mihály 

2. Az épitési- és pályafenn- tásáról, a baleseti helyziet ala- ségérzet, személykocsi lakatos, Kovács 

850 személyes öltözőt avattak 
a Hámán Kató fűtőházban 

tartási munkásoknál, valamint kulásáról készített jelentés a balesetek műszaki megelózé- ll. Sándor teherkocsi lakatos, 
a köz\·etlen felügyeletet gya- volt. se iránt. A munka sor"an fellé- Nagy V. József alvázlakatos, 
korló alkalmazottaknál a 44 Az elnökség úgy értékelte az pö ártalffi.'.lk műszaki megelő- Faragó Lajos villanyhe.,"BS:r;tó 
órás rövidített munkaidő be- előterjesztést, hogy az valós zéséért, az üzemek Yezetőit és 1• és Gergely Miklós, személy
vezetéséhez az idénymun.k,i- képet ad a járműjavító üze- főmérnökeit kell felelőssé ten- kocsi 

_
lakatos ifjúsági brigád-

rend alkalmazásával. Az évi mek balesetmegelőzö tevé- ru
. ja tűnt ki. 

2288 órás munkaidő kereten kenységéről, a Munka Tö-r- Az elnökség felkéri a jár-

, 
A unkál . tál b 

belu-·1 hat (ősz·,-téli) hona' pra · műiavító szakosztály vezetői"ét, meg� 0 asz_ Y _an 
venykönyvében, valamint az h a Noveinoer 7 túzikovacs 

40, hat (tava.�-nyári) hó- A!talár.os Balesetelhá1'ító és 
ogy igazgatói értekezleten szoc· r ta ·· ·--:.,,_, Ger 

napra pedi",g 48 o'rás m---•-a- ó tárgyalják meg a jelentésben 13 is . U,,cuu�,-, a -
'·"""" Egészségvédő vórendszabály- f 1 • mán Tyit<>v rugokovács szo-

hét bevezetéséhez, azzal a ban előírt rendelkezések mi-
e tárt hiál)yosságok megszün- cialista ·· zemresz továbbá me<107�r,·•,--1, hogy a i"el=le- kén - h ,._,_ tetésére szolgáló teendőket. . u · , 

.,,,.,., """""' �.. ti vegre aj =ól. Kova s La=s kerékeszte=á 
gihez képest havonta két sza- A továbbiakban az elnökség c . ,_- . . . '"'. -

bad.napnál több nem engedé- Szükségesnek tartja biztosi- elfogadta a Társadalmunk idő- l)'.os szoc;_alista bngadJa, Pus-

lyezbető. tani a járműjavító jparban a szerű kérdései politikai tömeg- pok Gyorgy gyártáslakatos 

3. Az építés- és pályafenn- mű.szaki megelőzés módoza- oktatás 1968/69. oktatási évre bri•g,ádja \·olt a legjobb. 

tartás nem közvetlen fel.ügye- taklak, módszereinek egységes szóló irányelveit, valamint a Az üzem önkölts� az első 
!etet gyakorló (központi do!- értelmezését és végrehajtását, másodi:k féléves munkatervet. negyedévben a tervezetthez vi-
gozóinál) az 1. pont alatti ,-----------,;;_ ______________ szonyít\·a, 0,5 száz3lékka1 
munkarend engedélyezéséhez. csökkent. A munka- és bal-

4. A 44 órás munkahét en- 0 t , k d l 
eset\·édelemben is javulás ta-

gedélyezésére vonatkozó \,"ég- S¾ ra OOSUtaS e egáciÓ pasztal.ható. 
rehajtási utasítás kiadásához. A verseny során növekedet1 

Az elnökség értékelte a ja- járt ha:&ánkban a szocialista brigádok és 
nuár 1-töl rövidített munka- üzemrészek száma is. JelenLe9 

idővel dolgozó vállalatok ta- A múlt évben Ausztriában házba, Miskolcra, Egerbe és a az üzemben 171 brigád 2039 

A Hámán Kató fűtőház re
konstrukciója során - a fútö
ház területén - elkészült a 
kétemeletes, modern, 

850 személyes 6,7 millió 
forintos költséggel 

létesített fekete-fehér öltöző. 
A hivatalos átadási ünnep

ségen, amelyre június 8-án 
került sor, megjelent Rödönyi 
Károly miniszterhelyettes. a 
MAV vezérigazgatója, Szabó 
Antal főtitkár és Csamangó 
Henrik főigazgató, a budapesti 
igazgatóság vezetője. A fűtőház 
dolgozói előtt Rödönyi Ká
roly miniszterhelyettes mon
dott beszédet. 

A rövid háziünnepség után 
Tótll Géza, a Vasúti Főosztály 
3, szakosztályának helyettes 
vezetője és Varjú Pál, a Rá
mán Kató fútöház szakszerve
zeti bizottságának szervező tit-

kára elmondotta, hogy az épít� 
kezést még 19()6-ban kezdték 
el, s a kivitelező, 

az EVI\1 23-as Allami Cpi
tőipari Vállalat mmoseg1 
munkával határidó előtt 

készítette el 
a szociális létesítményt. Az 
emeletes öltöző épületében he
lyet kapott egy jól felszerelt 
üzemorvosi rendelő és fogá
szat. A létesítmény optimális, 
belső hőmérsékletéről, lég
kondicionáló berendezés és 
hőelosztó ,,gondoskodik". 

Az öltöző építésével egyidő
ben a szertár dolgozóinak el
készült egy 70 személyes me
legedő is. Ennek az építési 
költsége mintegy 1 ,7 millió fo
rint volt. A kiviteli terveket a 
MAV Tervező Intézet kollektí
vája készítette Takács And
rás tervező irányításával. 

pasztalatait. Az t!;szakí és a járt magyar vasutas szakszer- Balatonra. fővel vesz 'l'észt a szociaLisrta 
Dunak2s.zi Járműjavító az év vezeti küldöttség látogatásá- Itt--tartózkodásuk alatt több brigád versenyben. A szocia
első négy hónapjában túltel- nak viszonzásaként június 7-e ízben találkoztak és baráti lista fulemrészek száma is nö
jesitette a termelési tervét, a és 13-a között Emst Ulbrich- beszélgetést folytattak Szabó vekedett. Jelenleg 20 üzem
MAV Gépjavító aronban et- nak, az Osz,trák Vasutas Szak- Antal fótitlkárral. Megegyeztek rész 1333 fővel versenyez a 
től elmaradt. E:ppen ezért szervezet Központi titkárának abban, hogy a jövőben a két- cím elnyeréreért, illetve an-

vezetésével négytagú osztrák oldalú megbeszéléseket és a _ nak további megtartásáért 
a két előbbi üzemnél vég- delegáció tartózkodott hazáink- mindkét fél számára hasznos legesen emgedélyezi a 44 ban. A küldöttség tagjai F'l'anz _ tapasztalatcseréket folytat-

Csatlakoztak a felhíváshoz 
órás munkahetet, Lehner, az Osztrák Vasutak . f 

a Ferenc1--.íros csomópont m ogják. A küldöttség tagjai l ·1 t· h 1 · · A áll más a Gépjm,;tó-üzemnél továbbra Alkalmazottal Központi Bi- elismeróen nyilatkoztak a ha-
szo ga a 1 e yei 15· z 0 

Varsóban ülésezett az SZVSZ 
közlekedési szakmai tagozatának 

adminisztratív bizottsága 
is a munkaidő-csökkentés ki- zottságának elnöke, Karl Hies- · kb 1 · 1 

vállalta, hogy a tehervonato.1< zan an atotta cról, az üze- menet d · .s 'nd!tá · t Az SZVSZ ko"'zlekede's1·,  
sé>rleti fennta ... ·'"''t J'avasolja mayr a l>écsi személvzeti bi- kb , ren szerin„ 1 sa 

•,,...,.. , me en, a vasu.tnál, illetve a 77 tk·· ·'-kedési t szakmai tagozata má•us 22 és 
az év ve'gt.1·g. zottsási elnöke, az Osztrák Vas- l k '  MAV Kó ·'"á 

, a vona OZ= erv , 
-- ~ szo no ·i r„ zban ta- df •'-- • ·  ·t 62 t h 25 között Varsóban tartotta évi 

Az elno„ kség •-1 h1'\•J·a a gaz- utak Biztosító Intézetének el- talt k 61 a =uYezoJe , a e ervo-
•= pasz a r • tok te hel.,_,.. ped" 01 szá adminisztratív bizottság' ü!é-

dasági- és szakszervezeti nöke és Josef Leitner az inns- na r "'""'" ,,g 1 - • 

tisztségviselők figyelmét, hogy brucki személyzeti bizottság Az osztrák szakszervezeti zalékra teljesítik. A fútőhá2 sét a lengyel vasutasszakszer-

e!sőrendú feladatuknak tekint- elnöke voltak, delegáció itt tartózkodása a felajánlotta, hogy az 1 dolgozó vezet rendezésében. Az ülé-

sék a munkaidő-csökkentés Az osmrák vendégek itt tar- két szakszervezet közötti ba- mozdonyra esó 100 etkm terv- sen, amelynek napirendjén a 
rátság elmélyi'tése érdekében nél 102 s�••0lékos a •---" titkárság éves beszámolóJ·a, az 

tervénelc vég'l'ehajtását. A tózk.odásuk alatt megtekintet- = , z U\<UIJ"' 
végrehajtás ütemét a feltéte- ték többek !között a Dunakeszi eredményes volt. személyre!; 1 szolgálati órájá- új alapszabály-tervezet és kü-

lerl: biztosításával kell növelni. Járműjavító üzemet, elláto- A küldöttség júnlus 13_án ra esó kilométer-tervnél pedig lönböző szolidaritási határoza-

A munkaidő-csökkentéssel gattak a szolnoki MAV Kór- utazott el Budapestről. _____________ tok megvitatása, illetve elfo-

párhuzamosan a termelékeny-
gadása szerepelt, a francia 

séget és a vasút nyereségét is küldöttség kivételével - az 
növelni kell. Ez az új techno- ismert franciaországi esemé-

lógia, a gépek, berendez.ések nyek miatt maradtak távol -
jobb kihasználásával, az üzem- az adminisztratív bizottság 
vitel szervezettebbé tételével valamennyi rendes tagja, köz-
megvalósítható. 

tük szakszervezetünk főtit. 
kára, Szabó Antal elvtárs i� 
részt vett. 

Az adminisztratív bizottság 
határozatot fogadott el, mely 
szerint az 1969-ben esedékes 
szakmai konferenciát az ND� 
vasutasszalcszervezetének ren. 
dezésében Berlinben tartjdk. 
A berlini konferenciának kü• 
!önös jelentőséget ad, hogy 
egybeesik a szakmai szövet. 
ség 20 éves fennállásával. 

A vietnami helyzettel és ai: 
izraeli agressziót elítélő fel
hívással kapcsolatban az ad
minisztratív bizottság jegyző
könyvben foglalt állást. 

A régi szemléletet is meg 
kell változtatni, 

tudomásul kell venni, 
hogy a va.sút Colyamalos 

Hatvanéves a pécsi vasutasénekkar 
iizcm, 

és ennek figyelembevételével 
kell a feladatokat meghatá
rozni és végrehajtani. 

A száUítás ütemét vizsgálva 
megállapítást nyert, hogy az 
négy-öt napra tömörül. Vizs
gálat tárgyát képezi a hét töb
bi napján a forgalmi szolgálat 
Leterheltsége, melynek eredmé
nye segítséget nyújthat a for
galmi szolgálat munkaidő
csökkentés tervének végrehaj
tásához. 

Az elnökség úgy határozott, 
hogy a javított előterjesztést 
a központi vezetőség június 
ZB-i iilése elé terjeszti. 

Ezután a szociális létesítmé
nyek fei\esztésére vonatkozó 
tervezet vitájára került sor, 

A jelentést az elnökség mó
dosításokkal elfogadta. Kimon-

1 

dotta. hoJtV 
a szochilis beruházások
ra tervezett összegből 

Szabó Antal főtitkár megbesúlés1 folytat az osztrák delegációval. 
(Hemzó Károly felvétele) 

Hatvan esztendővel ezelőtt, zü! Batá:i István nyugdíjas 1908-ban az akkori pécsi jár- meg ma IS tagja az énekkarműjavító műhely dolgozóiból nak. Az elmúlt hat évtized megalakult az 1%redés Dat- alatt a pécsi dalosok sokfelé kör, Ez az akkor csak fér- szerepeltek, és sikereiket bifiakb61 álló dalkör képezte a zonyí�ák a csaknem egy egész későbbi MA V-énekkar törzs- szekrenyt kitevő, értékes díjak gárdáját. Az alapító tagok kö- és oklevelek. 

JÚNIUS 28-ÁN 

összeül a központi vezetőség 
, A szak.szervezet e½1-öksége június 7-én megtartott ülésén ugy határoza,tt, hogy Jumus 28-ra összehívja a központi vezetőséget. Az ulés napirendje: 

1. �lóterjesztés a 44 órás munkahét kísérlet.képpeni b v��n;k_ tapasztalatairól, és javaslat a 44 órás munkahét kiterJeszf:ésere, __ 2 . . Beszámoló. a dolgozók társadalombiztosítás.! és eg�zségugyi ellátása erdekében végzett munkáról A első nap1r_ei:id előa.�ója Rödötiyi Károly miniszterhelyett�s. : MA V vezengazgatoJa lesz, a második napirendet Gulyás Já nos titkár terjeszti a központi vezetőség elé. 
-
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Az új szabályok szerint 1 
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TÖBB DOLGOZÓ RÉSZESÜ LHET 
JUB I L EUM I  JUTALOMBAN 

Var;as Lajos Veszprém ál
lomás kapusa 37 é\•i vasúti 
szolgálat után nyugdíjba vo-

1 nult. Munkáját mindig lelki
. ismeretesen és pontosan látta 

el. Udvari...1s magatartásáért, 
készsé!'!es fel ·i!ágosításaiért az 
utazóközönség is megszerette. 
Vasúti szolgálata alatt több
szö~ kapott soronkívüli elő

a kezdeti nehézségeken 
Beszélgetés Hercegi lstvifonal, a gyöngyösi 

Kitérógyártó Üzem szakszervezeti bizottságának 

titkárával A korábbi munkaügyi jog
szabályok szerint jubileumi 
jutalomra azok a dolgozók 
�olb.k jogcsultak, akilc 25, 41}, 
metve 50 évet, var.y legalább 
annak jelentős részét folyama
tos munkaviszonyként. tudták 
igazolni. E szabályok alapján 

elsődlegesen a munkaviszony 
folyama tosság,í t kellett figye
lembe venni. Késő':lb a mun
kaviszony folyamatosságának 
jelentősége csökkent, s a rész
idők összeszámítására is volt 
már nagyon korlátozott, majd 
pedig tágabb lehetőség. 

Metnűnt a munkaviszony folyamatonágának jelentősége 

Az új Munka Töroényköny-
1'e hatálybalépésétől - 1958. 
�nuá:r 1-töl a jubileumi juta
lt,-m, szempontjából is - meg
tzílnt a munkaviszony folya
ma.tasságán.ak eddigi jelentő
sége. Az új szabályo1: szerint 
függetlenül az egyes munl:a.-
mszony időtartamától és a. kö
zöttüT, lévő megszakításoktól, 
minden munT,aviszonyban töl
tött időt össze kell számítani, 
és a iubileumi jutalom tzlap
iául szolgáló időként figye
lembe Tcell t:enni. !gy a jubi
leumi jutalmat nem az egy 
helyen - egy munkaadónál 
-, eltöltött idő után. hanem 
a 25, 40, illetve 50 évet bár
hol munkaviszonyban töltött 
idők alapján kapjál;: meg a 
cl.olgozók, s így sokkal kedve
zőbb előfeltételek mellet.t, 
sokkal több dolgozó részesül
liet jubileumi jutalomban. 

A munkaviszonyban töltött 
idők figyelembe vétele és ösz
.t:zeszámítása a munT,aadó fel
wata., mivel a; munkaadónak 
tceli gonrJoskodni a ;ubiieumi 
jutalom kifizetéséről. Az ösz
szeszámíthatóságnak akkor 
van jplentősége, ha a 25, 40 
\>"agy 50 éves munkaviszonyt 
a dolgozó nem azonos válla
latnál, hanem más-más mun
kaadónál töltötte el. A mun
kaadó viszont csak olyan 
fdőket számíthat össze, ame
lyekről tudja, hogy a dolgozó 
munkaviszonyban töltötte, il
letve, amelyeket a dolgozó 
igazolásai alapján munkavi
szm1Vként elismerhet. Az idők 
bejelentését, igazolását tehát 
II. dolgozónak kell eszközölni. 

A munkaviszonyban töltött 
időit bi7..onyítására leggyak
rabban a. mun1ca7,önyv-i be
jeay�ése1,, ennek hiányában 
az SZTK által kiadott iaazolá
sok szo!gcilnak, melyek bemu
tatiisa esetén az igazolt idő
ket össze kell számítani. s 
jubileumi jutalom alapjául 
szolgáló időként figyelembe 
kell venni. 

A jubileumi jutalom össze
ge a dolgozó egyhaYi alap
bére. a�y a havibéres dol
gozóknál az államvasúti 
bérrendszerben - a rangfoko
zat! bér és a munkaköri bér 

díjba vonulók. mert ,,A negy
ven, illetőleg ötven éves mun
kavi.szonnyai jcir6 jubileumi 
jutalma.t akkor is ki kell fi
zetni. ha a dolgozó-na./: nyug
díjazásakor legalább harminc
öt, illetőleg negyvenöt évi 
munkaviszonya van." (Mt. V. 
60. § (2 bek.) Ebben az eset
ben szigorú előfeltétel, hogy 
a dolgozó a 35, vagy a 45 éves 
munkavi�zonyt -, mint lerö
vidíl.ett jubileumi időt - a 
nyugdíjazáskor elérje, illetve, 
hogy a nyugdíjazása előtt eny
nyi munka,iszonyban töltött 
idővel rendeLl{ezzélc. A1: időket 
nem a felmondás közléséiq, 
vagy a munfoa alóli felmentés 
időpontjáig, hanem a; munka
viszon1I megszfínéséig leell fi
guelembe venni. 

Korlátozo renclelko:r:és 

Ismeretes, ho�y a korábbi 
munkaügyi szabályok, ha le
hetővé tették is az egyes mun
kaviszonyokból származó idők 
összeszámítását, a jubileumi 
jutalom foifizethetóségét, idő
beni eltolódásokkal - korlá
tozta; a 33/1964. (XII. 18.) 
Korm. sz. rendetet 18. §-a. Ez 
a korlátozó rendelkezés ha
tályba maradt, s így azok a 
dolgozók, akiknél az egyes 
munkaviszonyból származó 
időket 1965. január 1 és 1967. 
december 31-e között - az 
akkori szabályok alapján 
számították &sze, 1970-ig fo
hramatosan, némi késéssel 
kaphatták, vagy kaphatják 
meg jubileuml jutalmukat. 

E korlátozó rendelkezés 
szerint az összei;zámított idő
ket 1968-ban akkor lehet fi
gyelembe venni és a jubileu
mi jutalmat kifizetni, ha a 
dolgozónak 1 965. januúr 1 
napján legalább 15 éves fo
lyamatos munkaviszonya volt. 
Ha 1965. január elsején csak 
10 éves folyamatos munkavi
szonnyal rendelkezett a dol
gozó akkor csak 1969-ben lesz 
lehetőség az összeszámított 
idők figyelembevételére, és a 
jubileumi jutalom kifizetésé-

re, ha viszont a folyamatos léptetést és Kiváló dolgozó ok.-
munkaviszony 1905 január el - le,·elet. 
sején a 10 évet sem érte el, Az elmúlt napokban meg-
akkor csak 1970-ben kerülhet tartott kis házi ünnepségen ,,A szakszervezeti tanács vá- együtt éreznek a dolgozókkal 
sor az összeEzámított idők fi- Les;:; János állomásfőnök mél- lasztott testület. Feladata; mennyire szívükön viselnek 
gyelembevételére, és termé- tatta az idős vasutas több év- működési teriiletén a; sz,a.1:szer- eg}•--egy döntést. bizonyítják 
sz€tesen a kifizetést·e !•. Ezelc I tizedes munkásságát, majd vezeti tevékenység irányítása, azt a mindia ,,hangos és h�
a; korlátozások csak a koráb- átadta a szakszervezeti bi- a dolgozók, a tagság érdekkép- ves" tanácsülések, olws érve
ban kéi-t idöbeszámításoTera zottság és az igazgatóság viseletében a; sza1eszervezeti lések, de bizonyítja megfon-
vonatkoznaT,. ajándékait. ;ogol: és kötelességek gyaTwr- toltságukat az is, hogy dönté-

Az új munkaügyi szabályok Kiss Lajos lása, a; dolgoz61ma1: 4 váUala- süket az üzem dolgozói elfo. 
még azt a korlátozást is fenn- tok irányításába val6 bevonó.- gadják. 
tartották a régiekből, hogy aki sa." (Idézet a SZOT Elnöksé- Közben előkerülnek a jegy-
korábban jubileumi jutalom- A bara' tsa'g 

gélnek 1967. január 28-án kelt zőkönyvek is, s a z  ott leírtak 
ban, vagv helvette, annak meg- irányelveiből.) alapján felelevenítjük az üze-
felelő összegű jutalomban ré-

1·egye' ben 
A gyöngyösi Kitérőgycirtó mi tanács egyik legviharosabb 

szesü!t - az összeszámított Üzem azolc közé a vasúti üze- ülését. 
idők alapján - újabb ;ubi-

1 MA . . . , mek 'köre tartoz.ik, ahol a - Még az elmúlt évbe,, tör-
leumi jutalmat csalc biconyos . A V Gep:,avito űze1:1 szakszervezet! munkát a szak- tént - meSéli az szb-tibkár 
idő eltell1foel Twnhat. Ne\·eze- ! egyik KISZ a;aps�:""ez_e_te .es szervezeti tanács segíti és irá- aki egyébként a szakszervezeti 
tesen a 25 éves jubileumi ju- 1 

a d�brec
_
e?t• �ar1;1-u,av��6 nyítja. S, hogy milyen ered- tanács titkára is, - hogy 11 

talom e�edékcsségétól. vagy KIS,Z�b,�tt;.aga mar e,·ek om mén.nyel, arról Hercegi IstL•án- s--...akszervezeti tanács a válla
kifizetésétől eltelt 15 év után 

I 
b";I"ati kapcsolatot tart egy- tól, az üzem függetlenített szb- lat gazdasági vezetőinek elő-

kaphatja meg a 40 éves, ha massal. . . titkárától érdeiklódtünk. zetes felmérése alapjá,n hatci-
pedig 40 é,·es jubileumi ju- '.: budapesti vasu�s �ata- _ Ahhoz, hogy 4 szakszer- rozatot hozott a bérek emelé-
talmat kapott. akkor 10 év el- · lok 30 fos csopor:9a TaJi:s: vezeti tanács munkájá:ról 1-:é- sére. A határozat szerint ez év 
telte után kaphatja meg az ban a ?ebrecel)-1 Jai·muJr._v,�o pet kapjunk - kezeli a beszél- január 2-t:l mindenki a fel-
50 éves jubileumi jutalmat. KI�Z-b;2ottságnak . meg.ri_n·a- getést az szb-titlcir, - talán emelt fizetését .kapta. Aztán 

Az idős dolgozók megbecsü- sár a ./et ':�F latogatasr;a, végig kellene nézni azokat a egyik napról a másikra .,rob
Jése je1éül és hosszú szolgá- Deht �cenbe_ er;-ezett. . Délutan jegyzőTwnirveket, amelyek egy- bant a bomba", mert kiderült, 
latuk elismerésének kifejn?é- a DVSC pa_)Y� a ket KISZ- egy ülésről T:észUltek. Hiszen hogy a kalkul.ációba hiba csú
seként a 1w1le1:tfo s�erzódés s�er_vezet; kozott __ futballmér- ezek hú 7,épei a munkának, a szott és béralaptúllépés ke-
61. § 2-;-3. bekezdése úgy ren- �

0
t���s.t��� 

k
e�

l
\i�;l;;:; dolgozók érdekképviseleténeT,. leLkezett. A vállalat vezetői a 

df!Zke_zik, hogy ezeket_. a 1.or- megnyerték. Nyugodt lelkiismerettel mond- szakszervezeti ta'Tlácshoz for
lato�asok7t <: 7!11Ugd1.1ba vo- A debreceni fiatalok július- hatom: a sza.Tcszeroezeti tan.ács dultaik ismét és kérték: járu!
nu!o d�-�ozobu1.l_ 7!-_em kell ba.tl viszonozzák a budapes- jól dolgozik és megfo;itolt ha- janak hozzá ahhoz, hogy visz
al-kal��ni, s res":1kr: a� tielc baráti látogatását, de tározataiva.l eredményesen se- szaálljanak az elmúlt év de• 
�gyébkent esedéke.� J�b1leum� méit addig találkoznak egy- gíti a szakszervezeti bizottság ce1nber-i bérszintre, mert e!
Jutaill:at 3: nyugd13azaskor la rr,.llssal, mert június ao-án a munfociját. lenkezó esetben a béralaptú!
kell fizetni. Debrecenben megrendezésre A szaksrervezeti tanácsna.'< lépés az üzem nyereségét ve-

szélyezteti. A szaksze,.-vezeti kerülő vasutas, postás és kö7r 25 tagja ,·an. Ez a testület jo- tanács hooszas vita után és lekeMl'i ifjús:í.gi találkozón a gosult az üzem dolgozóit érin-Ki:r:áró ok 
budapestiek h ré,ztvesznek. tő kérdésekben határozni. S, alapos mérlegeléssel úgy dön-

Az ú.i szabályok a jubileu- Volosinovszki János hogy a tanács tagjai mennyire tött, Yiss.za kell állni a decem-
mi jutalom a1apiúul szc:lg;í:ó beri bérszintre. A döntést -
idők összeszámith:itó,ágút e.<!V .---------------------------- bár mindenkinek a zsebére 
esetben zárják ki. Az Mt. V. me!Ilt - megértett.ék a dolgo-
88. § (3.) bek. rendell:ezése a:: 

100 ,,,. 
zák. 

elbocsátás. fepyelmi büntetés eV8$ A szakszervezeti tanács 
hatálya alatt álló (3 év) dol- egyébké,,t átfogón az üzem 
gozófonái nem ennedi meq az a Bőripari Dolgozok Szakszervezete dolgozóinak akaratát tolmá-
idől: összeszámítá.sát. l\'Iegje- csalja, az üzem dolgozóinak 
gyezzük. hogy awn dolgozó- Megalakulásának 100 eszten- a mai Boripari Dolaozók Szak- érdekeit képviseli és vélemé-
kat is ,ilyerµiek kell te]p�e · d.í,s,qvfQi;dulóiát ,jinn,epelte jú- $�1'TV.ezete létrejöttét. ny-ének szószólója. Mttnkáiá
aki-k munkavi�zomrukat -jog� nius 8-án az Íq)ítők Rózsa A csaknem valamennyi bő- ban legmesszebbmenőkig érvé
szabálvellenesen, ígv felmon- Ferenc Művelődési Otthol)á- rös szakma dolgozóit egyesítő nyesül a demokratikus centrn
clás nélki.il, va:i;v a fe]mondá0i b:rn a Bőrip'.1ri Dol gozók Szak- szakszervezetnek 40 OOO tagja !izmus elve. 
idő l�telte e1őlt s7lintetthk szervezete. A jubileumi év- van. Véleménye s1.erlnt a 
meg. (Mt. 3t. § (2.) bek. .,Ki- forduló alkalmából Tnrzó A szakszervezet központi ve- szakszervezeti tanács jól vég
lépett" munkakön)'\i bejeg_y- Lás::l.ó, a szal,szen·ezet főtit- zetősége a centenfn·ium alka!- zi-e a munl<.áját - tettük fel 
zés.) kára sajlótá.lékoztatón ismer- mából az J'!;pí.tőlc Rózsa Ferenc az utolsó kérdést. 

Az ilyen dolgozókn:ll csak tette a gazdag hagyományok- Művelődési Otthonciban kibő- - A kérdésre határozott 
az elbocsátá�. büntetés hatá- kal. gazdag munkásmozgalmi vített ülést tartott, ahol kü- igennel felelhetek A s::akszer
lyának elteltéYel - a bilntc- múlttal rendelkező swkszer- lön is köszöntötték azokat az vezeti tancics már túl ;utott a 
!és kiszabásától. vagy a „ki- vezet é\·százados történetét. idős szakszervezeti munkása- ke,:deti nehézségeken. Felada
lépés" időpontjától eltelt 3 Elmondotta többek között, kat, akik 60. illetve 65 évvel tát e011re eredményesebben 
év - lehet. az időlcet ös.s�e- hogy 1868. június JZ-én Pesten ezelőtt léptek be a szakszerve- végzi. Ebben ncgy része va.11 
számítani, é.s a jubileumi ju-

a Dob utca és a Hársfa utca. zetbe. annak is, hogJJ jó a kapcsol.a!, 
talom alapjául szole;áló idő- Az ünnepségsorozat iumus gyümölcsöző az együttműködés 
ként f'gyelembe VE'rÍni. s ter- sarkán lévő �·endéglőben ala- utolsó vasárnapján Gödön, a a. párt- és KISZ-szeri;ezettel, 
mészetesen a jubileumi juta!- kult meg az Altalános Cipész régi illegális találko,óhelyen továbbá az üzem gazdascigi 
mat is csak akkor lehet ki- Eg11let. Ettó! a, időponttól s�á- rendezendő országos bőrös ta- vezetőivel. 
fizetni. mítjálc a későbbi cipész, illetve lálkozóval zárul. Szerényi József 

e�·üt�es „ ös.«;zege. A Kollektív ;;.,.,.,.,,,.,,,/,..,,,,.,,,.,,.,.,.,,,,..,.,,,u,.,.,.,,,,.,/u,.,.,,,..,,,,,.,_,.,,,/_,.,.,.,.,.,.,,,.,.,.,,,.,,,..,.,,,,..,,,,,,,,.,.,,.,,,.,,.,.,.,,,,,,,,,.,,,.,,,,,.,.,.,,,,.,.,.,,.,.,,.,/,.,.,.,,.,,,,.,.,,,,.,.,.,.,.,.,,.,.,,.,,,,0.,.,.,,.,.,_,,.,,.,.,.,,.,.,.,.,.,.,,✓,u,,,,,,//,,,,.,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,.,..,.,,,_,.,_,,,,,,,r..r✓✓n',///////.r✓.r,,, 
Szerzodes G 1. §. 1. bek. sze- s 
r!nt ezt az összeget 300 Ft-tal � 
fel kell emetn\ a mozdonyve- � 
2etőknél, mozdony seaédkeze- � 
lőkn.él, a mozdonyfútőTcnél. a � 
mozdom(k,ezelőknél, kazánko- � P OL DI 
csi fíitőlcnél, a vona;tvezetők- � . , . , 
nél, a; vorwtTcezelói. levelezői, � Pol�t, Deri _Karoly, � f1:1t9;
jeq1}1'i:lsaál6, vonatfé1eező, zcir- � labbak:1ak �ar. Pold1 �acs1, 
fékező éG a. kirak6 beosztású � mos_oly�ós, _zomök, csupa1zo1;1 
dolgozóknál. Ezt a speciális § férfi. Lá tsz,k, hogy sose;,11 ke
vasúti intézkedést a felsorolt � l;Ye�ette a testét. Mozgasa el
rnunkakéirökben alkalm:nott � ar?1Ja :, , szívese?�n futott, 
változó illetménvek jelenlegi § 11;mt setfilt, s_ma 1.s mkább se
ugyancsal( speciális rendszere � renykedtk, mmt pihen. 
tette szülrnégessé. � 

� A közönség kedvence 
Tovált&i kedvezmenyek � 

� Ha igaz a mondás, hogy az 
Az új munkaügyi szabályok � élet jót-rosszat egyaránt mér, 

nemcsak a munkaviszonyban � akkor Poldi esetében kétsze
töltött idők összeszámításánál § rese!I igaz. Kevesen részesii!
adnak kedvezőbb lehetőséget, � tele annyi sikerben és örömben, 
hanem további kedvezménye- � mint ó • . .  de keveset é-rt any
ket is előírnak, vagy lehetővé � nyi tragédia is, mint őt. S ami
tesznek. � kor minden a legjobban ment, 

Az Mt. V. GG. §-a szerint � akkor jöttek a bajok . . . 
a dolgozó nyugdíjazásának � Tizenhat éves korában je
érében esedékessé váló jubi- � lentkezett géplakatos tanonc
leuml jutalmat a nyugdíjazás- � nak az f!szaki Főműhelyben. 
kor ki kell fizetni. E rendel- � Harmadéves inasként már az 
kezés szerint a nyugdí;ba � - akkoriban neves - Törek-
1.'onu!6 dolgozó akko-r is jogo- � vés labdarúgócsapatában ját
sult a -iubileumi jutalomra, >s szott. Fél esztendő sem múlt 
ha 11 iubilett-nwt c.mlc a mun- � el, s tagja lett a vasutas vá
k<tvittZOn!! measzfi.nése után � logatottnak, majd a magyar 
éri el. Ez a kedvezmény le- i amatőr labdan'.tgó-válogatott
hetővé teszi. hogy a december � nak. A Törekvés 1929-30-31-
hóban esedékes jubileumi ju- � ben megnyerte az amatőrbaj
talmat előre. pl. ianuár hóban � nokságot, s a csapat leme-mo
történt nyu!!díjazás esetén ki- � torja, a közönség Tcedvence 
fizessék, noha a jubileumot a 8 Poldi volt. Abban az időben 
dolitoz6 már el sem érheti. § még nem ismerték az „arany-

A negvven. illetve ötven éves � lábú" kifejezést, de Déri Kar
munkaviszony utáni Jubileumi � csit úgy emlegették : 
;ut.alomnál pedig 5 l,vig ter- 1 - Aranyat ér e:: a; gyerek! 
jedő. de annál nem hosszabb I Az arany pedig akkortájt na
k!!(lvezményt kapnak a nyug- " gyon sokat. érti Aranyért, 

pénzért még futballistát is le
hetett vásárolni. Akinek vi
szont nem kellett a pénz, az 
nem érvényesülhetett. (A ma
gya·r labda-rúgásban a harmin
cas é1:el:ben vezették be a; 
professzionizmust és minden 
-valamire való játékos profi
klubban szerepelt.) 

Poldi nem tagadja : két ok
ból szerződött a Töriből, az 
Újpesthez. Egyrészt. hogy to
vábbra is az élvonalban ma
radhasson, másrészt hogy 
édesapjának - az ötgyerme
kes vasutasnak - sok évtize
des vágya valóra válhasson, 

Profiválogatott 
Déri Károly az Újpest lila

fehér mezét öltötte fel, az 
édesapa pedig - apránként 
kuporgatott pénzét is erre 

szánva - megvehette a kis 
családi házat. 

- A szakmát mindig több,·e 
tartottam a focinál. Tudtam, 
hagy a labdarúgói: csillaga 
előbb-utóbb lehan11at1ik. Mint 
géplaTca.tos aranyéremmel sza
badultam, szerettem is a mes
terségemet . . .  Amfa a többi 
profLjátékos tiszti;iselö volt, 
én a Meg11eri úti pálycihoz lcö
zel levő Egyesült Izzóba szer
ződtem. lakatosnak. öt evtg 
dolgoztam a gépműhelyben. 
Nem szívesen fogadtak be. 
Mit keres a. melósoT. között 
egy profi? kérdezgettéfo. 

Aztán megbarátT,oztttnk. Az 

Izzóban lettem szerve:::ett 
munlcás, a Vas- és Fémmun
kcisoTc Szakszervezete tagja. 

Már a magyat· profiváloga
tottban - a magyar labda
rúgást akkor reprezentáló 
csapatban - is helyet kapott, 
amikor a Róma-Budapest 
mérkőzésen súlyosan megsé
rült a jobb térde. Két eszten
deig nem játszhatott. Aztán 
ismét felt(int az edzéseken, új
ra helyet kapott az Újpest csa
társorában - lehet, hogy ko
rán. A jobb lába nem gyó
gyult meg teljesen, s a na
gyobb terhelés miatt a bal 
combja sérült meg, ugyancsak 
súlyosan. Újabb két eszten
dei kezelés következett, las
san a nevét is elfeleitették. 

- Amilcor rendbe;öttem vég
re, búcstít mondtam a bals.ze
rencsét hoz6 tíjpesti egyesület
nek és a; Kispest játékosa let
tem. A Ki.�pest gyenge csapat 
volt, de 1,amarosan feljutott 
a.z élmezőnybe. 

Hallgatnak szavara 
S négyéves szünet után Déri 

Károly ismét tagja lett a ma
gyar labdarúgó-válogatottnak. 
Harco,;ságát, tudását megint 
csodál ha ttá k és tapsolhatták a 
s:,:urkolók. Ötször szerepelt az 
A-válogatottban, többször a 
B-csapatban. S 1939-ben, ami
kor a Törekvés is bekerült az 
NB I-be, Poldi visszatért 
anvae�yesü1etéhez és elfoglalta 
a régi helyét - nemcsak a 
csatársorban, hanem az üzem
ben is, motorszerelőként. 

1948-ig játszott a Törekvés-

ben, még 38 évesen is ő volt 
a magyar vasutasválogatott 
legbiztosabb tagja. 

Egyetlen percre sem feledte, 
hogy a szakmájában is ké
pezze magát. 1943-bmn múve
zető-heluettes lett a motorfoocsi 
osztályon, 194.7-bcn nevezték 
ki művezetőnek. (Közben kü
lönböző tanfolyamokon vett 
részt.) A felszabadulás után 
nyomban jelentkezett a kom
munista pártba és a vasutas 
szakszervezetbe. 

.Munkáscsaládból indult, 
munkásnak vallotta magát 
,.fénylcorában" is. Mcir 1945-
ben öt választottá.k a. szakszer
vezeti bizottság gazdasági fe
lelősévé, azó� látja el - meg
szakítás nélkül - ezt a tiszt
ségét. 1953-ban alakult meg a 
k.ismotorosztály, azóta ott re
szortvezető. 

Mos-főz 
Emberekkel bánni munká

jukat irányítani neO: könnyű 
feladat, Am a sport sok min
denre megtanít. Poldi a Kis
pestben is, a Töriben Is csapatkapitány volt, megszokt.a 
hogy mindenkor határozotta� és egyben emberségesen irá
nyitsa a társait. Ha a futball
pályán a keveseknek adott 
tehetséggel szerzett tekintélyt 
az üzemben szaktudása. biz� 
to_sitja, hogy hallgatnak a sza.
vara. Az üzem kétszer tün
tette ki a 1:il.•ál6 dol'TOZó cím
mel, négy esztendeje érdemes 
1x1,suta.s, birtokosa a szakszer
vezeti munkáért jelvény ezüst 
fokozatának. 1967. november 
7-én pedig - az ll!szaki Jár-

műjavító 100. születésnapján 
- magas kormánykitüntetés• 
ben részesült. 

Az igazi, a labdarúgó pálya
futás derékba törésénél súlyo
sabb tragédiák később érték. 
Kétszer maradt öwegyen, két 
gyermeke édesanyját temette 
el. öt esztendeje maga neveli 
20 esztendős, a XII-es osztá
lyon motorszerelóként dolgozó. 
jelenleg katona ficit és a 14 
éves lányát. .Munkatársai azt 
mondják, Poldi ha végez a 
munkájával, siet Ttaza, s mo!
főz a g11ermekeire. A fiát egy
szer baleset érte. hetekig élet
veszély fenyegette. akkoriban 
szavát sem lehetett venni. 
Amikor a fiú meggyógyult, 
Poldi ismét mindenl{ihez ked
ves, köz,·etlen, mosolygós lett. 
Az osztálvon a fiatal szakem
bereket nevel te. a szakszerve
zetben a kezdő bizalmiakat 
istápolta, s részt vett a Törek
vés edzésein: egv ideig az ed
ző teendőit is ellátta. 

Munkásságánalc. egész éle
tének kiemelkedő napja volt 
1967. november 7. Heten kap
tak kormánykitüntetést az 
:Északi Jánnűiavítl\ban, Déri 
Károlyt a Munka f!rdemrend 
bron'.i fokozatcival tüntették 
ki. Hatan vették át a kitün
tetést a minisztertől, Déri Ká
rolynal;: csupán a nevét em
lítették. Félórával az ünnepélr 
előtt értesítették. hogy siessen 
haza - a kishínva rosszul lett. 

Az édesanyát · is helvettesít6 
édesapa a beteg gyermeke mel
lett állt s.ípadtan. élete legbol
dogábbnak remélt órájában ... 

Földes Tamás 
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Nemcsak a cégtábla vá ltozott . . .  ,,Házhoz jött11 a te/epállomás 
Egy év alatt kétszeresére emelkedett Sikerrel mutatkoztak be a barcsi vonatkísérők 

a Szak- és Szerelőipari Főnökség termelése Az utazó, vonatkísérő szol- gálattal 3aro nehézségek. 

A múlt esztendőben új név 
túnt fel a vasút építési szolgá
latánál: MÁV Szak- és Szere
lőipari Főnökség. A név új, a 

. főnökség azonban régi, közel 
egy évtizedes múltra tel,int 
vissza. A MA V épületelem-

gyártó Főnökség nevét vál
toztatták meg. Kőbányán, a 
Kőér utca 3/d alatt azonban 
nemcsak a cégtábla változott, 
jóllehet a főnökség to.·ábbra 
is általános építőipari tevé
kenységet folytat. 

gálat nem tartozil, a könnrű Helyzete, vonatközlekedés 
eredmények és a jövő pcrs- beosztások közé. Különösen alapján kedvező lehetőségeket 
pektívái ellenére a fejlődés akkor nem, ha a dolgozó tá- kínált új telepállomás létcsí
nem mentes néhány, _ egyál- rnli lakóhelyről jár szolgálat- tésére Barcs állomás. 

A tervs%erű munka 

megérlelte gyümölcsét 

talán nem kiküszöbölhetetlen ba. - Saját tapasztalataikból Szabó József állomásfőnök a 
_ ellentmondástól. Az össz- jól tudják, ismerik ezt a prob- közvetlen szervezője, irányí
vasúti érdekek szempontjából lémát a ,•a5utasok. Sok fia- tója a barcsi \'Onatkísérő te
érthetően központi elbírálás tal, akiknek e(l1Jébhént lett lepállomásnak, amely ma már 
alá vont igények konkretizá- volna kecl1.'e a vasúti szolgá- nemcsak létezik, hanem jól is 
lásának esetleges késedelme l-ithoz, éppen a magas távol- funkcionál. 
például a közvetlen terme- !éti óraszám miatt mondott le _ Tudunk-e segíteni a 1:o
lés-programozást nehezíti, az arról és nézett kevesebb le- natkísérói létszámgondok 
eszközök előteremtését kés- kötöttséget, több s:i.abad időt megoldásában? Decemberben 
lelteti. Az ilyen hely,iet ma biztosító foglalkozás után. tették fel nekem ezt a kér-

Az építőipar általános át
alakulását követve, a főnökség 
egykori szerény asztalos-, la
katos- és beton-műhelyei ma 
már minden szakmai igényt 
kielégítenek. Folyamatosan 
kialakult szerteágazó, de alap
jában összefüggő tevékeny
ségi körük. Amikor pedig az 
új gazdaságirányítási rend
szer körvonalai kezdtek ki
bontalrnzni, az új feladatok 
sem érték fc!készületleniil a 
főnökséget. Viszonylag rövid 
átszervező és előkészítő idő
szak után a korszerűbb, önál
lóbb gazdálkodás több ele
mét már 1967-ben alkalmaz
ni lehetett. 

Az elői:elátó, ten·szerű mun
ka eredménye: a főnökség ter
melése ew év alatt köze! két
izeresére növekedett. 

va az ezzel járó kockázatot. 
Tetmészetesen elsősorban az 
építési szolgálat munkáját elő
segítő kísérleteket végzik. Je
lenleg a vasúti kocsira rög
zített önszerelő víztorony 
prototípusán dolgoznak. Szá
mos termékiil: kivívta a vas
úton kívüli s=ervek elismeré
sét. A főnökség Kőér utcai 
üzemében készültek a buda
pesti utcai ,.zebrák" fehér és 
sárga kocka.kövei. hogy csak 
egy pé!<lát említsünk. 

még a termelés menetének fel- Máris a témánál vagyunk. dést az igazgatóságon 
borulásához ,·ezet. Másszóval Kell az utánpótlás! De hon- mondta a szervezés kezdelkre 
nem az készül az adott idó- nan, hogyan toborozzuk a fia- emlékezve Szabó József. 
szal:ban, amire szükség van, talokat? Hogyan veheti íel Vállaltam a megbízást január 
hanem az, amire éppen ren- a versenyt a vasút a munka- l-én már m.eg is kezdtem 14 
delkezésre állnak az eszközök. erő szervezésében a ma már barcsi és a kömyezó közs.égek
Különösen a közvetlen fel- legalább kéthetenkénti sza- ben la,kó fiatal képzásét. Te
használású anyagokat nehéz bad szombatot ígérő ipari lepállomásun.któl inciulásként 
ilyenkor beszerezni. Annál üzemekkel? mindössze azt várták, hogy 
is inkább, mivel a még fenn- május 2�-tól, az új menetrend 
álló adminisztrációs kötöttsé- Új telepállomás életoe lépésétől két vonat át-
gek gyakran hátráltatják a vételével csökkentsük a péci;.i 
g)·ors és eredményes intézke- A pécsi vasútigazgatóság a Y011atkfsé·ók terheit. 
dést. múlt év végén - elméleti sí- - Há.-iy vonatot vetle.¾ át 

Az építőiparral kapcsolatos A termelés. a gazdálko<lás új kon - igyekezett válaszolni eddig? 
tevékenységi ágazatok idény- lehetőségeinek kiakná7.ása erre a nehéz kérdésre. úgy _ Tizenkettőt, de már áp
szerűsége hn7.ánk földrajzi még számos megoldandó fel- számították: ha a telepállo- rilis vé1,én. Jelöltjeink ugyan
heh·zete miatt elkerülhetetlen. adatot rejt magában. Ezek- mást közelebb viss=ük a bejá- is Juitáridö előtt, si!;crre.! vizs
Ezért a rendelkezésre álló idő- kel a lehetőségf'kkel, mint azt ,-6 dolaozók lakhelyéhez, az gáztak. Fiatal �·onatkísérfünl, 
szakot kell fokozottan hasz- a tapasztalatok is bizonyít- ol.yan községel:hez, ahol szá- már az első munkái:aL töltött 
nos(tani, vagyis gyakorlatilag ják, bátran élnPk a Szak- és mítani lehet a -z:asutashivatás hónapban megtaláltál, a s:á-
a termékeket az építők rendel- Szerelőipari Főnökségnél. iránt érdeklődő fiatalol.ra, je- mításukat. A kcresetü.k 2100-
kezésére bocsátani, a szerellsi (or-) lentősen csö1,kenthctők a szol- 2200 forint volt, sőt, a 30 éves 
munkák zömét elvéger.ni. Az Kimpf István jobb teljesitmé-egyre inkább tért hódító ész- ----------------------------r nye révén 2400 fo,rintot vitt 
szerű gazdasági szemlélet nem haza májusban. nyugodhat bele azonban a 
csúcsidószakok közé eső .,üres'' 
járato!tba. l\!ind az értékes 
munkaerő, mind a korszeriL 
gépek a kihasználás megfele
lő fokát kíván;áT: meg. A fő
nökségnél ezt �olgália a sza
bad kapacitások rugalmas és 
jövedelmező ér�esítése. 

IEGÁLLÁS MOSZAIU OKBOL 
Megszűnt 

a hosszú távollét 

Tíz Barcs környékén lakó 
vonatvezető áthelyezéssel ke-

rült az új telepállornásra. Szí
vesen jöttek. A Babócsán lakó 
llorváth Józ.sef h-0...<szú id-?je 
Nagyka,r,Jzsára járt szolgfilat
ba. Mindig 71 kilométe1-t kel
lett utaznia, hogy telepállomá
sái-a, vagy onnan haza érjen . 
Most 13 kilométen-e rövidült 
ez az út. A Bai·cs.tól öt kilo
méterre lakó Kovács Sá.ndor 
vonatvezető korábban Siklós
ra járt szolgálatába. 

Könnyebb, jobb így. Az új 
telepállomá.s dolgozóinál a tá
vcill�t csaknem mir.den ese'.
ben egyedő a szolgálat'..al és 
- legalál:bis ezideig -. n.em 
�erik a havi 210 órát meg
haladó szolgálatot. 

Az új telepállomásra már 
számítanak a területen. Pécs, 
Siklós. Somogy.swb mind 
gyakrabban ke1· soro:1 k!vüU 
besegíté;.t is a b:ircsiaktól. Kell 
az ember, nagyon kell a !01·
galomnak. Szabó Jözscl állo
máslónök jól tudja ezt , 
most újabb tíz bara.i fiatalt 
oktat a ,:onatfékezéi.i És a j�
, izsgálói ismeretekre. 

- Telep,W.c-nl.ásunk már 37 
foi.:el d.o!.gozUc, de az év végé
Te ötvenen leszn.:?I: - n:on
dotta b:zakodá;,sal. 

Nem is alaptalan Szabó Jó
zsef optimizmuza, h:.,z,m pél
d:íjuk bizonyítja, hogy a vo
natkíséröi szolgálat sem „mu
mus" a fiatalok számára ott, 
ahol „liázhoz jött" a telepállo
más. 

Ugy ,�ljü�, a kedvező bar
csi tapasztalatok abpj.;,n má- ,  
sutt is érdemes lenne fo�al
kozni a telep-.íllom{isok d-ec-'llt
rali zálázá ban rejlö lehetőségek 
kiaknázásáYal. 

z. s. 

Ismerkedjünk meg köze
lebbről a Szak- és Szerelőipa
ri Főnökséggel. A szakipari 
üzemekben az épülettartozé
kokon, elsősorban nyílászáró
kon kívül nagyméretű fém
ietőszerkezeteket, fából ké
szült korszerű, műan:,,agra
,:asztású és szegezett födém
elemeket, az állomási pero
nok előregyártott betonszegé
Jyeit állítják elő. ott ké
szülnek a jól ismert „zöld" va
gonok, a vonali dolgozók szo
ciális ellátását biztosító lak6-, 
konyha-, fürdő- és öltözőko
csik, egész szerelvények. 

Bővítették 
ax öltözőket 

A virágok szerelmesei 
A szerelőipart a változatos A műszaki-gazdasági ténye-

profilú, országszerte dolgozó zök érvényesítésével párhu
építésvezetőségek, szerelésve- zamosan, eszközeikhez mérten 
zetóségek képvi�elik. Köz- a dolgozók szociális körül
ponti fűtés és szellőzés. .illo- ményeit is igyekszenek javíta
mási térvilágítás és eleklro- ni. A létszám felfutásával 
mos energiaellátás. víz- és csa- arányban bővítettélc és korsze
tornahálózat építése, kútak rűsítették az öltözőket, mosdó
fúrása ma már a főnökség kat. A termelés-szerve=és le
megszokott tevékenvségébe hetöségeine1c felhasználásával, 
tartozik. Ez évben megkezdték minimális beruházási költ
működésüket a gázszerelö, a séggel folyamatosan átcso
talajvízszint-siillyesztó, va- portosítjá1c a műhelyeket, iro
lamint a talajmechanikai vizs- dákat, raktárakat, úgy, hogy a 
gálatokat végző ú,i részlegek munkakörülmények kedvezőb
is. A műszaki tervezés ma bé váljanak. Ezt szolgálja a fo
még viszonylag hosszú időtar- kozott gépesítés is, melynek 
tamána:k csölckentése érdeké- mérőszáma, az egy főre eső 
ben. a fönökség tervezést is vé- LE-teljesítmény, az átlagot fe-
1ez, meggyorsítva ezzel az új lülmúlja. 
létesítmények üzembe helve- A íónökség távolabbi céljait 
zését. Ugyanezt a célt szol- változatlanul a szükségletek 
gálja az is, hogy a fónök�ég gazdaságos kielégítésére való 
ipari fu.emel egyre inkább ki- törekvés szabja meg. Annak 
Teszik részüket az építésveze- tudatában, hogy a többi épí
tóségek munkájához szüksé- tési szerv munkalehetősége i:es alkatrészek. berendezések jelentős mértékben a főnökség előállításából, sót a nag"fesz- tevékenységétől függ, a fej
távú tetőszerkezetek különle- lesztésí terv az igénye1ckel léges technológiát iirényló elhe- pést tartó lcapacitásbóvitést, az 
Iyezését, beemelését a gyártó eszközöl� 1:oncentrálását, az üzem az építés helyszínén ma- építés-szerelés további iparoga végzi. sítását tartja szem előtt. Nem 

Új gyártmányok 
A fejlődést azonban nem

csak a mennyiségi növeke
dés, hanem a tevékenvségi kör 
bővitése is jellemzi. Új rmárt
mánl/Ok korszerű technológiák 
alkalmazását6!, kísér!etezésé
tól sem riadnak vissza, vállal-

feledkeznek meg az országos 
iparfejlesztés elveiről sem, 
amikor például egyes üzem
részek ,idékre telepítésével 
tervezik a már esedékessé vált 
bővítést, a szűkös területek fel
szabadítását, a vasút ma még 
szétszórt betonelemgyártásá
nak központosítását. 

Az utóbbi években elért 

Bontott anyag vásárlása jutányos áron 
A Kohászati Alapanyagellá

tó_ Vál_lalat és az Anyaggaz
�lkodasi és Ellátási Igazga
t�ság szerződésben rögzítet
ték a bontásból, 11let\•e selej
tezésből származó vasúti hul
ladék és ha�zonanyagok ér
tékesítésének feltételeit mód
ját. A szerződés érteÍmében 
- amelyet egyébként a két 
szerv vezetője írt alá - a 
Kohászati Alapanyagellátö 
Vállalat kötelezi magát, hogy 
a MA V-tól származó hulladék
és haszonvasakat a minden
kori hivatalos áron, Illetve a 
szerződésben rögzített áron 
megvásárolja, s az igy meg
t>óaárolt anyagok egy részét a 
he!vazfnen a l\fAV dolgo
zóinak 5-30 százalékos áren-
11edménnyel vt.•zont eladja. Az 
áren;iedmény egyébként csak 

meghatározott anyagokra vo
natkozik. 

A bontott anyagok vásárlá
sára vonatkozóan egyéb fel
világosítást a szertárrnzetó, il
letve az Anyaggazdálkodási és 
Ellátási Igazgatóság ad. 

:E:s még egy jó hír: Rö
dönVi Károly miniszterhelyet
tes, a MAV vezérigazgatójá
nak 1968. IV. 12-én kelt 
1221/r. sz. határozata szerint 
továbbra ta fizethető a =- és 
fémg!IÚjtésben. résztvevő vas
utasoknak jutalom. A jutalom 
mértékének kiszámításánál az 
eddig is érvényben volt 
5/1959. 0. T. sz. utasítást kell 
alapul venni. A jutalomban 
azonban csak azok részesül
hetnek, akik a ,·a.�- és fém
gvúitüben ténylegesen részt 
vesznek. 

- Adjon már egy lds tüzet. A gőzmomonyon sose volt ilyen 
problémim! 

Pusztai Pál ra;t.r.a 

450 ezer palántát ültettek ki a hatvani kertészek 

Az üvegházak felől rózsail
latot hoz a szél, s ez a bódító 
illat át meg átjárja a tízholdas 
telek minden zegét-zugát. A 
rózsák és virágok közt járni 
nagyon kellemes, felüdítő ér
zés. S alti naponta ezt teszi, 
aki évek óta virágok között 
él, az vajon érzi-e ugyanezt ? 

Ring-Lajos, a hatvan-salgó
tarjáni pályafenntartási fó-

nökség XV-üs kertészeti sza-. 
ltaszának vezetője igennel !e
lei. A virágok megszépítik 
napjaikat. Sokat, nagyon sokat 
dolgoznak a virágokkal. A 
3800 négyzetméter felületű 
fü·egház télen és nyáron gon
dos és fáradtságos munkát 
i�ényel. A palántázás. az ön
tözés, a virágpermetezés pedil: 
nem éppen a legkellemesebb 
munkák közé tartozik. A 42 
kertészeti dolgozó - a1dk 

------------------------------------------ egyébként 5 szocialista brigá-

Józsefváros személypályaudvar 
1968. ma1us 26-án 0 óra 20 

perckor kigördült Budapest 
negyedik „fejállomásár61", a 
J 6zsefvárosi pá!yaudvarr6! a:: 
első menetrend szerinti sze
mélyszállító ·vonat. Józseí
város, mint személypályaud
var átmenetileg már hóna
pokkal ezelőtt bemutatkozott, 
de ez a hivatalos menetrend
ben nem szerepelt. A Baross 
téri aluljáró és a Keleti pá
lyaudvar építkezése miatt 
fogadott néhány munkásvona
tott. Az eg,i,;k vágányon teher
vagonok álltak, a másikon a 
Kunszentmiklós-Tass !elől 
érkező személyvonat. 

Május vége óta kizárólag a 
személyszállításé a József
városi pályaudvar Mező Imre 
út felé eső hat vágánya. 

Korsze1úsílett épületek 

- Örütü.nlc, hogy pál11aud
varunk a teherforgalom mel
lett a személyszállításból is 
végképp részt kapott - mond
ja Samu Jenő állomásfőnök. -
Ez az állomás remélhető fej
lesztése miatt is biztató, de 
szükség volt a személyforga
lomra a létszám foglalkozta
tása miatt is. Amileor a darab
áru szállítást központosítot
ták, belső munkanélküliség 
keletkezett nálunk. Mindenki 
tudta 'l)ersze, hogy ez cSctk 
átmeneti jelenség . • .  

Március 1-én szűn meg Jö
zseívárosban a darabáru-szál
lítás, s ezen a napon jelen
tek meg az állomáson a j6-
zsefváros pályafenntartási fü

nöl-.ség s7..akemberei, hogv a ré
gi épületben a lehetőségekhez 
képest ko•.-szerü pálnn1dvarl 
képezzenek ki. A várótermet 

már tavaly kifestették, most 
a kétszeresénél is nagyobbra 
növelték az utasteret.. A koráb
bi egy személypénztár mellé 
négy új pénztárt építettek; 
mind az öt pénztár tágas, vilá
gos, elektromos fűtéssel és hi
deg-meleg vizes mosdóval sze
relték fel. 

A műszaki személyzet részé
re ebédlőt, tartózkodó-helyisé
get, állandó meleg vizes für
dő-öltözőt alakítottak ki. A 
mosdóban öt zuhanyrózsa mű
ködik. 

A vonatkísérők elégedettek. 
A józsefvárosi laktanyában 
kétágyas, barátságos szobák
ban helyezik el őket. A mint
egy másfél évtizede épült lak
tanyában korszerű fürdők 
vannak, kulturált az ebédlő, 
tv és könyvtár áll az átmene
tHeg ott-tartózkodók rendel
kezésére. 

lelkiismeretes munka 

- A személyszállítás kén11e
sebb feladat, mint a teherszál
lítás - véli az állomásfőnök. 
- Mások a 1,övetelmények. 
Kulturáltabba1c az igényelc, a 
kocsikat és az utasteret min
denkor tisztán kell tartani . • •  
s ennek zömében a ,-égi dol
gozóinkkal teszünk eleget. Meg 
kellett változtatni a pályaud
var technológiáját, más vágá
nyokra tereltilk a telierforga
lom egy részét. Eddiq nem 
volt fennaluz.dás. Egyetlen s.'?e
mélyszálHt6 vonat sem indult 
késéss.,.Z Józsefvárosból. 

Naponta 12 személyszállító
vonat indul és ugvanannyl ér
kezik Budaoest .,úi" személv
páli·audn,rára. de ha a hétré
gi, a vasáMUJp esti és a hétfó 

hajnali munl.á.svonatokat is fi
gyelembe ves.�zük, átlagown 
naponta 24 vonat érkezik Jó
zsefvárosba, illetve inclul on
nan. Utasszámlálást eddig 
még nem végeztek, de úgy tű
nik, hétköznapokon is 5-6 
ezer ember fordul meg az ál
lomáson. 

- A Keleti műszaki kocsi
szolgálat dolgozói is igen lelki
ismeretesen végzik a munká
jukat • • •  

S mintha az állomásfőnök 
fenti kijelentését akarná alá
tám�ztani Nagy lmTe jegy
vizsgáló, a Kunszentmiklós
Tassra 16 óra 28 perckor in
duló 926-os számú vonat jegy
vizsgálója, miközben az állo
máson nézelődöm, hozzám
lép és megkérdi:  melyik vo
natra szeretnék felszállni? 

- Néhány hónap alatt ;e
lentősen megváltozott a pálya
udvar, aki többször járt itt, az 
elégedett lehet - mondja, im
már nem a „tétovázó utas
nal,", hanem az újságírónak. 

Am hogy egy indokolt pana
szát is szóvá tegyük:  a zárlám
pákat ma is a Keleti pályaud
varon vehetik át és ott ís kell 
leadni. A Baross tér és az Or
czy tér között villamoson fu
varozzák a lámpákat, amelyek 
így részint megsérülhetnek, ré
szint eltéphetik az utasok ru
háját. Lámpaház kellene a 
Józsefvárosba is. 

A felújított személypálya
udvar a következő években 
valószínűleg további vona
toktól tehermentesíti a Keleti 
és a Nyugati pályaudvart - s 
ez bizonnyal újabb korszerű
sítést is jelent. 

F. T. 

dot alkotnak - mégis sz/.ve
sen végzik a legnehezebb, ct 
legkényesebb munkát is. Sze
relmesei a virágoknak, az 
üvegházaknak. úgy gondoz
nak mindenegyes rózsatövet, 
muskátlit, mintha csak egy 
lenne, s nem több belőlük. 

A virágoknak lelke van -
mondták -. s még beszélni is 
tudnak s csak érteni kell a 
nyelvükön. A hatvani kerté
szet dolgozói értene!, is a virá
gok nyelvén, s talán azért Is 
van az, hogy reggeltől esti, 
a virágok közt vannak. Külö
nösen most ezekben a hetek
ben. összesen 345 szolgóleti 
helynek adnak virágot, disz
növényt. Közülük 42 á!lomá� 
ők t>irágosítanak. Május vé
gén és ;únius ele;én 450 001 
palántát iiltettelc 1Gi. 

A kertészet dolgozói, akik 
ebben az évben kapták ei:: -
több éves eredményes mun
kájuk elismeréseként - a szo

cialista munkahel11 címet. vál
lalták. hoe:y a virágosftást ha
táridő előtt négy nappal befe
jezik. Vállalásukat telje.sí• 
tették. 

Kereken 530 kllométeres vo
nalszakasz tartozik hozzájuk. 
Hatvan körzetében a virágos 
állomá�ok mind-mind a hat
vani kertészet dolgozóinak 
virá!!.57,eret,-téről, jó munká• 
járól mesélnek. 

(szerényi) 

VIRAGOSÍTOTT AK 
Als6órs állomáson a bada'

csonytördemici kertészet dol'
gozói, Békefi József kertész 
irányításával nagyon szép 
parkot létesítettek. A:r. új 
parkban a kertészet dolgozói 
többféle virágot ültettek. 

A most létesített park na
!?'on kedves színfoltja Als66ri: 
állomásnak. 



1968. Jll'NIUS 17. 

Működésük 1 
Feltéte les megál ló 

a vasút egészére kiterjed 
1 
1 

68 kollé/ától 
búcsúztak 

1 Hagyomány már az Utasel
látónál, hogy a nyugalomba 
vonulókat központi ünnepsé-

Évente mintegy 30 millióval növeli a vasút bevételét 
a MÁV Jogügyi Hivatal 

gen búcsúztatják. Legutóbb 
május 30-án a Déli pályaudvar 
oktatótermében 68 kollégá
tól, munkatárstól vettek bú
csút a vállalat gazdasági és 
mozgalmi vezetői. 

A vasútnál a jogügyi szolgá
lat éppoly nélkülözhetetlen, 
mint bármely más népgazda
sági ágban. A bíróságok, a 
dön1óbizottságok és a külön
böző hatóságok előtt a MA V 
jogi képviseletének jelentős 
részét a Jogügyi Hivatal dol
gozói Iá tják el. 

Erről a vasút számára né!
külözhetetlen munkái:ól, en
nek szépségeiről és gondjairól 
beszélgettünk dr. Nagy Ele
mérrel, a Jogügyi Hivatal ve
zetőjével, és dr. Varga József
fel a hivatal szakszervezeti bi
zottságának titkárával. 

Érdekes feladatok 
- Szervezetileg a KPl\f Va

súti Főosztály, a MAV Vezér
igazgatósága közvetlen fel
ügyelete alá tartozunk, -

Számottevő a hivatal pre
ventív megelőző - jogi 
szolgálata, amikor a perekben 
tapasztalt rendszerbeli hibák
ra hívja fel a szakszolgálatok 
figyelmét. melyel< kiküszöbö
lése a jövőre nézve anyagi ká
roktól órja meg a MAV-ot. 

A vasutasok érdekében 
- A JogügJi Hivatal a va

sutas dolgozóknak is nyújt 
büntetőjogi védelmet? - tet-
tük fel a kérdést. . 

- Ha munkakö1-ükkel kap
csolatban indít.anaik ellenük 
büntető eljárást és az eljárás 
alóli mentesitésük a MAV ér
dekeivel egyezik. vállaljuk a 
Yédelmet - kaptuk a választ. 
- Például egy távolról kezelt 
elöcsengős sorompó kezelőjét. 
ak!t az alsóbb bíróságok sza-

badságvesztésre ítéltek, a Leg- A meghitt, családias ünnep
főbb Ügyészségnél kezdemé- séget Kovács László, az Utas
nyezett törvényességi ovas ellátó Vállalat szakszervezeti 
nyomán sikerült felmenteni. tanácsának titkára nyitotta 
Ez egyben azt is jelentette. meg. majd Urbán: Szabó Béla 
hogy a MÁV mentesült a so- főigazgató méltatta a nyuga
rompónál bekövetkezett bal- lomba vonulók munkásságát. 
eset miatt keletkezett kár Beszéde végén megköszönte 
meefizetése alól. eredményes munkájukat, majd 

Á Jogügyi Hivatalra a MAV kitüntetéseket és jutalmakat 
vállalati önállósága folytán a nyújtott át. Kiváló dolgozó 
jövőben még nagyobb feladat kitüntetést 1 1 ,  főigazgatói di
/tárul. Gazdasági életün,k sok- cséretet 9 dolgozó kapott. 
rétűbbé válásából adódóan . Ezenldvül 33-an részesültek 
újabb és újabb jogesetek szak-

1 
pénz-, 15-en pedig tárgyjuta

szerű ellátására kell feLké- lomban. 
szülniök. A hivatal jogászai a A vállalat központjának 
legkorszerűbb irodalomból nö- szakszervezeti bizottsága kü
velik tudásukat és felkészült- Jön is megjutalmazta két 
ségüket. hogy mindE-nnapi éle- nyugalomba vonuló aktíváját, 
tünk joggyakorlatában egyre Hollós Gézánét és Németh Bé-

1 magasabb színvonalon helyt- lánét. Mindketten 10 évig 
állhassanak. tevékenykedtek a szakszerve-

B. L zeti bizottság aktivájaként. 

- Ha a szép PirJlr„ van szolgálatban a megállón, akkor. 
kiszállok . . .  

(Puszia.i Pál rap.a) 

A GYSEV is felkészült 
a soproni ünnepi hetekre 

kezdte a beszélgetést dr. Nagy ,-------------------------------------------, 
A hagyományos soproni ün

nepi heteket ez évben tized
szer rendezik meg. A június 
28-tól, július 15-ig tartó ün
nepi eseménysorozatra mint
egy 100 ezer hazai és külföldi 
vendéget várnak az ország 
legszebb műemlék városában. 
A vendéglátók ennek megfe
lelően készültek fel. Részt vál
lalt a felkészülésből a GYSEV 
is, hiszen mint n1inden évben 
az idén is sokan érikeznek Sop
ronba vonattal. A GYSEV 
Győr-Sopron közötti vonalá
nak korszerűsítésével má<r ed
dig is rövidült a menetidő. 
Ebben az évben - egyelőre 
csak a hét végén - tovább ja
vul az összeköttetés a főváros 
és Sopron ,:özött. A 104-es 
számú gyorsvonat, amely a 

nyári főidényben közlekedik, 
3 és fél óra alatt t.eszi meg Bu • 
dapesttől Sopronig az utat. A 
kulturált utazást szolgálja. az 
az intézkedés is, mely szerint 
a GYSEV a gyorsvonatokon 
fokozatosan bevezeti az utas
tájékoztatást. A Sopronba 
gyorsvonattal utazó turisták a 
város „s környékének neveze
tességei vel is megismerkedhet
nek a voc.aton kapott tájékoz
tatóból. 

Elemér. - A hivatal működé
se e vasút egészére ltiterjed. 
Peres ügyekben a MA V Ve
zérigazgatóságot is képvisel
j ük. Szervezetileg lcét osztály 
működik a Jogügyi Hivatal
ban, az I. osztály feladata a 
\·állalati, kisajátítási és végre• 
hajtási ügyekben képviselni a 
vasutat. A II. osztály ugyan
ezeket a feladatokat látja el 
polgári, munkaügyi és bünteiő 
ugyekben. 

- Sok érdekes feladatot ol
danak meg az itt dolgozó jo
gászok - kapcsolódott a be
szélgetésbe dr. Varga József -
Hivatalunlc dolgozói részt vet
tek például az új gazdaságirá
nyítási rendszerből adódó fel-
11dctolc meghatározásában, új 
jogszabályok előkészítésében. 

- Milyen összefüggés van 
a MA V gazdasági feladatai· és 
a jogügyi szolgálat között, pél
dául a gazdaságosság tükré
ben ? - tettük fel a kérdést a 
lai vatal vezetőinek. 

- A MAV Jogügyi Hivatal 
tevékenysége szorosan össze
függ a vasút bevételeinek ala
kulásával, személy- és áru
szállítási gazdasági eredmé
nyeivel, - mondotta dr. Nagy 
Elemér. - A MAV ellen in
riított kereseti követelések és 
� ténylegesen megítélt követe
lések különbözeteként a Jog
tigyi Hivatal az elmúlt öt év 
tt!agát tekintve a vasút szá
m.ára évente több mint 30 mil
iió forintot takarított meg. A 

vitás követelésekből pedig a 
:l,lÁV által indított pereklcel 
íivi több mint 12 millió forint 
11evételt ért el. 

Milliós kártérítési perek 
Nagyobb balesetek esetén a 

MA V ellen támasztott kárté
rítési igényeknél is a Jogügyi 
Hivatal képviseli a MAV-ot és 
vécli a vasutasok érdekeit  is. 

Várpalota állomáson például 
a levegő szennyezettsége miatt 
a i\IA V kénytelen volt az ott 
.zolgálatot teljesítő vasutasos:
nak ,:es::élyess�gi pótlékot fi-
2:etni. A Jogügyi Hivata!na1: 
hossza$ pereskedés után sike
TÜlt ezt a i0l-;itós anyagi ter
het a s.:ennye;;ettséget olcozó 
vállalatokra áthárítani. Néha 
olyan pere-k is előfordulnak, 
amikor a MA V-ot perlő fél 
nemhorty pernyertes nem hisz. 
hanem még fizetni is kénysze
rül. 

A kiskunhalasi orvosi ren
deló megépítéséhez szükséges 
terület kisajátításával kapcso
la t.ban a ,·olt tulajdonos 'él 

I\l- által kifizetett kártala
nításon felül továcbi 80 ezer 
forint kár megtéríté!,éért pe
relte be a vasutat. A per ered
m-"nye: a bíróság a keresetet 
elutasította és a volt tulajdo
nos a máT kifizetett összegből 
kénut�len volt 8 ezer forintot 
a MAV-nak visszafizetni. 

A hivatal · nemzetközi 
ügyekb€n is ellát jogi képvise
letet. Jelenleg e,;v csehszlovák 
czg elleni ko. 1 mil!ió forin
tot kitevó kártéritési per van 
folyamatban. melynek alapja 
az, hogy a nem előírássze1�'í 
berakás miatt a rakománv 
megcsúszott. ern!att több ko
csi folhorut•  "s _ielentős anya
gi kár keletkezett. 

Új vasúti telefonkönyv 
jelenik meg a nyár végén 

Napjainkban a ,:asút - a 
növekvő áru- és személyfor
galom gvorsabb, biztonságo
sabb és kulturáltabb lebonyo
lítása érdekében - forradal
mi változásokon megy át. A 
pályakorszerűsítés, az uJ, 
gazdaságosabb vonóerő, a mo
dern vasútbiztosítás alkalma
zása mellett a távbeszélő-háló
zat fejlesztése is folyik. Egy
re több helyen épül olyan te
lefonközpont, mely kezelő nél
küli hívásfelépítésekre képes. 
A hívásfelépítés ideje a keze
lők kiiktatásával csökken, így 

a rendelkezésre álló összeköt
tetései- kihasználása a kézi
kapcsolású rendszerhez képest 
nagymértékben megnő. 

Míg a kézikapcsolás esetén 
lehetőség volt a viszonylag 
fontosabb hívások soronkívüli 
kapcsolására - a hívás elő
jegyzés miatt - addig az au
tomatikus forgalomban erre 
nincs lehetőség. A soronkívüli 
hívásokat a kapcsológépek ki
választani nem tudják, így az 
operatív intézkedések részére 
általában különcélú összeköt
tetések létesülnek. 

Ismerni kell a hívószámokat 

A .,ézi kapcsolás esetén a 
hívónak nem kellett tudni 
más igazgatósági területre vo
natkozó hívószámokat, mert a 
bejelentkező kezelőktől név 
szerint kérhette a hívás fel
építését. Automatizált hálózat
ban természetesen ez lehetet
len. A hívónak tehát szül<séges 
tudni a hívni kívánt készülék 
hívószámát. Ez pedig csak 
telefonkönyvből tudható meg. 
Szükséges tehát egy új „Vas
útüzemi telefonkönyv" megje
lentetése. E telefonkönyvnek 
lehetőleg olyannak kell len
nie, hogy az jó kezelhető és 
könnyen kiismerhető legyen. 

Az új „Vasútüzemi telefon
könyv" az eddig megjelentek
től teljesen eltérő lesz. 'c:ppen 
ezért szükségesnek látszik, 
hogy a telefonkönyv felépíté
séről, használatáról az olvasó 
tájékozódjék. 

01 Budapest (Ap) 

Az igazgatósági területeken 
olyan telefonközpontok kerül
tek építésre, melyek négy
számjegyes hívások felépítésé
re alkalmasak. Igy minden 
igazgatóság területén belül ta
lálhatók azonos hívószámok, 
például 31-00, amely a tele
fonközpont hibabeje!entője. 
Az egyes igazgatósági terüle
tek közötti hívásokat auto
matikusan építik fel, és így 
a Szombathelyen tárcsázott 
31-00 a zalaegerszegi köz
pontban fog jelentkezni. Ah
hoz, hogy a hívó szombathelyi 
igazgatóság területéről Zá
honyba jusson el, a kívánt 
négy számjegy előtt valami 
más számot - OT - is kell, 
hogy tárcsázzon. Az „OT" 
minden igazgatósági területre 
más és más. Az igazgatósági 
területekre jellemző számok: 

02 Budapesti igazgatóság és vidéke (Bp) 
03 Debreceni igazgatóság és vidéke (Db) 
04 Miskolci igazgatóság és vidéke (Ms) 
05 Pécsi igazgatóság és vidéke (Ps) 
06 Szegedi igazgatóság és vidéke (Sg) 
07 Szombathelyi igazgatóság és vidéke. (Sm) 

A budapesti igazgatóság te
rülete, mint látható, két részre 
van osztYa. A szétválasztást a 
budapesti igazgatóság terüle
tén levő gócközpontok - na
gyobb vasúti csomópontokon 
levő telefonközpontok - vala-

mint a készülékek viszonyla
gos nagyobb száma indokolja. 
A két területre való szétosz
tásra a telefonkönyv megje
lenése kor kerül. sor. A , többi 
igazgatósági területek OT-v«l 
való jellemzésére már koráb
ban sor került. 

Tipizált hívószámok 

Az előző felsorolásban az 
igazgatóságok rövidítése is fel 
van tüntetve. A 01 terület Ap
v.el, a 02 terület Bp-vel van 
jelölve. A 0 szám az országos 
hívást jelenti. Ennek tárcsázá
sara csak akkor kerülhet sor. 
ha más igazgatóság területe 
felé kezdeményezik a hívást. 
Ellenkező esetben - a saját 
igazgatóság területén belül -
csak a négy számjegyet kell 
tárcsázni. A saját igazgatósági 
terület OT számát tárcsázva -
a végső hálózat kialakításáig 
- a telefonközpontokban za
varok lépnek fel, melyek a 

távbeszélő-forgalom lebonyo
lítását akadályozzák. 

A telefonkönyv megjelenésé
vel az egyes helyeken szám
változások lesznek. A számvál
tozásokra azért kerül sor, 
hogy valamennyi igazgatósági 
területen levő, lehetőleg azo
nos funkciót betöltő szervek, 
szolgálati helyek négyszámje
gyes hívószámai is azonosak 
vagy közel azonosak legyenek. 
Tehát tipizált hívószámok be
vezetésére kerül sor. Tipizált 
hívószámot kap például vala
mennyi igazgatóság Ill. osz
tályvezetője. 15-03, valameny-

Ami pedig az ünnepi hetek 
gazdag programját illeti, ki
emelkedő eseménynek igérke• 
zi.k a Sopronban és Fertődön 
sorra kerülő hangversenysoro
zat. Ezenkívül ipari és keres
kedelmi bemutatók, ikiállítá
sok egész sorát láthatják majd 
a vendégek. Nem hiányzik � 
programból a sport sem. 

nyi igazgatóság osztálykeze
lősége (III. o. 1 5-73). Tipizá
!ásra kerül valamennyi pá
lyafenntartási vagy vontatási 
főnök hívószáma is. E tipizá
lás csak az utolsó három 
számjegyre vonatkozik, pél
dául: .1-85, illetve .1-80. Az 
ezres szám változhat attól 
függően, hogy a főnökség he
lyileg hol található. Konkrét 
példa: a vontatási főnök Hat
va-,.q,q.n . 2t...,,-!!\l, _ _  .!{omáromban 
51-80 és Kiskunhalason is 
51-80. Budapestről történő 
hívás esetén a komáromi hí
vószám előtt a 02-t, míg a 
kiskunhalasi hívószám előtt a 
06-ot kell tárcsázni. 

útmutató a verseny értékeléséhez 

Kibővítik 
a központokat 

A Magasépítési Főnölcségnél 
a szocialista brigádmozgalom 
gazdag múitra és még gazda
gabb eredménye'kJre tekinthet 
vissza. A brigádmozgalom 
népszerűs.égét bizonyítja az is, 
hogy a főnökség ebben az év
ben célul tűzte a Szocialista 
főn-0kség cím elnyerését, s en
nek a feltételeit elsősorban a 
főnökség területén dolgozó 
szocialista brigádok jó mun
kájával ikívánjá:k megterem
teni. 

A főnökség szakszervezeti 
bizott'Sá,ga egyébként a szocia-

lista brigádmozgalom népsze, 
rűsítésére stencilezett h!radót 
is ad ki. Újabban pedig elké
szítették a szocialista brigád
mozgalom egységes értékelési 
szabályzatát. Ebben részlete
sen leírták, hogy mikor és mi
lyen fel tételek szerin; kell ér• 
tékelnl a teljesítést, melyek a 
kizárás feltételei és 100 szá?..a
lélkos teljesítés után szocialis
ta brigádok hány pontot kap
hatnak. Az egységes értékelési 
szabályzat segítségével maguk 
a szocialista brigád tagok is 
kiszámíthatják eredményüket. 

Az új telefonkönyv megje
lenéséig - amelyre a nyár 
végén kerül sor - egyes tele
fonközpon tokban bővítési és 
átalakítási munkák folynak, 
melyeket a Beloiannisz Hír
adástechnikai Gyár végez. A 
bővítési és átalakítási munkák 
során a központok jellegénél 
fogva hibák - tévesztés, bon
tás stb. - előfordulhatnak. A 
központok bővítése, átalakí
tása hasonlítható a vasútvona
lak felújításához, ahol a vo
natok kénytelenek lelassítani, 
mert műtárgyat építenek, 
vagy vágányokat cserélnek. 

Az új „Vasúti telefonkönyv" 
megjelenése előtt a rendszer
beni felépítésre, a használatra, 
a formára, a számváltozások 
gyakorlati megvalósítására és 
egyéb tudnivalókra lapunkban 
még visszatérünk. 

Szocialista brigádvezetök 
tanácskoztak az Utasellátónál 

Az Utasellátó Vállalat szak
szervezeti bizottsága országos 
szocialista brigádvezetői érte
kezletet tartott, melyre azokat 
a brigádvezetőket hívták meg, 

akiknek irányításával a brigá• 
dok elnyerték a szocialista 
brigád címet. Részt vettek a 
megbeszélésen - tapasztalat• 
szerzés céljából - azok a bri
gádvezetők is, akik még_ nem ,----------------------------, büszkélkedhetnek a szocialis-

' 

Az új menetrend életbelépésétől a Nyugati Műszaki Kocsi-
szolgálati Fónökség dolgozóinak is megnőtt a feladata. Hazai és 
nemzetközi viszonylatban egyaránt megsokasodott a közlekedő 
vonatok száma. Képünkön: munkában az akkumulátoros bri-
gád. (Szabó Mihály felvétele) 

ta brigád címmel. 
Az értekezleten Szabó Jó

zsef üzemgazdasági igazgatá 
tartott beszámolót. :f:rtékelte 
a vállalat és a szocialista brl• 
gádok munkáját. Megemlítet· 
te többek között, hogy a vál• 
lalatnál 112 szocialista. illetv• 
szocialista címért küzdő bri· 
gád van. Közülük tavaly 75 
brigád nyerte e! a címet. Ezek 
közül négy brigád ezüst pla• 
kettet, 17 brigád bronz pia• 
kettet, 14 brigád pedig szo• 
cialista brigádzászlót kapott. 
A vállalat jó gazdasági ered• 
ményei is összefüggésben áll• 
nak a szocialista brigádok 
eredményes munkájával. 

Az igazgató beszámolója 
után Kovács László, a válla• 
lati szakszervezeti bizottság 
titkára hozzászólásában meg• 
említette, hogy a jövőben a 
szocialista brigádoknál nem a 
számszerűség n-0vekedésére, 
hanem a minőségi fejlődés<re 
T,ell gondot fordítani. Ehhez 
kérte a gazdasági vezetést és 
a szakszervezeti bizottságok 
segítségét. 
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Kitüntetés 

A társadalmi tulajdon véA másodil� arcvonal 
delme terén kifejtett eredmé

kezete, hanem a híd alatt cso- nyes munkájukért, továbbá a 
bogó folyó mélysége is érdek- rendőri szervekkel ,•aló jó 
li. A „túrlsta•·, miután zsebé- együttműködésért a belügymi
ből jegyzetfüzetet vett elő, fel- niszter a Közbiztonsági Ér
jegyzett valamit, majd a kö- dem.érem aranv fokozata ki-

Elítéljük az agressziót! 
A másodile arcvonal őrei. 

Találóan így nevezik a határ
sáv la/;óit, akik valóban fel
becsülhetetlen segítséget nyúj
totta1c és n11ú.jta,nak a határ
őröknek. A szovjet vasuta
so!c között is szép st:á1n1nal 

a1cadnak ő-rei a másodHi arc
vonal.nak. Ról!t1c lesz most 
s:ó, abból az alkalomból, hogy 
a s::ovjet határő,·ség május 23-
án ünnepelte születésé11elc W. 
évfordulóját. 

Éjjeli vendég 
Körös-körül erdó. Sötét Yan 

és hldeg. Egv ember lopakod;k 
a v«súh·om1l mentén. ÓYato
san visell:edik :  nem mess;;e a 
hatá1'. A Diesel-mozdony tá
Yoli füttye, egy fa reccsenése 
vagy a közeli tó vizének csob
bamé.sa mind ar1·a késztetik, 
hogy beugorjon a sűrű lucfe
m·ők alú. 

· Sok kilométer ,·an a háta 
mögött. Eg:1·e:őre minden jól 
megy. Ám késő este közbe.:ön 
egv váratlan találkozás. Egy 
,izért menő v:,sulas'ány. 
Nagyezsda Prolova. észreYelte. 
hogy a sínek mentén eg-v em
ber halad. Letette a vödröt és 
elhatározta, hogy megvárja. Az 
i�meretlen is é�zrevette a 
lányt és vissza akart fordul
ni. de azután meggo,.,dolla. 
Odament hozzá és megkérdez-

zá, köszöntek neki, beszélget
ni kezdtek. Mellékesen azt is 
megérdeklődték. honnan Jon 
és hová megy. Az ember igen 
kelleHenül, széikszavúan vá
laszolt. 

- Nem mi,tatná meg 11e
hilnk a papí·rjait? - kérdezte 
Mihajlov. 

- Semmi közük hozzá ! 
jelentette ki a „vendég" és az 
erdő sűrűje felé futott. 

Mocsaras r6sz::e került. nem 
sikerült elmenekülnie. l\Iikor 
kihúzták az ingo,·ánvból. 
e<i!yetlen szót sem tudott mon
dani. 

- Fel a ke-:eJd;el! - Yezé
nyelt i\Iihailov. 

A közelb6! mozdonyfüttv 
ha11ats7.ott. A vasutusok jelzé
sére Zsabrov mozdonY\·ezefő 
leállította a szerelv �twt. A ké
met a mmidorJ.y fülh'iében a 
határőrállom:í.sra vitték. 

A ,.lúdiigyi" szakember 

Az osztálym�mökség tech
nikusa, Olag Kors lrnmszo
molista nem ,·ette le szemét 
az ismeretlenről. nki kora reg
gel jelent meg :i vosúti hidak 
rr.ellet t. Az ismeretlen köJ'ü/.• 
nézett, r:yorsan ledobta a M
ris-:n'tláját és lement a 'töltés 
oldalán. Oleg !álla. hogy a 
jövevényt nemcsak a híd szer• 

A szolidaritási hónap alatt a vasutasok 

tízezrei emelték fel tiltakozó szavukat 

vetkező hídhoz indult. ott tüntetést adomá1wo:;,ta Rátskai l\1ájus 8-tól június B-ig or
ugyanez a jelenet megismét- Pá! főtisztnel�. az Északi Jár- szágszerte. így a vasút üze
lödött. Kors és a többi rns- műjaviló vasútórparancsno- meinél. s,:olgálali helyeinél is 
utas most már kitartóan fi- kán'.lk. Nag11 Mihály vezető a vietnami szolidaritás ,iegyé
gyeite az idegen minden mez- főellenőr a NJrusiati pálraud- ben dolgoztak, röpgyűléseken 
dulat:ít. rn.:_ . rnsút�r?aran<;n0ka a \ é� tömegm;gm�zclulá�okon a 

- Magunh is képesek va- j K�_,b,ztonsup1 , Frdemérem v1etnam1 nep l�os! harca mel-
gyun7c arra, hogy fel!artóztas- ezust_. �?ko7;�tat k

1�
\1li1. ,, lett fo�laltak_ allast a !!1agya_r 

suk ezt a fickót és bekísérjük. A kif.unte.e5t a .,et szolga.a\! dolgozok szazezres tumege1. 
ahová kell - mondta O!eg -. heh, -�ndasá�i és mozgalmi �ze:kesztőségünkhöz még ma 

és az a fő, hogy ne tévesz- vzz.':t�mek .1elenlétébe,:1 d,-, 1;; erkeznek le':'elek, a_melyek
szük szem elől. Gyo1'o1c Fere'Jl.c rendoralez- ben a szohdar1tás1 honap 

redes. a Budaoesti Rendörfö- eredmém·eiröl számolnak be 
kapitán�·ság helvetles ve•etője. le·,elezői.nk. De a határőröket íigyelmez

tetiú kell és Kors egy Diesel
mozdonyon a faluba sietett. 

Minden jel arra mulatott, 
hogy az ismeretlen s?..1mítáoá· 
nak nem telelt meg a szovjet 
emberekkel való tal:í:kozás. A 
harmadik hídhoz kúszott. és 

illetve dr. Som.lai �-erenc Az Utasellátó Vállalat dol
rendíi.;·al�zr�':3e�, a .  Budai)e5ti gozói is c�tlakoztak a szoli
Rendonokai:1 tan;·sag . tar-a- daritási mozgalomhoz, s szin
d;ilm, tula1?om·édel_m1 o�?.- te valamennyi kirendeltségen 
talv, _ vezetői e adta at a két röpgyűlést tartottak, ahol 
vasutorparancsnoknak. nyilvánosan is elítélték az 

hirtelen ,·isszafo!·clnlt. Ami1,07' 
S b k' , 1 1 '  , meghallotta a Diesel-mozdony : ZO Or l a  ltaS 

motorjának zaját, hanyatt- , k 
, 

ho11,lok az erdőbe ro)zant. A Duna esz 1 n  
m•.m!-áso!,. a.-nikor hekerítet-

1 
ték, jobbra-balra fut!rnsott, � �ull!lkes�i Jármújai:itó 
fenvegetőzött, de üldözői át- Mut,elodési Hazában szím·ona
adták a h,itár<5ri.\knek. akiket las képzőművészeti kiállí t,Lt 
a Diesel-mozclom·on O!eg mutattak be az érdeklődőknek. 
Kors szállított a helyszínre. A Szakszervezetek Pest me-

gyei Tanácsa é5 a Magyar HA, Nyesztyerov júság szerkesztőb\70tts,íga ál-
(APN) tal kezdeményezett kiálHt>ison 

amerikai agressziót. A vietna
mi nép megsegítésére indított 
akció során 89 558 forintot 
gyűjtöttek össze. 

A vietnami nép hősi horcát 
és mérhetetlen szenvedését át
érezték a sátoraljaújhelyi pá
lyafenntartási főnökség dol
gozói is, és 9437 forintot aján
lottak fel a vielru:imi nép meg
segítésére. 

maJUS 25-én 
10.147-43 sz. 
számlára. 

befizették a 
szoiidaritási 

A veszp1·émvarsátt1Ji szak
szervezeti bizottság területéről 
a vasutasok összesen 3500 fo
rintot gyűjtöttek össze, és fi
zettték be a SZOT szolidaritási 
számlájára. Külön dicséretet 
érdemelnek Pannonhalma ál
lomás dolgozói, akik szemé
lyenként 53 forintot ajánlot
tak fel a vietnami nép meg
segítésére. 

A szolidaritási hónap ke
re!ében Gyula állomás öt szo
cialista brigádja vállalta, hogy 
munkaidejükön kívül vagono
kat rakru:ik ki, s a vagonol, ki
rakásáért járó összeget, össze
sen 1500 forintot szolidaritási 
számlára fizetne!, be. 

te: ------------------------- Ró=sa Péter szo brászmű 1•ész
nek a Képzőmű,·észetl Alap 
tagjának műveit láthalla a 
közönség. 

Naqykani:;sa állomás dolgo
zói fizetésük egy százalékát 
ajánlották fel, s ennek ered
ményeként 9339 forinttal se
gitetlék a vietnami nép igaz
ságos harcát. Az összeget már 

Békéscsaba csomópont dol
gozói szolgálati helyei, a kis és 
nagy fűtőház. a szertár, a pá
lyafenntartás és az építési fő
nökség vasutasai a szolidari
tási hónap keretében röp
gyűlésen vitatták meg az ame
rikaiak embertelen háborúját 
és ezeken a röpgyűléseken 
nyilvánították szolidaritásukat 
a hős vietnami néppel. Az 
cgyhónapos akció során gyűj
tést is indítottak, s több tíz
ezer forinttal nlivelték a szo
lidaritási alapot. 

- Messze van az úllomás? 
- Hát elég mess;;e! - fe-

lelte Nagyezsda. - Későre jár, 
nem ártana kicsit kipihenni, 
ha akaTja, betérhet a hc,zam
ba. 

Az ismeretlen mom1ogott 
valamit a fogai között és meg
gyorsította lé!)teit. A fák sö
tét körYonalai hamarosan el
�ejtették. Nágya otthagyta a 
,·ödröt és Iván Iva,wt:icsho'?, 
a vasutasok brigádvezetójé
hez sietett. 

- Hogy lehet, hopy 1iem 
T:é,ted az iqazolvá1111át? - cso
dálkozott h·anov és azom, al 
jelentette az esetet a szom
széd körzetnek: 

A vasúti kitér6 irányában 
gyanús ember halad. Tisztázni 
kell, ki az. 

Alekszanaer Tara.szcn, mun
kás elfl1tott . V as.:ilij Pruss=tí, 
mesterhez. Vasz\tij nem so
kat gondolkozott, fogta a 
,·adászpuskáiát és Taraszovval 
együtt elindult az ismere-tlen 
irányába és amikor az közel<'
dett, az éjszab csendjét ki
állás verte föl: ,.Allj/ Hová 
mész.?" 

Miniszteri utasítás szabályozza 
a közl�kedési, postai és távközlési 

műemlékek védelmét 

Dr. Csanádi György közle
kedés- és postaügyi miniszter 
egyetértésben a művelődésügyi 
miniszterrel ut.asít··,.sban szabá
lyozta a köz!cl�eGési, postai és 
tá,·kö7lési műemlékek védel
mét. A 2811 96:J {Kö7.lel�edési 
Ért. 11.) KP�1 számú utasí
tásban a többi köz6tt a kö
vetkezőket olva�hattulc 

.. Közlekedéstörténeti em-
léknek kell td;inteni a kö::

lekcdési ága::a.toJe mti.1:ödési 
teril!etét és a:i: á1Jliiat;,t építő, 
fenntartó és jal'ító tevé-
kenységét érinW minden 
olyan tá rg!ii, írósoa, vagy 
egyéb anyaqot és ayv.jtamén11t, 
amely a 1:ö�'ekedési műszaki 
berentle�::;ekre, létesítmé
nyekre é: a::oh tartozékaira. 
1,,onatko�iT:. 

Az írüfi<>S és egvéh emlékek 
fogalmi körébe tartoznak a 

A szervek kötelesek minden 
jelentősebb és fejlődésükre jel
lemző beruházás, létesít-mén?, 
berendezés, gép, új műsza\:i 
fejlődési szakaszt nyitó protó
típus yagy első és utolsó mű
szaki dokumentációját, illeh·e 
fotomásolatát \'agy mo
delljét - amennyiben arra a 
múzeum igényt tart - az il
letékes múzeumnak átadni. 

Fegyelmi vétséget követ el 
a sze1'vneh az a dolgo:;6ja, a.ki 
a 1:özlekedési, posta, és távköz
lési emlékek védelmére vonat
kozó rendelkezése1mek nem 
tesz eleget. A fegyelmi eljárás 
megindítására az illetékes mú
zeum vezetóje is javaslatot 
tehet." 

A bemutatott s1.obrok a fia
tal művész eddigi munkássá- , 
gának kiemeH:edő alkotásai 1 
közül valók. Látható volt töb
bek közölt a Zalreger�zel!en 1 
felfülí!ott szobrának mintája 
is. 

Pedagógusokat l�öszönwttek 
A ki:ill ítá5t, amely egyheti 

nyitvatartása alatt nagv tet
szést aratott. a járműjavító 
dolgozói közül minte;;y 1500 
látogató tekintett meg. 

TISZT A ÁLLOMÁS 

Szinte hagyomány már, hogy 
a pedagógusnap alkalmúb61 a 
budapesti területi bizottság 
meghitt ünnepségen köszön
ti azokat a pedagógusokat, 
akik a kihelyezeU általános is
kolákban hosszú évek óta ok-

Nagys:énás a kistillomúsok tatják, tanítják a vasutas dol
közé tartozik. A g,ógyfürdője gozókat. 
miatt az u:óbbi években a A XVII. pedagógusnap al
fo.rg,,..Jn1a.J('lentősen megnöve- kalmából az És;mk\ ,Járműja
kedett. Az állomás dolgozói vító Törekvés Művelődési Ott
mindent meglesznek a rend. a honának klubszobájában Vigh 
tisztaság ,a kulturált  útazás Jánosné, a budapesti terüleérdekében. Srivesen állnak 
rendelkezé�re az utasoknak is. ti bizottság kultúrnevelési bi-
A fürdőhelvre érkező vendé- zottságának Yezelóje méltatta 
gek között ·  ma már szóbeszéd annak a. több mint 40 peda
tárgya, hogy milven udvaria- gógusnak a munkássáaát, akik 
sak, mil�·en rendesek az á'lo- 8 szolgálati helyen, mintegy 
más dolgozói. 

/ 
20 kihelyezett, általános is-1.olá-

Boldizsár Gyula. ban tanita11ak. 

A beszámolóból megtudtuk, 
hogy a budapesti te·rü!eti bi
;;ottsá.ghoz tartozó szolgá,lati 
helyeken 65:J vasutasdolgozó 
jáT iskolába. örvendetes az 
is, hogy a lemorzsolódás ebben 
az évben jóval kevesebb. mint 
az elmúlt évben volt. Ez el
sősorban a munkahely, a szol
gálati hely szakszervezeti bi
,zottságának, az aktívák és a. 
pedagógusok lelkiismeretes, 
áldozatos munkájának kö.swn
hető. 

Az ünnepség alkalmával a 
budapesti területi bizottsái: 
fehér asztalnál is vendégül 
látta a pedagó,;:usokat, majd 
az est keretében a Thália 
Színház művészei szóra1rnztat
ták a mintegy 40 meghívott 
vendéget. 

Az ismeretlen el akart fut
ni. de a vasnta�.ok foltartó�
tat.ták, bekísérték a Yasú·tas· 
szállóba és ellenőrizték po
pírjait. Első p\llanalra minden 
rendben volt: személyi iga
zolt,án.y, bizonyítvánvok, 1...-i,
küldetésL papírok. De az em• 
ber ruhája és hátizsákjának 
tartalma arról tanúskodott, 
hogy rossz szándékkal jött erre 
a vidékre. A vasutasok azon
nal felhívtál;: a határőröket. 
akik hamarosan megérkezrek. 
Kiderült, hogy a. vasutas ön
kénteseTc veszélyes 1:émet 
tartóztattaTe föl. A határőrök 
melegen megköszönték Va
szilij Prusszú és Alel<szander 
Taraszov segítségét és kérték 
őket, mutassák meg azt az 
utat, amerre az ellenség ha
ladt. A vasutasok éberségét, 
bátor és határozott cselekede
tét nagyra értékelte a parancs
nokság. Köszönetüket fejez
ték ki a segftőknek és pénzju
talomban részesítették őket. 

muzeális értékű ható0ági ren- ,------------------,------------------------------------
deletek eredeti példányai, 
alapítások, üzemi és személvi 
okmányok, számadások és 
nvi.lvántartá•ok, feljegyzések, 
leírások, utasítások, menetren
dek. továbbá jelentősebb 
közlekedési, po,stai és távköz
lési létesítmén�·ek, berendezé
sek műszaki leírásai, képzőmű
vészeti yag_v eg)'éb ábrázolási, 
ilven Yonatko2/1sú foto. film, 
v�gy emléket rögzíJő felvéte
lek, közlemények, kiadványok, 
amelyek nem tartoznak a le
Yéltári anyagok védelméről 
szóló jogszabályok hatálya 
alá. A tá.rgyi emlé1ce1e fogal
mi körében az e1'edeti létesít
mények, e;;ek részei vagy 11'a
radványai, illetve modelljei 

Az ingoványban 

Az egyik kis állomáson a 
személyvonat peronjára fel
szállt egy ember. A vonat el• 
indult, de az új utas nem 
s_ietett leülni foglalt helyére. 
Eszrevette, hogy a kalauznak 
azonnal szemet szúrt. Nemcsak 
a menetjegyét fogja kérni, 
hanem határsáv-engedélyét 
is . .  . Menekülni . . . A pe
ronról a kocsi lépcsőjére, majd 
menet közben l!\,,'''1.tn.tlni a töl
tésről . . .  A gyanús utas vá
ratlan ugrása nyugtalanítani 
kezdte Ara Kocsanovs;;1:,a ka
lauznőt és társait. A riasztó 
hír bejárta a munkástelepülé
seket, a · határ menti állomá
sokat, vasúti kíté1·őket . . .  

Kora reggel Vaszilij Mthiij
lov brigádiának pályamunká
sai munkába indultak. Már 
messziről !<szrevettek a síne
ken egy emberi alakot. Am.i-
1co1' köz�lebb értek ho�zá, az 
emb€1' a bokrok mögé húzó
dott. 

A vasutasok odamentek hoz-

tartoznak 
A muzeális tárgyakra és 

g�'lÍjteményekre vonatkozó be
jelenlésell:et a múzeumok -
elsősorban a Közlekedési Mú
zeum - nyilvántartásba ve
szik, szükség szerint a helyszí
nen megvizsgálják. elbírálják. 
A védetté nyilvánított közle
kedési. postai és tá.vlcőzlést 
muzeális emlékekről, gyűjte
ményekről a múzeumok nyil
vántartási ,napló és leir6 
kartonokat vezetnek. Ellátják 
továbbá a tárgyak kezelésére, 
tárolására, konzerválására, 
restaurálására irányuló vagy 
tulajdonosváltozás kapcsán 
felmerülő ellenőrzési és igaz
gatási feladatokat. 

Minden olyan selejtezési el
járásról, amely előreláthatólag 
közlekedési, postai vagy táv
közlési emlékeknek minősít
hető ,vagy múzeum gyűjte
ményében használható tár
gyakat vagy egyél;> anyago
kat érint, a selejtező szerv 
köteles a selejtezésre kerülő 
anyag jegyzékét megküldeni az 
illetékes szakmúzeumnak, 

lszpel'antó kon/l'esszos az Aranyparton A KONGRESSZUSON részi 
vett fiatalok találkoztak Várna 
város vasutas ifjúságával. Az 
ifjúsági munkaülés elhatá-

A KÖZELl\IOLTBAN fe-
jeződött be VáTttában a 20. 
nemze�közi vasutas eszperantó 
kongresszus. Az egy hétig tar
tó eseménysorozat színhelye 
:i város közelében fekvő 
Aranypart volt, ahol 20 or
ságból 1,éts=ázötvenen vettek 
részt. Hazánkból mintegy 
nyolcvanan látogattak el a 
jubileunú kongresszusra. 

A kong1·esszus megnyitóját 
a várnai színházban tartották 
meg. Az Ü!l%1epségen megje
lent Marin Vacs1cov bolgár 
közlekedésügyi miniszter is, 
mint a kongresszus fővédnö
ke. Vdvözlő beszédében rámu
tatott arrci, hogy � bolgá1' mp 
nagy érde1clőd éssel kíséri a 

kongressZl/.s munkáját �s a. 

vasutas eszperantisták tevé
kenységét. Ezután kellemes 
élményeket. silleres kong
resszust kívánt a részvevők
nek„ Atanas Ni1;olov, Várna 
város tanácsának elnöke is fel
szólalt. Elmondotta, hogy e 
tengerparti város az utóbbi 
években állandó színhelye 
lett. a különböző nemzetküzi 
konferenciáknak és kong
ressnt�oknak. A város g�•01·
san fejlődik és az Aranypart 
már nemzetközileg is ismert és 
kedvelt fürdőhell,·é vált. 

A magyar vasutas eszperan
tisták üdvözletét d1'. Bácslwi 
Istv<in MA V fót;mácsos tolmá
csolta a megjelenteknek. 

JOL SO.:ERULTEK a kong
resszus i;zakmai előam1sai é5 
filmbemutató!, Két téma s7.e
repe1t: e1111ik a bolg<ir vas
uta-knál történő villamos és 
Diesel-vontatás, a másik a 
bulgáriai vagon011ártás. Két 
év múlva a személv- és áru
szállítás 82 százalékban már 

villamos-, i)let,·e Diesel Yon
tatással történik majd. Rö
Yidesen befejeződik a villa
mosítás a S::ófia-Karlovó kö
zötti ,·onalon. A vagongyártás
ban új technológiát alkal
maznak s gyál-tmányaik több 
országba is eljutnak. A kotig
resszuson több más ered
ményről is beszámoltak. öröm
mel vették a részvevők, hogy 
több ország hivatalos vasúti 
menetrendkönyvében. így ha
zánkban is eszperantó nyel\'ú 
tájékoztató jelenik meg. Ez 
évben Spanyolország is adott 
ki eszperantó nyelvű menet
rendi tájékoztatót. A Vasút
egészségügy című lap es7.pe
ranló nyeh'ú össze-foglalásai 
ugyancsak nagy el ismerést 
váltottak ki. 

sorából a fol1clór-est, valamint 
a Bolgár Eszperantó Színház 
előadásai emelkedtek ki. A ha
gyományos kongresa balo 
(kongresszusi bál) ugyancsak 
jól sikerült. Említésre méltó 
esemény volt az a fogadás is, 
amelyet Várna város tanácsá
nak elnöke adott a kongresz
szus valamenn�·i részvevöjé
nek a Havanna Étterem összes 
helyiségében. 

A hivatalos tanácskozások 
és munkaülések keretében a 
kongresszus uJ vezetőséget 
választott. A Nemzetközi Vas
utas Eszperantó Szövetség új 
elnöke Joachim Giessner 
(NSZK) lett. alelnökké Gvoz
den Szredicset (Jugoszlávia) 
választották meg. A tanácsko-
7.ások során elismeréssel nyi
latkoztak ar. i fjúsági munká

A kulturális rendezvények ról is. 

rozta, hogy az eddigi és éven
Tcént megrendezett hagyomá
nyos nemzetközi sítá.borozáso
kat a ;övőben még nagyobb 
s=ámú részvevővel fogja 
megrendezn'i. Jövőre Auszt
ria, majd 1970-ben Csehszlo
vákia vasutas eszperantista 
fiataljai szervezik és rendezik 
a sítáborozást. A sporthoz és 
a baráti kapcsolatok ápolásá
hoz tartozik még a kongres.z
szus einik érdekes rendezc
vénye: a nyolc országból ösz
szeállított kongresszusi csa
pat labdarúgó-mérkőzése a; 

várnai Lokomotív jó képességű 
csapata ellen, amelyen a ven
déglátó hazaiak győztek 10:4 
arányban. 

Valamennyi külföldi rész
vevő az egész ornágra érvé
nyes vasúti szabailjer,yet 1--a
pott és igy alkalom nyílt arra, 
horw a külföldie1c Bulgária, 
más szép vidékeit is megis
merjéTc. A kongresszusi könyv 
ha�znos tájékoztatást nyújtott 
Bulgáriáról. a bolgár vasutak
ról, a népszokásokról. A fila
té,istók nagv örömére alkalmi 
postah!,:atal is működött 
nmely külö'lleges bélyegzést 
h'.lszmilt „20-a Jtrbilea IFEF
Kongreso" felirattal. Számos 1tiadvány, k6n)'V. prospektus 
'elent meg a kongresszus al
'.,al mából. 

A vámal Aranypal'i a Glarusz Botellal. 

A R�ZVEVOK kellemes 
nmlékekkel távoztak a fekete 
•engeri Aranypartról. A jól si
került kongresszus méltó volt 
a jubileumhoz. Jövőre a fran
ciaországi Avignonban, majd 
két év múlva Olaszországban 
Bologna városában kerill meg

' rendezésre a vasutas eszpe,.·an
tisták nem7"-tközi találkozója. 

Dr. Ferenczy Imre 
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VASUTASVÍVÓI( AZ ÉLEN Az ifjúsági találkozó programja 

az országos bajnoJ.·ság kiizdelemsorozatán 
Békenagygyúlés a nagyerdei stadionban 

Egésznapos kultúr- és sportműsor 
- Ocskavas a kohóknak. A 

melyben fellépnek Aradszki békéscsabai pályafenntartási 
László. Balázs Boglárka és főnökség dolgozói április es 
sokan másolt. május hónapban több mint 800 

- Az országos vívóbajnok
ságnak már a félideje is na
gyon örvendetes a számunkra 

mondja a vasutasvívók 
sikereiről Nedeczy László dr. 
a BVSC vívószakosztályának a 
vezetője. - Majdnem az tör
tént, hogy teljesen átvettük a 
tőrvívó-hegemóniát a kitűnő 
szakosztállyal rendelkező új
pesti Dózsától. A női tőr
csapat és dr. Kamuti Jenő 
egyéni győzelme mellett, a 
férfi tőrcsapat-bajnokság küz
delmei során csak azért nem 
érhettünk el teljes sikert, mert 
a Kamuti-fivérek az egyéniben 
nagyon kivfoták magukat, s 
Fenyvesi Csaba értékes győzel
mei mellé nem szegődtek meg
felelő számban a testvérpár 
siT.erei. 

Nagy meglepetést keltett 
�gyébként vívókörökllen 

a BVSC női együttesének 
győzelme. 

E siker titka elsősorban a 
reaktivált Mendelényiné, 
Ágoston Judit nagyszerű sze
replésében keresendő. ő és a 
világbajnoki helyezett Bó( '3 
Ildikó mellett a 3-4. hel: 
álló Károlyfi és Fodor önma
gukat múlták felül, s ha a két 
,,nagy" visszaesett egy kissé, 
ezek a leányok nagyszerű vi-
1:ásukkal előre lendítették a 

BVSC-t a nagyszerű csapat
győzelemhez. 

Külön említést érdemel 
dr. Kamuti Jenő , újabb baj
noki címe - mondja a szak
osztályvezető - amely 

most már sorrendben az 
ötödik ilyen országra szóló 

siker. 

A MA V Kórház nagyszerű 
küzdőszellemű sebészorvosa 
ismét azt nyújtotta, amit most 
már mindenki elvár a vívó
sportban ettől a kitűnő sport
embertől. Kamuti László har
madilc, ,,<lobogós" helye is 
nagyon értékes teljesítmény. 
Ami különösen figyelemre
méltó, a sikereket mind-mind 
vasutasdolgozó-sportolók ér
ték el, s Kamuti László, aki 
az AKÖV előadója, szintén a 
KPM fennhatósága alatt álló 
vállalat alkalmazottjaként dol
gozik. 

Egyéni párbajtórben Feny
ves-i Csaba szép sikere a 
negyedik hely kivívása volt, s 
a dicséret hangján lehet csak 
szólni B. Nagyról, a Szolnoki 
MAV kitűnó párbajtőrvívójá
ról, aki 

a Budapest-bajnokságot 
csak azért nem nyerhette 
meg, mert nem fővárosi 

vívó. 

Dr. Kamuti Jenő, az 1968. évi férfi egyéni tőrvívóbajnokság 
győztese 

s az országos egyéni verseny 
végküzdelmében csak nagy 
harc nyomán szorult a kitűnó 
mezőnyben Schmitt és Nemere 
mögé. 

Pénteken a párbajtőrcsapa
tok versenyével folytatódott a 
vivóbajnokság. A játékcsar
nok pástjain nyolc együttes 
szerepelt, s az első fordulóból 
a BVSC és a Bp. Vörös Me
teor könnyen, a Bp. Honvéd és 
az OSC a vártnál nehezebben 
jutott tovább. 

A négyes döntőben végül i s  
a kevesebb találat döntött a 
BVSC javára. Ezzel a vas
utascsapat megvédte tavalyi 
elsőségét. 

Kh·áló BVSC-vívók szere
peltek a ka1·dvívók viadalán 
is, vívásuk méltán keltett 
megelégedést a Játékcsarnok 
pástjal körül. Küzdőszellem
ben, harci erényekben méltán 
csatlakoztak ők is a BVSC 

(Hemző Károly felvétele.) 

kitűnő tőrvívógárdájának tag
jai mellé, bizonyítva azt, hogy 
a vasutas-sport változatlanul 
nagy és erős fellegvára 
Magyarországon a vívásnak, 
ennek a sok munkát és fáradt
ságot kívánó sportnak, amely 
annyi örömet szerzett már 
hosszú évtizedek távlatában 
az ország sportkedvelőinek. 

Maros László 

Öltözőépífés tarsadalmi munkában 
Gyékényes állomás sport

szerető dolgozói társadalmi 
munkában vállalták, hogy a 
labdarúgócsapat öltözőjét a 
munkavédelmi és egészségügyi 
szabályoknak megfelelően 
modernizálják. A kollektíva 
eddig 600 munl�aórát dolgozott. 
A társadalmi munka értéke 

25 OOO forint. Az öltöző kor
szerűsítése befejezéshez kö
zeleg, mindössze a vízvezeték 
szerelése van hátra. 

Az állomás kollektívája ez
zel a munkával is sporszere
tetét bizonyította. 

Várfalvi Gyula 

A XIII. vasutas, postás és 
közlekedési ifjúsági béke
találkozót, mint ismeretes, 
június 30-án Debrecenben ren
dezik meg. A találkozó ren
dezőbizottsága ezúttal is gaz
dag programot, színvonálas
nak ígérkező kulturális és 
sportmús-ort állított össze. A 
nap legjelentősebb eseménye 
kétségtelen, a nagyerdei stadi
onban 10.15 órakor megrende
zésre kerülő ifjúsági béke
nagygyűlés lesz. A találkozó 
részvevői előtt Méhes Lajos, a 
KISZ Központi Bizottságának 
első titkára mond beszédet. 

Az ifjúsági taláLitozó prog
ramja már június 29-én szom
baton kezdetét veszi. Este. 
19-20 ó�li.ig ugyanis a kis
kőrösi vasutas úttörö fúvos
zenekar, valanúnt· Debrecen 
állomás és a járműjavító egye
sített fú\·ószenekara ad tér
zenét a debreceni Kálvin té
ren. 

Vasárnap reggeltől estig 
a bákenagygyúlés időtartamát 
kivéve - szünet né!l:ül pereg
ne/e az események. A műsort 
zenés ébresztő vezeti be a 
város különbözó pontjain. Ez
után 7-10 óráig a debreceni 
egyesített fúvós.zenekar az 
állomáson fogadja a külön
vonatokkal érkező fiatalokat. 
Közben a nagyerdei stadion-
ban 8 órától a kiskőrösi 
fúvószenekar, a budapesti 
Volán tánczenekar, a Kék
csillag tánczenekar ad műsort, 

A békenagygyúlés után egy- mázsa ócskavasat gyűjtöttek 
mást váltják a vasutas, postás és adtak át a Kohászati Alair 
és közlekedési amatőr együtte- anyagellátó Vállalatnak. tu 
sek, fúvós- és . t�nczenekarok, 

l 
ócskavasgyűjtésben a mező

. 
-

énekkarok, néputánc-csoportok. kovácsházi XII-es szakasz, a 
A kulturális műsor délutáni sarkadi XlV-es és a mezőber€• 
programjában neves mű'\-észek 

I 
nyi III-as szakasz dolgozói 

is fellépnek. !gy például Doma- jártak az élen. 
hidi László, az Operaház tagja, 1 
Kővári Anikó, Albe,-t Miklós - FELúJ!TJAK A BA

a debreceni Csokonai Színház i JAI DUNA HIDAT. A fe!sza. 
művészei, Madarász Katalin ' badulás után először újjáépi
és Gál Gabri,ella magyarnóta- tett bajai Duna-híd rekonst
énekesek. rukciós munkálatai megkez-

A sportversenyek. illet\·e dődtek. A munkálatokat a 
bemutatók a nagygyűlés után. szentesi építésvezetőség kol
ejtőernyős ugrással kezdódnek. lektivája és a MAV Hídépítési 
Ezután üzemi labda-rúgó-mér- Főnökség emberei végzik. 
kőzés, atlétikai verseny, torna, 
súiyeme!és, birkózás, repülő
modellező bemutató váltja 
egymást. A sportprogram be
fejezéseként érdekesnek ígér
kezik Debrecen város váloga
tottjának összecsapása, az NB 
I-es Szombathelyi Haladással. 
A mérkőzés szünetében a 
labdarúgóp§.lyát övező salakon 
kerékpárosversenyt bonyolíta
nak le. 

A találkozó színhelyén két 
kiállítás nyílik. A Szakma 
Ifjú Mestere mozgalomban 
részt vevó vasutas, postás és 
közlekedési fiatalok legjobb 
vizsgamunkáit állítják ki, 
ezenkívül egy fényképkiállítás 
dokumentálja a vietnami nép 
harcát. 

- Új szociális létesítmény
nyel gazdagodott a szolnoki 
járműjavító. Atadták rendel
tetésének a 750 személyes für
dőt és orvosi rendelőt. 

SZÖRP-AUTOMATÁT 
helyezett üzembe az Utasel
látó V úllalat a kaposvári pá
lyaudvaron. A német gyárt
mányú automata gép három
féle szörpöt szolgál ki. 

- A vasút körzetesitésének 
tapasztalatait vitatták meg 

Zalaegerszegen a megyei szál
lítási bizottság ülésén. A be
számolót dr. Lakos Imre, a 
megyei tanács vb-elnökhelyet-

1. tese tartotta. Az ülésen részt 
vett Kiss Dezső, közlekedés

Köszönet a fáradozásért 
és postaügyi miniszterhelyet-

1 tes is. 

1 - HATARIDő ELŐTT egy 

A közelmúltban három hétig 
feküdtem a MAV-kórház 3-as 
belosztályán. Érsajkületi be
tegségem miatt sajnos nem 
először szorultam kórházi ápo
lásra. !gy jól tudom, mit jelent 
betegnek lenni. De azt is ta
pasztaltam - kilenc társam
mal együtt, - hogy az orvo
sok lelkiismeretes munkája, 

; embersége kétszeresen is gyó-
1 gyító hatással van a hete
' gekre. Engem dr. Tóth Emil 
1 sebészorvos kezelt. A három 

hét alatt olyan embernek is- hónappal készült el a nyíregy-

mertu .. k meg, aki az orvosi hi I háza-fényeslitkei kettós vá
- gány utolsó 7 kilométeres szavatáson túl is sokat tesz hete- kasza. Ezen a szakaszon május geiért. Még vasárnap és sza- 23-án délután haladt át az el-badsága alatt is bejött s kezelt • 1 • bennünket. Jóleső érzés volt 

so szere veny. 

tapasztalni ezt a gondoskodást, - MAV-hidászok a szegedi 
s fáradozást. j Dóm téren. A Szegedi Szabad-

Aldozatkész munkájáért, a téri Játékok igazgató.sága a 
magam és kilenc betegtársam MA V Hídépítési Fónökség hí
nevében ezúton is köszönetet <lász csoportját kérte fel, hogy 
mondok. a szabadtéri játékok rnegkez� 

Bene István dése előtt vizsgálják meg a né� 
Rákosrendező zőt.ér kilencéves vasszerkeze

tét, hogy az új évadban a több 
mirnt 7000 néző teljes bi21lan• 

Üzemi konyhán étkeznek 
ságba.n foglaljon helyet. 

- Vasútorvosok tudományos 
értekezlete. A tiszántúli vasút
orvasok tudományos értekezle
tét a soolnoki MA V Kórház és 
Rendelőint.ézet igazgatósága 
rendezte meg Szolnokon. A tu
dományos értekezleten több 
szakelőadás is elhangzott. 

a hatvani és komáromi vasutasok 
Hatvan állom.ás dolgozóil!lak 

régi sérelmét orvo..,"Oltáik az 
elmúlt napo,k,ban.1 akikor, ami
ko::- az állomás gazdasági ve
zetői a szai.1=ervezeti biwtt
sá.ggal egyebért.ésben az állo
más felvételi épületében egy 
ebédláne7� is megfelelő helyi-
séget jelöltek ki. A napi ebé
det a fűtőház üzemi aronyhájá
ról kapják és az állomás dol

!attól. Az első héten már több 
mint 350 elófiretéses ebédet 
szállítottak Ko.rn.árom állomás
ra. Az üzemi étkeztetéshez a 
budapesti igazgatóság 3,80 fo
rinttal járult hozzá. 

A SZERKESZTÖSÉG ÜZENI 

- Vasúti felüljáró épül 

gozói az újonnan berendezett Voloslnovszki János, Czeglédi ----------------------------------------------. étkezdében kulturált körülimé- Sándor, Debrecen ; Szücs Ferenc, 
nyek között ebédelhetnek. :;���j/
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Oroszlányban. A MAV Hídépí
tési Főnökség szerelő csoport
ja OroSZ!lányban megkezdte az 

előre gyártott és helyszínre 
szállított elemek összeszerelé
sét. A gyalogos felüljáró 60 
méter hosszú része már átível 
a vasútvonal felett. A munká
kat július 15-ig befejezik. 

K E R E SZTR EJTVÉ N Y  
Vízszintes: 1. Az idén Július 14„ 

éu ünnepeljük. 14. Eszme. 15. Ró
mai pápai palota. 16. Kápolnában 
talalható. 17 . • • .  kodonozor, babi
IonJ király. Jeruzsálem elpusztitó
ja. 19. Szobában, utcán egyaránt 
megtalálható. 20. Torzszülött. 21. 
Európai határfolyó. 22. Mezőgazda
sági és Elelmiszedpar1 Miniszté
rium. 23. Vissza: beleegyezés, jó
kívánság. 24. Farsangi sütemény. 
25. A Csepel íutballkapusa. 21. 
Semm1rekelö alak. 28. Orosz Re• 
zső. 29. Gyakran emlegetett érc. 
31. Nem nyári. 33. Tíz ! 34. Ilyen 
fogó is van. 35. Római filozófus 
és drámaíró. Néró nevelője. 37. 

Európai nt,p. 38. A sav teszi. 39. 
Skálahang. 41. .E:lénk, gyors, se
rény. 44. Le. 2100 és 1100 között 
Egyiptom fővárosa (fon.) 47. A 
fluor vegyjele. 49. Pozitív elektród. 
50. Férfinév. 51. Római kettő. 52. 

Ezt 1s adhatnak. 5-J. . . • Lenk, 
mongol uralkodó 56. Zola regénye. 
58. Nyelvcsap az orvostudomány
ban. 59. . . . vana, megváltás, 
megsemmisülés. 60. Dúsgazdag 
ember. 61. Haj, legújabban ! (ék. 
hiány) . 62. Dunántúli patak.. 64. 
Afrikai állam. 65. BetúpótJassal 
ülő ellentéte. 66. Lalcása, háza. 63. 
Fejér megyei község. 

Filgg6leges: 1. Görög történet
író és hadvezér. (I.e. 434-355) 21. 
. . . Gábor, jogi író. 3. Kanyarban. 
4. Latin névelő. 5. Ferrum. 6. 
Kozák parancsnok. 7. Vgdászpus
ka lövedéke. 8. Vizelet vizsgálá
sára szolgáló fajsúlymérO. 9. Ta
kolmány kezdete. 10. Német e161-
járósz6. 11. Becézett férfinév. 12. 
Gondozni. vizsgálni. 13. Mohame
dán vallású bolgárok. 18. Veszp
rém megyei község. 20, Szulfát. 25. 
Ai. erdő lalcói. 26. Szarvasfajta. 
30. Neves orosz festé5. 32. lrott 
üzenet. 34. Korszak. 35. Nagy ma� 
dár. 36. Bácskai község. 38. �ár!· 
zsi fiatal munkásnők. 40. Junlus 
30-án lesz Debrecenben. 42. Aka
dályozó. 13. Blblla! személy. 14. 
Utcák, közös torkolata. 45. Bű. 

fájdalom (ék. csere). 46. Gyel'
mekjáték. 48. Időjós béka. 50. 

Utat épít. 51. Vissza : Mikes Kele
men előneve. 53. Derül forditott
ja ! 55. Tömjénnel együtt emleget
jük. 57. Kezdettől fogva (latin).  
62. Kecskeméti Torn.a Egylet. 63. 
Kanál közepe. 66. Okozat szülője. 
67. Rangjelző. 

Beküldendő: vízszintes 1. és 
függőleges 40. Beküldési határidő: 
jűllus 10. 

Az elözil keresztrejtvény helyes 
megfejtése: Sajátos feladataik 
elvégzésével segítsék a közös cél 
elérését. 

Könyvet nyertek: Takács Já
nosné, Bp. III., Lajos u. 106-108. 
I. 4. Pálmai János, Szombathely. 
Hollán Emö u. 9. \Vol.ford József, 
Szentes, Nagynyomás 27. Molnár 
Alajosné, Győr, Vöröshadsereg 
űt 56. Varga László, Komló, Vö
rösmarty u. 5. f:sz. 1. 

A �zervezeti bizo1itság és Bánkutl László, Kovács László. 
az állomás vezetői Komárom Budapest; Illés Gyula, Pécs ; Hofi- - Túlteljesítették első ne
állomáson is irntézikedrbelk, hogy mann József, Veszprémvarsány ; gyedévi tervüket Balatonfüred 
a dolgoz61k ebédeltetése az el- ���s�:i0::á1i1;6ő��to,:;���űJ�;;.; állomás dolgozói. A kocsl<tar
köveu;kezen<ló időben biztolSí• Nagykanizsa ; VártaJVi Gyula:

) 

tózko<lásnál 102,87, a kocsiki
tott legyen. A dolgozók napi �Y°;!<if?.,"; 'reih��:'.iiii!�. lapunk has�álásnál l?edig 101,65 s�-
4,20 forintos áron jó minőségű Gál János Tamás!puszta. Szé- zalékos eredmenyt értek el. Dr
ebé<let kaphatn,a;k a Komárom de!yi Ernőné, Hegyeshalom;' Szed- cséretes munkát végzett Feke
Megyeí Vz�lelmezési Válla- mák András, Gyöngyös ; Jo6 Ist- te József, Katona Tibor és Ne-

---------------, �!fyre
N
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llletékes mes Sándor. 

A debreceniek 
·iobbnak 

bizonyultak 
A lengyelországi Katowice 

és Debrecen állomás dolgozói 
- a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom évfordulója tiszte
letére - versenyt kezdemé
nyeztek, amelyet az elmúlt év 
végén értékeltek. Ez a nemes 
versengés azonban nem zárult 
le, hahem közös megegyezéssel 
ebben az évben is tovább 
tart. Az első negyedév értéke
lése szerint Debrecen állo
más dolgozói bizonyultak jobb . 
nak. A személyvonatok me
netrend szerinti indítását 96,8 
százalékra, a vonatok átlagos 
terhelését pedig 101,3 száza
lékra teljesített.ék. Az első ne
gyedévben az áruszállítási 
igényt valamennyi területen 
kielégítették. Az állomás kol
lektívája közül legjobb ered
ményt Papp Miklós, Elek Fe
renc, Saliga Sándor szocialis
ta brigádja érték el. 

Czeglédi Sándor 

A Hivatalos Lapból 
A Hivatalos Lapból a szakszel'

vezeU bizottságok és a dolgozók 
figyelmébe ajánljuk a következ6-
ket: 

22. számh6l: 108 406/1968. 1. A be
ruhtizá.sok előkészit.ésének és meg
valósításának szabályozása. 

23. számból: A közlekedés- ée 
postaügyi miniszter 28/1968. KPM 
számű utasítása a köz!elredés!, 
postai és távközlés! műzeális em
lékek véc!e!mér6l. 

MAGYAB VASUTAS 
a Vasutasok Szakszervezetének 

lapja 
Szerkeszt! a szerkeszti! bizottság F6szerkeszt0: Gulyás János 

Felelős szerkeszill: V!s1 Ferenc 
Szerkesztőség: 

Budapest. VI .• Benczűr utca u. 
Teleton. városi: 229-lrl2 

Qzeml l!l-'l'I 
Kiadja és terjeszt! a Népszava 
Lapkiadó VállalaL Budapest, vn., Rákóczi dt 51. Telefon: 22C-819. Felel& kladó: Gábor MArton, a Népszava Lapkiadó Vá!Jalat Igazgatója Csekkszámlaszám: 75.91S 001-lt 98 

Szikra Lapnyomda 

MÚZEUM 

PRESSZÓ 
a K!lzlekedési Múzeum 
területén, Budapest XIV., 
Május 1. út. (Városllqet) 

Meqk!lzelithet6 25-ös vlllamos, 
és 70, 72, 75-11s trolibusszal. 

N Y I T V A :  
Hétköznap: 1 f  -21 6ráiq 
Vasárnap: 10-21 óráiq 
Pénteken: zárva. 

e KITONO FEKETE 

e SAJAT KtS:ZITtsO 
CUKRASZSOTEMtNYEK 

e VIRSLI, DEBRECENI 

e ITALKOLt!NLEGESStGEK 
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VILAG PROLET ARJAI, EGYESÜLJETEK! Magyar-szovjet együttműködés 
Budapesten tartotta ülését a szovjet-magyar 

vasuti közlekedési állandó munk acsoport 

A VASUTASOK SZAK SZ E R VEZET ÉNEK LAPJA 

A Magyar-Szovjet Gazda
sági- és Műszaki Tudományos 
Együttműködési Konnány'közi 
Bizottság VI. ülésén elfoga
dott megállapodásnak megfe
lelően 1968. június 17-20 kö
zött Budapesten megtartották XII. tVFOLYAM, 13. SZAI\I ·Ára 40 fillér 

Vasutasnapra 
l úlius 14-én tizennyolcadszor ünnepli az ország a 

vasutasok napját. Ilyen.kor azok is megkülönböz
tetett tisztelettel fordulnak a vasutasok felé, akik 

évközben csak közönyösen nézik nehéz, fáradságos mun
kájukat. A nagy család egészét illeti ilyenkor a dícséret 
a helytállásért. Az elismerés minden szolgálati ág vala
mennyi dolgozójának szól, mert ki itt, ki ott, a maga 
munkahelyén egy csavarja a nagy egész gépezetnek. 

A vasutas, az ember felé száll a mi köszöntésünk is. 
A dolgozó ember felé, aki éltetője, mozgatója, lelke a 
vasútnak, aki nélkül a legmodernebb gép, berendezés 
1s csak holt anyag. Mozdulatlan tömeg a megalkotó és a 
működtető, szolgálatába hajló ember nélkül. 

A mostani vasutasnap egy újnak, a gazdaságirányí
tás új rendszere bevezető évének egyik napja. Ha külső
ségeiben szerényebb is, mint amilyenek az 1950-es é,·ek 
elején ,·oltak, tartalmában több azoknál. Lassan meg
szokottá válik, hogy a külsőségek helyett többet törőd
jünk a lényeggel. Többet törődünk azzal, ami t:alóban 
előbbre visz, ami a szocializmus eszméinel, megfelelően 
az embert, a küzdő, dolgozó, alkotó, teremtő embert szol
gálja. E zt a célt segíti a gazdaságirányítás reformja és az 

ezzel összefüggő intézkedések sora. Mert nagy 
hiba lenne a gazdasági mechanizmus reformjá-

ban pusztán közgazdasági vagy szervezési-vezetési elgon
dolások. intézkedések rendszerét látni. Tcrmészeteöen ez 
is. De amiért foglalkozunk vele, az a szándék és felisme
rés, hogy a szocializmus elveinek megfelelően még job
ban középpontba kerüljön az ember. 

Szocializmust építő társadalmunkban minden förek
\·és a1·ra irányul, hogy még jobban megbecsüljü!, az em
bert. Jobban megbecsüljük mint te::melót, ami abban jut 
kifejezé,re, hogy jobban érvényesül a munka szerinti e1

-

osztás eli:e: aki többet ad a társad!!lomnak, az maga Is 

töhbd kap tőle. S jobban megbecsüljük az embert mint 
fogyasztót, amiből az következik, hogy a termelés nem 
önmagáért van. 

Azt mondjuk, hogy a ,•asutasnap a számvetés ideje 
is. Ha megvonjuk az egv c,v mérlegét, nincs okunk szJ
gyenkezésre. 1967-ben minden szállításra felkínált árut 
rendeltetési helyére touábbítottunk. Még pedig minden 
korábbinál gazdaságosabban. :Éppen ezért. annak elle
nére, hogy a tervezett árumennyisé"ll�I nem jelentkez
tek a száll(ttatók. az il7emi jutalék összege magasabb 
\'Olt az 1967-ben kifizetetlnél. 

P ozitív a mérlegünk, ha a vasutasokról való gon
doskodást nézzük is. 1967-ben közel 40 millió fo
rintot fordítottunk szociális beruházásokra. Az 

idén 59 millió forint a tervezett. Nem kis ;elentóségú az 
sem, hogy az év végéig a vasutas dolgozóknak egyhar
mada rátér a heti 44 órás munkahétre. Mintegy 7 ezer 
fóre tehető a közbeváltós rendszerben dolgozók száma. 
Valamivel csökkent az utazószemélyzet szolgálati- és 
t.ívolléti ideje. Különösen jelentős utóbbiaknál a rövide
sen bevezetésre kerülő, személyenként 150 forintot kitevő 
béremelés, amelynek évi kihatása 40 millió forint. 

Ojabb gépek, berendezések, munkaeszközök segítik 
a vasutasok munkáját. A múlt év végén jelenthettük, 
hogy Hegyeshalomtól Záhonyig villamosmozdonyok to
t•ábbithatják a szerelvényeket. S a villamosítás azóta is 
folyik. Minden esztendő új menetrendje egy lépést jelent 
előre az utazás körülményeinek ja,·ílásában, a menet
idők csökkentésében. 

A vasutasnap minden esztendőben kezdetét jelenti a 
forgalom emelkedésének, a szállítási feladatok sokasodá
sának. Az a tény, hog)• a kedvezőtlen időjárás miatt !ki
sebb a gabona és a gyümölcstermés. csak nö,·ell felelős
ségünket: minél gyorsabban, minél gazdaságosabban 
uállitsuk rendeltetési helyükre a terményeket. T udvalevő, hogy a gazdaságirányítás új rendszerére 

való áttérés elsö hónapjaiban a vállalatok egymás 
közötti és a kereskedelmi szervekkel kötött szer-

zödéseit a óvatosság, a várakozó álláspont jellemezte. 
Nos, az óvatoskodásnak, a várakozási időnek vége. :És 
ez az áruszállítás növekedését jelenti éppen abban az 
időben, amikor amúgyis csúcsidőszakról beszélünk. 

De nemcsak a teherfor�lom emelkedésével kell szá
molnunk. Már eddig is látható, hogy egy-egy hétvége 
újabb rekordot jelent a i;zemélyforgalomban. Ma méa 
fel sem mérhető az az utazási igény, amely a munkaidő 
csökkentéssel áll elö, egyrészt a pénteki hazautazók szá
mának nöuekedését•el, másrészt a meghosszabbodott hét
végi pihenők következtében. Központi iránvelv. hogy a 
munkaidó csökkentési terveket az üzemeknek a közleke
dési vállalatokkal egreztetni kell. Ez egyértelműen több
let feladatot jelent a vasúton. 

A várható körülményeknek korántsem teljes váz
lata is igazolia, hogy nem frázis, miszerint a tennivalók 
emelkedéséről van szó. De mint eddig szinte minden év
ben. az idén is bízunk a vasutasok helytállásában, 
munkaszeretetében, amely mindenkor átsegített a legne
hezebb időszakokon is. 

A z idei ünnepen 90 dolgozó mellére tűzik fel a ki
váló vasutas jelvényt, 230-an kapják meg az ér
demes vasutas kitüntetést. Ez a szám csak töre-

déke azoknak, akik élenjárnak a munkában. A kiváló 
dolgozó címmel kitlintetettek sem adhatják a derék 
hadr-ik csak elenyésző részét. :Éppen ezért csak jelké
pesnek foghatjuk fel a kitüntetéseket. Szól ez mindazok
nak, akik részesei eredményeinknek, annak, hogy ismét 
egy eredményekben gazdag év záró mezsgyéje lehet a 
XVIII. vasutasnap. 

1968. JúLIUS 1. 

LAPZÁRTA UTÁN 

a Szovjetunió Közlekedésügyi 
Minisztériuma és a Magyar 
Népköztársaság Közlekedés
és Postaügyi Minisztériuma 
közötti vasúti közlekedési ál-

OSSZeült a szakszervezet landó munkacsoport első ülé-
sét. A munkacsoportot vezet-

közp nnti vezetíísége I 
ték: szovje� r�ől .':· Gavri-
lov, a SzovJetumó kozlek.edés-
ügyi miniszterhelyettese, ma-

A szaks�r�ezet . központi gyar részről Rödönyi Károly vezetösége Jumus 28-an - la- . 
punk zárta után - ülést tar- nunlszterhely,ettes, a MA V 

tott. Az elnökségben helyet vezérigazgatója. 
f�_glalt dr. _Cs!l.nádi„ C?yörg_11 Az ülésen jóváhagyták az kozlekedés- es postaugyi m,- .. 
niszter, Rödönyi Károly mi- állandó munkacsoport ugy
niszterhelyettes, a MAV vezér- rendjét és munkatervét, to
igazgatója, Pá:?-:i Béla alelnök, vábbá megvizsgáltak egy sor 
Szabó Ant.al fot1tkár és Gulyás 

fontos k ,,;, d • t melyek a János titkár. �r es , 

Az ülést Pánti Béla alelnök Szovjetunió és Magyarország 
nyitotta meg . Üdvözlő szavai vasúti közlekedésének együtt
után ismertette a napirendet, , működését érintik. 
majd átadta a szót Szabó An-

1 
. k t tal fötitkárnak, aki a két ülés Az allandó mun acsopor 

között végzett munkáról és a ülése a kölcsönös megértés és 
magyar szak ·zervezeti mozga- a baráti együttműködés légkö
lomban vég_bement f?�_tosabb rében folyt le. eseményekrol adott taJekozta-
tót. Ezután Rödönyi Károly 
miniszterhelyettes ismertette 

Az első félévben 

v. Gavrilov, szovjet közlekedésügyi miniszterhelyettes beszé
det mond, mellette Rödönyi Károly miniszterhelyettes, a l\lAV 

vezérigazgatója. 

a 44 órás munkahét nagyobh 
méretű kis::élesitéséről kés=illt 
elóter jesztéet. E szerint ;úli1, 
1-tól 60 ezer vasutas dolgozik 

1 csökkentett munkaidőben. 
A harmadik napirend kere

tében Gulyóc. Járlos szú.mri1! · 
be a ,·asu\a�ok túrsadalomb!z
tosítási és egészsl�iigyi el!,í
t:ísa terén vé�zett munki:r�: 

kevesebbet szállítottunk a tervezettnél 

A központi vczető.,'1;;: ülé.;"-öl 
lapunk kü\·ctkező sz..-\mf1b:ir: 
részletesen beszámolunk. 

Lindner József vezérigazgatóhelyeHes nyilatkozata 

Szeptember 8-17 

brnói vásár 

A hagyományos őszi, brnói 
nemzetközi vásárt ez évben, 
szeptcm ber 8 és 17 között 
rendezik meg. A vásár kettős 
jubileum Csehszlovákia 
megalakulásának 50. és az 
első nemzetközi gépkiállítás 
10. évfordulója jegyében zaj
lik le. A kiállítás iránt, mint 
azt a Csehszlouálo Szocialt&ta 
Köztársaság budapesti nagy
követségének kereskedelmi 
tanácsosa, Frantisek Hála saj
tótájékoztatón közö�te az új
ságírókkal, igen nagy az ér
deklődés. 

Ez év januárjától, az új 
gazdaságirányítás bevezetésé
vel megszűnt a központi szál
lítástervezés. Ez azt is jelen
tette, hogy a vasutasoknak, a 
kereskedelmi dolgozóknak az 
elöző évekkel szemben, hatha
tósabb, te\'ékenrebb munkM 
kell, illetve kellett végezni. 
Az elmúlt napokban felkeres
tük Lindner József vezérigaz
gatóhelyettest és arra kér
tünk választ, hogy a vasút el
ső félévi szállítási teljesítmé
nye megfelel-e a várt követel
ménynek? 

Úi metodika szerint 

- Január elsejétől, a gazda

ságirányítás új rendszerében 
az áruszállitási tervek meg
állapításánál új metodikát 

kellett all,almazni. - kezdte 
nyilatkozatát a vezérigazgató
helyettes. A központi szállítá
si tervek helyett a szállitásf 
igényekre vonatkozó informá
ciókat közvetlenül a fuvaroz
tatóktól gyűjtöttük be. A fu
varoztatóknál jelentkező kez
deti nehézségek és bizonyta
lanságok következtében az ál
taluk beküldött szállítási igé
nyek jóval alacsonyabbak vol
tak, mint az 1967 első negyed
évében. lgy a vasútnak is az 
1968 első negyedévi áruszállí
tási ten•ét mérsékeltebben 
kellett megállapítani, mint 
azt 1967-ben tettük. A bázis 
26 miLlió 640 ezer tonná;ával 
szemben az első negyedévben 
a tervet 26 millió 100 ezer ton
nában állapítottuk meg. Ezt 
az alacsony tervet tel;esitet
tük túl 774 ezer tonnával. 

-------------------------"""t Ha a tervszámokat hasonlít-
juk össze, akkor kedvező a 

újjászületik a szobi f övonal 

A pályaépitóknek a honvéd�ég műszaki alakulatai is segf
tenek a szobi fóvonal korszerűsítésében. 

Riport a 3. oldalon 

kép, viszont 1967 első negyed
évéhez viszonyítva csak 234 
ezer tonnával szállítottunk 
többet. Ehhez a túlteljesítés
hez hozzájárult az első négy 
hónapra meghirdetett fuvardíj 
kedvezmény is. Előnyösen ala
kultak a tranzitszállitások és 
az importszállítások is. Az el
só negyedévi kedvező ered
mények után azonban április 
és má;us hónapokban már az 
elmúlt év hasonló időszakához 
viszonyítva 160 ezer tonnával 
szállítottunk kevesebbet. Jú
niusban pedig az előzetes 
becslések alapján 5-600 OOO 
tonnával fogunk kevesebbet 
száll!tani, mint ahogy azt ter
veztük. Ez azt jelenti, hogy 
az első félévben mind a ter
vet, mind a bázis időszakot 
figyelembe véve lemaradás 
lesz. 

- Véleménye szerint mi a 
lemaradás oka? 

- Erre a kérdésre nehéz 
egyértelműen válaszolni, mi
vel a lemaradásnak több ob
jektív és szubjektív tényezője 
van. Egy . bizonyos, még nem 
tudunk kellően kereskedni. 
Nehéz megszokni, hogy a fu
varokat ?Ullkünk kell „szerez
ni", hogy a szállító partnert 
lehetőségünl,höz mérten leg
gyorsabban és legpontosabban 
kell kiszolgálni. Eppen ezért 
egyik legfontosabb feladat: 
fokozni a kereskedelmi tevé
kl!n11séget. Az új gazdaság-

irányítási rendszer nemcsak a 
szemlélet változását követeli, 
hanem a gyakorlati munka, a 
végrehajt.ás változását is. ,Jó 
partnereket, szállitófeleket 
kell szerezni, mert csak így 
tudjuk a tervet teljesíteni. 
Nem győzöm hangsúlyozni: 
megszünt a központi szállít�s 
tervezés, van ugyan fuvaroza
si kényszerünk, de ez nem fe
dezi a szállitásra tervezeti 
árumennyiséget. 

Nagy feladatok előtt 
- Ha összehasonlítjuk az 

elmúlt év azonos időszakait az 
1968-as tervekkel, milyen kö
vetkeztetéseket tudunk mind
abból levonni? 

- 1967 első negyedévében 
az éves áruszállítási tervnek 
23,1 százalékát kellett elszál
lítani. 1968-ban csak 22,5 szá
zalékát. (Ez is az alátervezés
nek tudható.) A második ne
gyedév már erősebb volt. Míg 
1967-ben 25,1 százalékot szál
lltottunk az éves tervmennyi
ségből, addig ebben az évben 
25,3-at. Legerösebb a har
madik negyedév lesz, mert a 
bázis időszak 25,9 szá-zaléká
val szemben 26,3 százalékot 
kell elszállítani. A negyedik 
negyedév 25,9 százaléka meg
egyezik a bázis időszak 25,9 
százalékával. Mint a számok 
is mutatják, az elkövetkezen
dö idószaJkban a tervezett be
vétel és a ten•ezett nyereség 
érdekében ;óval nagyobb szál
lítási feladatokat kell megol
danunk, mint az elmúlt évben 
és ez év első felében. Fokoz
nunk kell a fuvarozó tevé
kenységet és jobban ki kell 
használni a rendelkezésünkre 
álló eszközöket. 

Nagy gondot okoz az is, 
hogy a szállítási igények dön
tő súllyal keddtől péntekig je
lentkeznek. Ez alatt az idő 
alatt csúcsforgalom van a va
sútnál, míg szombaton, vasár
nap és hétfőn nagyon kevés a 
ki- és berakás. Arra kell tö
rekedni minden vasutasnak. 
minden vezetönek, hogy a 
szállító partnerek, a hétvégi, 
az ünnepnapi és a hétfői szál
lításokat is szorgalmazzák, és 
arra, hogy a csúcsforgalmi 
időszakban jelentkező igénye
ket maradéktalanul kielé

gítsük. Ez utóbbi minden va
sútas érdeke, feladata és kö
telessége - fejezte be nyilat
kozatát Lindner József vezér
igazgatóhelyettes. 

Szerényi József 
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Bátrabban, 
igényesebben 

l Egészségügyi vetélkedö 
1 A deb,·eccni járműj<wít< 

üzem vezetői, szakszern�zeti 
bizottsága és egészségüg, · 
szerTe! egészségügyi és mun
kavédelmi vetélkedőt rendez
tek. A vetélkedő célja a ne,·e
lés, az egészségügyi munka és 
b3.lesel.v4delmi előírások be
tartat�a és i<mertetése volt. 

Sikerrel _zárult a szakszervezeti 
tagok a lapfokú pol itika i  oktatása 

A Keleti párlbi:::ottsága megvifolta 

a s:::aks:::erve;:etbe11 dolgozó komm1mistál. mu11ká.iát A rntélkedőt széles körü 
e-gt:szs{güg,,-i munl{a e�Ozt� 
n1eg. Ápdli ban íilmvetít.e.�s�l 

fordul, hogv döntések előtt a egybekötött eg�sz.ségü;!1•i anké
dolgozók véleményének kiala- t<;t _ t�t-tottak, ahol a . foglalk<;
kítására a szakszervezeti bi- zus,. 1lJ(et1·e a gya_kon bete,gse
zottságnak, műhe!ybizottság- gel�röl _ -�se'.t . szo. �z 

-� u
zem 

nak nincs ideje, lehetősége. �geszsegugy:, es munka�_-dell:,1.; 
Ká,·os /iatással van a szocia

. 
-

, 
sz:ak!',mbere1 . a vetélk!;aore l t:,· 

lista öntudattal végzett mun- kerdést ál ltto�tak _oss_-re _es 
kára. hogy az anyagi és er- ezekből a kérde,eklJ<!l nz.sgaz

_:-
1,ölcsi megitélé$ mérlegelését tak a ,·ersenyb-en resz1;_ v�,·� 
sokszor a dolgozók bevonán I dolgoZ;'i!,._ "!- _ 1.·e1·�enyzok . K;', 
nélkül kénytelenelc megold<.- egészsegugy, es ket munkave-
ni. :lelmi kérdést kaptak. 

Volosino,•szki János 

·szak.szervezeti szervein� 
aJapos irány'ii..ó, .�erve�o 

és segitó 1nunkt�ját, a propa
gand1stak jó fc!J�&z�iltség,�t, 
\el�:iis!1��re!ec;. o�lna.do teYe
kenységét tül;:röz.i, hogy az 
1967 /6�-as oktatási évben e-red
ményesen zó rult a �:;aT,s::�7:ce: 
zeti taqok alapfoku p?litikrn 
képzése. 

A szakszervezeti bizot tsi.lgok 
mega1'3porott. körülteki ntő, a 
pár�- és egyéb társadalmi szer
ve�dtel jól ö-sszeh.:in.golt szer
vező munkájának tulajdonít
ható hoőv a megs�ervezett 
ta,,f�l;;am�/c közti! csak néhány 
ke,·ült összevonásra. Ez sem 

érintette a hallgatók szá.msze
�ü változáoát. mert amennyien 
elmaradtak az oktatásról, leg
alább annyian utólag csatla
koztak is. 

Különösen nagy volt az ér
deklődés a szocialista brigá
do!, részfről. több helyen bri
"ádvállalásk6.�t te,tületileg 
�ettek részt ebben az oktatási 
formúb:i.n. 

A. politil:ai tömegoktatás si
herét a szakszervezeti szervek 
alapos előkészítö munkáján 
ttU ndaymértékben segítette a 
tematikában szereplö anyagok 
tari.'.Llma is. A foglalkozásokon 
a szocializmus telje. felépíté.sÉ
Yel üssz�függő olyc.n idó:;zerú, 

sai á!tal meghatározott neve
lési célolc - mint a dolgozók 
icl-eológi:zi. po!itikai, erkölcsi 
fej!5désénck növf!lése szabják 
meg. Ebben az oktatási for
mába változatlanul a pártok
tatásban részt nem vevő szak
szervezeti t.agokat kell be\"on
ni. Az előző é1·hez viszonyít,·a 
a résztvevők számát nem kell 
'1övelni. Ez term�zeksen nem 
ielenti azt. hogy bejáró és 
száUáshel?en lakó dolgozók ré
szére, ahol eddig nem volt, ne 
�zet-vczzenek új tanfolyamot. 

A KELETI CSOMOPONT 
üzemi pártbizottsága a pálya
udvar szakszervezeti bizottsá
ga titkárának jelentése alap
ján megtárgyalta az állomás 
szakszervezeti szerveiben dol
gozó kommunisták tevékenysé
gét. A pártbizottság arra volt 
kíváncsi, hogy a szalcszervezet
ben dolgozó lcommunístálc ho
gvan állnalc helyt, felisme,-ik-e 
időben a jogos igényeket, azok 
megvalósításán következetesen 
mu,ikálkodnal,;-e és e tevé
lcenység során élnek-e törvé
nyes jogaik/cal?  A jelentésben 
6 szakszervezeti bizottsági, 12 
műhelybizott.sági tag és 5 szak
szervezeti bizalmi munkája 
nyert alapos elemzést. A je
lentés és a végrehajtó bizott
ságon kialakult vita őszinte 
légköre sok megszívlelendő 
tanulsággal szolgál. 

AZ IRASOS JELENTÉSHEZ 
számos kérdést tettek fel a 
végrehajtó bizottság tagjai és 
a meghí,·ottak. A ,;ita kü.!ö
nösen sok tanulsággal szol
gált. S mert a jelentés a gyen
geségekre, a szakszervezeti és 
gazdasági ,·ezetők tevékenysé

---------------------------7 társa-dalmi. gazdasági. politikai 
kérdésekkel és szakszervezeti 

Az előző évinél is nagyobb 
gondot kell fordítani a 

foglalkozások színvonalának, 
hatékonyságának nö,·elésére. 
Ha egy szakszervezeti bizott
ságnál több tanfolyamot indí
tanak a résztvevők felkészült
ségét figyelembe véve, azonos 
képzett<égű dolgozók csopor!o
sításárnl, differenciáltan kell n 
politikai oktatást szervez!1i. A 
tapasztalatai� azt igazoljá1<, 
hogy egy-egy csoportot 15-20 

fő részvételével célszerű indí
tani, így nagyobb lehetőség 
1:an a vita kibontakozására. 

1 01 ezer forint a szolidaritási alapra 

A jelentés és a vita egy
aránt arról tanúskodott, hogy 
a szakszervezeti tisztségekben 
levő kommunisták szakmai, 
politikai fel készültsége jó. A 
szakszervezet! tagság többsége 
társadalmi tevékenységüket 
megfelelőnek tartja. Munká
juk. főként az é1·dekvédelmi és 
politikai nevelő munkát ille
tően azonban kívánnivalót 
hagy maga után. Hiányzik a 
szakszervezeti bizottságban 
dolgozó kommunisták egy ré
szében a kezdeményezés. Az 
érdekvédelmi munkában sincs 
mindig kellő előrelátás, követ
kezetesség. Több kommunista 
politikai tevékenysége nem áll  
a kívánt színvonalon, felké
szültségük, tudatosságuk, vita
készségük javításra szorul. A 
politikai ne,·elés számos terü
letét az elmúlt időben elha
nyagolták. 

gének gvengeségeire is nyíltan Mint arról már a Magyur 
rámutatott, mit aki úgy vél- Vasutas hasábjain i� �esz.é,
te. hogy a szakszervezetben 

I 

moltunk. a Dunakcs=i Ja,.,nu.
dolgozó kommunistái, és a javító üzemben május 10-én 
g:::zdasági ,·ezetők között va- megtartott bé-�e nagygy�J';s�l 
!ami szemé'veskedé� bontako- a vietnami ncp megseg1tesere 
zik ki. Pedig csupán elvtá1:si .  l szolidarit�si  hónap _),ezdődöt_t. 
nyílt nta, hasznos kommums- A dolgozok keresetuk 2 sz�
ta párbeszéd volt az a három zal„kát ajánlották fel a szolt
óra. amely a határozathozatalt daritási alapra. 
megelőzte. Most arról adhatunk hírt, 

A vitában sokan hangsú- · hogy a szolidari tási hónap -
lyozták, hogy a fejlődés elle- mint a vasút egyéb más szol
nérc. magasabbra kell emelni gálati helyein is - Dunake
a kommunista szakszervezeti szin eredményesen zárult. A 
funkcionáriusok/cal szemben szolidaritási akcióban a jár
támasztott követelményeket. müjavító dolgozóinak 96.5 
Annál is inkább, mi,·el még százaléka vett részt. Csak a 
nem szereztek én·ényt minden betedek és a hosszabb ideig 
területen a szakszervezeti cso- egés�gügyi szabadságon lé
poti:ok és bizalmiak jogainak. vők nem tehettek ele:;et a 
kötelezettségeinelc Javítani felajánlúsnak. A végleges 
kell a sza/cszcrv2zeti bizottság adatok szerint a:: üzem lcol
lcol!elctív munlcáját, a tagok lektivája 101 565 forintot fbe
egyenjogúságának erősítése tett be a vietnami csekks:::ám
mellett növeln i  kell az egyes lára. 
tagok személyes felelősségét. 

A Törekvés Művelődési 
Tuyet és Chi tánca. 

A SZAKSZERYEZETEEN 
dolgozó kommunisták tevé
kenységét hátráltatja, hogy a 
killönböző gazdasági beosztá
sokban levő kommunisták sem 
járnak elöl jó példával a tör
Yényesség kérdéseiben, a szak
szervezeti bizottság, műhelybi
zottságok és tisztségviselők 
észre,·ételeinek megvalósításá
ban. Több középvezető nem 
kéri. vagy ha ké1·i, nem mér
legeli, még kevésbé valósítja 
meg a szakszervezeti bizal
miak, m-űhelybizottságok ész
Tevételeit. Vannak olyan gaz
dasági vezetők, akik a dolgo
zók nevében jogos érdekeikért 
eljáró szakszervezeti tisztség
,·iselők fellépését ma is kö
zönnyel fogadják. 

Több fi�yelmet kell fordítani 
a műhelybizottságok önálló-• 
sá?ára és hatáskörük sértés 
nélküli é1·vényesitésére. 

Minden területen bátrabb
nak, igényesebbnek kell len
niök a szalcszervezetben dol
gozó kommunistáknak - fog
lall állást a pártbizottság. Töb
bet kell tenni a fegyelem ja
vfü\sában is, mert van még 
későnjáró, igazolatlan mulasz
tó és szolgálatban leittasodó 

Rázban rendezett Budapest 
Törekvés-tánckar szólistái Tianoiért kiállítást több mint :Z. e;eményhez i llő, színvona-10 ezren nézbé-k meg. A kiál- ő l ítás május 21-én a budapesti las műsort adtak el . 

A gazdasági vezetők gvak
ran felsőbb intézkedésre hivat
kozva, nem adnak lehető.séget 
az üzemi demokrácia, a szak
szervezeti alapszabály által 
támasztott követelmények tel
jesítésére. Még gyakran elő-

dolgozó is. 

INDOKOLTNAK LATTA a 
pártbizottság, hogy a pálya
udvar pártalapszervezete, a 
szakszervezeti bizottság és a 
KISZ vezetői az eddiginél 
rendszeresebben tájékoztassák 
egymást a közvetlen megvaló
sításra váró munkákról. Helyt , 
adott a pártbizottság annak a 1 
kérésnek is, hogy a jelenleg 
konkrét pártmegbízatás nélkü
li kommunistákat küldjél, a 
szakszervezetbe dolgozni. 

Kovács JJnos 

Országos targoncavezetői 

verseny 
A Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség Központi Bi

zottsága patronálásával a Gépipari Tudománros Egyesille! és 
Csomagolási Intézet 1968-ban megrendezi az Orszagos 
targoncavezetői versenyt. 

A verseny három kategóriában kerül lebonyolításra : 
1. Villamosmotoros 1500 kg teherbírású targoncával, 
2. Belsóégésű motoros 2000 kg teherbírás.ú, emelőküllős 

targoncával, 
3. összetett verseny; a versenyzők mindkét targonca

típussal versenyeznek. 
Az első két kategóriában az I. díj 3000 Ft 

II. díj 2000 Ft 
III. díj 1000 Ft 

A harmadik kategóriában az I.  díj 4000 Ft 
II. díj 3000 Ft 

III. díj 2000 Ft. 

A 4., l!� 6. helyezettek oklevelet kapnak. 
Az összetett verseny győztesei részére, amennyiben a ver

seny folv.a,;z-.á.n a nemzetközi színtnek megfelelő teljesítményt 
nyújtják a szervező-bizottság lehetőséget kíván biztosítani 
arra, hogy Padovába·,i (Olaszország) októberben megrendezés
re kerülő Nemzetközi targonca.vezetői versenyen részt vehes
senek. 

A versenyre való jelentkezés vállalatok útján történik. A 
jelentkezés határideje: 1968. VII. 15. A versennyel kapcs�la
tos részletes felvilágosítást a vállalatok illetékes szervei es a 
budapesti v megyei KISZ-bizottságok adnak. 

tei'iileti bizottság szolidaritási Felejthetetlen élményt je
nagygyűlésével egybekötve lentett ,·alamennyi résztvevő
nyílt meg. A szolidaritási nek a Tuyet és Chi leánytest
gyúlés kiemelke�ő ��éni;:e vérek megható erejű tánca, 
rnlt a '.före/wes-studw mu- l"alamint Thaivh és Duch Ta
sora, amelynek J,eretei.n belül Ting énekszáma. 

A Táncsics Könyvkiadó 

szakszervezeti kiadványa i 

Családvédelmi kézikönyv 

Az összeállitás a csalá<lok 
védelmét szolgáló jogszabá
lyokat, rendeleteket témakö
rönként csoportosítva, szak
szerűen és közérthetően ma
gyarázza. 

Ismerteti a terhes nők és 
kisgyermekes anyák védelmé
re, a házasságkötésre, a házas
ság felbontására, a közös 
gyermek elhelyezésére, az 
örökbefogadásra, a tartásköte
lezettségre, a családi pótiékra 
vonatkozó rendeleteket. Tár
gyalja a sokgyermekes anyák 
jutalmazásával, a katonai szol
gálatra bevonultak és család
tagjaik véde1mével kapcsola
tos jogszabályokat. A kézi
könyv külön fejezeteket szen
tel a gümőkóros betegek vé
delmére, az alkoholizmus el
leni küzdelemre, a garázdaság 
megfékezésére szolgáló rendel
kezések tárgyalására. Megta
lálhatók a fiatalkorúak érde
kében hozott különböző rende
letek Is, mint pl. a fiatalk01"ú• 
ak elleni búncselekményekről, 
a. fiatalkorúak munkajogi vé
delméről stb. szólóak. Helyt 
kaptak a könyvben azok a 
törvényes előírások is, ame
lyek az öregek és munkaképte
lenek védelmét és szociális se
gélyezését, gondozását szabják 
meg. 

Dr. Molnár Dániel: 
Munkajogi gyakorlatok 

A szerző a munkáltató és a 
dolgozók között munkaügyi 
vitaként előfordult vagy fel
merülő vitás kérdések közül 
azokat gyűjti össze a kötetben. 
amelyek megoldása a vállalati 
vagy területi munkaügyi dön-

tőbizottságok, illetve a. társa
dalmi bíróságok feladata. Az 
1968. január l-én hatályba lé
pett Munka Törvénykönyve 
rendelkezéseit figyelembe ve
vő összeállítás konkrét meg
oldásokat közöl, ismerteti 
egyes esetek helyes joggyakor
latát, s tanulságképpen olyan 
munkaügyi vitálrnt is bemutat, 
amelyekben illetéktelen dön
tés született. illetve törvény
telenül j!\rtak el. 

Befejezésül iratmintákat kö
zöl, melyek a munkaügyi dön
tőbizottság vagy társadalmi bí
róság egy-egy tárgyalásáról 
készült jegyzőkönyvet, hatá
rozatot tartalmaznak. 

Kézikönyv 
a Munka TörvénykönyJe 

alkalmazásához 

A kötet a Munka Törvény
könyvét és végrehajtási ren
deletét magyarázza. Először az 
általános rendelkezéseket is
merteti. A munkaviszonyt tár
gyaló fejezet a munkaviszony 
fogalmát, fajtáit, létesítését, 
módosítását, megszűnését, va
lamint a dolgozó és a vállalat 
jogait és kötelességeit részlete
zi. A következő fejezetek a 
munkaidővel, továbbá a pihe
nőidővel és szabadsággal kap
csolatos rendelkezéseket ma
gyarázzák. Foglalkozik a mun
ka díjazásával és az egyéb 
juttatásokkal, taglalja a to
vábbtanulás. a munkavéde
lem, a fegyelmi és anyagi fe
lelősség, valamint a munka
ügyi viták kérdéseit. Részle
tezi a szakszervezetek szerepét 
és feladatait a Munka Tör
vénykönyve alapján, továbbá 
a kollektív szerződésre vonat
kozó rendelkezéseket. 

feladatokkal fog!al!rnztak. 
amelyek közvetlenül érintik és 
ér-del:Iik a dolgozókat. 

Az oktatási anyagok témái 
iránti érdek}ódt.� követ:iazté
ben sok ala()<szervezetnél a 
tervezettől eltérően több tanlo
lyamot kellett indítani. 

A szakszervezeli bizottságok 
nyih·ántar!ása sze1;nt a hall
gató/e Sú-85 szá;;aléfoa rend
zzeresen megjelent a foglalko
zásol:on. Különösen azok iránt 
a témák irá'I'.lt volt nagy az ér
deklődé3, amelyek iclő3zerüsé
güknél fogva szorosan össze
függnek mindennapi életünk
kel. Ilyenek a Munka Törvény
könyve. a kollektív szerződés, 
az egyszemélyi vezetés, az 
üz�mi demokrácia. é-Jetszínvo
nal-politikán-k stb. Ezeknél az 
előadásoknál sok kérdés, Yéle
mény hangzott el. Olyanolc is 
elmentek a foglalkozásokra és 
bekapcsolódtak a -i:itába. alcik 
egyébként ebben az oktatási 
formában nem vettek részt. 

M
ost, amikor az 1967 /68-as 

oktatási év sikeres befe
jezéséért a szakszervezeti szer
�elmek és a propagandistá/G
nal: elismerésünlcet fejezzü.1; ki 
a végzett munl:áért. egyben a 
figyelmültet is felhívjuk. hogy 
időben lássanak hozz:'.! a követ
kező oktatási év előkészítésé
hez. 

Az elmúlt oktatási év t:i
pasztalata is azt bizonyítja, 
hogy a pártszervekJ,el. egyéb 
mozgalmi szerYekkel jól ösz-
.�zehangolt, időben megkezdett 
S7.ervező munka jó alapot te
remt a politikai oktatás sike-
réhez. 

A kö,-etkező oktatási év elő
k«Sszítésfvel és feladataival 
kapcsolatosan a múlt oktatá�i 
év előforduló hiányosságait is 
figyelembe véve néhány fon
tos szempontra hívjuk fel a 
szakszervezeti szervek figyel
mét. A szalcszervezeti tagok 
alapfokú politikai képzésének 
feladatát az 1968/69-es oktatá
si évben is az MSZMP IX .. a 
szakszervezetek XXI. és szak
szervezetünk VII. kongresszu-

Az új oktatási év tem..'.ltiká
jának egyes anyagai, mint 
például a Munkaidö és pihe
nöidö, A gazdasági reform egy 
éve, Az 1969. évi népgazdasági 
fel.adatai:, vagy a Dolgozó, mint 
termelö és fogyasztó, a propa
gandistáktól konkrét érvelést, 
magyarázatot kíván. 

A politikai tömegoktatás cél
ját és feladatát figyelembe vé
ve szakszervezeti sze1-veink 
tanfol11amohat csak ott inditsa
nalc. ahol ann,al, minden előfel
tétele megvan. Különösen fon
tos jól felk-é,zült, hozzáért.6 
propagandisták biztosftása. 
Ezért azokat a propagandistá
kat, akik az előző oktatási év
ben jó munkát végeztek, újra 
fel kell kémi a feladat ellátá
sára. A technikai előfeltétele
ket is időben biztosítani ke!L 

A z oktatás szervezésénél 
most is jó együttműkö

dést kell teremteni a pártszer
vezetekkel cs egyéb tömegszer
vezetekkel. Az egységes politi
kai oktatá;,i terv kialakításá
hoz járuljanak hozzá alapszer
veink azáltal, hogy a Társad,11-
munlc idöszcrú kérdései tanfo
lyamok tervét és ebben az esz
tendőben már az ismeretter
icsztő előadások tervét is idő
ben bocsássák a pártalapszer
vezetek rendelkezésére. A terü
leti bizottságok az i!letÉ'k�s 
SZMT-kel időben vegyék fel a 
kapcsolatot, a politikai tanfo-
1yamok propagar.distái képzé
sének egyeztetése céljából. 

Az oktatási munka eredmé
nyesebbé tétele érdekében 
mi!1den szakszervezeti szerv 
ha�ználja jól fel a múlt évben 
szerzett tapasztalatokat és al
kalmazza az előző évékben jól 
bevált módszereket. 

· Ezüstplakettes szocialista brigádok 
A ferencvárosi pályafenn

tartási főnökség X-es pálya
mesteri szalcaszánalc hét szo
cialista. brigádja ebben az év
ben nyerte el a szocialista bri
gádoknak kijáTó ezüst plaket
tet. A szocialista pályamesteri 
szakaszra ebben az évben 
nagy munka vár. 35 ezer tmk
munkaórában vállalták a Kő
bánya-Hizlaló állomás fe.Tvéte
li épületének és a III. pálya
mesteri szalcasz lalctanyájá
nak tatarozását. 

Az első félévre ebből a vál
lalásból 11 ezer órát terveztek. 

Eddig 20 600 órát teljesitettek. 
Ez a kiváló eredmény annak 
köszönhető. hogy a szocialista 
brigádok Gábor Gusztáv fő
pályamester irányításával Iá
tűnően szervezték munkájukat. 
A munkaidejüket szinte 100 
százalékig kihasználták és úgy 
csoportosították a munkát, 
hogy kiesett óra ne legyen. 

A brigádok közül dicséretes 
munkát végzett Kálmán Lajos 
kőmüves brigádja, de Jól dol
gozik Tóth Pá! vízszerel§, 
Szántö Péter asztalos- és Szi
•·áki József festőbrigádia is. 

Molnár Árpád 

Szocialista brigádvezetők 
munkaértekezlete 

Az m1gyalföldi páilyafenntar
tási főnökség szocialista bri
g,ádvezetói értekezletén vitat
ták meg az eddig végzett mun
kát és a soron következő fel
adatokat. Ez az értekezlet 
egyébként első ilyen megbeszé
lése volt az óbuda.-D,:iroq
Esztergom-Tokod vonalon 
dolgozó pályafenntartási szo
cialista brigádok vezetőinek. 

Bangó Sándor főigazgató. a 
főnökség vezetője köszöntötte 
a brlgádvezetőket, majd Che-

mez Dénes szb-titkár beszélt a 
munkaverseny megváltozott 
szerepéről, Elmondotta többek 
között, hogy eredményes mun• 
kájukért ebben az évben a 
XVIII. vasutasnap alkalmával 
három brigád veszi át az 

aranyplakettes kttűntetést. 
Megemlítette azt is. hogy eb
ben az évben a Kiváló főnök
ség cím megszerzéséért is 
eredménye,;en harcoln,ak a 
szocialista brigádok. 

Csepel Ernő 
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Továbbra is kísérleti jelleggel . • • 
A 

llossznl rajtolt az új munkarendben 
., 

, 
.. 

a lU A.V GepjavÍtÓ Uz �m 
Az utóbbi években nemigen fordult elö, hogy a l\lAV Gép

javító Ozem ne teljesítette volna maradéktalanul a feladatát. 
Ez is közrejátszott ahhoz, hogy január l-én, a vasút üzemel 
közöU az elsökként - kísérleti jelleggel - bevczethették a 
44 órás munkahetet. S most, fél esztendővel azután, hogy 
csökkentett munkaidőben dolgozna,k, nem az újabb eredmé
nyekr61, hanem a gondokról - a lemaradás1·ól kell írnunk. 

ges, s június végéig már be is 
pótoltuk. Nálunk egy-egy be
rendezés elkészítési ideje 3-8 
hónapig is eltarthat, ezért i s  
volt korai 4 hónap után idő
arányos eredményt remélni . . .  

Sorra vesszük a Ma{lyar 
Vasutas január 15-i számában 
ismertetett műszaki intézke-· 
déseket: 

- Az újorinan szervezett 

kedvezményről lemondaniuk 
jövőre sem. 

Arra természetesen nincs 
biztosítékuk„ hogy a mun.:-ül� 
elvándorlás nem folym;odik 
A kilépések okainak elemzé�e 
még hátra van - de ez nem
csak a Gép,iavítö üzem (el
adata. Az új gazda;,ágirányi
tási rendszerben mind t;jbb az 
anyagilag kedvezőbb munka
lehetőség. S ezt nem lehet r1-
gyelmen kívül hagyni ! Kár 
lenne, ha a több éves munká
val szervezett és összeszokott 
gárdák - mint a l\�AV Gé?• 
jav[tó is - idővel szethullan,,
nak 

- Földes -

- Nehogy elárulják, hogy már megérkeztünk, még _nincs ké
szen a vacsora. l\'Iozgassanak egy kicsit a tartalckkal. 

(Pusztai Pál rajza) 

Január elején Dér· Sándm 
igazgat.ó és VároSi István szb
titkár ismertette azokat a mű
szak;; int.ézkedéseket, amelyek• 
kel a kieső, núntegy 160 ezer 
munkaó1·át igyekeznek pótol· 
ni. Most ismét őket kerestill, 
fel. hogy tájék-0ztassanck 196fl 
eddigi eseményeh·ől, s azo:!<:ról 
a tervekről, amelyek lehe,tővé 
tehetik, hogy 1969. január 1 · 
tői már végle{lesen 44 óra le
gyen a lieti 11iim1:aidö a Gép· 
javítóban. 

központi hajtómű.gyártó- ---------------------------------------

Létszámhiány, 
munkaerő-vándorlás 

részleg valamennyi feladatát 
teljesítette. A gépműhelyben 
a m-űvezetés szakmásítása 
ugyancsak meghozta a várt 
eredményt, s helytálltak ott 
az itj esztergályos brigádok is, 
habár ők szintén létszám
hiánnyal küszködtek. A gép
m-űhely rendszeresen 105-106 
s::ázalékra teljesítette a tervét. 
Bevezettük az önmeó.:ást. Am 
ennek a;:; eredménye csak a.: 
év vége felé derül lci. 

Keszthelyi változások 
100 személyes öltöző-mosdó 

Virágoskert a fatelep /,elyén 
Az lett! De hogyan? 
Hog_v a fatelep kiköltözhes

sen, előbb fel kellett tölteni 
egy mocsaras, elhagyott terü
letet, a vasút és a Balaton kö
zi.itt. Azután parkosítani kellett 
a felszabadult teiiiletet. Mind
ezt a szocialista brigáde>k vé
gezté:,, társadalmi munkában. 
Itt, a n.ap!óban ez áll: egyszer 
7850, s egyszer pedig 11 200 óra 
társadalmi munkát véoeztek, 
összesen 95 250 fo-rint érték
ben. 

- Amikor este leteszem a 
szolgálatot, az a szórakozásom 
- mondja az állomásfőnök, 
aki még talán mindig vissza
sírja virágait, badacsonyi házi
kertjét -, hogy kezembe ve
s=em a locsoló tömlőt s öntö
zöm a gyepet, a virágokat. 
Ilyenkor az enyém is ez a ha
talmas, szép, a mi szocialista 
brigádjaink által teremtett 
keszthelyi park. Hát nem ter
mészetes, hogy büszkék va
gyunk rá, valamennyien? 

(-ács) 
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108 személyes 
munkásszál ló 
A vasutasokról történő fo

kozott gondoskodást a szom• 
bathel vi igazgatóság területén 
is év�·ől évre le lehet mérni. 
Különösen az utóbbi két év
ben épült számos egészségügyi 
és szociális létesítmény. Ezek 
közül is kiemelkedik a veszp-
1·ém i és a tapolcai orvosi 
rendelő. Most újabb szociáiis 
létesítménnyel gyarapodott az 
igazgatóság. Szom bathelyen, 
több mint 4 millió forintos be
ruházással elkészült a 108 sze
mélyes m1w lcásszá!Ző. A két
emeletes épület négyszintes 
kialakításával, gőzfűtéses, hi
deg- és melegvizes lehetősé
gével kulluráltságával máso
dik o'tthona lesz majd az Épí
tési Főnökség fel- és magas
építményi dolgozóinak. 

A munkásszállónak 27 lakó
szobája van. Társalgója 48 
négyzetméter alapte1iiletű. Az 
új létesítmény átadására a 
XVIII. vasutasnap all<almából 
kerül sor. 

46 év 
� gyalupad mellett 

Több mint négy évtizedes, 
szorgalmas munka után Lo
vász János a tapolcai pálya
fenn tartási főnökség asztalosa 
nyugalomba vonult. 1922-ben 
került a MAV-hoz és azóta hű 
maradt a vasúthoz. 

Szakmai munkája mellett a 
szakszervezeti munkából is ki
vette részét. Hosszú éveken át 
a szakszervezeti bizottság el
nöke volt. 

Az üzem dolgozói, gazdasá
gi és mozgalmi vezetöi kedves 
családi ünnepségen búcsúz
tak Lovász Jánostól. 

Bognár Károly 

- Nem a rövidebb munka
hét miatt van jelentős adóssá· 
gunk - állítot.la határoz.ottan 
(majd később adatolt.kal is bi
ZOI!J'!totta) az igazgató. 
üzemünkben lwrábta,n aLi{I 
i,oLt fluktuáció, a dolgozók 3-4 

százaléka cserélődött ki egy 
esztendő alatt. Idén az év e.r 
só né{ly hónapjában a dolgo
zók 15 százaléka kicserélődött, 
s ami igim komoly gond: ki
lencv,men tái,oztale tóliink 
(köztük nyugdíjasak is volt<:.k) 
és csupán hatvanan szerződ
tek h,ozzánk, Főleg az eszbel·· 
gályosok és a lakatosok Wá
nyát erezzük meg . . .  február• 
ban csupán a Ganz-MAVAG· 
hoz 14 lakatosunk szerződött 
az átlagosan 3-4.00 forinttal 
ma,gasa,bb havi j övedelem 
miatt. 

- A napokban '1-'isszaláto• 
Qllwtt lwzzánk egy volt szakr 
munkásunk - említette az 
szb-titkár. - Azzal állt elém, 
hogy: nézze, Pista bácsi, fia· 
tal vagyok, 2-3 évig ráhajwk 
és összeverek ef/11 lakásra va
lót. Olyan gyárba szerződött, 
ahol rendszeres a ttllóráZás és 
van olyan nap, ami'/ror 10-12 
órát is dolgoznak, közel eze-r 
forinttal visz haza többet, 
mint korábba.n tóWnk! 

Egy ígéretükkel maradtak 
- önhibájukon kívül - adó
sak: nem tudták üzembe he
·1yezni a nagygépgyártó mű
hely két 5 tonna teherbírású 
daruját. A tartóoszlopok már 
1967 vfgén elkészültek, a két 
daru valamennyi alkat.része 
az üzemben van - de a sze
relés núnlegy 5-6 hétig tar
tana, s erre az időre a mű
hely dolgozóit a szabad ég alá 
kell költöztetni. Terveiknek 
megfelelően, elkészítették a ké
zi vezérlésű vendégsín-felsze
dő berendezés prototípusát, 
ám eldrnr soron kívüli fel
adatot kaptak : el kellett k�
sziteniük a villamos vezérlé
s·' vendégsín-felszedö beren
dezés prototípusát is. Ezt a 
munkát nem lehetett a múlre
lyen kívül elvégezni ! 

Az utas, amint Keszthely ál
lomásra érkezik, elsón<=k a 
máju · l-én átadásra került 
emeletes, impozáns swciális 
épületet lát;a, Mi is itt kezd
tük sétwkat Rozsnyay László 
főintéző, Keszthely áliomásfő
nökének tár.,;nsá,gál>an, s ez 
érthető is, hiszen ez egyi}: 
büszkesége a keszthelyi vas
utasoknak. A másfél millió fo
rintos beruházá.ssal készült 
szociális épületben 60 sze
mélyes férfi- és 40 szemé
lyes női öltöző található, mos
dóval, :nihanyozói·a!, orvosi 
rendelővel, amelyben napont:. 
3 órán át folyik a rendelés. 
De itt kapott helyet a vonat
kísérők pihenője is. Hideg-me
leg víz, vil!anyfőző gondosko
dik a f.l.rndt \'asUtaook kényel
méről 

Szocialista szolgálati hely Újjászületik a szobi fővonal 

A létszámhiánynak ait lett 
az eredménye, ho,gy a MA V 
Gépjavító 1 nt-i!tió 319 ezer 
forinttal kevesebbet termelt a 
tervezettnél. Az új dolgozók 
között aka&ak egésren kiváló 
szakemberek :is, akik ha ala
posabban rnegismerúk a vas
utat, az üzem erősségei lehet
nek - de terrnészetesen ak
kor is csak a maguk munká 
iát tudják el'Vé:gezni. (Korábbi 
munkahelyünkön részben ki
sebb, részben hasonló fize
tést kaptak - többeket az a 
lehetőség is csábí tolta, hogy 
egy esztendő múlva már szinte 
ingyen látogathatnak el Euró
pa számos országába.) 

Váratlan feladal-Ok 

- A Vasutas-ok Szakszerve
zete elnöksége az első négy 
hónapi eredményeket elemez
ve, nemcsak a létszámgondok
kal magyarázta a lemara
dást . . .  

Dér Sándor igazgató: 
- . . .  úgy gondowm, korai 

r;oit négy hónap eredményei 
után elemezni az első félév 
munkáját. Valóban, a válasz
ték-eltolódás núatt további 179 
ezer forint maradt el ; olyan 
megrendeléseink voltak, hogy 
az anyagigényes munkák he
lyett munkaigényes feladato
kat kellett végeznünk. Am ez 
a lemaradás nem volt lénye-

Az új berendezéseket már 
használják a pályafen.ntartók, 
a.:: ő - ugyancsalc jelentős -
létszámgondjaikat enyhíti, de 
a két daru hiánya időarányo
san már több ezer óra kiesést 
jelent a Gépjavító üzemnek. 
Ha nem érkezik újabb várat
lar megrendelés, augusz!us 
elején hozzákezdhetnek a da
ruk végleges összeállításához. 

- A Gépjavító üzemnek 
olyan a jellege, hogy minden 
soron kívüli munkát el k�i! 
látnunk. Emiatt van, amikor 
váratlanul magas eredmények 
születnek, máskor meg az el
lenlcező eredményt érjil/t e! • . .  

Lehet rnég rövidebb 
idő alatt is dolgo:zni 

A dolgozók havonta érte
sültek arról, hogy milyen 
problémák nel1ezítik a zökke
nőmentes termelést. Fontol
gatni kezdték, hogy hol lehet
ne még jobban c3ökkenteni a 
gyártási időt. Valamennyien 
észrevették, hogy az előkészí
tés szervezettebb, mint koráb
ban volt - most a szerelési 
munkák röviditését válla1-ték. 
Felajánlották, hogy 3-12 
százalékkal rövidebb idő alatt 
készítik el a rostálógépet, a 
rázó-tömörítő gépet, a sinme
zófektető berendezést, a zú
zott követ szállító szerelv/\1vt. 
Ez több ezer óra megtalmr!
tást jelent. 

- Szükség volt-e a terve
zettnél több túl.órára? 

Városi István, szb-titkár: 
- Eredetileg kevés túlórát 

terveztünk, azt 74 százaléklrnl 
kellett „túlteljesítenünk". A 

_____________ _, létszámhiányt súlyosbította, 

Rend behozzák 
az alagutat 

Június l-én nagyarányú 
Pályarekonstrukciós munká
kat kezdenek Abaliget-Go
disa között. A pécsi fővo
nalon 4 km hosszban átrostál
ják az ágyazatot, elvégzik a 
töltés karbantartását és 
ugyanakkor fontos fen,ntar
tási munkát végeznek az aba
ligeti alagútban is. Az alagút 
falazatát a vízszivárgás miatt 
gondosan rendbe kell hozni. 
egyes részeken uJ téglákkal 
és vakolattal kiegészíteni a 
'liányokat. 

hogy a januári influe,zza. 
já,·vány miatt 400 munk,map
pal több esett ki, mint 1967 el
ső hónapjában. Am az év elsó 
négy hónapjában, a vizsgi.Jt 
időszakban, így is mtndöss�e 
3626 túlórára volt szükség, ez 
egy-egy dolgozónk esetéhen 
alig néhány órát jelent. 

A Gépjavító Üzem vezetői 
változatlanul optinústák. Igaz, 
a munkaerő-hiány núatt fél
évkor programmódosításra 
lesz szükség, de remélik 
sőt : szinte biztosak abban -, 
hoqy az év végéig valamennyi 
műszaki intézkedésü1e hasz<7,3, 
nyilvánvaló !esz. S bár most 
újabb félévre engedélyezi-ék D 
munkaidő-csökkentést, bíznak 
abban, hogy nem keU enől a 

Az állomásfőnök hobbija 
Keszthely másik nevewtes

sége a Rozsnyay-park! Trefá
sa,n említi így az ál!e>másfő
nök, pedig a tréfa mögött na
gyon sok igazság lapul. De 
kezdjük az elején. Két eszten
deje került Keszthelyre, előző 
lakhelye kertjéről volt híres. 
A kert, a viTi¼,, a sima gyep, a 

locsolás a hobbija, a szenve
délye, S itt, Keszthelyen min
den.re nyílt lehetősége, csak 
éppen erre nem. De aki akiar, 
az talál magá,n,a.k való elfog
laltságot. Az ötlet adva volt, 
az állom.ás melletti farelep a 
lehető legros.;zabb helyen csú
folta meg a virágos Keszthely 
elnevezést. Szeméttelep is la
pult itt a város szégyenére. 
Rozsnyay László a szocialista 
brigádmozgalomban rejlő erőt 
vette figyelembe. Mindezt már 
abból a naplóból olvasom, 
amelynek ez a cúne: Keszthely 
�zocialista szolgála.ti hely nap
lója. 

Ilyeneket olvasok : 

Az éves vizsgáztatásnál a 
kötelező 3, 7 százalék helyett 
3,8-at teljesítenek Megtörtént. 
Azután : 30-an szerve:rett poli
tikai oktatásban vesznek részt. 
Teljesítve, Háromszor irodal
mi esten vettek részt, s vala
mennyien hallgatói voltak a 
munkásakadémia előadás.soro
zatának - olvasom tovább, s 
közben odajutok a tréfásan 
Rozsnyay-parknak nevezett 
terv valóra váltásához. Mert 
elhatározták, hogy az a bizo
nyos, elhanyagolt, mindent el
csúfító terület legyen tele vi
rágokkal, s legyen Keszthely 
virágos áUomás. 

Itt Yan Pető Ernő főmérnök 
is. ő hozta elő a naplót, ő is 
büszke az állomás kollektivá- _, 
ján:lli 'mun.kiíjára. Ez is közre
játszott abban, hogy az 
19fli-es ,·á1lalások túlteljesíté
sével Kes;;thely április 25-én 
megkapta a Szocialista szolgá
lati hely címet_ 

1972-re befejezik a pálya korszerűsítését 

A feltöltött ingoványós, mo
csaras helyen egyébként két 
tárolówígány is épült, erre ége
tően szükség is volt, Ugyanis 
gyors számol.ás után kidet·ül, 
Keszthely naponta 54 személy
és gyorsvooatot fogad, illetve 
indít, s még ráadásként 14.-
15 tehervonatot. Naponta 4 
gyorsv-0nati szerelvényt tárol
nak itt, s mindehhez járul 
még az ottjártunkkor még csak 
íelfok.ozott i zgalmat jelentő, 
azóta már meg is valósult fel
adat : június 23-a óta Keszthely 
végállomással közlekedik a Sa
xonia expressz! Keszthely az 
egyetlen vidéki végállomás, 
amely nemzetközi vonatot fo
gad. Büszkék is erre, de a vele 
járó gond, a felelősség sem 
gyerekjáték. 

Éppen az állomás túlterhelt
s-¾:e miatt, sajnos, IBUSZ-vo
natot fogadni nem tudnak, hi
szen így is fő a fejük, mikép
;>en teljesítsék feladatukat. Itt 
kell leruni mindenkinek, ilyen
kor nincs szabadságidő a keszt
ltelyi vasutasoknak, neki/e a 

nyári idény jelenti a csúcsfor
galmat. 

Mindenki ismeri 
feladatát 

Nálunk mindenki tudja, 
mi a feladata - jegyezte meg 
körsétánk végén Rozsnyay 
László, núutá.n m�elepsziink 
az árnyas, gesztenyefák védte, 
szemet gyönyörködtető, piros 
szalviás szép park közepsn. 
Néhányan fényképezik az új 
parkot, mások itt védekeznek 
a nyári forróság ellen, a kel
lemes, hűs, pihenésre csábító 
parkban. 

Az állomások�n s�ig'etperonös 'afoljií;ófdétesülne� 
A vasút modernizálási és 

vilJamosítási programja során 
újjáépítik a még 1846-ban ké
szült budapest-szobi fővona
lat. A rekonstrukcióra elsősor
ban azért keiiil sor, mert a 
Budapest-Nyugati pályaudvar 
-Cegléd-Szolnok-Nyíregy
háza közötti vonal viUamosítá
sa után a felsővezetékeselc a 
szobi vonalon folytatják a 
munkát. Arra az időre - s ez 
1972-re várható - a pályates
tet úgy kell átépíteni., hogy a 
villamos vontatás feltételeinek 
az mindenben megfeleljen. A 
munkákat a Budapesti Építési 
Főnökség, illetve a honvédség 
műszaki alakulatai a legmo
dernebb, nagygéplálncos tech
nológia �tségével végzik. 

A nagy munka 
még hátra van 

A munkák menetéről a vonal 
,.gazdáitól", a váci pályafenn
tartási főnöklség vezetőitől, 
Túróczi István pályafenntartá
si főnöktől és Szajlai Béla ve
zető főmérnöktöl érdeik11.őd
tünlc_ 

- A munkálatok 1967 már
ciusában kezdődtek - tájékoz
tatott bennünket a pályafen,n
tartáisi főnök -, s a mai napig 
a Rákospalota és Dunakeszi 
lcözött mindkét vágány, Duna
keszi Gyártelep-Göd között a 
bal, Göd és Vác-alsó lcözött 
szintén mindkét vágán11 már 
elkészü!t. A tervek szerint eb
ben az évben Vácig !kell átépí
teni a vonalat. A következő év
ben pedig Vác-Verőce közötti 
szakasz kerül sorra. A teljes 
rekon,stru.k.ció 1972....re fejező.. 
dik be. 

tesen nemcsak a hidakat, ha• 
nem a pálya testet is srelesí
teni kell. 

A pályafellillfartás vezetői 
elmondották, hogy az átépítés 
után ez a fontos főútvonal do
minórendszerű biztos.ítól>eren
dezéssel is rendelkezik majd. 
A mu.ndták nagyságára jellem
ző, hogy minden állomáson és 
megállóhelyen szigetpe·ronos 
kiképzéssel aluljárót kell épí
teni. Egyszóval a 122 esztendős 
szobi fóvo.nal teljesen újjá.szü
letik. 

Uj technológiát 
dolgoznak ki 

- A vonal átépítése megkö
veteli - mondotta Túróczi 
István -, hogy a mi fenntar
tási munkánkat is átszervez
zük. A hagyomá!llyos módszer
rel már nem tudnánik megfe
lelni azoknak a műszalti köve
telményeknek, amelyeket a 
k-0rszen1sített pájlya kíván. 
Jobb, megbízhatóbb technoló
giát kell kidolgoznunk. A fenn
tartáshoz szükséges gépeket 
majd a budapesti i.gazga,tósá
biztosítja számllnJkra, A gépe
ket kezelő szernéilyzet íkli'kép
zése a mi feladatunk. 

- A szalmnai oktatás kere
tében minden pályaferuntartá
si dolgozó előadásokat hallhat. 
Ezenkívül külön tanfolyam ke
retében vizsgáztatjuk őket. Mi
re elkésziil a.z új pálya, add,-· 
ra mi is teljesen felkészülünk 
enne/e a magasabb szakmai tu
dást igénylő munkának az el
végzésére - tette hozzá a fö. 
mérnök. 

Oroszlánkölykök a Wiener-Walzeron 

- Addig azonban még tör
ténik egy és más - veszi át a 
szót a főmérnök. - A nagy 
munka még csak ezután követ
kezi/e a. Vác-Szob közötti sza
kaszon. Ezen a vonalrészen 
ugyanis szinte egymást érik a 
vasútvonalat átszelő hidak és 
bizony azokat is meg kell bo.n
tand, mert az eddigi 360 cm-e.s 
tengelytávot a vi•llamos vonta
tásnak megfelelően a 410 cm
es nemzetközi méretre kell 
szélesíteni. A hidak eddig is 
s-ok gondot okozta!<. A Rákos
palota-Vác közötti szakaszon 
már 27 hidat építettek át a 
Hídépítési Főnökség, illetve a 
honvédség hidászai. Te1mésze-

Amikor a vonalon jártunk, 
akkor a h=v� műszaki 
alakulata Gödön dolgozott, az 
állomás kitéróit cserélték. A 
munka megfelelő ütemben, 
terv szer:int halad. Az :Épít.ési 
Főnökség és a váci pályafenn
tartási főnökség szakemberei 
szín te naponta ellenőrzik a 
munkát, s g,ondosan ügyelnek 
arra, hogy minden a legna
gyobb rendben. legyen, A fő
nökség ve:retöitól megtudtuk 
még azt is, h-Ogy Göd állomá• 
son egy új modern munk�, 
szálló is épüL A vonal teljei 
korszerűsítése ut.án ugyanis sol 
kerül egyes pályamesteri sza• !�aszok összevonására, s Göd 
álfomá,s lesz majd az egyi'1 centrum. 

Szokatlan utasokkal indult 
útnak június 19-én a Keleti
pályaudvarról a Wiener-Wal
zer. Poggyászkocsijában 3 
oroszlánkölyök utazott el Bu
dapestről világot látni. Az 
oroszlánkölykök Antwerpen 
állatkertjébe utaztak kísérő 
nélkül. útjukat figyelemmel 
kísérték a magyar, osztrák, 

nyugatnémet és belga vasuta
sok, akik gondoskodtak arról, 
hogy a szokatlan utasok gyor
san céljukhoz érjenek. 

A2. utat etetés és itatás nél
kül tették meg és az éhség 
miatt méltatlankodva érkez
tek Antwerpenbe, ahol körül
tekintő fogadtatásban részesí
tették őket . . •  (Szerényi) 
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Még mindig mostohagyerekek 
A termelési feladatok a duplájára emelkedtek, 

a munkakörülmények alig változtak a lelsővezetékesek 
rákosi műbelytelepén 

A múlt ősszel négyen pa
naszkodtak. Most csak ketten 
vállalkoztak arra, hogy el
mondják és megmutassák:  
rru!yen munkakörülmények 
mellett dolgoznak a „Mostoha
gyerekek" című cikkünk 
megjelenése - 1967. október 2. 
- óta a Vil.la.mos Felsővezeték 
É:pítési Főnöksége rákosi mű
helytelepén. Ketten úgy vél
ték, hogy az ő segítségük nél
kül is meggyőződhet az új
ságíró a még mindig áldatlan 
állapotokról . . .  s ez alkalom
mal nekik így nem lesz kelle
metlenségük. 

Bírálat a bírálatért 

A riport megjelenését köve
tően a főépítésvezető számon
kérte a négy dolgozótól, hogy 
a főnökség vezetőinek tudtán 
kívül milyen jogon nyilatkoz
tak a műhelytelep állapotá
ról - amikor a „perspektívá
kat" a vezetők ismerik. Ma
gyarán :  rossz néven vette, 
amiért a műhelybizottság tit
kára a Vasútasok Szakszerve
zete lapja egy munkatársának 
a termelést is gátló gondokról 
panaszkodott. 

- Az építési főnököt akko
riban én helyettesítettem és 
úgy gondoltam, hogy ez a kö
telességem - védekezik most, 
maga is kelletlénül emlékez
ve vissza a háromnegyed éve 
történtekre. Mindenkor elítél
jük, ha azoknak a dolgozók
nak, akik jogos sérelmeik or
voslására a Magyar Vasutas 
segítségét kérik, utólag kelle
metlenségük támad emiatt -
mégse időzzünk tovább ennél 
az epizódnál. Végső soron a 
nyilatkozat miatt senki nem 
került hátrányos helyzetbe a 
műhelytelepen . . .  de négy em
bernek, (s az ők:et ért elma
rasztalás miatt a többi dolgo
zónak is) keserűbb lett a száj
íze. 

zések ellen a legjobb védeke
zés a higiénia. Am ezen a té
ren sem javult a helyzet. 

Zsúfo[t m�hely 
- zsúfolt ö:tö1ők 

A női öltözőt úgy-ahogy 
rendbehozták, a mosdók szá
mát kettőről ötre növelték, -
de az egyetlen zuhanyrózsá
ból sem folyik meleg víz. 
Emiatt a nők az udvarról, a 
„tábori katlan"-ból visznek be 
meleg vizet és lavórban mos
danak. A „felső" férfi öltöző
ben ma sem folyik a víz, ha 
valamennyi csapot kinyitják 
- a dolgozók viszont egyszer
re, fél 4-kor végeznek és so
kan közülük vonattal járnak 
haza, nincs idejük várni. Jó 
esetben a kezüket-arcukat 
moshatják meg. 

Az „alsó" férfi öltözőben 
annyi a változás, hogy az 
egyetlen zuhanyrózsán kívül 
immár nem kilenc, hanem tíz 
mosdó várja a munkával vég
zőket, akik idén már nem öt
venen - hanem ötvennégyen 
vannak. Az öltözőben két 
szomszédos szekrényt nem 
tudnak kinyitni - J négyzet
méteren hatan öltöznek. 

- Egy valami lényegesen 
változott tavaly október óta: 
a műhelytelep termelési fel
adata, majdnem a duplájára 
nőtt - jegyezte meg Sári 
József. Az elmúlt évet vezér
igazgatói dicsérettel zártuk 
de_ idén már kétséges, hogy 
eleg lesz-e az igyekezet. A 

munkakörülmények a tervek 
teljesítését veszélyeztetik! S 
közben látjuk, hogy a felújítás
ra szánt építőanyagok már egy 
évnél is régebben itt hevernek 
a műhelytelepen, mert hol 
terv nincs, hol kiviteLező nincs, 
hol magunk sem ttidjttk, mi 
hiányzik. 

Rozoga iroda barakk 

Huszonöt percet vett i gény
be, amíg autóbusszal és villa-

mos:,al átértem a műhelyte
lepről Kőbánya felső pálya
udvarra, a Villamos Felsőve
zeték Építési Főnökség Rákos
tól mintegy 3 kilométerre le
vő, siralmasan rozoga iroda
barakkjához. (Ilyen szerv is 
kevés van az országban, 
amelynek a néhány helyiség
ből álló irodája majd félórá
nyira van a tényleges munka
területtől.) 

Hrabovszki Sándor fönököt 
- aki az ősszel irott cikk 
megjelenésekor szabadságon 
volt - nem kevésbé bántja a 
műhely rekonstrukciójának 
évről évre halogatása, mint a 
főnökség többi dolgozóját. 

- Ha tava,ly, a tervek és az 
építőanyag birtokában lett 
volna kivitelező, talán kedve
zőbb helyzetben lennénk -
mondta. Remélem, már 
nem csupán ígéret: a közeli 
napokban a MÁV Magasépíté
si Főnökség hozzákezdhet a 
rekonstrukcióhoz. Jelenleg 
ők sürgetnek minket, hogy a 
ránk háruló feladatot, a föld
munkát végezzük el. Balsze
rencsénkre a földmarkológép 
elromlott. Ha a napokban 
megkezdődik az építkezés, a 
harmadik negyedévben kiköl
tözhetnek a műhelyből a ko
vácsok. az asztalosok és a fes
tők, a felszabaduló területet 
pedig öltöző bővítésére hasz
nálhatjuk. Ezt követően lát
nak hozzá a szertár új épüle
teinek a kivitelezéséhez és a 
jelenlegi szertárt lakatosmű
hellyé alakítják. Talán ez is 
még az idén megvalósul . . .  

Vajon nem érdemeltek vol
na, - s nem érdemelnek ma, 
meg a jövőben -) nagyob'b 
figyelmet annak a főnökség
nek a dolgozói, akik a villa
mosítással egy évtized alatt 
a magyar vasúti közlekedést 
forradalmasítják? Nem érde
melnék meg, hogy ne érezzék 
magukat a MAV mostoha 
gyerekeinek? 

A választ. ígéretek helyett 
tettekkel várjuk. 

Földes Tamás 

S ami még inkább elkeserí
ti valamennyiüket: a cikk 
megjelenése óta sem javultak 
lényegesen a munkakörülmé-
nyek. r--------------------------

Joagal féltünk a téltől, rend
lcívül nehéz körülmények kö
zött dolgoztunk és dolgozunk 

mondta Sári József mű
helybizottsági titkár. Az 
amúgy is zsúfolt műhelyépü
letet átalakították gépműhely
lyé, ott helyezték el a két új 
esztergagépet, s oda költöztek 
a lakatosok is. Igaz, a föld
padlós. oldalfalak nélküli 
szint felszámolták és így nem 
kellett szinte a szabad ég alatt 
tölteniük a telet la.katosa
inknak, de a műhelyben im
már a szó szoros értelmében 
gép gépig ér. A dolgozók foko
zott figyelmének köszönhető, 
hogy kevés baleset történt. 

- ll:s a szerencsénk is! -
jegyezte meg később, amikor 
irodáiáb:,n felkerestem, Hra
bovszi Sándor, építési fönö
köt. Hadd említsük meg már 
itt. közbevetőleg, hogy teljes 
mértékben egyetért a tavaly 
októberben megjelent cikkel ! 

Munkával ünnepelnek 

Zákány Mihály brigádvezetó és Tóth Gyula brigádtag Dlesel
mozdony javítása közben. 

A debreceni fűtőház dolgozói 
a közelgő vasutasnap és a 
XIII. vasutas, közlekedési és 

dony revíziós munkáját végzi 
el terven felül. 

Marosán Pál 

Miért csak ,,lélgőzze/11? 
Munkát kér a székesfehérvári Diese l- javító 

K ihasználatlan a több mint 80 mi l l iós beruházás 
- Nem tartok igényt olyan 

munkahelyre, ahol csak fi
zetnek, de rendsze·res munkát 
nem kap az ember . . . - je
gyezte meg Dvéri Mil,;lós mo
torszerelő, amikor a múlt hé
ten kérte a munkakönyvét és 
kilépett a székesfehérvári fű
tóházból. Különleges, de nem 
egyedi eset ez, mert a „króni
kus" munkahiány miatt nem
csak Dvéri Mil,lós lépett már 
ki a székesfehérvári fűtőház
ból, pontosabban : az ott léte
sített körzeti dieseivontatási 
telepről. 

A Székesfehérvárott több 
mint 80 millió forintos beru
házással létesített Diesel-moz
dony javító tavaly óta üze
mel, de mindmáig csak „fél
gőzzel". A korszerű üzem épí
tését a vasút die8""lesítése in
dokolta. Ma is szükség van rá, 
de - erre figyelmeztet az itt 
tapasztalható kapun belüli 
munkanél'küliség nem 
olyan nagyon. Legalábbis ez 
tűnik ki a panaszáradat,ból, 
amellyel a székesfehérvári fű
tőházbaln fogadtak bennünket. 

50 százafékos 

kapacitással 

Kevés a hozzánlc állomá
sított Diesel-mozdony, a du

zel kapcsolatban Rajnyák 
Fábián fűtűház-főnök. - Nem 
is kívánjuk vitatni a vezény
lések jogosságát. Csak arra 
szeretnénk felhívni a vonta
tás irányítóinak figyelmét, 
hogy ne hag11ják kihasználat
lanul a sokmilliós költség
gel kialakított Diesel javító 
kapacitást. Magunk tapasztal
juk, hogy olyan fűtőházak, 
mint a Déli fűtőház, ahol 
nincsenek meg a motorjaví
tás tárgyi feltételei, nagy erő
feszítések közepette foglaLkoz
nak az újbeszerzésű g,épek 
műszaki vizsgálatával, és ja
vításával. Nem voLna kihasz
nálatlan ez a korszerű léte
sítmény, ha az eredeti tervek
nek megfelelően valóban hoz
zánk irányítanák a Dunántú
lo.n üzemelő Diesel-mozdonyo
kat a magasabb műszaki fel
készültséget igénylő D-3-as, 
D-4-es javításra. 

Mivel ez nincs l>iztosítva, a 
motorszerelőket kénytelenek 
gőzmozdony javítással, vagy 
éppen kiselejtezett kocsik 
bontásával foglalkoztatni. El
képzelhe' ő, hogy az ilyen 
munkám beosztottak milyen 
,,ambiciózusan" végzik ezt . . .  
De ilyen :kén, szerű átcsopor
tosítások mellett sem kerül
hető el a már említett házon 
belüli munka,nélküliség, hl-

szen a felesleges létszám egy 
részét készenlétben kell tar
tani : ,,Hátha mégis befut va
lami sürgős munka . . . " - jel
szóval. 

Több figyelmet érdemelnek 

Egy s.zó, mint száz - a jelen
leginél több figyelmet érdemel 
a székesfehérvári fűtöház;ban 
létrehozott Diesel-javító kapa
citás. A darukkal, korszerű 
gépekkel felszerelt üzem 
várja, hogy komolyabban ve
gyék, számítsanak rá, akik 
létre hozatták. 

Kívülállók is felfigyeltek 
már az új létesítmény kihasz
nálatlanságára. Róth János, a 
Ganz-MA V AG gai·anciális 
szervizének vezetője, akivel a 
műhelyben találkoztunk így 
vélekedett: 

' 

- A Déliben a szénzúzótól 
50 méte,-re, a szabadban sze
relik a motorokat. Nagykani
zsán és másutt is csak küsz
ködnek a Dieselek javításá
val. Itt nagyszerű körülmé
nyek között végezhetnék a ja
vítást, csak meg Tcellene szer
vezni, hogy ide hozzák a gé
peket. Mi azt szeretnénk, ha a 

Dunántúlon üzemelő gépeket 
mind ide hoznák D-3-as javí
tásra. 

z. s. 

nántúli fűtőházak pedig a ko- r-------------------------
máromia.k kivételével csak el-
vétve küldenek hozzánk egy
két gépet javításra. Emiatt 
nem tudunk mit kezdeni a lét
számmal, amellyet az előirány
zatnak megfelelően alakítot
tunk ki - panaszolta Mezei 
István főmérnök. 

Gondja érthető, hiszen a 
nagyobb feladaiokra hivatott 
körzeti dieselvontatási telep, 
amelyhez fogható modern fű
tőházi létesítmény nincs az 
országban, hónapok óta csak 
ötven százalékos kapacitással 
üzemel. A csekély munkaigé
nyű napi vizsgálatokat nem 
szá..'l1ítva, májusban csak 6500 

munkaórát kitevő javítást vé
gezte/e. A 10 embert igénylö 
futójavításokkal együtt csa.k 
40-45 dolgozó foglalkoztatá
sát biztosították a Diesel-moz
dony javítóüzemben. A várt 
feladatokra felkészült Mtszá
muk viszont 86 fő. Közöttük 
60 olyan vasutas dolgozó van, 
alti féléves tan.folyamot vég
zett, hogy mozdonylukatosból 
Diesel-motorszerelővé léphes
sen elő. Mert a fűtőházi dol
gozók Székesfehérvárott is 
rangosabb feladatna•k tekint.ik 
a bonyolultabb, magasabb 
képzettséget kívánó új techni
kával való foglalkozást. Talá
lóan mondják is: .,Nem szí
vesen nyúl újra a füstös gé
pekhez, aki egyszer már meg
szagolta a gázolajat • •. " 

Pedig hozzá kell nyúlniok. 
A Székesfehérvárra állomásí
tott 12 darab M62-es Diesel
mozdonyból ma már gyakor
latilag csak nyolccal rendel
keznek, öt darab M40-es gé
pük pedig már háromra „ko
pott". 

A.. eredeti terveknek 

megfele!őan 

Megértjük, hogy a kor
szerű mozdonyokra másutt is 
szükség van - mondotta ez-

É B R E S Z T Ő  

Segítség! Tévedésből besorozták a Iakókocsinkat 
gyors-tehervonatba ! 

egy 

(Pusztai Pál rajza) 

BalesetÍ krónÍka 

Június 5-én Komárom állomá„ 
son áthaladó V. 42-530. pályaszá
mú villamosmozdony elütötte Né
medi József SS éves kocslvlzsgálót, 
aki életét vesztette. A balesetet az 
okozta, hogy nevezett a bejáró 
2888. számú vonat fogadása közben 
az áthaladó villamosmozdony vá
gányűtjába lépett. 

Június 13-án Kisbér állomáson a 
már mozgásban levő '1321. számú 
sz.emélyvonatról menetiránynak 
battai leugrott és a vonat kerekei 
alá került Nagy Antal segédmun
kás a l\lA V Magasépítési Fönök
s�g dolgozója. Nevezett a baleset 
kovetkeztében életét vesztette. 

tekintés nélkül a bejáró vonat úr· 
szelvényébe lépett. 

Június 19-én Nyíregyháza állo· 
más gurítóján egy elgurított ko• 
csi elütötte Tóth József sínbe
gesztö� aki Iábcsonkul:isos sérii
lést szenvedett. A balesetet az 
okozta, hogy nevezett a klbalad6 
1715. számú vonat elől az elguri· 
toti kocsi úrs-zelvényébe lépett.. 

Június 19-én a Keleti pályaud· 
varon a 90!1. számú vonat szerel· 
vényéveI végzett tolatásnál a, 
V. vágányról 3 kocsival kihúzó 
tartalék a Z7. számú kitérőben 
összeütközött a 904. számú vonat 
gépje által betoló kocsisorral. At 
összeütközés következtében 1,, 
utas és 2 vasutas könnyebb sé 
rülést szenvedett. A balesetet 
váltóellenörzés elmulasztása idéz· 
te eló. A kár jelentős. 

Egémé1teren munkahelyek 

- Szililkózis-veszély miatt 
a hegesztőkre nézve is káros, 
hogy a köszörűgépeket a he
gesztő-műhelyben helyezték el 
- folytatta a műhelybizottsá
gi titkár szavait Vekety Sán
dor vasesztergályos, a pá,rtve
zetőség tagja. - A három éve 
ígért porelszívó berendezés 
még mindig nem készült el. 
Időt és anyagot kértünk;  
megcsinálnánk magunk is. 
Az átépítéskor különválaszt
ják a gépműhelyt és a lakatos
műhelyt - válaszolták. De alti 
addig betegszik meg. annak ez 
nem vigasz! A köszörűsök a 

kötelező védőételt és védő
italt sem kapják, a műhelyte
lepen csu;,i,'11 a. két kovács kap 
naponta 1-1 liter szódavizet, 
t a mintegy húsz festő ½-½ 
liter tejet. Télen a szabad ég 
alatt dolgozók akik a2 
oszloptoldást végezték, a na
gyobb darabokat rozsdátlaní
tották. festették - meleg ká
vét kaptak . . .  

postás ifjúsági béketal.álkozó i------------------------

tiszteletére ünnepi műszakot 
indítottak. A do1gozók

. 
elhatá

rozták, hogy az egy mozdonyra 
eső 100 etkm-tervet 4 száza
lékkal, az egy szolgálati órára 
eső mozdonykilométert pedig 
3 százalékkal emelik. Vállal
ták ugyanakkor azt is, hogy az 
önköltségüket 3 százalékkal 
csökkentik. 

_ .Június U-én Vác állomáson az 
osszezárást végzö 291. számú vonat 
szerelvényének tolt kocsisora rá.
járt a DCi\1 ipartelepi vágányon 
betolá-sra váró szerelvényre, mely
nek megfékezetlen mozdonya 
alatt javítást végzett Hegyi Ferenc 
motorvezetö és Hárpó La'Jos kenó. 
A rátolás következtében elmoz
dult az ipartelepi menet Js, mely
nek a motorja alatt tartózkodó 
sze��tyzet mindkét tagja súlyos 
séruleseket szenvedetta Hegyi Fe
renc 48 éves motorvezetö kór
�:�:� szállftAs után életét vesz-

Június ZO-án Fonyód állomáson 
tolatás közben halálos kimenete
lű üzemi balesetet szenvedett 
1\'Ia.rton Lajos Kaposvárt bonál 
lomású vonatfélkezö. Balesetét az 
okozta, hogy mozgó kocsisor kö
Zé egyenes testtartással lépett be, 

A szilikózis és egyéb fertő-

A szocialista brigádok fel
ajánlása; közül kiemelkedik 
Juhász Lajos és Zákány Mi

hály ifjúsági brigádjaina.k vál
lalása. Juhász Lajos és mun
katársai felajánlották:, hogy a 
Diesel-mozdonyok javftásáinál 
felmerülő munkaórákat 3 szá
zalékkal csökkentik és az M62 
-122. psz. Diesel-mozdony 
trakciós motorját terven felül 
kijavítják. Zákány Mihály if
júsági szocialista brigádja 
színt.én egy M62-es Diasel-moz-

Ruhája fáklyaként é/ett 
A meggondolatlanság és a 

könnyelműség, súlyos üzemi 
balesetet okozott június 12-én 
Nagykanizsa állomáson, ahová 
Dunai Finomító állomásról 
benzinnel töltött tartálykocsik 
érkeztek. Tolatás közben az 
egyik tartálykocsiból - mert 
annak tetejét rosszul zárták le 
-, nagy mennyiségű benzin 
ömlött Poszovecz II. János 
kocsirendezőre. Ruhája telje
sen átitatódott benzinnel. A 
kocsirendező az eset megtör
ténte után nem váltott ruhát, 
hanem tovább folytatta a 
munkát, majd könnyelműségét 
tetézte azzal, hogy 10 perc 
múlva cigarettára gyújtott. 
Abban a pílanatban, amikor 

meggyújtotta a gyufát, ciga
rettája helyet ő maga lobbant 
lángra. Mint egy fáklya, úgy 
égett a ruha, illetve az egész 
ember. Munkatársai első pil
lanatban dermedten nézték az 
esetet, mert nem tudták, mi
re vélni a látványt, majd 
gyorsan hozzá rohantak és az 
égő ruhát tépni kezdték róla. 
A kocsirendező !gy is súlyos 
égési sebeket szenvedett. 

Felelőtlenség volt a tartály
koi:si tetejét rosszul lezárru de 
az még nagyobb felelőtlen;ég
re és könnyelműségre vall, 
hogy benzinnel átitatott ruhá
ban valaki cigarettára gyújt. 

Ez az eset legyen figyel mez
telő minden vasutas s7ámára. 

B. D. 

Jűnitts 15-én Kill-KApolna illo
máson Domosztai György kocsi
rendező a bfdmérlegre állított ko
csit úgy akarta megállitani hogy 
tábávaJ zuzalékot túrt a ko�si ke
r:eke �lé. A telel6tlenséi;ért ez• 
uttat 1s na" árat kellett fizetni. 
Domosztai Györ1?v lábán a guruló 
!!�n kereke stílyos sérülést oko,. 

Június 16-án Veszprémvarsány 
állom�son az elmenesztett 7112. 
számu mozgásbl\n levő vonatról 
leugrott Iván Lajos hazatér6-
hen levő Jegyviz,;gál6. Nevezett 
e�ensűlyát vesztve elec;ett és 
sű�yos_ válltöréses. eombtörésc"" és 
tenéruléses balesetet szenvedett, 

Jűn.ius 17-én Kecskemét állomá
'io

_':1 a bejáró 107. számú vonat eJ
ütotte Darabo� József pálya
munkást, akl sűlyos teJsérOléses 
balesetet szen,·edett. A balesetet 
az okozta, hogy nevezett körill-

Jűnlus 21-én Budatok-Hiros AJ· 
lomáson tolatás közben az l\l. 
31-2021 pályaszámú tartalék a n. 
sz. vágányon elütötte Nász János 
vonalgondozót. aki kórházba szál· 
Utás után életét vesztette. A bal· 
esetet az okozta, hogy nevezett • 
12. számú kitérőben a betoló sze· 

relvény elé került. 

Június 23-án Fényeslitlce rende· 
zójében kitérő lerakás közben ha
lálos balesetet szenvedett Bada"ik 
István pályamunkás. A bales�t�t 
az oko:z:ta, hogv a kitérőrész tor· 
dításához (kanto1ás) alkalmaz„tt 
vasrűd ne,·ezcttet olyan eröteJJ.-.. 
s�n meg-iltötte, hogy halálos sérO· 
leseket szenvedett. 

Június 24-én a Mitrav!dékl Erő· 
mü és Selyp állomások kö?ött " 
325 számú vonat elOtötte Jámbor 
?\tiháJy előmunkác;t. A balesetet a" 
okozta. hoey mikö�ben a tezirf 
Jobb váe-án:von mfil.cödó áe-vazai• 
roc;tálfurrn működését fi"'Vf"lte • 
325 SZ4-''1'lú vonnt fi,.._7e'1·1>nvlbf" J�
Dett. Jfo""lhor Mih61v c(Uvn-; sérO· 
féc;ef következtében életét vesz
tette. 



MAGYAR VASUTAS 

Beosztás sorozatra vezénylés vonatra Va suta snapi  

l evél  A donibóvári fűtőházban bevált a.� új módszer 

Köztudott, hogy a va úton 
hosszú ideig minden mozdony
hoz meghatározott személyzet 
tartozott. Kialakult a moz
óonyvezetök körében a „saját" 
gép fogalma. Később. ahogy a 
scó.l!ítási feladatok nö\'ekedtek, 
,·á'.tó személyzetet is o�ztottak 
be a mozdonyokra. S amikor 
a gépek foh·amatos üzemét így 
sem sikerült biztosítani, köz
beváltással. úgynevezett, .. be
ugró" személyzettel pótolták a 
hiányt. 

Nehezen tör u lal az új 

Nem célunk most a moz
donyvezetés történetének 
elemzése. Mindössze azért em
lítettük ezt, hogy rámutathas
sunk: a sokéves megszokás 
után mi111en nehezen tör utat 
a vontatási utazószemélyzet új 
beosztási rendszere. 

A pécsi vasú tigazga tóságon 
PaL!a István vontatási osztály
vezető kezdeményezte az új 
módszer bevezetését. Nem 
könnyen fogadják el a dolgo
zók a „feWlről jövő" kezdemé
nyezéseket - ez általában 
így van . . .  

- Eleinte a sorozatra beosz
tás és vonatra vezénylés rend
szerének is sok ellenzője akadt 
- mondotta tapasztalatairól 
Palla István. - Csak a.ddig 
volt ez így, amíg nem értették 
a dalog lényegét, nem látták 
előnyeit a régivel szemben. 

őszintén szólva, volt is némi 
alap az aggodalomra. Hiszen 
a mo,,fonyvezetők, segédkeze
lök, futők színe-java valóban 
úgy gondozta, ápolta a gond
jaira bízott gépet, mint jó ka
tona a puskáját. A „saját'' 
mozdony módszere nem volt 
hatástalan . . .  ,.Mi les.z, ha 
mindir, más utazik majd a gé
pen? Olajozzák-e csapágyaikat, 
gondozzák-e biztonsági beren
dezéseit?  Hogyan szálLjak 
majd fel olyan gépre, amelyet 
nem ismerek?" - vete:ték fe1 
az ilyeri és eh!iez hasonló kér
déseket nagyon sokan. 

C�akhogy a gyakorlati mun
ka, az élet által feltett kér
dé$ nem „aggodalmaskodó" 
volt. hanem, egyenesen ijesztó 
és valahogy így hangzott : .,Ho
gyan alrorjátoTc összeegye:::tetni 
a vezén11lés régi módszerét az 
új kollektív szerződéssel? Ha 
fennnmarad a régi vezénylés, 
nem lesz, aki vigye a vonato
kat . . .  " - Igy vizsgálva a 
probl€'mát már mindjárt más 
pozícióból, szemszögből lát
juk a megoldást jelentő új 
módszert is. 

Be, áll a kísérlet 

Alkalmazását februárban 
kezdték meg a dombóvári fű
tőház 520-as és 424-es sorozatú 
gőzmozdonyainál. 

- A mozdonyvezetőket, fú
tóket nem az eddin rendszere
sen vezetett, kezelt gépeikhez 
hanem csalc az adott sorozat
hoz osztottuk be - ismertette 
az új módszer lényegét az 
osztályvezető. - A vezénylés 
az adott vonatra történik. A 
szolgálatra jelentkező személy
zet ezt azzal a i;orozatához tar
tozó géppel továbbítja, amelyik 
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éppen üzemképesen rendelke
zesre óll. Igy gyakwlatilag 
megszünt az a korábban szin
te mindennapos probléma, 
hogy emberek vártak a gépük
re, vagy gépek vártak a sze
mélyzetre . . .  

De megszűnt az a gond is, 
hogyan egyeztessék össze a 
személyzet szolgálati óraszá
mát a mozdony iránt támasz
tott teljesítménnyel. Egy váltás 
s:::ámára az ideális havi szolgá
lati idő 210 óra, kettőé 420 

óra. de egy mozdony, ha mű
szakilag kifogástalan, 120 órát 
is lcönnyúszerrel dolgozhat egy 
hónapban. Ennek az igénynek 
a Cedezésére bizony három 
váltás is kevés. Tulajdonkép
pen innen ered a régi módszer 
tarthatatlansága. Ennek 
ugyanis velejárója volt a túl
zott szolgálati és távolléti óra
számok kialakulása, a soron
kívüli vezénylések rendszere. 
Márpedig a nyugodt pihenés
hez, szórakozáshoz nemcsal� 
joga, hanem szüksége is van a 
vontatási utazószemélyzetnelc. 
Valójában a 1:isszájára fordult 
a „saját" mozdony sok előnye, 
A túlzottan megterhelt, kime
rült mozdonyvezetők hibájá
ból történt balesetek szomorú 
sorozata éppen elég bizonyíté
kot adott erre. - A szolgálati 
és távolléti órákat il letően 
ezért fogalmaz úgy a kollektív 
szerződés. hogy szigorúan elő
írja a felelősségteljes munkát 
végző vasutas dolgozók pihenő
idejét.. 

- örömmel mondhatom -
folvtatta Palla István -, hogy 
be�ált a kísérleti jelleggel a 1-
alkalmazott új módszerünk. 
Gőzmozdonvoknál is meg le
het csinálni azt. ami a diese
leknél már eleve nem ,·olt 
probléma senkinek . . .  A dom
bót•ári ftitőház utazó�:emé/11-
zetének átlaga.� távolléti ideje 
tai·aly augusztusban 315 óra 
t•olt és szo!gálati óráik átlaga 
elérte a 284 órát. Az idén már-

ciusban már csak 231 úrás tá
volléttel és 215 ói•ai átlagos 
szolgálattal dolgoztak. Aprilis
ban távollétük 224 óra, szolgá
latuk 206 óra volt. Az igénybe
vétel csökkenésével ellentétben 
szépen növekedett munkájuk 
termelékenysége. amelynek 
mutalója az egy szolgálati órá
ra eső ki lométer teljesítmény. 
Tavaly auguzstusban 4.59 kilo
méter teljesítmény jutott egy 
szolgálati órára, márciusban 
már 5.18. áprilisban pedig 5,47 
kilométer. 

Javult  a gépek 

mű,;zaki ál lapota 

De az sem mellékes. ho!(y 
nem igazolódtal, be a koráb
bi aggodalmak. Nem romlott. 
ellenkezőleg javult a gépek 
műszaki állapota. Az igaz. 
hogy a fűtőház reszortosainak 
több lett a dolguk, mivel a 
jelen körülmények között nem 
lehet megelégedniök a gépek 
,.viz•gálgatásával". Lényegesen 
javultak a kereseti a rányok. 
hiszen mindenkinek jut a „jól 
fizetó1

' és a ,,kevésbé fizető" 
vonatolcból egyará11t. A szolgá
lati beosztás egyszerűbb, rend
szeresebb, s különösen nagyra 
értékelhető, hogy a mozdony
vczetőlt, fűtők most már való
bon rendelkeznek szabad ide
jükkel. pihenésüket csak tény
leg rendkívüli esetben zavar
hatja meg az értesítő . . .  

Mégsem mondhatjuk, hogy 
mindenki egyformán lelkese
dik az új vezénylési rendszer
ért a dombóvári fűtőházban. 
Csak türelem. Idő kell még 
ahhoz, hiszen „felülről" jött 
a megoldás. Helyességét nem 
mindenki érti meg egyszerre. 
A hangsúly az elért eredmé
nyeken van, s ezek már többet 
nyomonak a htba az itt-ott még 
hallható kifogásoknál. 

(z, &.) 

A kö=elgő vasutasnap alkal
mából engedjélc meg, hogy a 
Nyugati-pályaudvar vala
me,myi dolgozóját szeretettel 
köszöntsem. Külföldi vendég
szerepléseim alkalmával gyalc
ran indulolc és érkezem a 
Nyugatiba. Ilyenkor látom, 
hogy a vasutasok mennyit fá
radoznak a rendért, a tiszta
ságért, s milyen kedvesek hoz
zánk, utasokhoz. Iga=án j6lesó 
érzés igy elinclulni és külföld
ről ha:::atérni. 

Külön orom számomra, 
hogy a Nyugati-pályaudvar 
dolgozói nehéz munkáju!c 
mellett a kultúra iránt is 
élénken érdeklődnek és szar• 
galmas látogatói előadásaink
nak. Remélem, hogy egy-egy 
jó előadás hangulatával mi 
is hozzá tudunk járulni mun
lcájukhoz, eredményeikhez. 

További jó munkát, jó 
egészséget kívánunk a pálya
udi:ar minden dolgozójának. 

Nagy szeretettel: 
ZENTAI ANNA 

A dédnafy11pja is vasotas volt 
BESZÉLGETÉS BORLAY JE.\'Ő FELÜGYELÓYEL 

Napbarnított, markánsarcú, 
halksZqvú vasutas Borlay Je
nő. Kissé őszülő a halántéka 
és bár korántsem látszik any
nyinak, nemrég ünnepelte öt
venedik születésnapját. Haj
tókáján arany mezőben két 
nagy ezüstcsillag. Allomásfő
nök helyettes a Déli pályaud
varon. 

- Milyen utat tett meg, 
míg elfoglalhatta a nagyf-0r
galmú pályaudvar főnökhe
lyettesi székét ? 

- A szó szoros értelmében 
messziről jöttem, - kezdi a 
beszélgetést halkan, mosolyog
va. De vasúton, mert már a 
dédnagyapám is vasutas volt. 
A régi Déli vasutnál a zágráb-
fiúmei vonalon teljesítettek 
szolgálatot mint műszakiak, 
távírászok. Apám Sopronban 
volt vasutas, én ott születtem. 
Nyolcan vagyunk testvérek. 
1937-ben éppen hogy elkezd
tem a közgazdasági egyetemet, 
amikor apám meghalt. Nem 
volt kereső a családban, ezért 
abba kellett hagynom a tanu
lást. A Keleti pályaudvarra 
kerültem, a távirdaintézőség
hcz, munkásnak. Egy év után 
áthelyeztek a forgalomhoz. 
1940-ben tiszti vizsgát tettem. 
ezután Marton�•ásár, Rákos-
szentmihály, Kőbánya-Felső 
állomásokon teljesítettem 
szolgálatot. Mindenűtt mint 
forgalmi szolgálattevő dol
goztam. 

- A felszabadulás után, 
1945-ben együttműködve a 
szovjet csapatok vasúti kép
viselőivel részt vettem a for-
galom megindításában 
folytatta -. A budapesti igaz
gatóságon fómenetiráriyító 
voltam. Később Kőbánya-Fel
ső főnökhelyettese, majd 
1949-52-ig a Déli pályaudvar 
helyettes főnöke, 1956-ig Rá
koson voltam és attól kezdve 
napjainkig ismét a Déli pá
lyaudvar helyettes fónöke 
vagyok. 

Két bátyám is szeretett 
volna vasútas lenni, de abban 
az időben nem volt könnyű 
bejutni a MAV-hoz. Ma pe
dig - és éppen ez az egyik 
fő gondunk - kevesen vá-

lasztják a vasutas pályát, pe
dig a jövedelem, most má1 
1,iegészitve az egyenruha jut
tatással. utazási kedvezmény
nyel nem is olyan rossz. 

A fiatalok azonban nem sze
retik, ha szombaton és va
sá,rnap foglaltak, ezért inkább 
máshol vállalnak munkát. !gy 
aztán a pályaudvar törzsgárdá
jának még a szabadságot is 
nehéz kiadni. A korszerűsítés 
és a műszalti fejlesztés sokat 
segíthet a problémákon. Az 
utóbbi tíz évben, amióta ismét 
folyamatosan a Déli pályaud. 
varon dolgozom, jelentős volt 
az előrehaladás itt is. Fűtő
házunkban már nincs gőz
mozdony, vidékről azonban 
még huszonnyolc jár be. 

- úgy gondolom, önnek 
nemcsak a Déli pályaudvaron, 
hanem otthon is van mit ten
nie, hiszen tíz gyermek atyja 
is egyben. 

- Ez valóban így van. Fele
ségemmel együtt nagyon sze
retjük a gyerekeket. A solc 
gyerek családi hagyomány 
nálunk. Hat lányunk és négy 
fiún/. van. Egy fiú a vasútnál 
van már, a legkisebb pedig -

ötödilc általá,wsba jár - a kő
szegi MAV Nevelőintézetben 
tanul. A lányok közül kettő 
vasutas. Az egyik Hegyes
halomban átmenesztó, a másik 
pedig a Déli pályaudvaron in
formációs. 

A gyerekek szeretik egymást, 
és ez jó érzéssel tölt el ben
nünket szülőket is, hiszen a 
becsületes munka mellett má
sik életcélom, a népes család 
felnevelése volt és marad. 

- Mi a szenvedélye, ked
\'enc szórakozása? 

- Nagyon szeretem a spor
tot. Régebben magam is 1·úg
ta:n a labdát. Moot a Budai 
Vasutas SE-nelc az elnök
helyettese vagyok. Szívesen 
járok meccsre, ha tehetem. 

Vasutas lévén az utazást is 
szereti Borlay Jenő. Júniusban 
háromszáz személyt szállító 
IBUSZ-vonatot kísért Rijeká
ba. Az öt nap alatt sok szép és 
érdekes helyen megfordult. 
ll:lményekben gazdagodva tért 
haza. Mint mondotta, harminc
éves pályafutása alatt ez volt 
a= egyil� legkellemesebb meg
bí=atása. 

Zámbó István 

Borlay Jenó állomásfónök-helyettes munka kii2:ben 
(Hemzö Károly felvétele) 
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Gazdag kultúr- és sportprogram 

a XVI I I. vasutasnapon 
A XVIII. vasutasnap ünnep

ségsorozata már július 1 1-én 
18 órakor megkezdődik, ami
kor szakszervezetünk Nép
színház utca 29. szám alatti 
képzőművészeti iskolájában 
megnyitják a XVIII. Országos 
Vamtas Képzómtivészetí Kiál
lítást. A kövekező napon kerül 
majd sor a Kiváló és Érdemes 
vasutas kitüntetések átadá
sára. 

A vasutasnapi ünnepség 
sportprogramja július 13-án 
szombaton a Szőnyi úti pályán 
17 órakor kezdődő BVSC öreg 
tiúk és a bukaresti vasutas 
i:Jreg fiúle nemzetközi labda
rúgó-mérkőzéssel kezdődik. 
Ezen a délutánon a BVSC 
sportcsarnokában sor kerül 
még a BVSC és a finn mun
kás birkózó válogatott talál
kozójára. 

Július 14-én vasárnap 9-tól 
1 1-ig a Szőnyi úti sporke>mbi
nát süllyeszt;ett kézilabda-

pályáján felállított vívópá.ston 
nemzeközi vívóversenyre ke
rül spr. A hagyományos tiszt
avatás délelőtt 11 órakor kez
dődile. 

Délután egymást követik a 
rendezvények. A süllyesztett 
kézilabdapályán felállított 
színpadon neves művészek és 
a Landler Jené Járműjavító 
bohóc, illetve bűvész szakkö
rének tagjai szóra.ltoztatják 
majd a gyerekeket. Ezzel 
egy időben a labdarúgópályán 
atlétikai verseny lesz. A 
sportprogram a kerékpárosa:, 
üldözőversenyével, i lletve a 

BVSC és a Berlini Dinamó 
labdarúgóinak barátságos 
mérkózésével zárul. 

Este a szabadtéri színpadon 
a bolgár vasutasok és szállí
tási dolgozók 110  tagú mü
vészegyüttese és a belgrádi 
Brankó Cvetkovics központi 
művészegyüttes szerepel. 

300C vosutosfyel'ek üdül o nyáro11 
Szak.szervezetünk az elmúlt 

évekhez hasonlóan az idén is 
megszervezte a vasutas gyer
mekek nyári üdültetését. A::. 
üdültetés két helyen, Bala
tonkenesén és Kószegen kerül 
lebonyolításra. Balatonkene
sén kéthetes turnusban össze
sen 2520, mfg Kőszegen két 
tumusban 480, összesen 3000 

vasutas gyerelc üdülhet a 
nyári szünidőben. 

Az üdültetés színvonalának 
emelése érdekében a bala
tonkenesei üdülőben egy 450 
személyes kultúrterem - tár-

salgó - létesült az idén a 
grerrnekek réazére, melybe:i 
előadásokat. filmvetítéseket é:s 
egyéb közös rendezvényeket 
lehet lebonyolítani. 

Kőszegen a MAV Nevelőin
tézetben történik az üdültetés. 
ahol a szakszervezet a szín
vonal emelése érdekében 
szintén többirányú anyagi se
gítséget nyújtott az intézet 
részére. A gyermekek üdülte
tését mindkét helyen szakkép
zett vasutas pedagógusok irá
nyítják. 

K edves vendégek az évzarón 
l!:vek óta tart már a na

gyon kedves .,szülői" és gyer ... 
meki kapcsolat a Vasúti Fő
osztály szakszervezeti bizott
sága és a békéscsabai MAV 
Nevelőintézet diákjai között. 
Nem múlik el év, hogy a bé
késcsabai gyermekotthon la
kói ne látogassanak el Pestre, 
vagy a budapesti .,anyukák és 
apukák" ne utazzanak le Bé
késcsabára. 

Az intézet növendékeinek 
meghívására a főosztály nő
bizottsága részt vett Békéscsa
bán az 1967/68. évi tanévzáró 
ünnepségen. A küldöttséget a 
nevelőintézet kapuja előtt, 

mosolygós arcú kislányok fo
gadták. Részt vettek az int<á
zet évzáró ünnepségén a bé
késcsabai vasúti csomópont
hoz tartozó szolgálati helyek 
küldöttei is, azok a szocia
lista brigádtagok, illetve bri
gádvezetók. akik az intézet 
nővendékei közül egy-egy á7'• va kislányt, vagy kisfiút segítenek. Minden patronáltnak jutott ajándék, vagy több ezer forintról szóló takarékbetétkönyv. Ez utóbbit azok kapták, akik végleg elhagyták az intézet falait és kilépnek az .,életbe". 
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Anya és lánya 
az ol impiára �:észülnek 

Egy órával ezelőtt még ká
nikula volt, most egy kis szél 
!:�rekedett a Szőnyi úti BVSC 
uszodában. A felhők is gyü
lekezni kezdtek, ezért m i  is 
fedél alatt kezdtük beszélgeté
sünket Székely Évával, az 
olimpiai aranyérmes anyával 
és olimpikon lányával, Gyar
mati Andreával, aki nagy 
szorgalommal készül Mexikó
ra. A vasútas-sport e „vizes" 
fellegvára valósággal ottho
nuk, mindkettőjüknek, Hiszen 
Székely E:va - LittomeriCZlky 
Máriával együtt - a legjobb 
BVSC-uszók mestere, az olim
piai felkészülés egyik itteni 
„kapitánya", leánya pedig a 
tanítvány, akinek minden 
percet jól fel kell használnia, 
ha hú akar maradni a családi 
hagyományokhoz. 

Szorgalmas 

versenyzők 

Hogyan készül egy tehetsé
ges fiatal versenyző az év leg
nagyobb sportviadalára, s 
hogyan segíti ezeket a gondos 
előlcészületeket a kiváló szalc
ember, egykori példamutató 
sportoló Székely E:va? 

- Mintegy harminc iier-
senyzó dolgozik a kezünk alatt 

kezdte beszélgetésünket 
Székely Éva - A versenyző/e 
13-20 éves korig nagy szor
galommal végzik a közös 
munkát, s köztük az olimpiai-, 

- illetve válogatott kerettag va
sutas-úszók sorában az Euró
pa-rekorder Turóczy Judit, 
Kovács Edit magyar relkorder 
és a fitlk sorában a tehetséges 
SzentiTmay, Csinger és a töb
biek is mindent megtesznek a 
sikeres szereplés érdekében. 

A szó persze a bajnoknő 
leányára, Andreára fordul: 
folytatója lesz-e majd a szép 
sikereknek, hogyan látja az 
édesanya-edző? 

- Talán furcsán hangzik ez 
az én számból, - mondja -
de még mindig nem vagyok 
biz.onyos abban, hogy klasz
szis uszó válik-e Andreából. 
Jelenleg 14 esztendős, s még 
két év szükséges ahhoz, hogy 
valóban nővé váljék, akkor 
alakul ki igazán testi beren
dezése, kéz- és lábmunkája, 
sok olyan tulajdonsága, amely 
nagy súllyal esik a latba 
sportemberi pályafutása so
rán. 

Anya és lánya az úszómedence partján. 

(Hemző Károly felvétele) 

hajszolásnak :is beillő edzés
tempótól. Igaz viszont, hogy 
nem volt olyan gondos orvo
si segítségünk, mint most, 
amikor például nálunk dr. 
Jákó Péter személyében olyan 
segítőtárs áll mellettünk, alti 
hétról-hétre megvizsgálja a 
versenyzőket, s jelzést ad, ha 
a túl edzettségi állapot bizo
nyos könnyítéseket tesz szük
ségessé. 

Székely Éva most mint a 
gyermekét féltő anya orom
mel mondja el, hogy leánya 
különösen erős és edzett szer
vezetet vallhat magáénak; 
,,Terhelés során Andrea pul
zusa 180-ra is felemelkedik, -
mondja -, de kétperces pihe
nés már visszazökkenti meg
szokott pulzus-ritmusába, 
amely 54 körül van. Ez na
gyon kedvező versenyzői 
adottságra valló körülmény." 

Andrea 
tanárnak készül 

Lassan - kisebb megilletó
döttségét félretéve - beszédbe 

mával eszik különösen nagy 
élvezettel, s ha egy kis tiltott 
sör is társul mindehhez, tel
jes a boldogság. 

- Anyu nem mondja, de ő 
is szereti a hagymát, - vág 
közbe a kis „leleplezett" -
a múltkor is evett egy kicsit 

1 az éléskamrában . . .  
Erről a kérdésről egy ki

sebb vita kerelredik, de erre 
nem figyelünk, mert magán
ügy. Székely 11:va edzői mun
kájára és leánya, Gyarmati 
Andrea olimpiai esélyeire vi
szont érdemes rávilágítani, 
mert nagyszerű az együttmű
ködésük, s mint a fiatal baj
noknő mondja: ,,Ennek az a 
titka, hogy nagyon jó anyát 
és nagyon jó edzőt kaptam 
egyszemélyben." Ha a mexikói 
esélyekről esik szó, csak any
nyit remél, hogy a döntőbe 
szeretne kerülni, de érzi en
nek a reményének a súlyát is, 
amikor kis huncutkás mosoly
lyal csak úgy magától kérde
zi meg fennhangon : ,,Nem va
gyok egy kicsit nagyképű.? ... " 

Maros László 

�=g:;;:;;�:;:�;;rsWt 1:11�;1:Í 
a zöldáru-szállítás 

- SIKERESEN VIZSGAZ
T AK a hatvani vasutasok a? 
elmúlt napokban megtartott 
féU,ves szakvizsgákon. A for
galmi dolgozók 17 százaléka 
5-ös, 20 százaléka pedig 4--es 
osztályzatot kapott. 

A szegedi igazgatóság veze
tői a területülchöz tartozó kon
zervgyáirak vezetőit hívták 
meg, hogy az idény kezdetekor 
megbeszéljék azokat a felada
tokat, amelyeket a közös mun
ka, a zöldáruszá!lítás érdeké
ben el kell végezniük. A meg
beszélésen jelen volt Elek 
György, az igazgatáság helyet
tes vezetője is, aki vitaindító 
előadásában elmondotta, hogy 
a szegedi igazgatóság dolgozói 

már az év elején hozzá
fogtak a szállításra kerü
lő árumennyiség felméré-

séhez. 

A cél az volt, hogy a vasút ke
reskedelmi swlgálata közvetle
nül is megismerje a fuvarozta
tók igényeit, kívánságait. A 
tárgya,lások eredményeként 
számos olyan intézkedés tör
tént, amely segítette a gyor
sabb és pontosabb áruszállitást. 
Tennivaló azonban még a1-ad 
mindkét fél részéről. Ma m<'eg 
előfordul, hogy nem áll mindig 
rendelkezésre megfelelő meny
ny1segu és minőségű kocsi, 
vagy későn állítják be a kocsi
kat. Ezen a vasútnak kell se
gíteni. A hét végi, illetve az 
űnnepnapi és a hétfői ki- és 
berakásolcat viszont a szállítta
tóknak kell szorgalmazni. 

A vasút a legmesszebbmenő
kig figyelembe Yeszi a szállít
tatók igényeit. Az új menet
rend kezdetétől 

expressz tehen•onatok to
vábbítják a zöldárut Bu
dapestre, illetve Budapes
ten keresztül külföldre is. 

A szegedi igazgatóság területé
ről a korábbi 10 óra szállítá•si 
idő helyett jelenleg 5 óra alatt 
érkeznek a küldemények Bu
dapestre. A 759-es gyorsteher 
Kiskundorozsmáról 21.15 óra
kor indul, s így még a késő 

- Utastájékoztatót adott ki 
a GYSl,;V igazgatósága. A tá
jékoztatóban a Sopron és Bu
dapest közötti vonatok indulá
sát és érkezését is közlik, azon
kívül szerepel minden olyan 
utazással, kirándulással kap
csolatos felvi!ágo.,--itás, amely 
hasznára lehet a Sopronba ér
kezőknek. 

delutárni órákban is feladásra - VÉRADÓ NAPOT tarkerülhet zöldség és gyÜIInölcs. tottak a szombathelyi jármű
A friss áru már 1 .35 órakor, te- javitóba,n. Az üzem dolgozói
hát négy óra alatt Ferencvá- nak 15 százaléka adott vért. A rosba érkezik. 

l 
szocialista brigádok közül ki-

Az új menetrendben tett in- tűnt
_ :f orváth Miklós, Mád_é 

tézkedásekrö] a konzervgyárak J-eno es Borsodi Miklós bn

vezetői, illetve képviselői elis- l

l 

gádja. 
meréssel nyilatkoztalc. _ Rakétahajtású, légpárnás Az értekezleten pontosan vonatot terveznek Japánban. A felmérték a konzervgyárak igé- szupergyorsvonat a Tokió és nyét. A szegedi, a kecskeméti, Csaka kö7..öti 500 kilométer táa nagykórösi és a békéscsabai vet alig félóra alatt teszi majd 
konzervgyárak naponta 20-:-25 meg. 
vagonos forgalmat bonyolita
nak le. Mindezt úgy kell ösz
szehangolni, hogy ne szenved
jenek hátrányt az egyéb bel
földi szállítások és az export
szállitás. A tervek szerint Bé
k.és megyéből 20, Csongrád 
megyéből 36, Bács-Kiskun me
gyéből pedig 14 ezer tonna 
zöldáru kerül belföldi forga
lomba, s mintegy 97 ezer ton
na exportra. 

Szllá.di Sándor 

KÖZÚTI ALULJÁRÓ 
épitését kezdték meg Gyöngyös 
á!lomás közelében a vámos
györk-gyöngyösi vasútvonal 
és a 3-as sz. főközlekedési út 
keresztezésében. Az elterelő 
vasúti vágányba épített ideig
lenes hidakat az elmúlt héten 
líelyezték forgalomba. 

Négyszáz középiskolás és egyetemista 

vesz részt vasútépítésen 

- Eredményes oktatási évet 
zártak a debreceni járműjavító 
üzem szakszervezeti politikai 
iskolájában. Az elmúlt oktatá
si évben 23 „Társadalmunk 
időszerű kérdései" tanfolya
mot szerveztek �42 hallgatóval. 
A2 évzáró alkalmával hetvenen 
kaptak könyvjutalmat. 

- PERMETEZÖVONATOK. 
Gépesítették a vasúti pályates
tek gyomtalanítását. Speciális 
vonatokról gyomirtó vegyszert 
permeteznek a pályákra. 

Az elmúlt évek hagyomá
nyainak megfelelően ez év
ben is sor kerül két fontos 
vasútépítési munkánál a 
KISZ-fiatalok segítségére. A 
vasútépítő KISZ-táborok kö
zül az egyik a Balaton-part
ján, a Badacsony lábánál, a 
másik a Duna-parton a viseg
rádi várral szemben, szintén 
igen szép természeti adottsá
gok között helyezkedik el. 

A Balaton északi partjan 
200 egyetemi hallgató vesz 
részt 8 héten keresztül a 
vasútépítési munkákban. Ez 
alatt 10 OOO köbméter föid
munkát, 50 OOO négyzetméter 
tereprendezést végeznek el, 
valamint összesen 6 km hossz-

ban építenek 
árokrendszert. 

vízelvezető 

A nagymarosi táborban jú
nius 30-tól kezdve 8 héten át Magyar vasútmodellező 
200 középiskolás fiatal del- siker Drezdában. A XV. jubi
gozik majd. Az itt dolgozó leumi vasútmodellező verse
fiatalok vasúti tötés- és bevá- nyen a legnagypbb sikert Hal
gás földmunkáit végzik. A mai Attila és Halmai Géza 
munkák nagyságára jellemző, rragyar mérnök-testvérpár ér
hogy mintegy 30 0-00 köbméter te el azzal a technikai megol
földet kell megmozgatniok. elássa!, amely elektroniku� 

A naponta 6 órát dolgozó úton egyszerre öt, külön bözo 
fiatalok a nap hátralevő ré- irányban működő modellvas
szében pihenéssel, szórakozás- utat üzemeltet. Hanreich Géza 
sal és nyaralással töltik az I a MAV M41-es Ganz gyártmá
időt. A badacsonyi tábor·t nyú Diesel-moz<lonyát min
nemzetközi jellegűvé szerve- tázta meg. Ez a modell har
zik, a világ sok országából ér- madik díjat kapott. A díjny�r: 
keznek oda egyetemi hallga- tes munkákat a Közlekedes1 
tók. Múzeumban is kiállítják. 

Megegyezünk abban, - er
ről az eredmények beszélnek, 
- hogy teljesítménye évről
évre javul. A 100 méteres hát
úszásban például tavaly 
1 :13,4 perc volt az időeredmé
nye, most a Hajós Alfréd em
lékversenyen 1 :09,5 percet 
úszott, de ez a tapasztalat más 
számokban is. 

elegyedik a nap közben talán ---------------------------------------
- 12 méter széles lesz Szol

nok új közúti felüljárój� 
amely a rékasi útkeresztez?· 
désnél épül. A kivitelezése mar 
megkezdődött s a minteg)'. �O 
millió Corint értékű beruhazas 
az állomás rekonstrtJkciójával 
összhangban 1970-re készül el. 

- Az ő eredményeinek ja
vulásában, s a többiek jó 
szereplésében is - jegyzi meg 
Székely E:va - nagy része van 
a; vasutas szakszervezet sport
szeretó vezetőinetk, akik min
den támogatást megadnak ah
hoz, hogy a BVSC úszói mi
nél nyugodtabb körülmények 
között készüljenek fel elkövet
kezó nagy feladataikra. 

Hogyan viszonyul a Székely 
11:va számára „aranyérmes" 
helsinki olimpiára való felké
szülés a mai edzésmunkához? 

- Az edzés időt tekintve 
mi sem dolgoztunk keveseb
bet, mint a maiak - mondja. 
De edzés-intenzitá:sban messze 
elmaradtunk a mai néha túl-

mindig vizes fürdőruhájú 
Gyarmati Andrea is. Most vé
gezte el a VIII. általánost, s 
már a Kölcsey Ferenc gimná
zium angol-tagozatú tanulójá
nak tekinthető. 

- A Kölcsey az „úszók is
kolája", - mondja mosolyog
va - tizenegy élvonalbeli ver
senyző jár a Munkácsy Mihály 
utcába. Sokat kell majd ta
nulnom, hiszen nehéz életpá
lyát választottam: angol-orosz 
szakos tanár szeretnétk lenni ... 

Az édesanya hozzá is  füzi : 
Andrea imádja a gyerekeket 
és a nyelvtanulást is. Ebben 
jó példa áll előtte: ő maga 
most vett felsófolcú vizsgát 
két nyelvből, s ugyanerre ké
szül lcét másik nyelvben is. 

Kiderül még, hogy a fiatal 
bajnoknő és a magyar rekor
der szereti a beat-zenét is, 
meg a szalonnát, amit hagy-

Olcsón, kényelmesen ismerkedhet meg az ország 
legszebb tájaival és városaival, ha részt vesz az 

I B U S Z = T I T  
kedvezményes hétköznapi és hétvégi országjáró 
aut6busz-társasutazásain 

• Változatos programok 
• Fél naptól nyolc napig terjedő országjárások 
• KGlönjárati buszok bérbeadása 

Felvilágosítás és jelentkezés valamennyi 

I B U S Z  
utazási irodában. 

A Hivatalos 
Lapból 

A Hivatalos Lapból a szakszer
vezeti bizottságok és a dolgozók 
figyelmébe ajánljuk a következő
ket: 

24, számból : 111787/1968. 3. A. A 
Szakmai Kollégium működésének 
megszüntetése és tanácsadói sze
repkörrel vezetői értekelzetek 
rendszeresítése. 

104503/1968. 4. e. A nyugdíjjárulék 
levonásának és elszámolásának 
szabályozása. 

111471/1968. 2. B. A gyermekgon
dozási segély végrehajtására ki
adott 3/1967. (II. 26.) Mü.M. számú 
rendelet kiegészítése. 

25. számból : 112529/1968. 3. A. 
Egyes szervezeti egységek elneve
zésének megváltoztatása. 

109923/1968. 2. B. Továbbtanuló 
dol,.,.ozók kedvez.ményeiről szó
ló is/1967. (XI. 18.) Mü.M. számú 
rendelet végrehajtása. 

111127/1966. 2. e. Felsőfokú álta
lános igazgatási- és munkaügyi 
szakvizsga rendszeresítése. 

A szerkesztöség üzeni 
Volosinovsz.ki János, Marosán 

Pál Debrecen ; Szilcs Ferenc, Hat· 
van ;  Maróti István, Szombat
helY; Perlaki Gyula, Sopron:  Ba• 
kó Agnes, Csepel Ernő Bp. Pintér 
Lajos Vácrátót; Bognár Károly 
Tapol'ca ; Molnár Arpád Bp. Fe• 
rencváros ; Bántaj Domokos, Pécs; 
Sziládl Sándor. Sz.eged ; Boldizsár 
Gyula, Békéscsaba : Leveleiket la• 
punk anyagához felhasználjuk. 

Nagy János, Záhony : Boldizsár 
Gyula Békéscsaba; Bánfalvi Imre, 
Bp. ÖéU ; Dancs József, Tapolca i 
Berényi Illés, Hatvan :  Leveleiket 
Illetékes helyre továbbftottuk. 

Kovács József, Bp. Nyugati: 
Kérésére közöljük, hogy lapunk 
1968 június 17-i számában ,.Az új 
szabályok szerint több dolgozó 
részesülhet jubileumi jutalomban·• 
címmel cikk jelent meg, amely 
részletesen ismerteti hogyan ke11 
a jubileumi jutalom alapfául szol
gáló !d�ket figyelembe venni. 

Gyümölcslé kósto ló 
A z  Utasellátó Vállalat a z  el

múlt napokban gyümölcslékós
tolót rendezett a Fóvárosi Ás
ványvíz és Jégipari Vállalat új 
termékeiből a Nyugati és a Ke
leti pályaudvaron. Az u,tazókö
zönség körében különösen nagy 
sikert aratott a bordóvörös szí
nű Erdei rubint, eredeti szeder 
alapanyagú szénsavas gyü
mölcslé. Újdonság a Fradi 
szénsavas málnaszörp is, amely 
bizonyára nemcsak a sJ;>Ortolók 

és szurkolók, hanem a nagykö
zör.ség kedvence is lesz. 
Ugyancsak bemutatták az or
szágszerte jól ismert margit
szigeti kristályvizet, exportki
szerelésben, ízléses, német 
nyelvű címkével ellátva. 

A gyümölcslékósioló alkal
mával bemutatott újdon,ságo
kat, a többi üdítő itallal együtt, 
az Utasellátó hozza forgalomba 
árudáiban, büféiben s a vona
tokon. 

Május első feléJ>en megnyílt a Keleti pályaudvar korszerűsí
tett UtaselláUi étterme. Az étterem megnyitásával egyidőben 
adták át rendeltetésének a pályaudvar területén felállított 

hideg és meleg ételeket árusító aut-0matákat. 
(Szabó l\'Iihály fel vétele.) 

- Szovjet katonai műv�z
együttes szerepelt az elmu}t 
napokban a debreceni jármu
javító kultúrotthonában. A 
szovjet művészek színvonalas 
előadását több mint 400 vas
utas tekintette meg. 

Lakáscsere 

Elcserélném MA V-dolgozóval 

Marx térnél levó kétszoba kom
rű


fortos, nagyméretű, olcsó bé 
MAV-1akásomat tanácsi rendelke

zésű lakásra lehetőleg a környé· 
ken. Erdeklödni lehet egész nap 8 

118-974. telefonon. 
- Elcserélném Bp, VII .. Bethlen 

Gábor utcában levő egy szoba, 
konyha. éléskamra társbérletemet 
(\VC és előszoba közös) hasonló 
vasúti lakásra (Társbérlet J,; le
het.) Lehoc2� Jánosné. telefon · 
42-45 vagy 138-797, otthon: 412-

98: 

�L<\GYAB VASU'TAS 

Vasutasok Szakszervezetének 
lapja 

Sz.P-rkeszt1 a szerkesztO b1z.otts8.A 
Fői:;zPrke-sztO: GulváP János 

F!:'letöc: 117.erkesztO: V1sJ Ferenc 
sz.erk�z,��ée: 

Bud:aoect vt. Benczúr utca 41 
Telefon városi: 229-8?2 

Ozem1 19-7? 
Ktadja � t<erjPsz.tJ a Népszava 
T.1ar kiadó VMlRlat BudaOE>St vn. 
r{á k!\czi Ot 14 reletnn · '!24-iU9 

FeleJfü; k1adC: Gát>,:,r MArton 
a Néoszav11 l.aok1n-,ó Vá11a!aT 

l�az�att'1, 
Csekkszámlas1ám: 75.915 001-R 99 

Szikra Lapnyomda 
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100 éves 

11 Magyar Államvasutak 
Jubileumi kiállítás a Közlekedési Múzeumban 

R6c11inyi Károly- minisrzterhelyettefl, a MA V vezériga.zga.tója 
megnyitja a Közlekedési Múzeum „100 éves a MA V" című ki

állításái. 
(�bó Mihály felvétele) 

A XVIII. vasutasnapnak kü-

felszabadulásig így · nevezl:ék a 
MA V-ot. A szerk.) 

Az ünnepi beszéd, amely 
részletesen foglalkozott a MÁV 
történetével, számos érdekes 
adatot tartalmaz. :erdemes pél
dául megemlíteni, hogy az 
első állami vonal fa.hidakkal, 
rossz kivitelben épült. Jármű
parkja mindössze 6 darab kis 
teljesítményű, 2 csatlós oszt
rák gyártmányú személyvonati 
mozdonyból, 14 személy- és 
298 teherkocsiból állt. A te
herkocsiknak mintegy a fele 
szénszállító nyitott kocsi volt. 
Az átvételkor a vonal csak 
távíróval és haran,gművel volt 
felszerelve. A vonal rendbeho
zására, a felszerelés kiegészí
tésére már az első évben egy
milliót fordítottak. 

A szerény kezdet után gyors 
_fejlődésnek indult az AJ}am
vasutak vooalhálózata. A szá
zadfordulóra már a legfonto
sabb fővonalak, az akkori há
lózat mintegy háromnegyed 
része a MAV tulajdonában 

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 

A V A S lJ T A S O K S Z  A l( SZ E R V E Z E T É N E K L A  P J A 

XlL �,'FOLYAM, U. SZAM. Ára 40 fillér 1968. J"OLIUS U, 

Július 1-tól 

l,atvanezer vasutas dolgozik 
csökkentett munkaidőben 

A 44 orás munkahét kiteriesztéséről, a vasutasok 

társadalombiztosítási és egészségügyi ellátásáról 

tárgyalt a központi vezetőség 

• !önös jelentőséget adott. hogy 
nagy és néhány kisebb idegen volt. A MA V igényeinek ki
érdekeltségű magántársaság elégítésére csakhamar megin
kezében volt. A magyar föl- dult a gőzmozdonygyártás, 
desúri osztály is profitszerzési majd a késóbbiekben a vas
lehetőséget látott a vasútban. betonaljak hazai fejlesztése, a 
Ezért megalakították az Észa- Diesel-járművek alkalmazása 
ki Vasúttársaságot. Ez a társa- s a Kandó-rendszerű villamos
ság nyitotta meg 1867-ben a vontatás bevezetése. 

A szakszervezet ki?zponti 
vezetősége - mint mar la
punk előzó számában közöltük 
- június 28-án, lapzárta után 
ülést tartott. Az első napirend 
l,eretében Szabó Antal főtit
kár tájékoztatta a központi ve
zetőséget a két ülés között 
végzett munkáról és a ma
gyar szakszervezeti mozga
lomban az utóbbi időben vég
bement fontosabb események
ről. 

méltó eredmény. Ennek azon
ban feltétele van: úgy kell az 
érintett szolgálati helyeken 
dolgozni, hogy a tervezett 8,3 
százalékos termelékenység
növekedést mindenütt sike
rüljön biztosítani. A munka
idő-csökkentéssel párhuzamo
san ugyanis a termelél,enysé
get és a vasút nyereségét is 
növelni kell. Ellenkező eset
ben, a 2016. számú kormány
rendelet szankcióját kell al
kalmazni. Ahhoz, hogy erre 
sehol ne kerüljön sor, a gaz
dasági veutnlmek és a moz
galmi szerveknek mindent el 
kell követni a feltételek ma
radéktalan b·iztosítása érdeké
ben. Annál is inkább, mivel 
a július l-én életbelépett in
tézkedésekkel korántsem feje
ződött be a munkaidő-csök
kentés. Hátra van még a von
tatási, a tá'1közlő és biztosító
berendezési szak.szolgálat, a 
12/24-es fordulóban dolgozók 
és az utazószemélyzet. 

lóban levő új helyzettel fog. 
lalkozott. A vasútnak fel kell 
készülni ai·ra, hogy a jövőb<ffl. 
a szabadszombatos, utazni�· 
vágyó dolgozók igényeit ki
elégítse. Az áruszállitásban 
már ebben az évben jelentke
zik az egyenlőtlen ki- és be
rakás. A vállalatok nemcsak 
a hétvégi napokon, szomba
ton és vasárnap, hanem hét
főn és riénteken is kevesebb 
kocsit raknak, mint a hét 
többi napján. Ez arra figyel
meztet, hogy még körülteldn
többen lcell foglalkozni az áru
szó.l!itással. Annál is inkább, 
mivel a vasutat felelősség ter

heli azért, hogy minden ren

delkezésre bocsátott árut el
szállítson. 

.. 

egybeesett a Magyar AUam
tiasutak 100 éves megalapítá
sának jubileumával. Ebből az 
alkalomból kiállítást rendez
tek a Közlekedési Múzeum
ban. A kiállítás megnyitó ün
nepségén részt vett Földvári 
László és Mészáros Károly 
miniszterhelyettes, Szabó An
tal főtitkár, Gulyás János tit
kár, továbbá a vasút számos 
vezető beosztású dolgozója. 

Az ünnepséget dr. Czére 
Béla, a . múzeum igazgatója 
nyitotta meg, majd Rödönyi 
Károly miniszterhelyettes 
mondott ünnepi beszédet. 

- Egy évszázaddal ezelőtt, 
1868-ban hazánkban már 22 
épc közlekedtek gőzvontatású 
tionatok - mondotta beveze
tőjében a miniszterhelyettes. 
A mintegy 2000 kilométer 
bosszú voiiaUiálózat három 

1::-s kilométer hosszú Pest- A kiállítás, amely két 
Hatvan-Salgótarján közötti részből áll, híven tükrözi a 
vonalat. A társaság urainak magyar vasút fejlődését. Az 
kapzsisága következté�n a első rész a kupolacsarnok 
vonal egy év múlva már Európa-1tírú mozdonymodell
csődbe jutott. Az amúgyis- gyűjteményével, kocsimodell
gyér vasúthálózat egyik vo- jeivel történelmi son·endben 
nalának megmentése érdeké- mutatja be a MA V fejlődését. 
ben a kormány arra kénysze- Ez a vasúttörténeti kiállítás 
rül.t, hogy a vonalat az állam már 1944-ig dokumentálja a 
részére megvásárolja. A szer- i.VIA V történetét, a másik te
ződés szerint 1868. július else- remben a járműjavítás, a vas
;ével a Pest-Hatvan-Salgó- útépítés modem eszközeivel 
tarján közötti vonal minden ismer'teti meg a nézőt. ltt kap
felszerelésével együtt az ál- tak helyet a MÁV egészség
lam tulajdonába került. Ez ügyi, szociális és kulturális lé
volt tehát a magja a Magyar tesítményeit. berendezéseit be
Királyi Államvasutaknak. (A mutató tablók is. (vf) 

,,A vasút lelke a vasutas marad .... 

Ezután Rödönyi Károly mi
niszterhelyettes, a MÁV vezér
igazgatója ismertette a 44 órás 
munkahét kísérletképpeni be
vezetésének tapasztalatait és a 
44 órás munkahét nagyobb 
méretű kiterjesztéséről ké· 
szült előterjesztést. Hangsú
lyozta, hogy a SZOT és a 
Munkaügyi Minisztérium ren
delete értelmében a vasútnál 
65 OOO dolgozóra lehet kite1·
;eszte1ti 4 44 órás munkahetet. 
Ez idő szeri11t azonban csak 
60 OOO részére sikeTií.Lt megte
remteni a lehetőségeket. Esze
rint július l-től valamennyi 
járműjavító üzem, beleértve 
a Gyöngyösi Ki llérógyártót is, 
pályafenntártási és pályaépí
tési főnokség, csöl<l<entett 
munkaidőben dolgozik. 

A központi vezetőség az elő
terjesztést elfogadta és hoz
zájárult az üzemek, a pálya
fenntartási és építési főnöksé
gek és egyéb érintett .szervek 
44 órás rövidített munkaide
jének engedélyezéséhez, illet
ve a vonatkozó végrehajtási 
utasítás kiadásához. 

A központi vezetőség filé
sének harmadik napirendi 
pontja a vasutas dolgozók tár
sadalombiztosítási és egészség
ügyi ellátásáról szóló beszámo
ló volt, amelyet Gulyás Já
nos, a szakszervezet titkára 
tartott. Dr. Csanadi .Gyorgy közlekedés- es postaügyi miniszter 

adta át a Kivaló vasutas kitüntetéseket 

A miniszterhelyettes a rövi
dített munkahét bevezetésének 
jelentőségéről szólva elmon
dotta, hogy azo1cban a munka
körökben, ahol bevezették a 
csökkentett munkaidőt, a lét
számhiányt is sikerült pótolni. 
Ez önmagában is figyelemre 

Az előterjesztés vitájában 
felszólalt dr. Csanádi György 
közlekedés- és postaügyi mi
niszter. Bevezetőjében annak 
a reményének adott kifejezést, 
hogy a vasút a szakszervezet 
segítségével megtalálja a 
n1ódját az egész népgazdaság
ban oly nagy jelentőségű 
munkaidő-csökkentés megol
dásának. Hasonló téma 1966. május 

Ezután a személy- és áru- 13-án szerepelt a központi ve
A XVIII. vasutasnap alkal

mából július 13-án a Keleti pá
lyaudvar új köntösbe öltözött 
Utasellátó éttermében került 
sor a vasúti munkában élenjá- NAPIRENDEN 

szállításban - a munkaidő
csökkentés miatt - kialaku- (Folytatás a 2. oldalon) 

• rók kitüntetésére. Az ünepség 
elnökségében helyet foglalt dr. 
Csanádi György közlekedés- és 
postaügyi miniszter, Rödönyi 
Károly miniszterhelyettes, a 
MA V vezérigazgatója, Szabó 
Antal főtitkár. 

a munkásszállások és laktanyák ellátottsága 
Július S-én ülést tartott a szakszervezet elnöksége 

Az ünnepséget Rödönyi Ká
roly miniszterhelyettes nyitot-

� ta meg. Megnyitója után dr. 
Csanádi György közlel,edés- és 
postaügyi miniszter mondott 
ünnepi beszédet. Bevezetőjé
ben a vasutasnap jelentőségé
ről beszélt, majd a vasút meg
újhodásával foglalkozott. 
Hangsúlyozta, hogy a modern 
oosát felveszi a. versenyt nem
�ak a gépkocsi-, hanem a légi-
közlekedéssel is. Ezt azoknak 
a fejlett gépkocsi- és légiközle
kedéssel rendelkező országok
nti.k a példájával bizonyította, 
amelyekben évekkel ezelőtt a 
vasút alkonyáról beszéltek. 

Dr. Csanádi György, közlekedés- és P06taügyi miniszter át
nytiJtja. a, Kiváló vasut.as kUünteté.t Csii.kii.ny Zoltán, főellenőr

nek, Pécs állomás dolgozójának. 
(Szabó Mihály felvétele) 

A szak�zen,ezet elnöksége szakszervezeti bizottsá.gok ré
július 5-én ülést tartott. Elő- s:éről nem kielégítő a létesít
ször a munkásszállások és lak- ményel< ellenőrzése. nem meg
t�nyák ellátottságáJ;ól szóló je- felelő az önkormányzati szer-
lentést vitatták meg. vek múhödése. 

Az elnökség megállapítása, Az elnökség szükségesnek 
hogy az 1964. okt.óber 2-án tör- tartja a munkásszállások kor
tént tárgyalás óta srinvonal- szerűsítését. a hiányzó felsze
be!i változás állt be, de a mun- relések pótlását, a szálláshe
kásszá.llások é.s laktanyák eUá- l�•ek rendjéne!t szigorú betar
tottsága ennek ellenére -nem tását. 
m.egfelelő. Igen sok helyiséget Fentiek biztosítása é1:deké
más célra vesznek i gé11ybe. A ben felkérte a 3. =...\:osztály 
rádiók, televíziók javítása vezetőjét és a közgazdasági 

h osztályt_ hogy két hónapon be--
vasút, az emberre, a vasutasra Kiváló, 160 pedig Érdemes vas- meg ibásodás esetén hossza- lül készítsenek intézkedési ter
mindig szükség lesz, a vasút utas kitüntetést. Az Érdemes dalmas. A laktanyákban nem vet: 

lelke továbbTa is a vasutas ma- vasutas kitüntetéseket az igaz- szűnt meg a melegágyvált.ás és _ a gazdasági vezetőkre és 

rad. Ari·a kérem ő1töket, do!-
gatóságok székhelyein adták nincs megoldva a személyen- a; szakszervezetre vonatkozó 
át. kénti ágynemű használata. A feladatok meghatározására, 

go==anak a jövőben is becsü.- r---------------------------- - a munl;áss;::cí!lá.sokra elő-
lettel, s szeressék. a vasutat ·"írt normálc betartásának ellen-
úgy mint eddig. További m·un-

OSZZS 
őrzésére, 

l;ájuklioz szívből 1-ívánok si- D-UIC közös ülés Budapesten lelős�;;::
1
:::::::1r�'.1<

övet
ó

k 
te-

kert. A „Számjeyyeklcel történő Az OSZZSD-UIC csoport 
- a mun.Jcásszállásolc hiá-

Dr. Csanádi György ezután egységes l<ódolás"-sal mee:bf- dd' . ny� felszerelésének üte·mezéa 
~ e 1g1 közös munkáját a te- �zerinti pótlására. 

átadta a Kiváló ·vasutas kitün- zott közös OSZZSD-UIC cso- het·kocsik.ra festett új, egysé- Ezután került sor a sza.kszer-
tctéseket. port 5. ü lését július 2-től 6-ig vezeti SzeTYek feladatának Budapesten a Margitszigeti ges számm.•.ást Európa-szerte 

Érdekes színfoltja volt az Nagyszálló különtermében megismerték. A bucLapesti ta-
megh:itározására a gazdasági 

A va3út műsznki fcjles.:tése, 
korszerűsítése hazánkban is 
te;:v.;zerűen halad. I<üliinösen 
erőteljes ütemben fejlődik a 
vonóerő korszerűsítése. de jól 
halad a villamosítás és a pá
lyák rekonstrukciója is. A 
tervszerű fejles::tés eredmé
nyeként elértük, hogy a i\lAV
ra ma már nem a gőz-. Tianem ünnepségnek, hogy a munká

a villamos és a mesei-vontatás ban éknjáró magyar vasutasok 
a je1.!emző. mellett három csehszlovák 

tartotta. A MAV t>lsók között ve7etok megítélésében. 
ismerte fel az egységes kódo-

nácskozáson, amelyen a ha- Alapelv, 1t-0g11 az állami s:::e-
lás jelentőségét és kezdettől tár és átmeneti pontok, a mélyzeti hatásköri jegyzék 
fogva részt vesz a közös cS-O- pénznemek, a keltezések, az szerinti szintnek megfelelő 

t k , .  · b A · árunomenklatúra, . a ta1;f:i.1(, szak.szervezeti szerv nuilvánít-por mun aJa an. z egyseges sa véleményét a vezetői< beá!-A mit1iszter ewt{m elismerő vasutas és hat belügyi dolgozó 

vzavakkal méltatta a vasutasok kapta meg a Kiváló, iJletve az 
munkáját. majd befejezésül a Érdemes vasutas kitüntetést. 
következőket mondotta : A XVl!I. vasutasnapon 

- Btí-rmilyen korszerű egy egyébként 90 dolgozó k3.pott 

kódok kialakítása - az egy- az irányítási út\•onalak egysé- lításáról. felmentéséről ki�ü:nséges!tésen túlmenően elsősor- ges kódolása mint a közös tetéséröl stb. Az álláspor1tot ban az elektronikus számítógé- csoport távlati programja is mindig kollektív véleménv 
pek. s ezen keresztül a kiber- szerepelt a napirenden, még alapján kell nyilvánítani. Á 
netika lehetőségP.inek figye- szorosabbra fűzi majd az szakszervezet vezető sze1·veit 
lembe vételével történik. európai vasutak kap�solatait. fel kell kérni véleményadásra, 

de önállóan is kezdemén�et. 
nek felmentést, leváltást stb. 
Az állásfoglalás elsősorban a 
gazdasági. vezető politikai, er
kölcsi és vezetési módszereire 
vonatkozzon. 

A szakszervezet véleményé
nek figyelembe vétele nem kö
telező. Minden esetben közöl
ni kell azonban az illet.ékes 
szervnek, hogy miért nem vet
te figyelembe a szakszervezet 
véleményét. 

Az értekezlet harmadik 
pontja a szakszervezet káder
munkájáról szóló jelentés volt. 
Az elnökség a jelentést hosz
szas vita után - kiegészíté
sekkel - elfogadta. úgy hatá
rozott, hogy a jelent.és alapján 
a területi bizottságok tárgy,a.L• 
já.k meg területük ktíderhely
zetét, ,a. káderekkel va.ló fog-
1alkozast. A végrehajtás ta
pasztalatait 1969. márodiik fe
lében az elnökség isrnételte!l 
napirendre tűzi. 

Hozzájárult az elnökség az 
utazószemélyzet valtozó illet
mény rendszerének megváltoz
tatását celzó utasítás ki<l.ol.go
zásához. Tekintettel arra hogy 
.a bevezetésre csak auguszt.ui 
1-től keriilhet sor, elfogadt/S 
azt a javaslatot, hogy a, tervbe 
vett béremelés 1'észarányos ré
szét - személyenként 150 fo• 
rintot - július hónapra is 1,."i. 
kell fizetni egyszeri ;utalma• 
zá.sként. A felosztásnál figye
lembe kell venni a munkaidő
csökkentésben elért eredmé
nyeket. 



1963. J'CLIUS 1'. 

A 44 órás munkahét kiterjesztéséről, a vasutasok társadalombiztosítási „Dszintén köszönjük a támogatást" 
és egészségügyi ellátásáról tárgyalt a központi vezetőség Levél a Hanoi Szakszervezete� Egy�sülésétól 

(l'oJi.,1,stá., � l. oldlü,-ól) 

Eet6ség el6tt. A beszámoló a 
két év eredményeiröl és hibái-

ról szólt. irányvonalat szabva 
a munka további viteléhez. 
Alábbiakban részleteket köz
lünk a beszámolóból : 

Klldnzótlenül olokuh o tóppénus helyzet 
Két év alatt is bővültek a 

betegségi biztosítási szolgálta
tások. Emelkedett a családi 
pótlék és a nyugdíj egy főre 
jutó összege. Az 1966. évi 
költség-vetéshez viszonyítva 140 
millió /orintta.l emeUcedett a 
táTsadalombiztositási osztály 
lcöltségvetése. Az 1957. évi 
tényleges kiadás 815 millió 534 
eze,- forint volt. Egy év alatt 
170 millió forinttal növekedett 
11 nyugdí;ra kifizetett összeg, 
s 1967-ben eléTte a 800 millió 
forintot. Az egy tőre eső átlag 
nyugdíj a múlt év decemberé
ben 767 forint volt. 

A biztosítottak egészségügyi 
ellátásának színvonala is ja
,·ult annak ellenére, hogy még 
sok a tennivalónk. 30 órával 
emelkedett a rendelőintézeti, 
24 órával a fogszakorvosi óra
szám. Új, eddiginél hatáso
sabb gyógyszereket hoztak 
forgalomba, bővültek a gyó
gyászati szolgáltatások. A tár
sadalmi beteglátogatások szá
ma és színvonala különösen 
azóta javult, anúóta a szocia
lista brigádmozgalom kiszéle
sedett. 

Mindezek ellenére a táppén-
2es helyzet kedvezötlenül ala
kult. 1966-ban a tervezett 5,3 
táppénzes százalékkal szem
ben 5,7 szézalék volt a beteg
létszám, ami 10,4. millió forint 
táppénz túllépést vont maga 
után. 1967-ben a tervezett 5,5 
százalékkal szemben 6,1 száza
lékos volt a táppénzes állo
mány. Ez 15,9 millió forint 
többletkiadást jelentett. A be
tegszázalék alakulása gazda
lSági kihatásának érzékelteté
sére példaként felhozom, hogy 
0.1 százalékos csökkenés 2,6 
millió forint megtakarítást je
lent. nem Is beszélve a mun
kaügyi kihatásáról mon
dotta az előadó. 

6-7 núllió receptnek 35-40 
százaleka olyan, amit nem 
kell feltétlenfü orvosi felirás
ho'I: kötni. 

Kedvezőtlen hatással van a 
táppénzes százalék alakulásá
ra az is. hog�• nem kielégítő a 
1\1,1. V rendelóintézetek szar,
orvosainal, kapcsolata a szol
gálati fönökségekkel. Nerri is
merik az orvosok. hogy mil.ven 
körülmények között dolgoz
nak azok az emberek, akiknek 
gyógyítása gondjaikra van 
bízva. 

A kapcsolatok kiépítése, az 
üzemi orvosi munka színvona
lának emelése végett szüksé
gesnek tartjuk. hogy a 3. szak
osztú Ly tegye kötelezővé 1Jala
mennvi egészségügyi főcso
portnak a bctegstatisztika szol
gálati ágankénti, betegségne
me,,k<?nti elemzését, és a kö
vetkeztetések levonása után a 
szűkséges intézkedések meg
tételét. Az egészségügyi föcso
portok negyedéves jelentésük
ben számoljanak be az intéz
kedésekről, az eredményekről. 

A táppénzes százalék ked
vezőtlen alakulásában szere
pük van a szolgálati vezetők
nek és a dolgozóknak is. A 
szolgálati vezetök egy része 
nem kíséri figyelemmel a be
teglétszám alakulását. 1967 -
ben 3 millió 400 ezer táppén
zes nap m,eriilt fel Ez kere
ken 135 eze,- dolgozó egyhavi 
munkaideje. Egy százalékos 
csökkenés 22 500 ember egy
hónapi munkáját jelentené. És 
ezt az egy százalékot kiadja a 
liberalizmus, a más rovására 
táppénzes állományban levők 
száma. 

A valóban betegeket még 
gondolatban sem kívánjuk 
megbántani, megrövidíteni 
Vannak azonban olyanok, 
akik a.z oroosi libe,-alizmust 
használják fel., ha 4 táppénzes 
állományba törekvésnek nem 
betegség az oka. Tapasztalni, 
hogy ha valakit nem tetsző 
munkakörbe helyeznek, táp
pénzes állományba megy. Ha 
nem kap s7,abadságot, ha fe
gyelnút indítanak ellene, vagy 

ző munka módszereinek és 
formáinak kialakítását és al
kalmazását az il!etékesekn2l. 
Számoltassák be őket az e té
ren végzettckröl. A betegség
megelőzés egybi-n gondo:::ás is. 
A szúró, vagy időszakos on·o
si vizsgálatok, a munkahelyek 
megteleló állapotánal< biztosí
tása a gondozást is magában 
foglalja. 

Mégis kUtön kell szólni a 
gondozásrol. A gondozási mun
ka a munkaképesség fenntar
tására irár.yuló tevékenység 
azoknál, akik erre rászorul
nak. megakadályozása egész
ségúk további romlásának. 

A jó gondozási munka elen
gedhetetlen. feltétele a gondo
zásrn szoruló szemé!yénel, és 
betegségének ismerete, orvosi 
tanácsokkal és utasításokkal 
való ·rendszeres ellátása, 
gyógykezelése, az egészségi ál
lapotuknak megfe!el,ő munka 
közben ooló foglalkoztatás, 
munkahelyük állapotanak 
re1idsze,-es el/,enőrzése. Szük
ség esetén ideiglenesen, vagy 
véglegesen könnyebb munka
körbe helyezésük, otthoni élPt
módjuk és körülményeik fi
gyelemmel klsérese. 

A gazdasági vezetőknek fel
adata az üzemi orvosok javas
latai és a helyi szakszervezeti 
szervek észrevételei alapján a 
szükséges intézkedéseket meg
tenni, a jó gondozási munka 
feltételeit megteremteni. 

A területi bizottságok fel
adata elősegíteni, hogy az 
igazgatóságok vezetői és osz
tályvezetöi, valamint az egész
ségügyi főcsoportok minden 
segítséget megadjanak a kül
szolgálati vezetőknek és az 
üzemi orvosoknak a megelőző
gondozó munka eredményessé 
tételéhez és a komplex egész
ségügyi tervekben foglaltak 
teljesítéséhez. 

A szakszervezeti bizottságok 
kísérjék figyelemmel a gazda
sági vezetők és az üzemi or
vosok ez irányú tevékenységét, 
a tervben vállalt feladatok tel
jesítését. Vezetőségi ülésen 
rendszeTesen SZ"ámoltassák be 
a szolgálati 1'ezetóket, a.z üze
mi orvosokat és a szakszerve
zet, bizottságok éTdekelt tár
sadalmi munkabizottságait. 
Adjanak maximális segítséget 
a megelőző-gondozó munka 
hatékonyságának növeléséhez: 

A gondozási munka ered-

mé11yességében fontos szerepe 
van a gondozottnak is. l'l'li t
sem ér a jól szervezett, terv
szerű gondozás. ha nem talál 
talajra. az érdekelt dolgozó az 
utasítást nem tartja be. 

Tervszerű egészségügyi 

felvilágosítást 
A dolgozók felvilágosítását, 

az egészségügvllea is kulturált 
magatartást van hivatva szol
gálni az egé-sZ$égügyi felvilá
gositás. Ez nem csupán egy
szerű ismeretterjesztés, ha
nem a helytelen. egfszséget 
\·eszél.veztetó szokások. az 
egészséggel szemben gyakran 
felelőtlen magatartások meg
változtatását célzó nevelő
munka. 

A vaS1Ítegészségügyi szol
gálat ,•onalán jelenli-g nem be
szélhetünk tervszerű egész
ségügyi felvilágosításról. Pe
dig ez csak akkor eredményes, 
ha nemcsak általános, ha 
azokra a betegségekre irányul, 
amelyek a vasúti szolgálattal 
összefüggnek. ha az egészség
ügyi propaganda színes, sok
oldalú, változatos és rugal
mas. 

A területi bizottságok a te
rület sajátosságainak megfe
lelően dolgozzák ki az egész
ségügyi felvilágosítás fő szem
pontjait, formáit és módsze
reit. Erre építve követeljék 
meg a szakszervezeti bizott
ságoktól szolgálati helyük ar
culatát visszafúkrözó agitációs 
érvek kidolgozását és hirde
tését. 

A szakszervezeti bizottságok 
a területi bizottságok által 
megadott szempontok szerint 
készítsék el az agitációs és 
propagandaanyagot és gon
doskodjanak a tömegek közötti 
ismertetéséről. Kapcsolják be 
a munkába a bizalmiakat és a 
szakmai középkádereket. 

Ezután a társadalombizlX>
sítási tanácsok és albizottsá
gaik feladatairól beszélt az 
előadó. A központi vezetőség 
az e!óte,-jesztést elfogadta. Ha
tározatilag kimondotta, hogy 
az elnökség a beszámoló alap
ján dolgozza ki a feladat vég
rehajtását segttó irányelve
ket. A ter.fileti bizottságok en
nek alapján tárgyalják meg 
területükre konkrétizáltan a 
tennivalókat. 

Ezután a táppénzes hel� 
kedvezőtlen alakulásának okai
ról szólt, majd ismertette, 
hogy két év alatt milyen új 
egészségügyi létesítmények
kel gazdagodott a vasút. Az 
egészségügyi káderellátás hely
zetének, a kórházak és rende
lőintézetek zsúfoltságának tag
lalása után java .solta, hogy a 
tá1"sadatombiztositási osztaly 
dolgozzon ki. javaslatot 
a.zo1,ra a gyógyszerekre, ame
lyek megfelelő árkialakítás 
fi tán, orvost vény néllcül, sza
badon vásá?-olhatók lennének a 
gyógysze1·tárakban. Az ezzel 
kapcsolatban végzett vizsgá
lataink ugyanis arra az ered
ményre vezettek, hogy a tár
sadalon1\)jztositási osztályra 
�venként beérkező mintegy 

éppen elfoglaltsága van, be- r----------------------------tegállományban keres menedé-
ket. 

A te,-ületí és nakszervezeti 
bizottságoknak is feladata 
megakadályozni, hogy a nem 
keresől<éptelenek jogtalanul 
igénybe vegyék a társadalom
biztos,tási szolgáltatásokat. 
Kötelességük fellépni a laza
ságot eltúrő szolgálati veze
tőkkel és a lazaságot elkövető 
orvosokkal szemben. 

Fontos feladat a betegségek megelőzése 
A gyógyító tevékenység 

ttinvonalának állandó javi
tasa mellett a szakszervezet 
társadalombiztosítási szervei
nek másik fontos feladata a 
betegségek megelőzése és az 
idült, vagy krónikus bete�
ségben szenvedők gondozásá
nak elősegítése. 

A kettő között rendkívül 
szoros az összefüggés. A meg
előzés, a gondozás semmivel 
nem kisebb jelentőségű a gyó
m,ítást segítő tevékenységnél. 
Sót, minél hatékonyabb a 
megelőző gondozó tevékeny
ség, annál kevesebb a gyó(JlJÍ
iandó betegek száma. A gyó
gyítás ugyanis következmény, 
a me!'(betegedés következmé-
1we. A megbetegedésnek pe
dig okai vannak. Az okok kö
zött szerepet játszik az üze
mek, munkahelyek és azok 
környezetének állapota. Mi
nél er,észségestibbek a mun
kakörülmények, minél jobb a 
s:.:ocíális é5 egészségügyi ellá
tottság, annál kisebb a beteg
séget munkahelyen kiváltó ok, 
s föleg a.z tlzemi baleset ve
szélyforrása. 

Mindaddig azonban, amíg 
az üzemegészségüggyel, a meg
előző-gondozó munkával va
ló foglalkozás nem kerül a te
rületi és az üzemi szakszerve
zeti szervek tevékenységének 
homlokteré1,e, a gyógvítás se
gítése marad a főkérdés. 

Építtethetünk új kórháu
kat, b6vittethetjük a reT1del6-
ket, emelhetjük az orvosi óra
számot, az mind kevés tesz, 
ha nem lesz hatékony, ered� 

ményes és tevékenységünk 
központi kérdése a megelőzés. 
A betegségmegelőzaés lényege: 
elejét venni annak, hogy a 
munkahelyi és munkateehno
lógiat fogyatékosságok miatt 
betegek legyenek a dolgozók. 

A területi és szakszervezeti 
bizottságok állítsák munkájuk 
középpontjába a gyógi·ító te
vékenységgel való foglalkozás 
mellett a betegségmegelőzést. 

A szolgálati vezetőkkel és 
üzenú orvosokkal együttmű
ködve kísérjék figyelemmel a 
munkahelyek egészségügyi ál
lapotát. a munkakörülménye
ket, a szociális és egészség
ügyi ellátottságot. Tegyenek 
inté;zkedést - az adott anya
gi lehetőségeken belül - a 
feltá'l"t hiányosságok megszün
tetésé're. 

Annak ellenére, hogy több 
erélyes és hatékony intézke
dés, a vasút korszerűsítése sok 
tekintetben javította a dolgo
zók munkakörülményeit és 
munkafeltételeit, a betegségi 
esetek száma nem csökkent 
jelentősen. A:r. évenkénti, 
mintegy 200 ezer betegségi 
eset globálisan 6000-8000-rel 
kevesebb ugyan, de például a 
légzőszervi. a keringési, vagy 
asztmaszerű betegségeknél 
emelkedés van. 

A megelőzés gondozás is 
A teriileti és szakszervezeti 

bizottságok élemezzék rend
Ezeresen a statisztikát beteg
ségi nemenként és annak alap
ján követeljék meg a megeló: 

�le�utalmazták a leijobb véradókat 

A debreceni vasúti csomó
ponton az elmúlt napokban 
ünnepséget tartottak, ahol kö
szöntötték a:rokat a vasutaso
kat, akik hosszú esztendőkön 
keresztül önkéntesen ajánlják 
fel vérüket az arra rászoruló 
súlyos bel,egelmek. A csomó
ponton találunk olyan dolgozót 
Is, aki 65, 50. illetve 45 esetben 
adott már vért. A véradónap 

alkalmából több véradónak 
arany-, ilJetve ezüstjelvényt 
adtak át, majd 7700 Ft pénz
jutalmat is szétosztottak. 

-

Az ünnepség befejezéseként 
a debreceni MA V szinúonikus 
zenekar rögtönzött hangver
senyt adott, majd ezután be
mutatták az igazgatósági vér
adó napról készült kisfilmet is. 

Czeglédi Sándor 

H EGYEK  KÖZÖTT, 
VÖ LGYE K KÖZÖTT 

Néhány esztendő óta a Diós
győri Papírgyár és a Farkas
gödör közötti kisvasút, amely a 
miskolc-garadnai vonalból 
ágazik ki, kirándulókat is szál
tit. A vonal me1lett pihenésre 
és túrázásra alkalmas tisztá
sok és források vannak. A 
végállomM'.ról egyórás gyalog
lással el lehet jutnj a szentlé
leki Hermann Ottó turistaház
hoz, s útközben a Buzgó-kóró! 
vagy az Ormény-köról szép ki
látás nyílik a Bá.n-völgyre és 

Tardona községre. Vélemé
nyünk szermt ezt a vonalat 
még többen igénybe vennék, 
ha egy reggel! vonatot állíta
nának. be, illetve egyszerűsíte
nék a szombati menetrendet. 
De különösen egy reggeli vo
nat beállítása válna esedékes
sé. hiszen most, anúkor egyre 
több üzemben dolgoznak. már 
44 órás munkahétben, minden 
bizonnyal még többen vennék 
igénybe ezt a kirándulóvana
tot. 

a Szakszervezetek Budapest, T anacs6nalc 

Kedvu Elvtársak! 
Orömmel olvaJ>tuk szolidaritásukat kifejező távfratu.k4t. 

A hanoi dolgozók, a hanoi szalcszervezetel, nevében őszintén 
köszönjük a::t a támogatást, amelyet a budapesti szervezeti 
munkások, a budapesti szakszervezeti szervek ha.Tcunkhoz 
nyú.jta n.ak. 

Mint Onök is tudják népü.n.k harcba11, áll az amerikai a.g.. 
resszc,,rokkal, és ebben a harcban sikereket, eredményeket ér 
el. E győzelmek és a világ haladó szellemű mLLliói114k köve
telése arra kényszerítette Johnsont, az Amerikai Egyesült Al
lamolc elnökét, hogy bejelentse az észak-vietnami „bombázá
sok korlátozásá;t", és képviselőit Párizsban t-árgya.lóaszta.lhoa 
üttesse. 

A vil.ág közvél.eménye azonban azt is tapa&Ztalta, hom, 
az Egyesült Allamok nem mond te bűnös agressziójáról. A vi
lág haladó közvéleményének tiltakozása ellenére az a.mertkal 
agresszorok északon és délen tovább folyoo.tjdk háborús eszka. 
lációjuka.t. Olyan területeket bombáznak a 17. és 20. szélessé
gi fok között, ahol több mint 4.,5 millió ember él. Súll/08 puaz
ti.tásokat okoznak - Huét és Saigont is beleértve - a dél
vietnami városokban is. 

Az Egyesült Allamok mindeddig 'Disszautasította 11 V!�
nami Demokrati1ms Köztársaságnak azt a. jogw követelését, 
hogy feltétel nélkül szüntesse be a bombázdst és minde11. 'nlá, 
harci cselekményt Vietnam egész területén. 

Ebben a helyzetbrn a budapesti dolgozók, azervezett mtm
kások és szakszervi-zeti szervek rendszeres erkölcsi. és nöt,eJc. 
vó anyag, támogatása na.gy segítséget és bátorítást ny·újt ha.T
cunkh-0z. 

Hanoi munkásai, értelmiségi dolgozói élénk figyelemmel 
k;sérték Budapest la.kossá,gá.11.ak és dolqozóina.k május 1--i fel
vonulását, valamint a n.am1szerú „Budapest - Hanoiért" ak
ció eseményeit, a-rnelyekb,m külö-n ha:ngs-ú.lyt kaJ)Ott fs ki
fe.iezésre jutott a m.agyaT nép együtténése harcoló népünk
kel 

A hanoi do?,n-ozók és szak.!zervezetei nevében isrmételte11 
őszinte köszÖ11Milnket fejezzük ki a testvéTi Budapest !a.kos
ságáook, dolgozóinak és a szakszervezeteknek a proletár
i-nterna.cionalizmus jegyében megnyilvánuló szolidaritásukért, 
mely tovább fokozza erőinket a teTmelómunkáoon, az épité,
ben és népünk védelmében folytatott harcban egyaránt. 

Szilárd meqgyózódésünk, hogy szen1'edéseinlcet, küzdel
meinket siker és dicsőség koronázz.a, és az amerikai imperia
listá1= teljes vereséget szenvednek. Megvalósul az ország Mké1 
egyesítése, s mindez hozzájárul Délkelet-Azsia és a. világ bé
kéjének megvédéséhez. 

Felhasználtuk az alkalffl<llt 41'!'4, hogy önöknek és Onökéí!I 
keresztül minden buda-nesti dolgozónak a legszívélyese1>b t.!st• 
véTi üdvözletünl«?t küldjük. 

Ha.noi Sza.l<szerve-reti F.gyesülél 
Vu Dlnh 

ti,tkár 

A bolgár vasutas fiatalok 
felkészültek a VIT-re 

A VIT nem.2Je1közi előkészítő 
bi:rott:sá.ga Szófiában múköd.i<k, 
a be! város egyik modem, 
négyemeletes épületében. 
Ahogy kö:.eledik a fesztivál 
időpontja, úgy fokozódik a 
munkatempó: készülnek a de
legációk fogadására. melyek 
h.a;óool, ,-epülőgéppel, autóbu
szokkal vagy vonattal érkez
nek. Fogadásukra felkészült az 
egész város: ahol erre szük..<ég 
volt, újra festett.ék a házakat, 
tatnrozták az üzleteket, az er
kélyeken virágok pompáznak, 
elkészült;ek a sza,badtéri szín
padok a város legszebb park
jaiban. 

A vasúton éi-kező VIT�kül
llöUek fogadását, utaztatását 
a vasút Komszomol szerveze
tei vállalták. Óriási feladati 
Huszonhat külföldi vonatot 
fogadnak. A 800 tagú szovjet 
VIT-1.üld.öttség, a 300 vietnami 
fiatal, a 300 indwi delegátus, 
de sok francia, ol.a.sz. belga, 
NDK VlT-küldött ts 1'ona.ttal 
érkezik. Ezeket vagy a jugosz,.. 
táv határnál, Dimitrovgrádban 
vagy a román határnál Rus
séban fogadják. A munka java 
része a vasút komszomolistáira 
hárul. A fogadó állomásokon 

határtalá:1.'lrozólk les:z,nek, ahol 
a fogadóbizottsággal együtt a 
vasút 'komszomotistái rögtön
zött músorokkal, dallal, tánc
cal köszöntik az érkezőket. 

A latin-amerikai VIT-kül
döttek, a a,özel-keletie'k, az 
EAK küldöttei, a szudániak, a 
szíriaiak a libanonia,k, az i.rá
n.iak, a jemeniek hajóval iö:1• 

.nek és Várnában fogadják 
őket. De ezen a vonalon i1 
nagy munka i:ár a vasút kom· 
szomolístáira, Várnábót ugyan
is már küWnvonat szállítja 
Szófiába a távoli országokból 
érkező delegációkat. Ezeken ll 
szerelvényeken ts a vasuta1 
fiatalok látják majd el a szol
gáLa.tot. 

A fesztivál idején leszi.nell: 
úgynevezett „Fesztivál váro
sok" számsze1int 25, ahova 
majd ellátogatnak a nagy ta
lálkozó részvevői. A vasúti 
forgalom lebonyolítására a 
a bolgár vasút 20 különvonatot 
állít be. Ezek forgalmának 
irányítását, a VIT-küldöttek 
kényelmes utaztatását. ikiswl· 
gálását is a vasutas komszo
molistá,k vállalták. Ha figye
lembe vesszük, hogy a feszti
válra 26 külföldi szerelvén11 
érkezik az c,,rszágb<J., továbbá --------------, a bolgár vasutak 20 különv<r 

Kultúrotthon 

társadalmi 

munkával 
A tiaei csomóJ)O'l"llton egy 

használaton kívül került volt 
sp0rthelyiségból a csomópont 
dolgozói társada!lani. munkával 
kultúrottho.nt építenek. Az ál
lomás dolgozói eddig 1303, a 
tútőház 532, a nyugdíjasok pe
dig 29 társadalmi munkaórá
val járultak hozzá az építés
hez. A pályafenntartás dolgo
zói pedig a festést, mázolást 
vállalták, amire majd később 
lrerül sor. 

A társadalmi munkában élen 
jár Balogh István, Bagó Gá
bOT, Szabó József, Szalai Sán
dor és B. Tóth KMoly. 

Őszinte elismerés illeti a vá
ci csomópont dolgozóit, hogy 
áldozatoo munkával létrehoz
zák a kultúrotthont. 

B. s. 

1Uttot üzemeltet, ,-eálts az & 
vélemény, hogy ezek meMt• 
rendjének kialakításával, • 
fOTgalom zökkenőmentes le
bonyolítására. tett igérettel • 
vasút fi.aoo.lja.i igen kofflOIJ 
feladatot vállaltak. 

A VIT negyedik napján, jú• 
li us 31-én kerül sor a fiatal 
ipari munkások: nemzetiközi 
találkozójára. Nagyszabású 
program ez, melynek k� 
ben a fesztivál küldöttei a sw
fiai és vidéld ipa1i üzemekbe 
is ellátogatnak. G. Kolev elv• 
társ, a szófiai nagy javító
műhely főmérnöke elmondotta. 
hogy július 31-én a szófiai pá
lyaudvaT ko,mzomolistáihoz il 
érkezik két csoport, és a ;avl• 
tóműhelybe is ellátogat eílll if· 
jú.munkásokból átló VIT-dele• 
gáció. Ez a három látogatás • 
vasút fiataljainaik szól, s ezért 
különösen nagy szeretettel il<é
szülnek a fogadásra. Munka
helyüket kicsinooítják, virá
gokkal díszítik, kis műsort i.1 
előkészítenek. 

AUöldJ ErZsébllt 
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18876 leütés 
45 perc alatt 

Kiváló dolgozó jelvényt kaptak 
a legjobb gépi adat/ eldolgo::óf; 

trdekes, tiig'almakban bövel
hedó yen;eny színhelye volt 
jülius 3-án a MAV Adatfeldol
gozó Főnökség. A xvn; .. vasu
tasnap ti.5zU?letére egy UJ szak
ma a lyukkártya-rendszerű 
gépi adatfeldolgozás ve:·senyé
nek döntőit bonyolították le a 
vasutas adatfeldolgozók köré-
ben. 

t R .. A versenyen megjelen o-
dön11i Károly miniszterhelyet
tes, a MAV vezérigazgatója, 
Gul11á.s János, � vru;utasszak
&rervezet ti llkára, valammt 
több vezető beosztású dolgozó. 

A verseny célja - az adat
feldolgozás egyes munkafázi
i;ainál - a termelékenység 
fokozása, a szallmi.ai ismeretek 
bóvitése a lyu.k.kártya-rend
cerú adatleldolgows sz.éle
sebb körhen történő megis
mertetése volt. A versenyzők 
három géptípu.scrn: lyukas.ztó, 
eUenőrzölyuka-,ztó és rendező
gépen döntötték el, hogy a va-
1tuta.1ok közü.l kik a szakma 
legjobbiai. 

A versenyfeladat a lyukasz
tók rés2lére teljesen azonos bi
:;onvlat ;számadataina.k kár
tvába ti:irténó lyukasztása volt. 
k ellenőrzők a lyukaszté)ké
nl egyező bizonylat alapján 
tészitett lyukkárty(Lk el lenőr
r:llSét kapták (eladat.ul,  melyek
ben a vet=.nybizolt.sá,g :szán
dékos hibákat rejtett el. Eze
ket a hibákat kellett kiemel ni. 
E geptipusokon a ver$eny idő
tJlrtama. 45 perc vo!t. 

A rendezőgépeken 2000 kártya 
rsoport.o6itását kellett megol
dani né;zy fogalom, össre� 13 
helyérték uerint,, majd 100 

kártyát kellett kézzel elhe
lyezni a meg[eleló sorrendben. 
Ezen a géplipuson a verseny 
idötartama 60 perc volt. 

A verseny keretében 1 1 1  
dolgozó mérte össze tudását 
oly módon, hogy a MA V két 
üzemében mi.iszakonként, il
letve géptípusonként a 6 leg
jobb versenyző jutott tovább 
az üzemi középdöntőbe. ahol 
az elért helyez.ések alapján 
ugyancsak 6 versenyző jutott 
tovább a döntőbe. Ilyen lebo
nvolítás mellett a döntőn 
géptípusonként 12 versenyző 
vett részt 

Az értékelést és a rorre11d 
rnegállapitá..«át UNIVAC 1005 
tipusú kis elektronikus gép 
Yégezte a versenyt kövem né
hány percben. Rendkívül fi
gyelemre méltó eredmények 
születtek. 

A lyukasztásban Ubranko
tnes Károlyné 15 522 billentyú 
leütéssel -. mely a selejt és a 
hiba levonása után 15 012 tisz
ta leütést eredményezett -
szerezte meg az első helyet. 

A7. ellenőrző gépe,K kategó
riájában / lall�rant Ferencné 
végzett az cL�ó helyen, 18 876 

billentyű leütést ért el 45 

perc alatt! 
A rc-ndezok versenyében 

Szegedi Mária biwnyult a le:g
jobbna.k. alJ a kártyák ren
dezésében (cwportosításában) 
22 099 pontot i;rerrett. 

A verseny első helyerettjei 
Kivál.ó dotgozó jelvény k.iLün
tet.ésben részesültek a vele 
járó pénzjutalommal, valamint 
3 napi julalomszabad:;ággal. 

A vasutasnapon adták át 

Nagykőrös állomás új felvételi épületét 
Nagykörös állomás kollektí

�aja évek óta erednlényesen 
�olgozik. Munkájukról, az ál
lomáson folyó rekont.st.rukció
ról lapunk hasábjain is beszá
moltunk. Most arról adhatunk 
hírt, hogy a kollektíva jó mun
kával !kiérdemelte a Szocialista 
Mttnka Szolgálati Helye címet. 
�eik megszer?Jése annál is 
Inkább dicséretes, mivel 1966 
ÍDllUárjától az állomáson áté
pítés tört.ént és ez nagyban 
ltátráltatta a mun'kát. A jó 
kollektívának, a kitúnö össz
lutngnak volt köszönhető, hogy 
sikerült mégis eredmén11esen 
doloozniok. 

A rekontsrukció már be(e-
iezödött. a 

társadalmJ munkával 11 
segítették a rekonstrukciót. 

1967-ben mintegy 300 munkaó
rát, 1968-ban edcüg 200 mun
kaórát teljesítettek. A 52JOda•• 
lista brigádok !kezdeményezé
sére az állomás város felőli ré
szét parkosítják. 

Az átépítés egész folyamán 
Nagykőrös állomás dolgozói az 
átépítést végző út- és va-súté
pítő Vállalat, a Hídépítést Fő
nökség, a Távközlő és Biztosi• 
tóberendezési tpitési Fönök
ség, a magasépít.ést végző 
Szentesi Epítési Főnökség dol
gozóival együtt az egymást se
gítés elvén összhangban, meg
értéssel végezték az átépítést. 

Hideg zuhany 
Szeretek fürdeni, de nem 

ruhástól, s inkább a Balaton
ban, mint a Keleti pályaudva
ron l. osztályú kocsiban. 
Mégis úgy adódott, hogy egy 
magáról megfeledkezett a blak
tisztító ,,jóvoltából" a Keleti 
pályaudvaron „vettem" hideg 
zuhanyt. 

Az eléggé el n.em ítélhetö 
eset, még június 19-én történt, 
amikor a csarnok V. vágányán 
álló, Hegyesha!.omig közlekedő 
22-es számú. személyvonat 
l. osztályú kocsijába jó-
val a.z indu.!ás elött száll
tam be. A nyitott ablak 
mellett a fullasztó hőségben 
kicsit elszunyókáltam. Ezt az 
alkalmat „használta fel" az 
egyik ablaktisztító nö és a nyi
tott ablakon át az ablakmosó 
rózsáját fe;em fölé tartva, 
alaposan megftirdetett. Még az 
sem vigasztalt, hogy nem én 
voltam az egyedüli utas, a.ki 
erre a „sorsra" jutott. Amikor 
mindezért kérdőre vontam, 
még neki állt fel;ebb. 

Megengedhetetlen, hogy Bu
dapest egyik na1111forgalmú. 
személypályaudvarán, a Keleti 
pályaudvaron - de az ország 
bármelyik állomásán is - a 
vasutasság tekintélyével mit 
sem törödve, ilyen fegyelme
zetlenül, ilyen cinikusan visel
kedjék e(JJJ vasutaa dolgozó. 

Dibw;z Imre 
Almás!üzltő 

Kevés a pénztár! 
Július 8-án rcgi;cl 6 ora előtt 

a Keleti pál�•audYaron csak 
két pénztárnál lehetett jegyet 
váltani. Sőt egy idő után a 
kettő közül az egyik áram
szolgáltatási. zavar miatt be
szüntette a munkát. llll! a, reg
oeli nag11 forgalom ide;en 
mindössze elll/ pén..--tár állt a 
belföldi utasok rendelkezésére, 
egy pedig a külfö/,d,i utasok-nak 
a.dott jegyet. Mondanom sem 
kell, hogy az; utasok mérge
lődtek és szinte kivét.el nélkül 
mindannyian azt kérdezték 
miért nem lehet a Nyugati, i l
let.i.-e a Déli pályaudvarhoz ha
sonlóan 5-6 vagy szükség ese
t.én még több pénztárnál je
gyet váltani. 

Valóban miér:tf 
Folti tst ván 

12 éee 

balesetnientese,i 

Kétpó állomá.3 dolgozói 12 
éve balesetmentesen teljesíte
nek szolgálatot. E.Gen a kis 
állomáson egyetlen szocialista 
brigád dolgozik. A brigád, 
amelynek az egész állomás 
kollektívája tagja - felajwi
lotta, hogy a kocsitartóz.kodási 
és kocsi-kihasználási tervüket 
2 százalékkal túltel;esítik. 

Boldizsár Gyula 

•� ujjáépült modern állo-
111ást és a dominó-rend-
1zerű biztosítóberendezést 
a XVIII. vasutasnap alkal
má.val ünnepélyesen ad-

Szerelme a vasút . . .  
ták át. 

Az átadási ünnnepség kezdetét 
jelenti annak az ünnepség so-
1·ozatnak, amelyet Na�ykőrös 
Yáros 600 éves évfordulója al
kalmából rendeznek j úli u� 
20-tói 

Nagykőrös állomás fru·galmi
és kereskedelmi dolgozói kivé
tel nélkül szocialista brigád
ban dolgoznak. A négy brigád 
közül egy elnyerte az ezüst 
plakettet. három pedig bronz 
Plakettes szocialista brigád. A 
iZOcialista brigádtagok 

A távoli hegyek mögé ha
nyatló nap sárga sugárnyaláb
bal búcsúzik a meghitten me
leg Jakószobálól. Néhány perc
re még fényt kölcsönöz a 
gonddal kezelt l>útoroknak, 
megcsillan a gyöngyöző italt 
rejtő poháron, amelynek ru
bintartalmát - a hűsítő, ízes 
meggyszörpöt - Babuska néni 
maga készítette, bekukkan, 
mintha olvasni vágyna, a 
könyvespolc gyakran forgatott 
kötetei közé, majd Zoltán bá• 
csinak is jó éjszakát kívánva, 
derengö homályt hagy maga 
után. ------------+ Kattan a villanykapcso1ó, 

Gazdaságos ez így? 
Makó <illomáson június 21 -én 

homokot adtak fel H e}ce-Vil
mliny állomásra az ottani pá
lyafenntartás címére. A homok 
június 25-én 4 napi kocsi ká
zás és 393 kilométer fu Iá� után 
érkezett meg. Meglepő viszont 
ez volt. hogy ugyanezen a na
po-: Hejce-Vilmány áHomáson 
adtak fel 2 kocsi homokot más 
cillomcísra. Fc,lmerül a !,frdés. 
érdemes, és gazdaságos volt-e 
töorn:d,z ki lnm�terr51 homokot 
hozab,i, amikor helyben is 
volt. És r.cmcrnk hogy volt. 
han(}m a helybéli homo�t,.:,1 
még m>i,71ak is jutott. 

Bakli Jáuos 

csiszolt kristál)'üvegen cikázik 
át a fény. 

- Szép cslllár ! 
- Az állomás dolgoz6ítól 

kapta a férjem, /,ét éve, ami• 
kor nyugdíjba ment. AzJ 
mondták: ha Zoltán bácsi es
ténként felgyújtja a lámpát, 
biztosan eszébe ;utunk. Mert 
lcímpát minden este 111/'Újt az 
ember. 

.� .. 1 .... 
Zoltán bácsi - Dapsy Zol

tán főfelügyelő. Kőbánya-Kis
pest nyugalmazott állomásfö
nöke - immár mosolyogva 
gon<iol az a i•in<l,•kozás napjá
rn. De h,:,ss:1í -hosszú hónapo
idg senk.i nem látta inosoJ11vg-

ni. Csöndesen ült a szobasa
rokban. szótlanul nézett kifelé 
az ablakon, tekintete lopva 1,ö
vette a tovarobogó szerelvé
nyeket . . .  

- Hogy miért? !  . . .  Egy fia
talember meg tudja talán 
mondani, hogy miért szereti 
épp azt a kislányt? Szereti, 
mert úgy érzi, hogy mást nem 
szerethet. Biztosan van szeob 
lány. meg okosabb - de nekl 
csak az a kislány kell. Igy va
gyok én a vasúttal. És ne kér
dezze, hogy miért szeretem, s 
hogy miért álmodom még ma 
is róla - szeretem. mert az 
egész életem a vasút szolgála
tában telt el . . .  

- Azt tőlem kérdezze, lel
kem, hogy mit jelentett a fér
jemnek a vasút. Amíg fiata
labbak voltunk, el-eljártunk 
szórakozni, de Zoltán ilyenkor 
is gyakran haz.aszökött. Kis 
<illomá.son volt főnök, ritkán 
ment keresztül ott vonat, de ó 
vissza.ment az állomásra. hogy 
megnézze, minden rendben 
va.n-e. Maga kérte a nyugdí
jazását. hiszen megérdemelte, 
49 évnél is továob dolgozott a 
vasútnak, s 1925-ben már ál
!omásfőnök volt Szilágyba/.-
1ón. S a nag,·oob állomások ! A 
háború alatt Püsoökladány
ban. aztán két és fél hónapig 
Debrecenben .. maid hét és fél 
évig N1,1íregyházá.n! 

233 új tisztet avattak 

Rödönyi Károly miniszterhelyettes ünnepi beszédét mondja a tisztavatáson. 

ti ·· ges 'smereteket, vasutas társaik be tetteJv,t t'árttnT, OnöktőL A vasutasnapi közpon un- • · t · · dek őno··•.· helyett is doLr.ozLaTc a Bízunk abba .. , hogy az inteze -nend.gekn.ek é,·ek ota er es ' � 
• f " k  ·d .-� 

tás A S'"O'ga' lati helyeken. Az ő m_ un- ben tanultakat jol og1a maJ színfoltja a tiszlava . - ' 
aJ z · 

XVIII. vasutasnapon a MA v ká;uk és egész népünk áldoza- hasz,wsitani gy wr ati mun-

Tisztképw Intézet forgalmi és tos munká;a biztosította azo- k.á;ukban. 

kereskedelmi, gépészeti és kat az anyagi eszközöket, A miniszterhelyettes ünnepi 
vontatási, építési és pályafenn- amelyek továbbképzésüket le- beszédét a tiszti egységek 
tartási, valamint távtközlő- és hetóvé tették. Mindezért cseré- díszszemléje követte. 
biztosít.óberendezési tagozatá
nak 233 végzős hallgatója, új
donsült tisztje sor&kozott fel a 
Szőnyi úti sporttelep zöld gye
pén. Az avatáson megjelent 
dr. Csanádi Györg11 közleke
dés- és postaügyi miniszter, 
Rödönyi Károly miniszterhe
lyettes. a MA V vezérigazgató
ja, Mészáros Karoly minis�
terhelyettes, Szabó Antal !o
titkár, s a vasút szá.lnoo veze
tője. 

A tisztavatás a már hagyo
mányos katoná� külsőségek 
között vette kezdetél Az ün
nepséget Kun Dezső, az inté
zet igazgatója nyitotta meg, 
majd Rödönyi Károly minisz
terhelyettes mondott ünnep\ 
beszédet. 

- A vasutasnap a mi ün
nepünlc - hangsúlyozta a mi
niszterhelyettes. - Nem vé
letlen, hogy évek óta ezen a 
napon avatjuk a, vasútüzem új 
tiszjeit. Ezen a napon egész 
n.épünlc megbecsüléssel tekint 
a vasut/Lsok 170 ezres táborára, 
arra a, hatalmas szervezetre, 
amely mint az o�s=ág legna
gyobb �állítási üzeme egyem
berként, összehangoltan végzi 
sofr.szo� cíldozatokat is követelő 
munkáját. 

A továbbiakban részletesen 
elemezte az eddig elért ered
ményeket, majd az előttünk 
álló feladatokról beszélt a nú
niszterhel;-ettes. Ezután az új 
t isztekhez szóh·a a következő
ket mondotta: 

- Míg Önök 11 Tisztképző 
Intézet padiaiban tanultak, 
igyekeztek elsajátítani a maga
sabb szintű munkához szill:sé-

Püspökladány. A legfájóbb 
emlék. 1944. június 2-án, éjjel 
J órakor kezdődött a bombá
zás. A vasúti csomópontok 
igencsak fonto�ak volta·k - s 
ezt az állomásfönök is jól tud
ta. Az 5-ös vágányon pedig, 
lezárt-zsúfolt marhavagonok
ban zsidók voltak. A bomoa
vetők aligha tudják, hogy a 
vagonban emberek vannak !  
Mozdonyt kapcsoltatott a sze
relvény elé, s kihw,atta a va
gonokat nyílt pályára:. Alig 
néhány perccel később az első 
250 kilós bomba az 5-ös vágá
nyon robbant - ott, ahol ko-
1'ábban a szerelvény közepe 
vesztegelt. Ekkor kapott az 
asszony sokkot, három napig 
nem tudta szóra nyitni a szá
ját. 

.... 2 .... 
Nyíregyháza. A le�zebb 

emlékei, . . . s egy fájó intri
ka. A porig bombáz.ott állomás 
Dapsy Zoltán főnöksége alatt 
született újjá. Ott lépett be a 
pártba, ő teremtette meg a 
szakszervezet kulturális életét 
(a vasutas kul túrotthonnak és 
a sportkörnek nemcsak 
címleges! elnöke volt). 
Aztán 1 952-ben megvádolták: 
.. megkövetel.i, hogy úgy kö
szönjenek neTc! alázatos 
szolgája". Elég vád volt ez 
ahhoz. hogy ne legyen állo
másfőnök tovább. 

- Hogy szerették-e 
egvhá,ial< ? Azt tólem 
ze; lelkem. Elég, ha 

a nyír. 
kérdez
annyit 

A női szak- feszfll vigyázzban hallgatja a.z ünnepi besúdd. 
(Szabó Mihály felvételei) 

Brigádértekezlet családtagokkal 
G� állomá.5 Magyar

Szovjet Barátság szocialista 
brigádja az elmúlt napokiba.n 
brigádértekezletet tartott, 
amelyre meghívtálk a család
tagok.a t is. A sz.ép számban 
megjelent férjeket, illetve fe
leségeket és ismerosökct ifj. 
Juhász István brigádvezető 
köszöntötte, majd ismj'!rtette a 
brigád eddig elért eredmé
nyeit. A brigád a kocsikihasz
oálási tervet 101, a kocsi tartóz
kodást 98 százalékra teljesí-

mondolc : ha nyí1'e1111htL.-t t)l:>nat 
megy el az állomás előtt, Zol
tán odaáll az ablakba, a régi 
kalauzok pedig ma is felinte
ne k, t·isztelegn.e k ne ki! . . .  
Szilveszterkor meg táviratok 
jönnek. 

A falon megsárgult fényké
pek. Bal>us.ka 14 évesen, a 
négy polgári elvégzése után, s 
Zoltán, mint maturáns, az 
érettségi vizsga után. Az 
idő tájt ismerkedtek ösz-
sze. Előbb csak nézték 
egymást, majd a kis-
kapu résnyi.re nyitva maradt, 
aztán Dapsy Zoltán bekö
szönt . . .  

Még egy fénykép a falon, 
nem volt elég ideje megsár
gul ni:  az asszony-lányuk arc
mása.. Budapesten él, tudomá
nyos munkát végez. Amikor 
Dapsy Zoltánt Kőbánya-Kis
pest állomásfőnökévé nevez
ték ki - 1958-ban történt -, 
azért is örömmel fogadták, 
mert így közel lehetnek a lá
nyukhoz. Tegnap este is nála 
voltak, hetente kétszer-há
romszor ellátogatnak hozzá 
Budára. 

- Ha ·m.egfeleló la1cá.8t ad
nak, s szükség lesz a tönöki 
lakásra. közelebb költözünk a 
tá.nyunkhoz. Persze. nem len
ne könnyű. egyáltalán nem . . .  
amfg itt élek az állomáson, 1ta 
kedvem tart;a. lemegyek a2 
i1'odára. s mindenna.v tudom, 
mi történik o vasú.tmH. mi új
ság az állomáson. Most pél
dául hatHlma� oszlopokat állí
tanak, villamosítják a ceglédi 

tette, s az egy kocsira t'.54 
mozgatásnál 4,3 perces cred
mi>nyt értek el. 

A termelési eredmények ér
tékelése után szó esett a jú. 
nius 18-i visek,'Tádi kirándulás
ról is, majd megtekintették az 
akkor készült filmet is. i 

A kollektíva jó összhangjára 
mi sem jellemzőbb, mint 
az, hogy amikor tehetik a bri
gád tagjai csa ládostöl szóra
kozni, kirándulni meninek. 

Pozsár András 

vonalat. Az év végén már vil
lanymozdonyok közlekednek 
itt. Persze, ha menni kell, hát 
megyünk! Kőbánya-teherpá
lyaudvar pártalapszervezeté
hez tartozom, a taggyűlésekre 
ma is elmegyek. s a Yáros :má
�ik végéből is eljutok oda . . •  

.... 3 .... 
A bútorokat a nyugdijazá1 

után cserélték ki. A lakásnak 
csak egyik szobáját használ
ják - régi épület, sok a taka
rítani való. A televiziót i� 
azóta vették. azóta van idej ü !: 
nézni az adást. Nem néznek 
meg mindent. A krimit nem 
szeretik :  minek izguljana'., fö
löslegesen. 1-ia már izgulni 
kellett. kellemesebb izgalom 
volt a Ki mit tu.d?, a !tis zon-
oramúvész, a Törekvés tánc

együttes, meg a többiek vetél
kedése. 

A fiataloké, akik hittel
akarattal kéfezülnek :,z életre, 
a hivatásra. S akik közel a 
legderekabbak - de csal<'is ó':. 
Otven év múlYa ma,id hason·ó 
rajongással be�zélnek a mun
káról. szakmáról, dolgos hél
köznap0k1·ól, mint a nyugd(ias 
állomásfönök. akihez Babusla 
néni - aki mo�t omlós süte
ménnyel kínál, hogy még job
ban csússzon a következő Po
hár meg_C(vszörp -. akJco,- is 
újra hozzáme1rnt>. ha tudná, 
hogy férje tíz.szer, százs::o-r, 
ezP.rszer is vasutas marad. 

Mert más.kén•. nem lehe�. 
Földes Tamá., 
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A sínhőmérséklet 56 fok 
A /egnagyol,I, hőségben is derekasan helytállnak a pályaépítők 

$1:iJlte izzik a levegő. Még a fa levelei Is bénák, mozdu• 
latla.nok. Emberemlékezet óta nem volt Ilyen meleg, ilyen 
esapadék.ment,es nyarunk. A. hőség kínorl.za, gyötri az embert. 
A hideget is nehéz elviselni, de az ellen legalább öltözködés• 
sel, m.eleg'ldökkel, meleg italla.J valahogy védr.kezni tudunk. 
De mii tehet az ember, az égető, p�ő napsugarak ellen? 

A kánikulában a pálya.építők több tonnás dömpere.1<.en és 
ís sokat szenvednek, a.kik a önürítős teherautókon szünet 
fo1Tó sínek és kavicságyak kö- nélkül érkezik a zúzott kő, a 
zött sokszor 35 fokos höségben bányameddő, hogy teljesen új, 
dolgoz:nak. Riportunkban róluk alépítményt készíthesswek a 
szólunk. Budapesti Fipítési Főnökség 

SzLnhely Cegléd állomás. A emberei. 

A munka tervszerűen halad 

lában legalább vizhordójuk le
gyen. 

A vasútépitök dicséretére 
válik, hogy r,em zúgolódnak. 
Neh&z munkához srokott em
berek ők, zokszó nélkül tűrik 
a megpróbáltatást, mert meg
próbáltatás ez a javából. Akik 

életük javát a szabad ég alatt, 
vagy ahogy az egJik megfogal
mazta. ,,a nagy sátor", az ég 
alatt iöltik, megedzódtelt már, 
a melegre is css..k annyi meg
jegyzésük van, - amit egyéb
ként Bereczky Imre előmun• 
kas mondott: 

- Ha melegen süt a Nap, mi 
mérgesen nézünk vele szembe, 
ez az, amit tehetünk, de ked
vünket azért mindez nem 
Tontja el. Az azonban n!l{)yon 
jól esne mindnyájunknak, ha 
többet törödnének velünk. A 
külön vízhordóra és a védő
italra gondolok, mert úgy ér
zem, ennyit megérdemelnek. 

- A:z. viszont örvendetes. -
szólal meg egy másik b1igád
tag Varga Mihály -, hogy jú
lius 1-töl 44 órás munkahétbe.n 
dolgozunk. Ennyivel is keve
sebbet kell szenvedni a me
legtöl, s többet lehetünk: oda
haza. 

A mUl'lkahelyeket, a forró 
sínközöket Horooth Zoltán fő
építésvez.ető társaságában mi 
magunk is v�,gigjáriuk. Az ál
lomás elóterében a IV .. V. és 
VI. vá.i.ány .,tük1-.én" dolgoz
nak. Itt találkoztlmk a Közle
kedési f;pitővá.llalat emberei
vel is, aikik az állom.ás csator
nahálózatát építik át és a víz
vezetékeket cserelik ki. 

-;- Cegléd 6.llomást teljesen 
,itépít;ii.k - mondja Horváth 
Zoltán. - NemCS<Lk a fel.épít
ményt, hanem az alépítményt 
i3 kwserél;ük. Erre azért van 
s...""Ílkség, mert eléggé elliaszná
lódott a régi pálya, másrészt 
pedig a villanwsvontatáshoz 
�yobb - a nemzetközi szab
ványnak megfelelő - tengely
távot keU készíteni. 

Egy engedélyen múlik 

A Budapesti 11:pítési Főnök
ség szolnoki építésvezetöségé
nek dolgozói még 1964-ben 
megkezdték a mur.:k.át, majd 
kétévi kényszerpihenő után 
1967 elején ismét folytatták. A 
rekonstl'ukció során a felvételi 
-épület belső átépítésére is sor 
kerül Azért csal;: a belsőre, 
mert az állomás épületét kí
Vülról védetté nyilvánították. 
A munleák nagyS'>ágá.ra jel!em
:::ő, Twgy ebben az évben 32 

ezer köbméter zúzott követ és 
24 e=r köbméter talajja,vítót, 
bányameddót használna/e fel. 
'.Négy kilométer hosszban 
mély.szivárgó is készül a víz el
vez.eté:sére. A mi.m.káik az előre 
beütemezett terv szerint ha
ladna!<, lemaradás nincs, 
anyaghiány nem késlelteti az 
épitóket. 

- A leg114wobb gondot a. 
Mgy 11ieleg olwzza, - íegyezte 
meg a fóépitésvez.ető, majd 
biwnyítékul egy sínhömé:rőt 
mutat a legfrissebb � 
adattal. - A sin.hőmérséklet 
S6 .e fok! Elhépzelliető, hogy 
tn.it jelent egész nap a sínek 
között Tuijolgalni, dolgozni. 

Zokszó nélkül 

Ahol ezt a hőmérsékletet 
mért.ék, ott Bereczky Imre 
előmunkás bronz pla.scettes 
szocialista brigádja dolgozik. 
A kavicságyat egyengetik 

- János hozz eg·y kis vizet. 
- szól a társának Kolo:;si 
G·yu.la, -, mert elepede:C a 
1zomjúsá,gtól. 

- Nem inkább egy h-is sört, 
,>agy jégbehú tölt limonádét? 
- élcelócUk amaz. 

- Még te ;s idegesítesz? 
Hallod-e! Vigyázz, mert ol.dal
ba hajítla/; a csa.loánnyait Még, 
hog·y sört va.gy jégbeht1.tött li
monádét. Vizet i.s csak aklwr 
ihatsz, Ila ki.s:.olgá.lod maq!Ui. 

Érzi a hc-lyzet fonákságát a 
főépítésvezető is és kérdezés 
nélkül felvilágosít. 

- Az építkezési területün
kön többszöri kéré-.sünk ellené
re sem engedélyeztek vízhor
·oót. Pedíg most a nyáron diá
kokat \'agy akár nyugdíjas 
vasutaso'.,at is !ehetne alkal
mazni. Ta.karék,oss6.gra hivat
kozva a kérésiinleet elutasítot
ták. Igy aztán, ha az .emberek 
inni ako.rnale, - s ebben a hő
ségben ki ne kívánná. a vizet 
-, akkor valamelyikülc ott
hagyja a munkát és a 8 vagy 
10 fo-rintos órabérért vizet 
-r:isz a többieknek, Mert az 
mégsem lehet, hogy minden 
em�r kUlön-külö11 járjon in
ni. A ,·é<löitalról - mondjuk 
egy kis jl!!bellűtött kristályvíz
rő1, még álmodrti �m merünk. 
Nincs rá /ccrPt!• 

A. t.akarékos.'l.ig �zép dole>�. 
Nagyon helyes. hngy az építési 
és p,á]i·afe:mtartási fönöks-égek 
ta',a,-ékoskoclnak. de ne az em
berek bőréi-e. Ha a kombájno
sok. az autól)uszn,zetök meg
érdemlik a védóitalt. a pá]ya
éoitők is n1egt',-deme\n f.:;. hogy 
ebben az embertelen kániku-

:Mi tehetetlenek: vagyunk 
- veszi át a szót kísérőnk:. -
Az e.'1:gedélyt nem nú adjuk. 
]Qgyébké.nt az engedélyról jut 
eszembe, hogy a munkák me
netét is egyetlen engedély hát
ráltatja, ez pedig a hegesztési 
terv jóvá.hagyása. Az elkészillt 
hegesztési terv a budapesti 
igazgatóságnál „fekszik", s 
mL'lrladdig nem történik meg 
a sínek vé<'.,,hegesztése, amíg a 
tervet jóvá nem hagyják. 

- Az állomás rekonstruk
ciójával egyidöben núlyen 
munkálatok folynak még a bu
dapest-ceglédi vonalon? -
tettük fel a kérdést. 

- Folyamatban van a pest
lőrinci és a ceglédi Yillamos-

alállomás építése. Azon'ki
vül itt dolgoznak a biz
tosítóberendezést sze;·elő szak-
emberek is. Közben pe. 
dig épül a feloove-
zetek. Ezen a 70 kilométeres 
szakaszon 9 építésvezetőség 
mintegy 2000 embere végzi a 
munlcá.t, s a tervek szerint az 
év végére a pályával. és a vi.l-
1amosítással Cegloo állomásig 
elkészülünk. 

Beszélgetésünk az ép[tésve
zetőség kellemes, hü,·ös iro
dájáha:n fejeződött be. Kint a 
nagy hőségben nekün.k is ve
rejtékes lett a homlokunk, pe
dig mi csalt rövid idót töltöt
tünk a vágányok között . . .  

Sze.rényi Józsel 

Kmül a kavicságy 
(Visi Ferenc felv.) 

Tárlat a Népszínház utcában 
Szabó Antal főtitkár nyitotta meg 

a Vasutas Képzőművészeti Kiállítást 

A XVIII. vasu tasnapi ün
nepségsorozat nyitányaként 
július 1 1-én 16 órakor S=abó 
Antal szakszervezetünk főtit
kára a Népszínház utcai Va.s
utas Kép:::ómilvészeti Iskolá
ban ünnepélyes külsőségek kö
zött nyitotta meg a XVJII. Or
szágos Vasutas Képzőművésze. 
ti Kiállítást. 

A megnyitó ünnepségen 
megjelent Rödönyi Károly mi
niszterhelyettes, a. MA V vezér
igazgatója is. Az amatőr vasu
tas festők és szobráswk ha
gyományos tárlatára 670 fest
mény, illetve grafika és 97 szo
bO'T érkezett. Ebből a gazdag 

anyagból a szakzsüri jóváha• 
gyása alapján 159 festményt, 
grafikát és 40 szobrot mutat
nak be e kiállítás alkalmáYal.. 

Ebo..--n az évben - az eddigi 
gyakorlattól eltérően - szak
szervezetünk elnöksége külön 
díjat adott ki a legjobb vasu
tas témát feldolgozó művé
!-zeknek. Ebben a kat.cgó1·iá
ban a� elnökség 3000 fol'intos 
födiját S=iklai Gyula MA V 
nyugdíjas Sarus című vasdom
borít.ása kapta. Elnökségi dí
jat kapott még Gomola József 
festménye és Ruttl:ai Sá.ndo1· 
gr� fi kája is. 

A kiállításon a hagyományos 
témák mellett megtalálhatók a 
tematikus művek is. Említést 
érdemel még, hogy a nellll'ég 
megtartott vasutas gyermekek 
gyermek-rajzversenyének leg
sikerültebb rajzait és festnné
nyeit is bemutatják a Nép
színház utcai kiállítóterem
ben. 

A k.iállitott művek közül a 
zsun a következóket ju
talmazta: A legjobb emberáb
rázolás díját Berezna11 Livia 
budapesti festő Nagyanyám. e. 
olajfestménye h-apta. össe
munkásságáért jutalma.7Jták. 
Deli Terézt, a legjobb ifjúságot 
ábr-'dZOló képet Fekete Emese, 
a legjobb munkát ábrázoló ké
pet pedig Gomola J6215ef fes
tette. Díjat kapott Koncz Zsu
zsa csendélete, Nag11 László 
grafikai illusztrációja és Rut
kai Sándor grafikája. 

A szobrászat kategóriájában 
Gulyás Gyu.la Né-ger fjú port
réját díjazták, a legjobb em
berábrázolás díját l.,ehocky 
Henrik, a legjobb munka áb
rázolását Sziklai Gyula vas
domborítása kapta. 

Egy év távlatából 
Látogatás a szolnoki .lJfÁ V Kórházban, 

Ahol a Zagyva utolsót csa
var vízderekán, délre fordul, 
hogy megszúnjön a Tiszában, 
ott a Pityó. !gy hívták a szol
nokiak azt a régen elhagyott 
folyómedret, amelyben még a 
század elején is pákásztak. A 
kör:nyé.k természetes vízgyüjtó 
medencéje volt. Télen a gye,re
kek iringáltak nádtor7.5okos je
gén, nyáron meg mocsá;:féle 
volt. Kiszáradt, kellett. 

Apró, mesterséges tavacska 
órzi a régi Pityó emlé!,ét. Mö
götte hatemeletes vasbeton ko
losszus, a MAV Kórház és 
Rendelőintézet, amely a na
pokban jubilál, egy éves. 

ÜDÜLŐI KÉP 

Belépek a kapun, elmegyek 
a tó mellett, partján padok. Lá
badozó betegek, várakozók pi
hennek, napoznak. Üdülői kép. 

Dr. Szebeni József, igazgató
íöorvost, a gyermekgyógyásza
ti szakrendelőben találom. He• 
lyettesít. Sok a kis beteg: nyá• 
ri betegségek. 

A rendelés után jólesik egy 
kávé. 

- Az elmúlt egv év alatt jó 
tízezernVivel nőtt a. megvizs
gálta/e száma a rendelőintézet• 
ben. Szerencsére nem mind 
beteg: gyógyító, megelőző te
vékenységet ts folytatunk. 
Kórházunkban a megnyitás óta 
megszakítás nélkül foglalt 
mind a 300 ágy - mondja az 
igazgató-föorvos. 

Az elószobából behallatszik a 
beszélgetés: ,,Mikor indul a 
vonat Püspökladányba? . . .  " 

- Az egész Tiszántúl min· 
den vasutas kórházi betege 
hozzánk tartozik. óh, Püspölt
ladány iH van a szomszédban. 

lzlik az ebéd. 

A mentőautó kismamát visz. 
Nem hoz, visz. 

- Hogyan? A kárhá.z;ból a 
beteget . . .  

- Van ugya.n egy 30 ágya.s 
nőgyógyászati osztályunk, de 
szülészet nincs. Pedi.g 1cell! 
Egyelöre a megyei kórház szü
lészeti osztálya segít ki ben
nünket, amikor szükséges. Oda 
szállítjuk át a szülő nőket. A 
köz.eljövőben ö.zonban terhes 
pathológi.ai vonatkozáslban szü
lész.eti tevékenységet is aka
runk folytatni, Néhány éven 

belül ugyanis sor kerül a kór
ház bővítésére. Ujabb 100 ágy• 
gya,l gyampodunk. Két új OSZ• 

tá.lyu.nk le$z, a szülészeti és 4 
gyermekgyógyászati. 

A születésnapon a kórház 
egy évéről akartam írni, és dr. 
Sz.ebeni József igazgató főor
vos segítségével már a jövő
ben já.nmk. Ugy hiszem meg
bocsátható ez, mert a tervek 
a tiszá..'l!túli vasutas betegek ré-
sz.ére nagyon megnyugtatóak. 

Tiszai Lajos 

Vannak nálunk Záhonyból is. ---------------------------
A kórtermekben ne zavar

junk, de nézzük meg a felvéte
li ooztályt. Új dolog, hogyan 
vált be a gyakorlatban ? 

Nagyon munkaigényes 
osztály, önálló mentő• és orvo
si szolgálata, kórterme van. 
ELőször ide kerül a beteg, 
vizsgáljuk, ellátjuk, felkészít
jük a kórházi tartózl:odásra 

KORSZERŰ 
FELSZEltELÉS 

Telefon, a főorvost keresik ... 
- Ig,en, miltsék meg! 
- Az egyik kis betegünket 

sürgősen operálni kell 
mondja dr. Szebeni, most már 
nek.en1. - Ne1n veszélyes, sze
rencsére. A felszereltségünk? 
Nem hivalkodni akarok ; tech• 
nikai/,ag a legmodeTnebb kór
ház va!7l/Unk. Mindenünk meg
van, ami kell a karszerú gyó
gyászathoz. ◊t mütőnk van. a 
legbonyolultabb esetekre is fel 
vagyunk készülve. Az ősszel 
meglesz az intenzív therápiás 
osztályunk. Orzőgépet kapunk, 
s egy központi vezérJőtábláról 
minden másodpercben ellen
örizhetjük az őrzöit súlyos be
tegek állapotát, a szívrnűl,ö
dést, a légzést, vérnyomást 
stb. A jelenlegi őr7.őszobánk 
négyágyas, és hét nóvért köt 
le! A gépi megfigyelést egy 
szolgálatos ellenőrzi majd. 

Fiatal kórJ1áz, s mintha ezt 
erősítené: az orvosok, ápoló
nök mind fiatalok. 

- Majdnem. Hát igen, a.? 
ápolónő/e többsége friss okle
veles. Mind a száz középlcáde
rilnlc szalcképzett. 

NÉVRE SZÓLÓ l\fE:NÜ 

Kinézek az ablakon, a folyo
sók megélénJ{illtek. 

- Hová mennek a betegek? 
- Ebédidő van. Nálunk a 

járóbetegek étteremben tdplá.l
kozhatna.lc, persze a díét6.snö
Vé'f felügyelete mellett! A f,ek
'VŐ betegek is saját maguk vá.• 
lasztjá.k ki, mit akarnak enni 
- az étkeztetési rendszerünk 
névre szóló, minden beteg azt 
kapja, amit kér, megszorítás
sal: amit a betegsége megen
ged. A konyhában egy kis tá.Z
cá.eská.ra ké.�:zttik el nekik a 
iwvre szóló menüt. A diétás
,ióv,órek ezt is szigorúan ellen
őrzi/e. 

Az étterem mellett büfé, 
fodrász. új,ágos pavilon. tele
fonfülkék. Olya.n szanatórium
szerű kép. 

- Igen, ebben van netnJ 
szanatóriumi jelleg. A. gyógyu
lásnak pszichés feltételei is 
vannak, ennek is eleget .kell 
tenni. 

Pályázati lelhívás 
Hazánkban az elmúlt 18 év• 

ben jelentősen javult a dolgo
zók munkakörülménye, csök
ken.t az üzemi balesetek és a 
megbetegedések száma, Ez el
sósorban annak köszönhető, 
hogy a balesetek megelóxésére, 
a munkakörülmények iervsze. 
rű fejlesztésére srel_es körű tár
sadalmi összefogás történt. Ki
alakult az egymá.� iránt ér• 
zett felelösség, és lassan már 
közüggyé válik a nw.nko.védel
mi rendelkezések betartása, il• 
letve betartatása. 

Ez utóbbit segíti és ösztönzi 
a munJcavédelnú propaganda 
is. A több mint 250 legkülön
bözőbb témájú munkavédelmi 
filmet oktatások, munkavédel
mi rendezvények alkalmával 
évente több mint 4 és fél mil
lió dolgozó te/cin.ti meg. 

A munkavédelmi nh-tatás ja• 
vitása, színesebbé tétele érde• 
kében fontos és szü.kreges a 
meglevő filmek számát emelni, 
illeive kiegészíteni egyes üze
mek konkrét témáit feldolgozó 
amatőr filmekkel. Ennek érde
kében a SZOT munkavédelmi 
osztá1.ya és a Fővárosi Műve
lődési Ház amatőr munkavé
delmi film-pályázatot hirdet. 
Pályázhatnak mindazok a fil
mesek egyénileg és kollektí
ven, akik a filmezéssel nem 
hivatásszeruen foglalkoz:nak. 

A mw1.kavédelmJ film-pályá
zatra a filmeket 1 968. decem
ber 5-ig a Fővárosi Művelődé
si füiz amatór filmes laná�sá
hoz kell beküldeni. Cime: Bu
dapest XI., Fehérvári út 47. 

Pályázni csalt 16 rnm•es fe• 
kete-fehér, színes, magnóhan
gos, fényhangos, egyéni vagy 
közös alkotással lehet, s a fil. 
mek időtartama maximum 10 
perc, Egy szerzó, illetve szerzői 
kollektíva több filmmel is pá• 
lyázhat. 

A feldolgozás módját a film 
készítői döntik el a kiválasztott 
téma és a mondanivaló alap
ján. A ftlm lehet oktató-, do
kumentum, agitációs, játék-, 
báb- és trükkfilm. 

A filmeket és a magnetofon• 
szalagokat műanyag tasakban 
kell beldildeni, s mind a fil• 
men, mind a magnószalagoo 
olvashatóan fel kell tüntetni a 
film címét, vetítési sebességét, 
a magnó fordulatszámát, a 
szerző nevét és pontos lakcí
mét. Az adatokat kérjük az 
orsókra is felirni. 

A szakzsüri javaslata alap• 
ján egy 80-00 forintos elsö, e1711 
6000 forintos második, e1711 
5000 forintos harmadik és nég!I 
2000 forintos negyedik dí;at 
adnak ki. A legjobb amatór iil
rneket a külföldi munkavédel
mi amatőrfesz.tiválan is be-
mutatják. 

Pályázattal kapcsolato� fel· 
,ilágosltást a SZOT munkavé
delmi osztályán Dunkl József
né (telefon : 42�-333) é-s a Fő
városi Művelödési Há:i,ban 
dr. Ga.Llwitz Ferenc (telefon: 
266-484) ad. 

SZOT munkavédelmi o,;ztáli·a 
Fővárosi Művelödési Ház 

Gépesítés 

(Pusdal rá! rajza.) 



MAC.VAR VASUfAS 

Hat nemzet képviselői vettek részt a vasutasnap 
kultúr- és sportmüsorában 

A yasulasnap kultúr- és 
1purtµrogramja vru,árnap dél
utan iél 3 órakor a BVSC lab
darúgó-pályáján megtartott 
modellezó bemutatóval folyta
tódott. A nagy meleg ellenére 
Is több száz nézó tapsolt a 
MAV Repü!oklu.b modellezó 
szakosztálya két tehetséges 
tagjának, akik gépe!kl,el a pá
ros és eSYéni műreptilés min
den szépségét bemutatták. 

Ezután néSY csapat - az 
ú1pesti Dó::sa. a Honvéd, a Jó
.:,efvarosi Sporti.3kola és a 
BVSC sportiskola fiú- és le
án,\'csapatai - között 4xl00 
meteres váltófutásra került 
sor. A lányok versenyét a Dó• 
z:sa A-csapata nyerte 54,4 má• 
sodperces idövel, második a 
Dózsa e, hannadik pedig a 
BVSC csapata lett. A fiúk ver
senyében a Józsefvaro,J Sport
i.ikolások gyóztek. Idejük: 48,8 
másodperc, második helyet a 
BVSC B-csapata,, mJg a har• 
madikat a Dózsa A-csapata 
1Zerezte meg. 

Az atlétikai verseny után a 
labdarúgó-pályán a BVSC bir
kózói tartottak bemutatót. IU 
,-mlltjUk meg, hogy szombaton, 

szabadtéri színpadon a vas
utasszakszervezet ifjúsági fú
vószenekara Zámbori Erika 
vezeté�ével a gyermekeknek 
adott műsort. A zenei „beve
zető" után Szamóca és Peti bo• 
hócok, aaiz Keleti László l!:r
demes múvész és fia, Keleti 
Pat vidám műsorának tapsol
hatott a gyermeksereg. Majd 
ezután a Landler Jenő Jármű• 
javító Múvelődési OtthonánaT. 
búvészei, illetve bohócai kö
vetkeztek. 

' 

A labdarúgó-pályán befeje-
ződött b1rkozó bemutató után 
a BVSC sportiskolások fehér
és kék-inges csapata mérkőzött 
egymással. A „házi" labdarú
gó-mérkőzé&t 3:1 arányban a 
kékek nyei:ték meg. Ezután 
nemzetkb::i barátságos mérkő
zésre került sor a BVSC és a 
Berlini Dinamó között. Nagy 
kár, hogy a jónak lgérkezö lab
da.rúgó-mérk6zés a végén 
eldu.rvu.lt, s II kellóen Pl 
nem ttélhet6 sportszerút• 
len. jelenetekben sa.joos 
a BVSC labdani.gói jar-
ta.k az élen. A mérkőzést 
egyébként teljesen megérde-

melten a Berlini Dinamó csa
pata nyerte 3:1 arányban. 

A vasutasnap alkalmából 
még egy labdarúgó-mérkőzést 
játszottak s.wmbaton délután 
a román CFR Rapid öregfiú/; 
és a BVSC öregfiúk csapata 
között. A mérközes 5:5 arányú 
döntetl.e,i eredmennyel veuzö
dött. 

A XVIII. nsutasnap záró 
programjakent a kézilabda
pályán felállított szabadtéri 
színpadon a bolgár vasutasok 
szófiai kultúrotthonának 12\J 
tagú n(>p; együttese, illetve 
szimtónikus zenekara és a 
belgrádi Branko Cvetkovlcs 
ének, tánc és tambura együtte
se hangversenyére kei:ült sor. 
Mind a bolgár, mind a jugo
szláv vasutas művészek na
gyon színvonalas műsort mu
tattak be s a több mint 1000 
főnyi közönség hosszan-tartó 
tapssal jutalmazta népmúvé
szetüket és népzenéj üket rep
rezentáló két együttest. Külö
nösen nagy sikert aratott a 
bolgár énekkar és szimfónikus 
-i:enekar magyar nyelven elő
adott népdalfeldolgozása. (szJ) 

július 13-án a BVSC Szónyi úti �--------------------------
csarnokában nemzetköz! birkó-
zó mérkőzés volt a BVSC és a 

finn mu.nkásválogatott csapatai 
között. A találkozó 4:4 arányú 
döntetlen eredménn11el ért vé
get. Említést érdemel, hogy 
Hornyák, a BVSC válogatott 
birkózója kitűnően szerepelt a 
finn világbajnok Tápió ellen, 
r,agy küzdelemben sikerült 
döntetlen eredményt kiharcol
nia. A magyar csapat győzel
mét Steer és Varua l. szerezte. 

Mérlegeletlen vagonok 

Míg I labdarúgó-pályán 
11 "nagyok" szórakoztak, addig 
a kézilabdapályán felállított 

Az utóbbi időben elég gya
kori eset, hogy a Délegyházá• 
ról érkező irányvonatokat 
nemigen mérlegelik. Hogy a 

mu.lasztást hol vagy ki követi 
el, azt nehéz le,me megá.!lapi
tant. Az azonban tény, hogy 
a s::egedl igazgatóság területén 
sóderiránvvo-natok fu.tna.k át 
mérlegeletlenül akkor, amikor 
Délegyházán üzemképes é, 
egészen lwrszerú villany txi-

gánvmérleg van. Egy szerel
vénynek a lemérése - 50 ko
csi - mindössze fél órát vesz 
igénybe, Nem hisszük, hoSY ez 
a fél óra szerepet játszana a 
délegyhtlziaknál. 

Az Igaz., hogy az új garoa
ságirányitási rendszerben az 
ömlesztett árut súlybevallással 
kell t.ovábbítani, de a megren• 
delő fél erről nem vesz iudo
mást. A mérlegeletlen kocsi• 
kat Szeged rendezónek kell ------------------------,-----1emérni, mert az ügyfél ehhez 

KÁNIKULA 
ragaszkodik. !gy nem marad 
1'11.á.! hátra, mint az, Mí/11 a 30 
tonncís mérlegen. két rés_;1:letbcn 
kell az <ind mérni. 

Nem jobb a helyzet Szeged 
Rókuson sem, ahol van 80 ton
nás mérleg, de mindössze egy 
raktárnok van, akinek nagyl)n 
sok olajv�OJJ!f i�)'ezelni kell. 

Dr. Bánkfal:v7 Gyula 

Húszezer fiatal 
a deóreceni 
na/yerdöben 

Június 30-án vasárnap reg
gel zeneswra ébredt Debre
cen. Ez jelentette a XVIII. Or
szágos Vasutas, Postás és Köz
lekedési Ifjúsági Béketalálkozó 
kezdetét. Nem sokkal a zenés 
ébresztő után egymás után fu
t.attak be a különvonatok Deb. 
recen állomásra. Az ünnepi 
békenagygyülésre, amelyre 10 
óra után néhány perccel a 
nagyerdei stadionban került 
sor, mintegy 20 OOO fiatal gyúlt 
össze. A nagygyűlés elnökségé
ben helyet foglalt Méhes La
jos az MSZMP Központi Bi-
7.ottságának tagja, a KISZ KB 
elsó titkara, Rödönyi Károl11 
m!niszterhelyettes. a MA V ve
zérigazgatója, Szabó Antal fü„ 
titkár, s Debrecen város párt
és állami :szerveinek vezetól, 
kép"iselői. 

Szabó Antal főtitkár meg
nyitója után Méhes Lajos tal'
tol.t ünnepi beszédet. Beveze.. 
t.őjeben méltatta a találkozó 
jelentősi<gét, majd a vietnami 
nép iránt érzett szolidaritásról, 
s a s.:zófiai VIT elök.észületeiról 
besúlt. 

A nagygyűlés után folyta
tóoo.tt a színes kultúr- és 
s-po sor, amelyből képri
por0 ltban adunk egy kis íze
lítőt. 

Gyözelmüknek 

A hetek óta tartó kánikula a.laposan próbára teszi a va•utasok, 
köztük elsösorban a szabad ég alatt dolgozó pály,tmunkisok 
fizikai ·erejét. � &ínek között néha szint.e elviselhel�Ucn a for• 
1'116.ág. A nagy melegben jól e,,ik egy kis frissítő, mé� akkor is, 

ha az csak néhány percig enyhíti a szomjúsá&"ot. 

A nagy melegben sokan keresnek menedéket a strandokon. 
b a felvétel a BVSC Szőnyi úti uszodájiban li.észüU. JU el

viselhetöbb a kánikula 
(Vl!;i Ferenc felvételei) 

, , 

az egesz orszag 
tapsolt 

Látogatás az Északi Járműjavító Törekvés 
táncegyüttesénél 

A szokásos péntek esti pró
ba már elkezdődött. A Törek
vés Kultúrház nagytermében 
csizma helyett vászonpapucs
ban ropják a táncot. A lei;
újabb motívumot, tánclépjst 
Manninger Jl.fikló, koreográ
rus, az együttes vezetője mu• 
tatja be, majd a zene taktu
saira a táncosok is követik ve• 
zetójüket. 

Június 29-én, a televízió Jó• 
voltából az euész ország tap• 
solhatott a Törekvés táncosai
nak. S ők, a győztesek tovább
ra is vasszorgalommal és aka
rattal próbálnak ugyanúgy, 
mintha nem a döntő után, ha
nem előtte lennének. A pró• 
bát is olyan komolyan veszik, 
mint az előadást. Szi{lorúak és 
következetesek önmagu.kkal, 
müvészetükklll szemben. Ta
lán ennek is köszönhető, hoSY 
az alig hétéves múltra vissza
tekintő, nagyon is fiatal átlag
éh,tkorú együttes ilyen sikert 
mondhat magáénak. S ez nem
csak azért jelentős, mert ran
gos és nemes versenyben győz
tek, hanem azért is, mert egy 
olyan gazdag művészi múltra 
visszatekintő együttest, mint 
a Mecsek táncegyüttest sikt!
rUlt legyőzni. 

- Nawon boldogok tia• 
avunk - mondja a próba szü• 
netében Manninger Miklós -, 
• 6sztntén jólesett mtndan11-
nlfiu.nknak, hogy a kőzépdön
tllbő! rekord közömégazava
zattal jutottunk tovább a dön
tőbe. Úgy éT<'z:rilk, hogy II dön
tőbeli táncunkkal f'á.szolgál
tunk a közönstio bizalmára. 

- Mennyi munka előzte 
meg a gyu.:elmet "! 

- Ncncz erre válaszolni, hi
szen nem szamoltuk azokat az 
órakat, napokat, amelyeken 
szinte megállás nélkul próbál
tunk. A dontöt meuetcJző ma,

f et hó11apba11 a i.ec minaen 
11apjara Jutott próba. So"szor 
mc11 este 11-k.or is, faradtan 
e, csapzottan ug11an, de tán
coltak a fiu.k. S ami talán a 
legnehewbb feladatot Jelen
tette, az az volt, hogy a dön
tőben látott táncot, a "Legé
nyest" teljesen átdolgoztuk. 
Az alap ugyan megvolt, de 
vcgső soron két nap alatt ta
nulták meg a fiúk. Most utó
lag, ..ihogy vi,;szagondolok, azt 
kell mondanom, bravúros tet-
3esitmén11 vo!L. De nemcsak a 
Ki mit tud ?-ra készültünk, ha
nem a debreceni ifjuságl talál
kozóra és a tízévenként meg
rendezésre kerülő gyulai or
szágos népitánc-fesztiválra is. 

A sikert nem adják ingyen. 
Ami igaz, az igaz, a Törekvés 
táncosai nagyon megdolgoztak 
érte. Az együttes „beérett", s 
jóleső érzés tudni, hogy vas
utas táncosok érték el ezt a 
sikert. 

A televízió Ki mit tud 7 ve
télkedőjében győztes együttes 
tiszteletere julius a-én SzaK
szervezetunk elnöksége nevé
ben Szabó Antal főtitkár fo
gadást adott és ünnepélyes 
külsóségelc között adta át az 
elnökség 15 OOO forintos jutal
mát, amelyen táncruhákat vá
�árolnak majd. 

"\ 

A na«Ygyúlést, élő KISZ-felirattal köszöntik a fiatalok 

Méhes Lajos, a KISZ KB mura, llnnepl bes�6t mondJa 

Sok nézője voU az erós emberek,• súlyemelők bemutatóJának. 

A nagyerd6ben is Olláatlan sikert aratott a KI mii tud győz
tes Törekvés népi táncegyfittes. 

(Csáik Miklós felvét.elei) 
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„ Vasutasnap" a Sportuszodában 
Turóczy Judit két Európa-rekordot javított 

Jól rajtolt 

a MÁV TIAC 
A tapolcai labdarúgók a 

megyei bajnr.lkság megnyeré
.5ével az elmúlt évben kel"ill• 
�k be az NB !U-ba. M!g 1967 
elsó félidejében a csapat 12, he
lyen áizt, addig ebben az év• 
bcn az első „féiidó" befejezé• 
scfoel az .5. helyen áll. Nyolc
�zor- győztek, kétszer mérJ,6z
te!, döntetlenül és ötször szen
vedtek veresége-t. Gólarányul, 
a-1:21. 

A BVSC fiatal, tehetséges 
Ú5zógárdája már két bGttel a 
Magyarország-Nagy-Britannia 
nemzetek közötti 'úszóviadal 
előtt is bizonyított. A Buda
pest-bajnokságon ugyanis a 
vasuta3_ egyben a magyar 
úszósport büszkesége, Turóczy 
Judit a 100 méteres női gyors
úszásban l :00.4 perces idővel 
új Európa-rekordot úszott. 

A július 13-án és 14-én a 
Nemzeti Sportuszodában meg
rendezett magyar-angol úszó
viadalon a vasutas úszók is
mét remelkeltek. A szombati 
versenynapon Tu.róczy Judit 
1 :00.2 percre jav1totta a két 
héttel ezelőtt elért Európa-re
kordját. Ezenkívül Gyarmati 
Andreával és Kovács Edittel, a 

BVSC ugyancsak tehetséges 

Vívóhe1nutató a Keleti Műszaknál 
követóleg nagy érdeklődés.se! 
kísért bemutatót rendeztek. 
Dr. Kamuti Jen.ö, Kamuti 
Lá.szlóval, Bóbis Ildikó i\len
delényi Tamásnéval, Fenyvesi 
Csaba Erdős Sándorral mu
tatta be a ví vá.s szépségeit, a 
vasúti kocsikerekek.re rögtön
zött vívópáston. 

A vasutasnapi ünnepségek 
programjában a BVSC vívó
szakosztálya nemzetközi vívó
versenyt is rendezett. A BVSC 
vívói a Wroczlawi Kolejarz és 
a Drezdai Lolcomotív vívóivaJ 

felv.) 

fiataljaival együtt tagja volt -
nemcsak tagja, hanem fő ré
szese! - a 4x100-as női gyors
úszásban új Európa-reko1·dot 
elért váltónak. 

A viadal második napján is
mét remekeltek úszóink. Hosz
szú1·a nyúlna valamennyiük ki
tűnő eredményét felsorolni. 
Turóczy Judit új Európa-1'e• 
ka;-dja., amelyet a 200 méteres 
vegyesú.szásban ért el, azonban 
ismét ide kívánkozik. Ez az 
eredmény is nagyszerű teljesít-

- A szeretet és a l1ála ho
wtt ide minket, hogy köszö
nétet nwndju.nk Onölcnelc és 
Önökön keresztül minden 
egyes vasutasnal: a támogatá
sul.ért, mellyel elősegítik a 
vasutassport fejlődését, erő
södését, valamint azt, hogy 
legjobbjaink most is részt 
,:egyenek a legnagyobb nem
zetközi sportjátékokon, a me
xicói nyári olimpián. E 
szavakkal üdvözölte dr. Ne

deczky László, a BVSC vívó-
57..akosztályának vezetője a 
BVSC olimpikonjainak vívó
bemutatóján részt vett Keleti 
műszak dolgozóit. 

mérték össze erejüket szomba- mény volt! 

A BVSC olimpikonjai 
tan egyéni, vasárnap pedig A magyar-angol elótt a 

ezt csapatverseny keretében. vasutas úszók Szónyi úti fel

A Keleti Műszak javítóműhelyében rögtönzött vivópást.on 
a két Kamuti-testvér bemutatója látható. 

(MTI Foto Petrovfos Lá.szló felv.) 

legvárában egyik délelőtt ed· 

zés közben váltottunk néhány 
szót az Európa-rekorderrel, a 
Vasúti Főosztály gazdasági hi
vatalának dolgozójával. Arra 
a kérdésre, hogy mit vár az 
angol-magyartól, számítha
tunk-e újabb rekordokra, sze
rényen így válaszolt: 

- Sok minden lehetséges. 
Mégis azt kell mondanom, 
hogy az elért eredményen már 
nagyon nehéz javítani. Kitűnő 
formában érzem magam, majd 
meglátjuk. 

Sokan látták. Akik nem vol
tak kint a Sportuszodában. 
azok a televízió képernyéj-én 
lehettek tanúi a magyar válo
gatott legjobbja, Turóczy Judit 
nagyszerű teljesítményének. 
Gratulálunk! (vi-) 

K E R E S Z T R E J T V É N Y  
Vízszintes : J. Július l-töl hat� 

va11ezer vasutast érintő intézke-
d<?s. l!?. Al: egyik s1.üló. 13. Füvós• 
hang�:c:errn játszó. 14.  Nagy edény. 
15. Sir. lG. . . . Péter (1712-1769), 
erdClyl történetíró. 13. eszak-afri
ki:ti város. 20. Kimondott betu. 21. 
Na.gy település. 23. Veszprérn me
gyei közseg. 23. \"áros a Dráva 
m�llett. 27. Keszeg .téle. 20. l<""ede• 
le� vesbzóltosAr. �0. : Vissza : spa• 
n:rol Allamférfi. Alba lwrceg el• 
lcnfe1c. 32. KaramboltiziJt az or
s;:ágüton. 34. Ecet f!!:le. 35. Egy 
palota romJa �Te�uzsnlcm m,ellett. 
:m. Orosz Márton. 36. A molibdén 
\·egyjele. a:.. Ekezettci vldctt ki• 

kötöl1ely. 41. Az ékes. 44. Leíöl6-
zött haszon. 45. Sajtjáról hires 
holland város. 47. Az emberszai.Já• 
sú majmok eg:,,i.k fajt&Ja. 49. Az 
ár tesz.i. 50. SekéJy sóstó Ausztrá• 
liában. 52. . . .  crució, latin felso„ 
rolás. 54. A házasti&gra lépf-�tt fér„ 
fit. 55. Goa ketharniada. 5S. I<:e
rel� s:á.m. 5'7, Perzsa súl:vmérté1t. 
59. Wilson nevé!.>en talállrntó. 60. 
Este, l\.öltóicsen. 61. Igy kezdődlk 
a vadászat ! 62. Lcsilc 64. MértanJ 
fogalom. 65. Két hang tJlálko7ása 
a llangkö7lanb.:tn. (olasz) . 67 • .Dllás• 
kéooP.n Trója_ FÜA"�öleges : 1.  /\ lr:ills6 bolygók 
egyike. 2. Nyugati hírügynökség. 

3. A nátrium kémiai jele, 4. Rö
vid, tartalmas mondá� gondolat• 
töredék. s. Skálahang. 6. Kőbalta 
töredéke! 7. PJsztvly vactnyugato� 
8, Zalai község. 9. Jogintézmény, 
iuelyet I. Lajos 1351-ben foglalt 
törvénybe. 10. Kő, némelyik vice• 
ken. 11. Mint 59. vfaszintes. 16. 
Szórakozóhely. 17. Olasz község, 
A?: I. világháború nagy csatair.ak 
sziu.helye. 19. Egyenes vonalak be
metszése fapálcákba. 21. Fel'rurn. 
22, Válaszol a • . . 24. Végtag, 25. 
Jugoszláv, bolgár, görög tarto
mány neve. 26. Jsmét egy skála
ha:1.g_ 28. Európai nép. 29. A ,·íz• 
szintes L vé,;-rohajűsána.k. egyik 
feltétele. 31. Cgy lengyel városba 
valö. 3:3. Oroz. 37. Nem Jgaz töl>
be. 40. Llect1t..enstein fővárosa. 41 
• . .  rang, kikötőváros Jáva szige
tén. 43, . . . Eduard (1831-1914) 
osztrák geológu�. 44. Nagy madár. 
46. Magyar Optll.::at ?\.:Iúvek. 4-8. 
Tutaj 1ulromötödc, 51. A Bánk bán 
írója. :iJ. '?fordított vHágtáj . 5!l. 
Norvégia fővárosa. 57. Nem,::sak á. 
fia. A l<anászltOi-t teszi, ha fúJJl.k. 
60. Ecy vcnértl-lcű pozitív sz.én• 
hldrogéng:yök. 62. Vl -vel vlnnt", 
6:t. Klnin mássalhangzói. 64.. A. r ... 
0. 63. JArunk rajta. 66. o. E. 67, 
{f;evPg?,ődés. 

Beküldcndö : '\1Z"1zln1.es t. és fti,;: .. 
Söleges 29. Behüldésl határldó> 
au.:;:uszt115 10. 

Az eJOzó keresztrejtvény helyes 
megfejtét;e : xvm. vasutasnap. u
Júsá,;I béketalálkozó. Köoyvet nyertek : Ném-etb l\ta�
dolna. Szombathely. vn. Vörös 
zászló u. 41. Zentai Ilona koc�t
felfró. SzrntlOrlnc-állomás. Hegyi 
Oszkár. Szombathel.v. Lenin u. 
35. Henosel Pál, AISÓ!(Öd, 171. 6r
h.á�. Szend.rei Gyöngyi. Debrecen, 
Vörös Hadsereg útja 'itt. 

Felhívás, Ezúton értesftJOk az 
194'7-1948-ban végzett volt MAV 
Tlsztkénz6 tnté7Pt hallgatóit,  hon, 
augusztus 24-2:i-én, szombaton és 
,•aSárnao. E!i!'erben. a S7épasc;1.ony. 
völgyében 20 éves ta1álko7ót tar
tunk. A talátkozó·.·aJ Y.ancsolatof 
mindennemíI feh·Ilá11osftást Ug
lya! Sándor fólnté,6 ad, Clme : 
Nyéklád11áza-állomás. 

Étkezőszobák, hűtőszekrényes 
teakonyhák 

Szombathelyen felavatták 

a. pályaépítök új, modern m,mkáss::álwját 

Szombathelyen, a vasútállo
más közvetlen szomszédságá
ban épült 108 személyes mun
kásszálló ünnepélyes átadásá
ra jűlius 5-én került sor. Az 
avatáson megjelent Szabó An
tal főtitkár. Rödönyi Károiy 
miniszterhel,yettes, a MAV ve
zérigazgatója, Sza.bó Béla, a 
szombathelyi vasútii;azgatóság 
vezetője, valamint a megye és 
a város számos tá1·sadalmi, 
gazdasági szervének vezetője. 

A kétemeletes épület tágas 
előcsarnokában Auguszt Já
nos, a vasutasszakszervezet 
területi bi7..ottságának titkára 
köszöntötte az avatf.sra eljött 
vendégeket és rö\·id tájékoz
tatót adott az igazgatóság te· 
rületén 1967-től 1970-ig mint
egy 19, 7 millió forint beT uhá
::ási összeggel felépülő szociá
lis létesítmények programjá
ról. 

A program keretében az 
igazgatóság területén 

tava.ly (,ll millió forintot 
li:öltöttek szociiilis épü• 

Jetek létesítésére. 

Ezenkívül 1,5 millió foríni:06 
ráfordítással Tapolcán és 
V eszprémbcn orvosi rendeló 
épült. A celldömölki kerté
szetben, a szany-7ábaszent
andrási, a zalalövői és a bC'l'
hida.i pályamesteri szakaszo
kon új öltözővel, mosdóval, 
melegedővel bővültek a régi 
épületek. Mindez 1,4 millió 
forintot igényelt. Zalaegersze
gen és Várpalotán a szertári 
dolgozók szociális épületére 
550 ezer forintot fordítottak. 
Nemrég avatták a keszthe!Ji 
.forga1mi dolgozók 1,2 millió 
forint beruházási összegből 
felépült egyemeletes öltöző
mosdó, orvosi rendelő komp
lexumát. 

1960 is bóvelkeclik a szociá-

A Hivatalos Lapból 
A HivatalCIS t�apból a szakslcrve

zet.1 bizottságok 6s a dolgozók fl
gyelmébe aJ;\nljuk a ltövetl<ez6-
ket: 

26. számból : 112 ;;04/1908. 2. B. A 
,.Kiváló Dolgozó" k!tünt,e\ésseJ ja
ró jutalor:1.összeg megállapításá
nak szabályozása. 

112 770/1968. 2. B, Hetl 44 órás 
munk&.hét bevezetése a vasútnál. 

112 696/1968. 2. B. A szabálysérté
sekről. 

27, sz<l.mból: 112 838/1968. AEL D. 
H::iztartási tüzelőanyag táblázat 
megváltoztatása, Illetve újbóh kl
adása és a 104 0.9/1967. AEI. D. szá· 
mú rendelet hat..\Jytalanilása. 

109 280/1968. 3, A. MAV dolgozók 
nyersanyag és rc�si t�;·ítésének 
módositása sajátkezelésu üzemi 
konyháinJt igénybevételénél. 

A SZERKESZTŐSÉG ÜZENI 

Czeglédi Sándor, Maros>ln Pál 
Debrecen ; Vas István Rákosren
dező, Uglyai Sándor Nyékládháza ; 
dr. Belic+ky István Miskolc; Po
zsár András Gyoma ; Dlbusz Imre 
Almásfüzitő ; Behán Rózsa Miskolc 
Gömöri pu. : 
Leveleiket lapunk anyagához fel• 
ltasználju.k. 

Boldizsár Gyula Békéscsaba; 
Horváth Istvánné Buda!ok-Háros ; 
Szánóczky József Újtikos; Fehér 
Mihály Vésztő: 
Levelelkel illetékes helyre továh· 
bltottult. 

lis berul1ázásókban. 
évre 

E1·1·e az 

6,3 millió forintos kerete 
van az igazgal,óságnak. 

A celldömölki csomóponton 
valamennyi szakszolgálat dol
gozóinak 950 személyes öltö
ző és mosdóépület kivitelezé
sét kezdte meg az .tvM Vas 
megyei Allami ÉpUóipari Vál
lalat. A költségvetés 5.5 mil
lió forintról szól, ebből még 
ez évben 1 millió forint kerül 
beépítésre. 

Az elsőként sorra került be
ruházások között van a szom
bathelyi, impozáns külsejű, az 
utcaképbe „belesimuló" mun
kásszálló is, melynek belső 
térkiképzése és bere1�dezése 
sem marad el a bomlokzato:C 
elegáns megjelenésétől. Az 
emeleteken szürke csempés, 

hideg-meleg vizes fürdők, 
étke:r.ószobák, gázrezsós, 
hűtőszekrényes t.ea.kony-
há.k, s a 27 közPonti fűté-

ses, négyágyas szoba 
egyszerű ízlésessége mellett a 
legnagyobb kényelmet nyújtja 
a dolgozóknak. Esténként a 
szórakozni vágyók a földszin
ti társalgóban televíziót néz
hetnek, rádiót hallgathatnak. 

RödönYi Károly miniszter
helyettes elismerően nYilatko
zott a szombathelyi igazgató
ság új szociális objektumáról. 
Tetszését fejezte ki a celldö
möllei építési főnökség terve
ző és kivitelező munkájáról. 

Végül a celldömölki építési 
főnökség 10-es számú építés
vezetősége több dolgozójának 
jutalmakat adott át, majd ezt 
követően a megnyitás szimbó
lumaként átvágta az épületbe 
vezető utat elzáró nemzeti
színű szalagot. és a részvevők
kel együtt megtekintette a 
szállót. 

B. A. 

Sírkóavatás 
A Vasutasok Szakszervezete 

Elnöksége sírkövet állíttatott 
az elműlt évben el:hunyt Végh 
Lajos elvtársnak, sza1cszerveze
W.nk volt elnöloénel,. Az ünne
pélyes sírköavatásra július 
10-«i délelótt 11 órakor került 
sor a rá.1mskeresztúri Új Köz
temetőben, ahol megjelentek 
szakszervezetünk vezetői, a 
Vasúti Főosztály, a budapesti 
igazgatóság több vezető beosz
tású dolgozója, az Északi Jár
mújavító küldöttsége és a 
gyászoló család. A résztucvők 
eLőtt Szabó Antal fötitká.r 
mondott avató bes;:édet. Az 
utolsó tiszteletadásra m�e
lent szervek képviselői, bará
tok, kollégák és harcostársak 
ezután Végh Lajos elvtárs 
sirboltjára elhelyezték a meg
emlékezés és a hála virágait. 

Halálozás 

Szakszervezetünk pécst területi 
bizottságának titkárhelyeLLese, Só
lyom János elvtál"S, hosszas beteS!
ség után elhunyt. A hozzátartozók, 
az ismer6sök, barátok és munka• 
tá:salt július 17-én kísért.ék utol6ó 
útjára a szekszárdi temetőbe. 

M U N K ÁSVO N AT 

Valamelyik 51i'.aki bizouyára ért a Dies-el-01-0tor javításához, 
különbeu reggelig se érünk haza , . .  

(Pusztai Pál rajza.) 

35 l!V'l SZOLGALAT 
UT AN l'!YUGALOMBA VO· 
NULT Oláh István vonatje
lc'/1,töőr, aki Tis.�atenyő é.� Kéi
pó kő-zőtt a Ill. sz. térköziJen 
teljesített s�olgá!atot. .4. bé
késcsabai pá!yafenntartáai fó
nökség kollektívája a XV Ill. 
vasutasnap alkalmával ünne
pélyesen búcsúztatta az idős 
vasutast. 

- Vidám műsoros est. ,\ 
szegedi csomópont KISZ-szer. 
vezete jól sikerült műsoros 
estet rendezett a MA V Petófl 
Művelődési Otthonban. A 
nemrég alakult KISZ-kultúr
gárdának ez volt az első nyil• 
vános bemutatkozása. 

- HATVAN VAROS PART
BIZOTTSAGA az elmúlt na
pokban é1'télceUe a hatva.·n.l 
csomópont pártszervezeténél 
végzett propagandamunkát. 
Eredményes munkájáért 14 
vasutas propagandista. kapott 
;utalmat. 

- Jl,,Iá.sodszor nyerte el a 
szocialista munka.hely cím� a 
Magasépítési Főnökség }\;pü
letgépészeti Épltésvezetösége. 
A cimet ünnepélyes külsősé
gek között a vasutasnap al
kalmával adták át. 

100 éves a MÁV 

Július 14-én „too éves a 
MAV" feliratú, kétforintos em
lékbélyeget bocsátott forga
lomba a magyar posta. 

- Kedves há.ziünnepségen 
búcsúztatták Záhony fűtőház 
dolgozói nyugdíjba vonulása 
all,aJmából Reményi Albert 
lakatost. Az idős vasutas több 
évtizedes áldozatos munkáját 
Wojteko�ics Ferencné, a fűtő
ház személyzeti csoportvezetó
je méltatta, majd átadták a 
szakszervezet és a munkatár• 
sak ajándékát. 

KOMSZOMOLISTÁK 
DEBRECENBEN. Július ele
jén 32 tagú Komszomol-cso• 
port é,·kezett Debrecenbe. A 

swvjet fiatalokat a teriile!l 
KlSZ-bizottság fiataljai ünne• 
pélyesen fogadták. majd vá
rosné=ésre indultak. A s:ov
jet fiatalok Debrecen utti11 
Budaoestre és a Balatonra 
u.tazt�le. 

- Szakközépiskolások Vid
namért. A szombathelyi jár
mújavitóban nyári gyakorla· 
tat végző Nagy Lajos gimná· 
zium és szakközépiskola 34 
III. os?.tályos tanulója felaján· 
lotta, hogy egynapi kere�etü· 
ket befizetik a K-95-ös 
csekk�?.ámlára. Ezzel az ősz
szeggel is segíteni akarják a 
vietnami nép hősi harcát. 

őNKF:NTES VERADO· 
NAPOT SZERVEZETT az 
ómiskolci Pálµafenntarttisl 
Főnökség Vöröskereszt-szer• 
vezetc. A véradónapon 76 dol
gozó 23,5 liter vért adott. 

- 80 éves a szegedi lgazga• 
tóság. Ebből az alkalomból a 
szegedi vasutas képzőművé· 
szeti köl' ki,illításon mutatja 
be legjobb alkotásait. A kiál• 
l itást ünnepélyes külsöséeek 
között Acsai Mihály, a terüle· 
ti bizottság titkára, július 1 3· 
án nyitotta meg. 

lllAOYA.R <7ASU'1A9 

a Vasutasok Szakszervei.et.in� 
lapja 

Sz�lresztf a s7.erke-szt0 btzottsil 
Fösz!"rkesz16: Gulvás .Jjr..oe 

ll"elel6!1 cnerkes2tö� V'tsi li·erenc 
Sz.erke!-ztfis��: 

Budar,e�t. Vt. Benczúr utca fl
TeJe:tor, vároo;J: 229--871 

üzem! 19-'1'1 
K1.ad:la éC; t.erj"_!::lt' a N4ps1.ava 
L:,mkiAM v111„int B1J!'fROl!'�t VTI-. 
'lá'-f1�7.i ót "4 rO?teron· 224--111. 

l"elet6" �aj.-- : Gábor M:IMon. 
8: Néos1,n·p t�r-'-:-lad1 Vállalat 

teaz�at�1» 
Csekks:támJaE-l'ám !  75.015 001-K • 

Szikra Lapnyomd; 
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XII. IWFOLYAM, 15. SZA.M. Ára 40 fillér 1968. AUGUSZTUS 1. 

Intézkedések 

az utazók bérszínvonalának emelésére 
A Vasutasok Szakszervezete 

VIL kongresszusának határo
zata előírja, hogy: gazdasági 
eredményeinknek megfele
lően töTekedni kell a vasutas
ság bérszínvonalának növelé
sére, a külső és belső aránvok 
tökéletesítésére. A béTezést 
úgy kel! finomítani, hogy az 
a te-rmelés növelésére ösztö
nözzön és az egyén jövedelme 
az eddiginél jobban függjön 
munkája táTsadalmi hasznos
ságától • . •  

E határozat szelleméoen ke
rült napirendre az utazósze
mélyzet változó illetmény
rendszerének módosítása, bér
színvonalának emelése. A ter
vezetet a szakszervezet elnök
sége július 5-i ülésén tárgyal
ta, és augusztus l-től az év 
végéig kísérleti jelleggel tör
ténő bevezetésre elfogadta. 

Az intézkedés indoka 
és lényege 

Az utazószemélyzet augusz
tus l-ig érvényben levő vál
tozó i!letményrendszere 1954-
ben került bevezetésre. Azóta 
a vasúti közlekedésben olyan 
lényeges változások következ
tek be, melyek a változó il
letményrendszerben torzuláso
kat eredményeztek. Sem az 
,;ugrópénzes" elszámolási 
.-endsze,-, sem a. kilométerdí
jazás egységtétele nem felel 
meg a jelenlegi követelmé
nyeknek. Az egyes munkakö
rök között és munkakörökön 
belül is nem kívánatos kere
seti aránytalanságok kelet
keztek, melyek az egyéni és 
vasúti érdekek érvényesülése 
között ellentéteket szültek. 

Az évek során kialakult el
lentmondások megoldását, il
letve csökkentését szolgálja az 
az intézkedés, amely az utazó
személyzet változó illetmény
rendszerének módosításában 
történt. 

150 forinttal nőhet a dolgozók 
keresete. 

:Mint általában az új mód
szerek, intézkedések bevezeté
sekor, úgy ez alkalommal 
sincs objektív biztosíték arra, 
hogy az új intézkedés egyé
nekre vonatkozó kereseti ki
hatásai, a szocialista bérezés 
elvei a törekvéseknek megfe
lelően érvényesüljenek. Az 
óradíjazásra szolgáló vonat
nemek és munkaproduktumok 
szerint differenciált egységté
telek hozzávetőleges, repre
zentatív felmérésre épülnek, 
és nem biztos, hogy a gya
korlati alkalmazás során min
den esetben megfelelnek. Er
re gondolva hozott az elnök
ség olyan határozatot, hogy az 
intézkedés 1968 végéig csak 
kísérleti jelleggel kerüljön 
bevezetésre. 

A kísérleti ;el!eg azt jelenti, 
hogy folyamatosan figyelem
mel kell kísérni az új els=á
molási rendszer gyakoTlati ér
vényesülését, a keresetek ala
kulását és a termelékenységre 
gyakorolt hatását. Ha azt ta
pasztaljuk, hogy bármely vo
natkozásban irreális eTedmé
nyek alakulnak, megvan a le
hetőség arra, hog'J gyors in
tézkedéssel változtatást esz
közöljünk. 

Nem szüntet m4"g 
minden hibát 

A vasutas dolgozók mintegy 
23 ezres táborát érintő bér
ügyi intézkedés jelentőségét 
nem szabad lebecsülni. A ki
dolgozott elvek helyes gya
korlati alkalmazásával jelen
tős lépést tettünk előre. 
őszintén, ny,1tan meg kell 
azonban mondani, hogy az in
tézkedéssel nem vagyunk elé
gedettek, és ezzel a jogos pa
naszok nem kerülnek még 
maradéktalanul megoldásra. 

Közismertek az utazósze
mélyzet munkakörülményei. 
Többek között a rendszerte
len szolgálat, az időjárás ál
tal okozott kényelmetlensé
gek, a védőitallal való ellá
tottság akadozása, a rendsze
res táplálkozás, a laktanyák 
higiéniai ellátottságának hiá-

nya stb. Mindezek olyan kö
rülmények, melyek részben a 
szolgálat jellegéből adódnak. 
Lehet és keli is a helyzeten 
javítani, d.e bizonyos kényel
metlenségi lcörülményelc -
más munkakörökhöz képest -
mindig fenn fognak állni. Az 
idősebb dolgozók ezt nagyjá
ból beletörődve természetes
nek tekintik, de a fiatalok 
előtt ez a mun.li:akör elvesz
tette vonzóerejét, és nincs 
megfelelő utánpótlás. 

A közismert kényelmetlen
ségi körülmények mellett 
hosszabb idő óta zúgolódás 
tapasztalható az utazósze
mélyzet körében a bérezés 
miatt is. Kifogásolják, hogy 

- alacsony a munkaköri 
bér, nincs arányban az azanos 
képzettséget igénylő és azo
nos felelősséggel járó más 
munkakörökben dolgozókéval; 

- a távolléti idŐTe nem 
kapnak díjazást; 

- a túlmunkát nem díjaz
zá1, túlórának megfelelően; 

- alacsonv az éjszakai pót
lék stb. 

Az új intézkedéssel most a 
változó illetmény növelése 
mellett sor kerül 50 forintos 
alapbéremelésre és a távolléti 
idő mérsékelt összegű díjazá
sának bevezetésére. 

A vasút jelenlegi pénzügyi 
helyzete nem tette lehetővé 
sem a többi jogos kérés 
megoldását, sem a munkaköri 
bérek és a távolléti órák dí
jazásának nagyobb mérvíí 
emelését. 

Tudjuk, hogy nem sikerült 
minden problémát megoldani. 
Bízunk azonban abban, hogy 
a vasutas dolgozók - ismer
ve és megértve az új gazda
sági mechanizmus bevezetése 
után a vasút gazdálkodási 
rendjében történő változások 
lényegét - becsülettel helyt
állnak. Reméljük, hogy a rá
fordítások csökkentésével, a 
termelékenység emelésével a 
vasút olyan gazdasági ered
ményt ér el, ami további le
hetőséget ad nemcsak az uta
zók, hanem más szolgálati 
ágakban és más munkakörök
ben dolgozók jogos igényei
nek kielégítésére is. 

Kajcsa József 

Jubilál az Úttörövasú-t 
HÚSZ ÉV ALATT TÖBB MINT 13,5 MILLIÓ UTAS 

A kis úttörővasutas váltót állít a vonatnak Hűvösvölgy állomáson 

Két évtizeddel ezelőtt a fel
szabadulást követő harmadik 
évben, 1948 elején a Magya.
Kommunista Párt és a kor
mány vezetői úgy határoztak, 
hogy az ifjú generációnak, a 
gyermekeknek maradandó 
ajándékot adnak. Olyan aján
dékot, amely mindenkor segí
ti az úttörőmozgalmat, segíti a 
fiatalok munkára nevelését. 
Egy Úttöró,·asút építésére gon
doltak, amely generációról
generációra, utánpótlást is ad 
a vasútnak, és a postának. 

Az úttöróvasútat először a 
Margit.szigetre tervezték, ké
sőbb azonban úgy döntöttek, 
hogy a Széchenyi-hegyen az 
akkor má,r felépült Csillebér
ci úttörőtábor környékén épí
tik fel. Az első kapa,_vágásra 
1948 április 1 1-én került sor, 

s az első száka.szt a Szé
chenyi-hegy, Norma.fa 
megállóhely, 'Ottörőváros 
és Előre állomást mintegy 
3 kilométeres · hosszban 
1948. júli118 31-én átadták. 
1950 augusztus végére elké-

szült az utolsó állomás, a Hű
vösvölgyi végállomás is és ez
zel a 11.1 kilométer hosszú 
vasútvonalat birtokukba vet

(MTI Fofo: Kovács Gyula felv.) 

sal a napokban Úttörőváros 
állomáson találkoztunk. 
, Földénvi Judit 1950 decem
berében lett úttörővasutas. 
Volt váltókezelő, jegykezelő, 
forgalmi szolgálattevő, egy
szóval a vasúti munka legje
lentősebb ágazatait végig „pró
bálta". 

- Nem gondoltam én arra, 
hogy valaha is vairutas leszek, 
hiszen a családunkban <t vasú
tat csak hírből ismerik 
mondotta beszélgetésünk al
k;ilmával. - Két év „szolgá
lat" után mégis úg11 döntöttem, 
hogv vasutas leszek. Megsze
Tettem ezt a mozgalma.s éle
tet. 

Földényi Judit, a Vasútfor
galmi technikum elvégzése 
után 1956-ban a rv!AV-hoz ke
rült. Jelenleg Józsefváros ál
lomáson a rakodógépjavit6 
egyik műhelyvezetője. 

Maróth Istvánnaik, a Jáz
min utcai általános iskola 
egykori tanulójának is hason
ló az élettörténete. Az úttörő
vasútra 1951-ben került. 1958-
tól pedig a MA V dolgozója. 
Elvégezte a Vasútforgalmi 
technikumot, majd a tisztkép
zőt, s jelenleg a budapesti igaz-

gatóság egyik menetirányítója. 
Sorolni lehetne tovább a ne
veket. Varga Rezsó forgalmi 
szolgálattevő Kelenföldön, Be
senyei Gábor üzemmérnök Fe
rencvárosban, Stricki István
né (Major Olga), aki szintén 
régi úttörővasutas volt, jelen
leg állomásfőnök az úttörőva
sú ton. 

A húszéves jubileum alkal
mával köszöntjük mi is a régi 
és a mostani úttörővasútaso
kat, azokat, akik a budai he
gyek friss levegőjével a vasút 
szeretetét is magukba szívták. 

* 

A jubileumi ünnepségre 
lapzárta után, július 28-án ke
rült sor, az úttörővasút Hű
vösvölgyi végállomásán. A 
Közlekedés- és Postaügyi Mi
nisztérium és a Magyar úttö
rők Országos Szövetsége által 
rendezett találkozón dT. Csa
'IUidi György közlekedés- : és 
postaügyi miniszter mondott 
beszédett. A jubileum alkal
mával több volt úttöróvasútas
nak emlékplakettet nyújtottak 
át. 

Sz. J. 
ték a legifjabbak, az úttörők.

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

Az úttörővasút nagyon nép.. 
szerű a gyerekek és a felnőt
tek között egyaránt. Az el
múlt hmz év alatt több mint 
13 és félmillió utas gyönyör
ködött a budai hegyek termé
szeti szépségéoen, az ember 
építette kanyargós kisvas\it
ban. 

Az Úttörővasúton a vasúti 
munka jelentős részét az álta
lános iskolás pajtások végzik. 
Közülük 

sokan itt szeretik meg a 
vasútat, itt tanulják meg 
becsülni a vasúti munkát, 

Két egykori úttörővasutas-

Nyiregyl,áza és Záliony között 

tervszerűen halad 

a második vágány építése 
netrendváltozásíg elkészült a, 
Demecser-Fényeslitke vo
nalrész és május 23-án üzem
be is helyezték. 

A módosítás lényege, hogy 
megszünteti a normálteljesít
ményes (ugrópénzes) elszámo
lást, és a kilométerdíjazást. 
Helyette a szolgála ti órákon 
belüli produktív órák kerül
nek díjazásra vonatnemen
kénti differenciálással. Ezen 
túlmenően a szolgálati órákon 
belüli improduktív (készenlét- ,-----------------------------------------
oktatás) órákra, továbbá a 

Újabb lépést jelentett a zá
honyi fővonal lrnrszerúsítésé
ben Nyíregyháza és Fényeslit
ke között a II. vágány meg
építése. A 45 vkm vágány
hossz létesítése magával hoz
ta három állomás bővítését és 
3 vkm pályarész korrekció
ját. 

Nyírbogdány állomáson :a 
kulturált utazás biztosítása ér
dekében magasbított sziget
peronokat építettek. Sóstóhegy 
állomáson utasaluljáró bizto
sítja a balesetmentes közleke
dést. 

fordulóállomásokon a le- és 
feljelentkezések közötti (pihe
nő) időkre, valamint a havi 
kötelező munkaórán felüli 
időkre óránként egységesen 
egy-egy forint díjazásban ré
szesülnek a dolgozók. 

Az új díjazási rendszeT be
vezetésével az utazók átlago
san havi 100 forint változó il
letmény- és 50 forint alapbér
emelésben részesülnek, mely
nek országos szintű éves bér
kiTtatása 40 millió forint. 

Az új változó illetmény
rendszer azt célozza, hogy 
csökkenjenek a szolgálati 
órák, növekedjen a termelé
kenység, hogy tartóssá váló 
szolgálati óracsökkentés ese
tén azonos teljesítmények 
mellett a dolgozók elérjék azt 
a keresetet, amit kor2hban a 
magas szolgálati órák után 
elértek. Az intézkedés azt is 
figyelembe veszi, hogy az ed
diginél jobban kifejezésre jus
son a kvalifikáltság. a fizikai 
igénybevétel, az egyén mun
kájának társadalmi hasznos
sága, a vasút gazdasági ered
ményére gyakorolt hatása, a 
szocialista bérezés elve. 

Arra számítunk, hogy az új 
Intézkedés bevezetése minden 
utazó dolgozót kedvezően 
érint. Ezt arra alapozzuk, 
hogy végeredményben - azo
nos teljesítménv mellett -
éves szinten 40 • millió forint
tal, egy főre átlagosan havi 

A jubileumi évforduló tiszteletére 
Magasabb termelékenység a heti 44 órában - Üdülőtelep határidő előtt 

A szombathelyi járműjavító 
0zem dolgozói a Kommunis
ták Magyarországi Pártja meg
alakuuisának 50. évfordulója 
tiszteleté-re munkafelajánlást 
tettek. A Diesel-javitóosztály 
kollektívája vállalta, hogy a 
tartalék alkatrészeket és fő
darabokat olyan kés2íletben 
biztosítjá>k, hogy a tervezett 
átfutási és javítási időt tar
tani tudjiüc. Takarékoskod
nak az anyaggal és energiá
val, azonkívül úgy szervezik, 
és olyan körültekintéssel vég
zik a munkát, hogy baleset ne 
forduljon elő. 

A 1eocsijavító osztály dolgo
zói a jubileumi évforduló tisz
teletére felajánlották, hogy a 
kiszabott k.ocsidarabszám javí
tását maradékta.lanul elvég
zik 'Úgy, hogy az egy kocsira 
ter-vezett fajf.agos órát nem 

lépik túl. Vállalták azt is, hogy 
a motorkOC'.sik darabszámát 
úgy biztosítják, hogy a Diesel
osztály a javítási dekádtervét 
tartani tudja. 

Csatlakozott a jubileumi 
versenyhez a megmUil1káló, a 

karbantartó, az anyagosztály 
és a termelési intézőség is. 
Vállalásaikat mindannyian 
úgy tették meg, 1",ogy dZ össz

hangban legyen az éves terv 
sikeres teljesítésével, illetve 
azzal a feladattal, amelyet 
mo.st, a 44 órás munkahét be
vezetésével az üzemnek el 
kell ,régezni. 

A jubileumi évforduló tisz
teletére megtette vállalását a 
békéscsabai műszaki kocsi
szolgálat kollektívája is. Vál
lalták, hogy az új menetrend
ben beindult inga.járatokat 
gyorsan, de lelkiismeretes 
munkával tisztítják és a Vi
lágifjúsági Találkozó idején 
Békéscsaba állomásra befutó 
s--mé1'·kocsikat színesen de
korálják. 

Eredményes munkáról tet
tek tanúságot Kétegyházán is. 
Az 50. évfoi·duló tiszteletére 
az állomás dolgozói az éves 
terv 1 százalékos túlteljesíté
sét vállalták. Vállalásaikat ed
dig minden tényezőnél túl
teljesítették. Eredményesen 
dolgozfü a Prágai Mihály „Bé-

ke" és Tóth Endre „Kossuth" 
szocía lista brigádja. 

A nyíregy�ázi pályafenn
tartási főnökség kollektívája 
ez év júniusában megbízást 
kapott, hogy Tokajban, a Ti
sza közelében, egy üdülőtele
pet építsenek. A főnökség dol
gozói a jubileumi évforduló 
tiszteletére vállalták, hogy az 
üdülőtelepet rekordidő alatt 
elkészítik, és a 18. vasutasna
pon rendeltetésének átadják. 

A do1gozók állták szavukat, 
sőt, a felajánlott határidő 
előtt 10 nappal 5 variatípusú 
campingházat állítottak fel. 
Elvégezték a telep „közműve
sítését" is: bevezették a vizet 
és a villanyt. Külön férfi és 
no1 hideg-meleg zuhanyozót 
szereltek fel. Megépítették a 
közlekedő utakat, parkosítot
tak, sót, az üdülőtelepet körül 
is kerítették. 

A munkában részt vevő 
dolgozók minden dicséretet 
megérdemelnek. 

A munkálatokat a debrece
ni építési főnökség dolgozói 
végezték. A 24 méteres sín
mezőket az apafai kötótelepen 
kötötték le, és úgy szállítot
ták a munkahelyre. A jó mun
kaszervezés és a dolgozók ál
dozatvállalása tette lehetővé, 
hogy az 1967. évi tervvel el
lentétben, a II. vágány Nyír
egyházától nem Nyírbogdá
nyig, hanem Demecserig épült 
meg. Ebben az évben, a me-

A II. vágány építési mun
káinál 36 szocialista brigád 
dolgozott, 371 fővel, akiknek 
jó munkája lelkesítőleg hatott 
a többi dolgozó munkáscsa
patra is. fgy lehetővé vált. 
hogy a tervezettnél rövidebb 
határidő előtt üzembe helyez
hető legyen az ország vérke
ringésének ez a nagyon fontos 
szakasza. 

Új üzemi épületet kap a TBÉF 
A MAV Távközlő- és Bizto

sítóberendezési Építési Főnök
ség munkájában sok nehézsé
get okoz a nagyfokú területi 
tagoltság. A főnökség szerve
zeti egységei, az irányító, a 
kiszolgáló és a termelő szervek 
jelenleg Budapest öt különbö
ző részében, egymástól távol 
működnek. 

A TBÉF dolgozóinak nem 
kis örömére ez a szervezeti ta
goltság hamarosan megszúnik. 
A főnökség részére ugyanis 5 
millió fo1·intos bei·uházással 3 

emeletes. ko1·szerű létesítmény 
épül Budapesten a Tatai út 3. 
szám alatt. Az új létesítmi<ny
ben kap majd helyet a TBl1:F 

központi irodarészlege és mú
szerészműhelye is. 

Az üzemi épület kivitelezé
sét a MAV Magasépítési Fő
nökség végzi. A létesítményt 
az eredeti terveknek megfele
lően július végére kellett volna 
átadni rendeltetésének. A Ma
gasépítési Főnökség - azonban 
nem tudta biztosítani a terve
zett határidőt. emiatt az átadás 
elhúzódik. Ez pedig azzal a 
veszéllyel járhat. hogy az új 
létesítményt a TBÉF ez évben 
már nem tudja használatba 
venni. !gy nem csoda, hogy 
az örömbe némi üröm is ke
rült. 
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Intézkedési terv Kitüntetések a XVIII. vasutasnap alkalmából 

a dolgozók egészségügyi helyzetének javítására A XVIII. va.suuasnap al-
kalmából a vasúti közle
kedés érdekében kifejtett 
gaz.da�ági é5 társadatm· 
munkájuk elismeréséül a 
közlekedés- és postaü�i nű
n-iszter az alábbi ,'laSutasoJca:t 
részesítette 

Fön . ;  Megyen Tstván mérnök 
tan., Debreceni Vasútig.: Mester
házy LásZló ma&. f61ut., Székess
tehérvlirl Plt. Fón. ; M.észárós 
Imre müSI!. f6lnt., MÁV Buda
pesti Ep. Főn.; Mikloo· Józsct 
rnfi�. töint.. Szegedi MÁV 
·rBFF; M.lsnyovw.k.J Béla músz.. 
int, MAV li{dép. F6n . ;  Nagypé
t.e.r Sándor C'llcnör, BákCGre:ndc
ző állomás; Németh De.zs6 masz. 
főlnt., 'A'f.A v Székes:tehérvarl Jlir
rnüjavitó U.zem; Németh La.1ot; 
!elolgyázó. s·mml>athely állom.is; 
Németh lJJhály fdfelügyelő, Szol
nok tHlomá.s; Novák Islván :t:öint., 
Szombathely áUonuts: Olter Já
nOG f6lnt.1 AtAV N:,•ugdíJ Hivatal ; 

Jos tel<lgy,, Szombathelyi VasutJ:,, 
dr. Hovauyi Al'pád tanácsos, Pe
c.si Vasll.tig.; Janka István 1e1-
v1.gy., S<!!:e1-e:r1cs állctmási JUh�sz 
lst,�án.né mérnök fő.int.. .M..� v 

Lapunk július 17-i számában be8Zámoltunk a közpOf!ti ve
zetóség június 28-i üléséről. Közöltük, hOfTII az el·nökség feZ
a.data elkésziteni a dolgozók társadalombiztosítási és egeszség
ügyi helyzetének javítására vonatlcoz6 intézkedési te1'1Jet. Az 
intézkedési terv elkészült. Azt a központi vezetőség és az el
nökség tagjai, valamint az illetékes szaksze,-vezeti szervek 
megkapták. Az alábbiakban részleteket közlünk belőle. 

Az intézkedési teTv. előírja 
llZ egészségügyi i 1itézmények 
további fejlesztésére 10 éves 
terv kész!tését. A 1/•%-os 
ÖTA-ból tervezés vagy építés 
alatt lévő létesítmém•ek jegy
zékét felül kell vizsgálni át
csoportosítás. illetve a megvál
tozott árak miatt„ 

. Javítani kell az egészségügyi 
ellátás színvonalát a túlkoros 
orvosoknak fiatalabb, de kelllj 
szakmai tudással rendelkező 
orvosokkal való felváltásával. 
A társadalo mbiztositási osztály 
javaslatot dolgoz ld az orvosi 
adminisztráció zsökkentésére. 
A tervezetet a társadalombiz
tosítási főigazgatósághoz kell 
terjeszteni. Szorosabbra kell 
fúzni a rendelőintézetek és a 
szolgálati helyek kapcsolatait. 
Ennek érdekében a 3, szak
osztály tegye kötelezővé min
den egészségügyi főcsoportjá
nak a l)etegségstatisztilca. szol

gondoskodjanak -az albizottsá
gok munkája színvonalának 
emeléséről. A nyugdijelőkés:::i
tő albizottságok különösen ab
ban segítsenek. hog·y a rok
kantsági és a szár-11U1.Zékos 
nyugdíjak előkészítésében az 
öregségi nyugd-íja,k elő1:észí
téséhez luMo nló színvonawt 
érjenek el. A:z. ÖTA Ügykeze
lési Bizottsága kö2Xilje a MAV 
illetékeseivel, hogy az · egész
ségügyi 1étesítrnénye1mél a 
jövőben számba veszi az or
vosi felszerelésekkel kapcsola
tos kiadásokat is, de az eddig 
jóváhagyott és megépítésre 
kerülő létesitm�nyeket a MAV 
bizwsítsa Az int.ézkedési terv 
a társadalombiztosítási osz
tály kötelességévé teszi, hogy 
az ÖTA-ból közvetlen jutta
tásra kerülő segélyek felerne-
1.SSével kapcsolatos tervezetet 
dolgozza ki. 

A zárórendelk-ezés előírja, 
hogy a társadalomblztosítási 
osztály a központi vezet:fuég 
ülésén elhangzott el5<ter,iesztés 
alapján tárgyalja meg a köz
ponti vezetőség szociális bi
zottsága, az osztály munka
társainak. a területi. társa-da
lombiztosítási biwtl-�ágok ve
zetőinek és a vasútegészség
ügy! szolgálat képviselőinek 
bevonásával a tennivalókat. 

A területi bizottságok a té
ma megtárgyalása után ké
szítsék el a sajátosságokat 
tartalmazó végrehajtási ter
vet. A szakszervezeti bizottsá
go)c tűzzék napirendre az in.
tézlcedési terv m egvitatá.sá.t. A 
társadalombiztosftáJ,i oszt.íly 
és a területi bizottságok 1969. 
július 31-ig írásban jelentsék 
az elnökt;égnek az inté7.1,edé
si · tervben foglaltak mikénti 
végrehajtását. 

Az intézkedési terv a szak
szerv-ezet VII. kongresszusa 
határozatán alapszik, annak 
végrehajtását segíti. Ezért a 
központi vezetőség egyidejű
leg hatályon kívül helyezi az 
1964. július 1 2-i és az 1966. 
május 13-i határozatát. 
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nemenkénti elemzését, s a kö-
vetkeztetések levonása után a 
szükséges intézkedése/e megté
telét. A területi bizottságok 
rendszeresen ellenőrizzék az 
A 2. Utasítás előírásait. A 
mulasztók ellen kezdemé11yez
zenek felelősségre vonást. 

Vezénylés .mozdonyra 

K I VÁ L Ó  VASUTAS 

kí tün telé.sben : 

Arányi Ferenc !óell., Székes
f-ehérvúri Vont.a.1.ási l•"ön. ; Baj
Jcai János .fö!.nt,, MAV ÚLakl 
Osztó&'2ertár Fün. ;  Balogh• Jt.nos, 
szaktechnikus föint., Szeged ál· 
lomá.s; San!< István fő.int. Pécsi 
"rBl<�; Bara János múaz. íóC'll., 
Vemprém-kilis6 vontatási. Főn.; 
Bodó Attila {elOgy., Kuns2ent
mll-clós-Tass állomás; Bogdá.n 
Frigyes !elügy,, GyékénY<'S álla
ma.s: CSá.Jwn:v Zoliá.n fóell., Pt:cs 
állomás ; Czeglédi Béla mtlsz. 
felügy .• Pécsi VC?ntatasl l!'őn.; 
Czeglédi Márton fólnt. , Bp I{.,.. 
le1.l pu. ;  C&ma László mü•� fö
tisz.l; P.ipa:i P!t. I<'ön.: Dada! Já
nos müsz.. íúint., Bp. Keleti Von-
tatási :C-'őn. ;  Di.kán Lajos fóint., 
Ke!ebia állomás; Dóra I&tvún 
músz. főint., S2e.ksz:árdl Pft, 
Fön.; Éles Mária !6lnt,, ll .  Szak
oszt. ; Dr. Fehérvárt László fó· 
tanácsos, Közga:z.d. é.s üz.-em...�rv. 
önálló Os,.t.: Földi cyula mérnök 
főlnt., Ic.iskunhalasJ Pft. F6n. :  
Franyó Vilmos segédellenőr, 
ll-IAV, TBÉF; Homonnai De,isö 
töe-11.. :Mf�kolci Tiszai pu.; Hor
váth Ferenc: mérnölc tan., Sze
ged vasutig.: Horváth Lr'iszló 
főellen6r, MAV Landl-er J„nú 
Jármüj:ivftó '()'7,e,n :  ,Jtthá5"' Wk
lós igazgató. 11. S21tkcr,.zt, : Kaj
CGa József főtanácsos, Vasutasok 
Szaks.zec-ve,.,ete ; Kardos J.mre 
műsz. főlnt., Sátoraljaújhely Pft. 
Főn . ;  Kállai János mfis:?. f6lnt, 
MA V Debrecent t,)p, Fán.: Kiss 
Károly mérn. fóint„ Gy6ri Pft. 
Főn. :  Komáromy Károly musz. 
féH:elügy .• Hatvant Vont:itásl 
Főn.; Kováts Gyó76 músz. 16-
tnt.. Bp. Jó21setvárosl P!t. Főn.; 
Kovács Pál ellenőr. BékésCISltbai 
Vontatási Főn. ;  Lakate><; János 
fe1ügy.. 1,  Szakosrt. ;  L.1.kos Ba
lázs Intéző, rask"llnhnlas áUo
m.1.s; Lenti István fófelü,rve�ú. 7. 
Sz..'1.l.;.oszt. ; Lévai Gyula fóe1le-nör, 
Győri Ptt. Főn.: L?vrek .Ferenc 
íöfelügyeló, Pé-zsi Vasútig. : LÖ
kös Laios r.i!i.sz. !ő"int.. Sopron 
Ptt. Főn. ;  Mithé Sándor ma.sz. 
főellenőr, Hámán Kató Vont. 
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Anyagvizsg, Főn. ; Kardos Káunér 
irH.�zó. Kooányo-Ilülalo allomó.s • 
Kazlnc,y Plil ellenőr, MA V l\:,;,akj 
JármüJavitó űt.em ;  Kálm.ánchey 
Sándor musz. föellenőr, Debreceru 
TDFF; Kedves l<'erenc intézö. Za• 
hony állomás ; Kiss J6zaef segeo
ellenór, Celldömölki Ép. Fön; Kiss 
Sándor <,egédtl.szt, Dunaújváros 
áll0.tnás; Kiss Zoltán föellenfü•, 
Salgót.arjá.n•.1.··üJsO Hllomás; 10.insz. 
1"i. Istv.in ellcnór, Bp. Déli Mu
szak.l 1..:ocsiszolg. l!'őn . ;  Kocsis 
Jóssat ioellenór, Jobl>par1,1 Biz
tosftóbere1ct. Fennt. Főn, : Kocsis 
Sándor �tézö, I<arcag állorn&s; 
Kovács Jozscf ellenőr, MÁV Bp. 
Ep,. Főn. ; Kovács László müsz. 
fő.int., Budapest Terézvárosi P!t. 
I"őn . ;  ICovács László főeller..ór 
Egri vontatási Főn. ; Kovács Lász: 
ló músz. int.. Szentesi Ep. Jlőn. ;  
Kovácstk Endre mérnök fóirit. 
MA V Gyöngyösi Kltér6gyártó 
üzem ; K6halml Gyula föellenOr, 
o..z.kó állomá!I; Ka-ulilla József fel
vigy„ Szolnok! P.ft. Főn , ;  Kubin.,z
.ki K:i.roly müsz. ellenőr, Bé-k<,BCSal,ai l'tt.. F'őn ; Labos Gyfu·gy 
f6intéz0, BéJreBcsaba állomás: J..a„ 
k.atos József segédfelvlgy., Deb· 
recen E-sz.aki Pft. Fön. ; Lángi Alajos müsz. füint., Szegedi Vasútig.; 
Atadaras István músz. töint., MA v 
Hizkezel6 1',őn. ;  l\iarton Káro1y 
e.llenőr, MAV SzombathelYi Jár
műjavif.6 ű'zem ; Márkue József 
músz. ellenőr, Dombóvá!'i Von• 
talási Főn . ;  Márkus Sándor el
lenőr, MAV Budapesti li:paJ.elfen."l.
tart. Fön. ; Márton Imre mfisz. 
1oellenör Diósgyö,i Vantatw 
Főn. ; Mátyás 'l'lborné oogédellen„ 
ór.,. Budapesti Szán1v1tell Főnök• 
ség ; }4.eggyes Béla főint.,. Vámos
györk állomás; Mészáros Gyula 
mtisz. íöint., Zalaegerszeg! Von
tat.isi l!"'őn..; Ml.lanovJts István 1n„ 
téz.ö, Nagybátony állomás; K. 
Molnár Péter mCr-nök int .. , Buda• 
pest Keleti ViJlan10s Fennt. Fön,, 
Mon;;er Jáno�né íőtnt., M.A.V 
AdatJ'eldOlg, Fon. ; Morovik Jó• 
zset ellenör, Bp. Keleti pu. 
BllFF. ; Nagy Béla főlnt., Vaisú\\ 
Föoszt. 6. Szakoizt. ;  Nagy István 
Xll. músz. sea:�el!enör, Szom• 
baL'l.elyl Vontatási Fün.; Nagy IL 
.János mds?.ak.i ellenőr, Nagykani• 
zsat Vontatási I+'ön. i Nagy József 
scgédellcnőr, IC:sujszá1lási Pft. 
Fön. ; Nagy .József .pi. segédellen„ 
6r Komáromi Vont. Főn,; Nagy 
\7. Józs,ef !óeUenőr, MA V 
Debreceni Járműjavító üzem; 
Nagy m. Károly :tdellenór, 
Pusztaszabolcs állorfi.ás; Nátior• 

A központi. vezetőség felkéri 
a MAV Vezérigazgatóját: uta.
sitsa az igazgatóságok. vezetőit, 
hogy az osztúlyvezetókkel 
eg1Jütt, az eddigieT..:nél jobban 
1:eressék az összefüggéseket a 

magas táppénzes százalék és a 

munkaeró-ptoblémá.7c, az uta
zóknál a szolgálati órák csök
kentésének n ehézsénei, a fliik
tuá.ció és a munleae1'6hiiiny 
között. Az osztályvezetők 
ugyanezt követeljék meg a 
külszolgálati vezetőktől. A te
rületi és szakszervezeti bizott
•ságok kötelessége a táppénzes 
helyzet állandó figyelemmel 
kísérése. Lépjenek fel a laza
ságok.at eltűrő szolgálati -z:eze
tőkT:el és a társadalombiztosí-

Pálosi Ic;tván felilgy. . Záhony állomás; Pécsi L:i.Jos .töint., Nagj·k.a.nizsa állom,ts: Pelyhe Lti:-s.z..ló 
segédellenór, Miskolci Ep. röo.; 
Pengö Imre fö1nt., M....\ V AUtófu� tar. ;"ön.; Polgár Jözsef m-a.sz„ föint., Cclldömö!kl Vont.atásl FJn Pócsi József lóJnt., Debrecen állo: mű.s-r Pusztai J'ános. müsz. int .• Debrecen Déll Pft. Főn , ;  ReL;z Odön musz. fölnt., MAV Dunakeszi Ját'l'nuJavitó üzem ; Saly László lnt„ Debrecen állon,ás ; Sándor Istvün e11enő.r, Hatvan l"il• zesabony1 Prt. Főn. ; Sárvári ,1a_ .. nos felügy.t PU'S))ökladány állomás : Schram Géza ;ntéző I>p. K':leli pu.; Sereg István eIÍenőrt ?i.lisk.olc:i Vontat.asi Főn. ; Simon Gyula fői11t., Szombathely Vasúti�. ;  S6lyom Ferenc mfisz. !Gint. .• 6. Szalcosztály. ; Szabó Józ� músz. t6el1., Kisterenyei Vontataól Fön. ; Sz:ibó !\-tiklós músz. int .• Budapesti Tc:i.vközlő Fcnnt. Fön. ; Szécsényi K:iro!y fólnt„ Rál<os áUo.n1.1s; Szegvári Péter feli.i 0y Bp Ferencváros �Homíis ; s';u� n,oi;h László músz. feJ.ilgy„ MJsl<<>lct Vasútig. ; Tnkdcs J ózset f6-int„ Dombóvár állomás; Te.iszler Fe-re11c ellenőr, MÁV :C.pité.sJ. GéoteLep Fon. : T�mesi B�la mérnölc !&tan., l'<L'\V Északi JármtíJavitó Uzem : Tóth Józ•et felügy„ Misl<olcl V;.súUg. ; Tóth József fö!nt Nyíregyháza állomds; Tóth Jó·� zsef föe1len6r. l\.tAV Debreceni Jármüjavitó Uzem : Tóth Kálmán müsz. · ífünt„ Hatvan Salgót\rjánl Pft. F6n. : Török Jártos mérnök fota.n., Budapesti Vasútig.; újvári B.éJ.11 mérnök tan., 10. Szakoszt. : Ujvárosi József föellenör. Bp, Nyugati pu. ; V jda Gyula főe-IlenOr. ceUdömCllki szertárfün. · \"arga Balázs műt�. eHenúr. Deb: reccn _Vo:1tatás1 F'ön, : Varga J"ó;,:;ef fo:!ntéz!S. Szolnok állomás· Vnr-ga Feren,::: föellenőr. Bp. Fe� rencvárosi Vontatási Fön . :  Várs:re� ';'Hmos iöinté:r.5, An!,'a[!gaz:dálxodcis\ és E!lálá�l r1. : Vörös Béla föl!"1t.éző, 8. $?..a.koszt. � c�ab:li Rudolf íe](lgyelő, Miskolci 

---------------1 Vasuttg, : Dévény Ists.'án müsza-
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tg_ főfelügy., Szomoothelyi vas-

falvi Vendel felvigy ., Szdmbat• 
he1:r1 Pft. Fö;1 . :  Németh Géza c-1-
Jenör, MAv 'I'BID' ; N(,meth Gyu
la munl::ás, Szombathely! ltpílesl 
és Biztosítóberencl. Fennt. Főn.; 
Német.h Péter- fölnt., CeUdélmöll( 
állomás : Oláh IPerenc Pb1:er müsz. 
int., 1!.1A V Szabványtigyi Int. ; 
Olah Károly ellen&r: Berentei Sze:rtarvez-elöség. ; öivel Gábo1·nt inté,�6. Debrecen! Vasú�. ; PJUk!alvl Lá�zló mérnök f6int., 
MÁV Tervezö Int . ;  Pf:i.pa Arp&.d 
íő!nt., BP. Kds21.inaváros1 Pfl. 
Fön . ;  Pecltlnger I. Fer.enc fel· 
Vi,ci'.;.. Tatabanya-felső {1llomás; 
Pc.tti Ferencné seg&lellenór, Kec;• 
kemét W!omns ; Pétersz Ernö fc�-

tási s:::olgáltatá.sokat jogtala
nul igénybevevókkel szemben. 
A társadalmi beteglátogatást a 
szocialista brigádmozgalom ré
szévé kell tenni. Aliol ez nem 
lehetséges, ott továbbra is a 
bizalmi csoporton belül szer
vezzék a beteglátogatást. 

A területi és szakszervezeti 
bizottságok állitsále munkájuk 
középpontjába a betegsége/e 
megelőzéséért folyó tevékeny
séget is. A 3. szakosztály az el
lenőrző és üzemorvosi állások 
összevonásával mind több fő
foglalkozású üzemellenőrző 
orvos beállításának fellételeit 
teremtse meg. 

A területi bizottságok kísér
jék figyelemmel a csök1cent 
munkaképességűe..1;: problémá
jának a kormányren-delet sze
rinti megoldását és a gondo
zásra szorulók Ugyéne.s: inté
zését. Hassanak oda, - hogy a 
szakszervezeti bizottságok biz
tosítsák az egészségügyi komp
lex tervben foglaltak rnara
dé.1.ttalan végrehajtását. 

A' gondozottak otthoni élet
módjának az orYosi utasítások 
szerinti kialakítását a szocia
lista brigádmozgalom keretén 
belül lehet a legjobban bizto
sítani. Ahol ez nem valósíthá
tó meg ott a társadalombizto
sítási tanácsok bete11látogatá
si albizottságainak feladatkö
rébe kell utalni a teenclőket. 

A megelóző gondozó mun-
1,ában jelentős szerep hárul az 
egé5Zségügvi albizottságokra. 
Ezért az albizott.5ágok vezetői 
részére tíznapos tanfolyam 
megszervezéséről gondoskod
jon a társadalombiztosítási 
osztálv. A területi bizottsáqok 
eajáto'ssóauknal: megfelelően 
dolgoz::ák ki az egészségügyi 
felvilá.go.•iiás fő szempontjait, 
formáit és módszereit. A szak
szervezeti bizottsáook eqészít
séTc ki az agitációs én·eket. A 
relvi.lál!osftó tevékenységbe 
kapcsolják be a hi?.almiakat és 
a szakmai középkádere1,et. A 
közoonti ,·ezetőség felkéri a 3. 
szakos2tábrt a vnsútegészség
ües.vi felvilágosító szerv létre
hozására. 

A társadaloml'í�o�ítási 057-
tály és a területi bizottságok 

Balesetves:z:élyes 
kalau:z:kocsi 

Amennyiben még- nem ta.lálkozta.k, bemutatom Ölli}ket 
�a.k • • •  

Július 16-:ín a 2112 ·a számú 
vonatban futó Dn 66019. számú 
kalauzkocsi egyik lcitámasztó 
korlátvasa hiányzott. Az eset
leges fékezésnél a kocsiajtó 
könnyen rászaladhat a figyelő 
vonatvezetóre, vagy a kJ- és 
berakásnl1l egyéb módon okoz
hat balesetet. 

( Pusztai Pál rajza.) Foki Iswán 

Mire panaszkodnak 
a nagykanizsai kocsitakarífók ? 

Két személyVonat-:szerelvény 
Ml Nll{lykanizsa állomáson, a 
tárolóvágányokon. A perz.selő 
napsütés valósággal kemencé
vé változtatja a kocsikat. Az 
ablakokat lehúzták, de hLáiba ... 
Alinak a kocsik - megreked 
bennük a forróság. A fülledt 
személykocsikban ,;eper, törül
get a kocsitakru'itó brigád. A 
munkaköpenyt viselő asszo
nyok szá_,nára enyhülést jelent. 
ha p.adozat íelmooúsára kerül 
a sor - a víz Ie-galább a ke
züket hűti . . .  

- A mi mun1:ánk nem s.zó.
mít m e!egüzeminek - mond
ja Büki István, a kocsitisztítók 
csoportvezetője, s?.aksz-erveze
tünk köznonti vezetőségének 
taE!ja. - Res:zortvezetÖ11k ta
valu csal: 11 sajéit „szakállára." 
utalt ki 11efriin1: szódavizet, de 
felelősségre is vontá)c érte. 

Alacsony órabérek 

Szódavíz tehát nincs a l,o
csitakaritóknak. De mi V6.n? 

-Bérprobléma. ami errwe 
inl:iíbb s=orongat bennünket 
- folytatja a CSO!Jortvezstő. -
Több régi do!110zónk elvif.te 
már a m zrnkaT:öm,vét a� al4-
rson�, 6rabiíre1: ,n.ia+t. Bo1·r,os 
1stt·ánnéna7c például évek óta 
4.80-as órabére volt. Mm·adt 
t'Olna. ha -meqka;,ia az öt fo
rintot. Saj110s, nem t!tdt,ink 
rajta se11fte11.i. S7omo-ní tény, 
hopu a mi ltate,qórüinkkal sen
ki sem törödilc. 

Pedi� ez a .. 'kate�óti.a" is 
fontos. N:tppal 12. éjiel 9 Vű
ratot kell kilakarít,miuk. F,z 
átlae:osan 200 S7-�m,-lvl<ocsit 
jelent, Mindeit mun)cát kézi 

erővel végezne/e. Némileg fel kell húzni az llbra7w/cqt, 
könnyíti a dolgukat az ablak- 50 fo1wt is elér a. hőség a ko
mo.:ó készülék, amivel az ab- csihba n - ismétli a már is
lakok küL"6 felét tisztítják. Az mert panaszt -. mégsem T...a.

elsöosztályú kocsik tisztít.ű:sá- punlc s.::óclavizet. A mú.si,k 
hoz nemrég kaptak egy kísér- problémánk a felmosóruha. 
leti porszívót. Az ak1rnmulá- Va tag zsákrongyokat kapunk, 
torról működtetett készülél< ami cilyan Jrnmény, hogy fel
hamar elromlott. Most várják töri a kezünket. de a vizet nem 
vissza a pécsi villanyszerelő- veszi fel. így a hazulról ho
múhelytől. zottal vagyunk kénytelenek 

A koc�itakarító't szakszerve- felmo-Sni  a Yesút kocsijait . . .  
zeti bizalmi .ia Vá,:szcgi Ti;bor-

Több törődést érdemelnek né. Immár 12 esztende.ie taka-
rítja a személykocsikat. Hang
ja lemondóan cseng, amint 
felsóhajt: 

- Már nyolcforintos órabé
rem lenne. ha a vajüzemben 
mara.iiole . • .  

- Mennvtt keres. mint ko
csiu.karító? 

- Az órabfrem 5.70. ami ná

lun,J:. 1nár m.a(la.snalc s�ámit -
feleli. - Amikor ezt szóvá 
te.�s�ik. a-;w.l 1'1(/�ztalnrtk 
i-,,:m.nilnkP.t. T!ogy a kocsitaka1'Í
tó1:.at ·'JVÍ.�1ttt sem fi�etii: job
ban. 1,z.zel s-ze·m be� maqam 
011óződtem ·nier, m&r aTróT, 
'1oay Péc�ett 7-7.50 farintos 
Ól'a.bér,í. kocsítal;,arítól; is dol
goznak. 

Nagvlrn!')izsán a7onban ma 
még elkéozelhetet1en :>.z ilyen 
kereset a vontatá-,i főnökség 
.. mo�tohagyermel,ei" s7.á mára. 
Va1ój�ban persz� " főnök<,:é:;! 
vezetői sohasem t,:,l<intették 
ilyennek a k!>:,s'takarítókat. d"l 
a bérjmrítások ügye nemcsak 
tőlük függ . . .  

Ki.�• Jánosné öt éve koesö-
1'l1rnrító. Amikor felvett"'1<. 
4.50-et kaoott. moot 4.90 fo
rontos ór'lhérrel dolgo7jT,_ 

- Abla.kpucoláslwr, a.mikor 

Most ,a nyári forgalom ide
jén. több balatoni úllom,í sra 
vezényelne]< koc1<ital�arítókat 
vasárnaponként Nagykanizsá
ról. 

-Munkánkra szükség Yan 
Siófokon is - mondja Rón,ii 
Lajosné -. de arról senki 
Pem gon.doskod'k, hogy öltöző! 
kap.iunlc. ahol fi ruhúnkat föl
vegyük a munkához é'l az utcai 
ruhát ott bi.7.tons-ágban hae!V
ha-,suk Legutóhb i.s r,, vízház 
kulcsát adták, hog_v abban öl
tözzek át. De olt még eory fo
ga,; Sem v,:,Jt, ,ihová a ruh:ímat 
fr-13.ka•-szam. !gy azto\n k0<.--si
ról kocsira k:'n,ctelen voltam 
ma';anuna!  cipelni a holmi-
1nnt is. 

A kocsik ti�ztasága - ami
vel az utóbbi év.ekben sokat tö
rődünk - a kultu�li1t utazá-s 
fontos követelménye, De va-
10n 1,el1.0,;,n törődünk-e azok
kal. al:iknek a tiszta koc.slkat 
könönheHük ? A panasz,:,'�hól 
ítélve. Na:zvlrnnizsán bajok 
vannak Pn°l a törőclkse1. A 
koi,sifakarítók - akik nem 
s7,..'Ínc1ékn7.na1� me.evcllni a v.a-c::
útt,',1_ - in«.,�l vári!i'k O3na
szaik mielőbbi' orvoslá«\t: 

z. s. 

A XVlII. vasutasnap alkal
mából a vasúti közlekedés ér
d�kében kifejtett gazdasági és 
tarsadalm.i munkájuk elisme
réséül a közlekedés- és posta
ügyi miniszter az al:sbbi vasu
tasokat részesítette 

ügs--e!ö, Pécsi Vnsútlg. ; Polg;H 
E R D E M  E S VAS U TA S  �f:.Z1

tö��(
v

��;�:i1 Jr-;��
ege

�a�f. 
t li:!nör, H:i.tvanl Vonta:tüst Fon.; 
T:'..r;.dyányt Tibor szak.technikus fo• 
int., Iviiskolc 1.'lsza1 pu. :  Regös kiti1nteté..sben : 

,.Arli. Ferenc fáellen6r, �atvan �t\
11a
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A pécsiek felkutatiá l< 

a szá l l ítási igényeket 

Szocialista szerződést l{.ötöttek 

a szállíttatól{.l{.al 
,.,u11I.ába,1, elért erc-J11w,i1_1c-l:rűl. a t1iluir titlui,·ól 

t,alla,,.al, a gyiíri rustda."Jol. 

TANACSADÁS A FUVAROZTATÓKNAK - AMIKOR ÜZLETET KEZDEMÉNYEZ 

A VASÚT - KULCSKÉRDÉS: A SZABÁLYOK RUGALMAS ALKALMAZÁSA 
Be•zdgetö partnereim : Ha

mar Pál, az sz0 ,·ezetóségi 
tagja - a távolle,·ő tiLl(ár he
lyettese -. Jás=L'<iri Ferenc ál
lomásfónök-hdyettes, Sóti La
;os kereskedelmi helye.te;; fó
nök és Németh Mii.lás üzcm
r,az<lász. A szinhely : Gyór ál

lomás s::ak,�en•ezeti bi-:ottsé
gának csöpµet sem hűvös sw
bcija. 

mentes szolgálat a rezetuT;ö11 
és a dolgo=ókon mtílilc. A:: ő 
érdemük, hogy az elmúlt ki: 
év balesetmentes 1:o!t. Hogyan 
vált ez lehe•óvé? Fegyele n
mel, az utasítások betnrtú,ü
val. S még egy a<lat: 1968 el.só 
felében a:: egy kocsira esó 
baleseti kár 9 fillér! 

e:  termés:etesen a kölcsönöa
sér alapján. 

Kereskedjünk, de hogyan ? 
lteehartizmu<runk az eltelt fél 
esztendö alatt még nem adott 
vE,gleges választ erre a kérch..½l
re. Ismerete<;. hogy az új gaz
claságírányítá.<:i rendszer beve
zetésével cgyidejfüe:;: a fuvaro
zás siámos kötöttsége oldódott 
fel. Megvállczott fcitételekl,el 
1zá.llít a vasút is. Kereskedel
mi szolgálat-in.ak munloi;ában 
ma már döntó s=erepük t•an 11 
�lóban kereskedelmi módszc-

reknek. Cs1k.hogy az átál,as, 
az új ,,i!;7..0nyo ;:hoz valü al�ia:
mazkO<W.5 nem könnyű. A ,·as
út f-él év alatt h:1lóza!i szin
ten mintegy félmillió tonná\·al 
keve<ebb árut szállított a ter
vezettnél. Ez a tény is arra 
ut.il. hogy a kel"Mkedclmi szol
gálat munkamú<lszereinek fej
:es;,;f.ésc, új mun'.kastilusi\nak 
kialakítása korántsem megol
dott é5 a lr.!?iclóneiilbb tenni
valók közé ta1-tozik. 

folvt:ltta Kuti Tivadar. - A 
b!l-bócsai termc/.ös::öretke=et 
30 OOO 1,Jbméter Drát:a-lc.ad
csára cay hete szere-:Wnlc ve-
1:iit. s ez 56 e=11· tonna ár:i
s=áll,uisi tüubletet jelent s=á• 
munl;.ra. Köz-vetíU!�ünk re\�én 
27 ezer tl)nna folyanúavicsot 
vásárolt a Baram·a mcttvei Al
lami f:oítóinari Vúllaht a so
mogyudvarhelyi teimelőszö· 
vetkezettöl. 

A beszél�etók bü,zkesé�c 
jogos és eli5merést érdemlő '  
Jász,·ári Ferenc k i  is mondja : 

Kommunii,,la őrjárat 

- Nálunk nincs baj a ,nim
kafeuyelemmel! 

AL. AKÖV 15 g:'.!pkocsival 
vcgzi a darabáru és ugyancsak 
15 kocsi\•al a kocsir::kományos 
s,..állítást. Sajnos az elfuvaro
;,.ásnál az AKÖV sokszor kés
lekedik, Bár a kirakodást gé
pP1ítették ők is. mi is, de még 
több �ép kellene. Szüksége, 
lenne CfJY 0!11an rakodó építé
se, ahol a billenős járnu1.t•ek is 
dolgo=ni tudnának. Oldalram
pi.s kocsirakomC.nyos vágány 
C:•pílésére gondolok, ahol az 
AKÖV targoncül t'3kodnának.. 

3 3 S OOO tonna többletszállítás 

•. A ga.:dasúgunh érdel:ilben 
tett eddigi fárado=á.•aikfrt · s 
kös=önetet mondunk·• - írt;l,k 
az igngat,',sághm címzett le
velükben a ny.1rló.-Jnci Szik.a 

A múlt év eredményeivel in
dul a be,zélgctés, a nagy becs
ben tartott élüzem címmel. 
Arról a sikert hozó összefo
gó ról vallanak a jclenlévók. 
amely annyira jellemzője a 
győri vasutasoknak. Ha ez 
nincs, akkor nem érik el k�t 
egymást küvetó évben az él
üzem címet. s nem ruáaszkod
nának ne!d harmadszor is : 
nag1J reményel;kel, na1711 aka
rással. 

Számítottunk a✓• új 
mechanizmus al járó, nagyobb 
követelményre, h;szen most 
már nekünk. a vasútnak kell 
felkeresni a szállíttató v,Ulala
tokat - kapcsolódott a bcszél
geté·be Sótl Lajos. - Állandó 
(-s jó kapcsolatot építettünk ki 
a g)·őri vállalatokkal, napra
készen tudjuk. hogy mi u fel
adatunk. mi a sz:illítanivalónk. 
Kommunista ci,•já,-atot tartot
t:ml-, s ennc1; l;öcetke:::ménye, 
hog:1 szocialista s=er=ödéseT, 
s=ülcttek több gyári vállalat
tal a kiszolgálási idő betartá
sáról, a rakodási idóról, mi1ld-

A helyszűke egyébként idő• 
lc-ges. Ugyanis G�·órtin vezet át 
az tii nemzetközi műút. J;:pül 
egy Í.íi házgyár. 3000 vagonos 
új hűtúház, autóalkatrészgrár. 
E� mind iparvágány-ö�.szeköt• 
tcto'st kér és kap, s nyilván• 
valóan, hogy erősen me�öve
lik a forgalmat. 

A kere-kedelmi :smlgálatnAl 
lillönö,,en nagy jelentii<Jgi.i1( 

.-an a helyi kezdeményewek
J1e!,. Ezekröl beszélgettünk a 
J)écsi igazgatóság kere,.!·edel
mi osztályán Pétersz Ernö cso
l)Ortvezelóvel és Kuti Tira&r
ral. a fuvarozástervezési és 
fejlesztési csoport egyik elö
adójával. 

- Sokan azt tartjált. ho,m 
,zükségt.ilen a fuvarozás sze,-
Hzése - kezdte Pétersz Ernő. 
- Akinek áruja van, s a=t el 
akarja szál!!ttatni, tí�is ;e
le-ntkezlk . . . Számunkra az 
rolna a legkén11elmesebb, h:i 
dfogadnánk ezt a nézetet. 
Azonban tudjuk, hQfrtJ ver
ten11társunk, az autó1cö-:1�kP
clés = pihom, mi sem tétlen-
1:edhetiinl<! 

- Mit tesznek? 
- Felkutatjuk a szál/i•ási 

'r,ényeket. elébeme�yü1tle a fel-
111fatok1U1k, Korábban h tní
oeztünk már ilyen jellegű te
'eékenységet. d.i az idén e:t 
i:ülönös,m fontosfUlk tartjuk, 
Fiwarszerve=öi tei·ékenl!Sé
qür,k öt l16na!) alatt ldmutat
he•óan 335 ezer tonna többlet
...-íltítá.n eredményezett igaz
aatós.i!:'tmknak. 

Kuti Tivadar intéző közvel
le,iül foglalko?:ik a fuvarozta
tókkal. A vasút kere,;kedelmi 
mód�z�reit illetöcn máris sok 
gyakorlati tapasztalatra tett 
uert. 

Tisztességes 
versenyt6rsak 

- A fuvaro::tat6k szfresen 
tr"2'ik. ha ren<!szcrrsen felk�
rcssúk ó�t és foglaUw.,unl; 
f'roblémáiki-:al - mondotta. 
- T!lnticsaink el-Oupítik, hfl(11/ 
az atlflt! feladatnak leginkább 
meqfrleló suíllltási foT'TTUÍt vd
las.,:<ilc, Tenneszetesen mi ar
ra törcks?.ünk. hogy ez a vá
la,;ztá. lehe•ö!e:. a \·a.�útra e;-
5er, . • . Anrilis végé!� fuvardi.i
kedvr7.rnénveket adhattunk. A 
"állalatok figyelmét felhívtuk 
szabad kapaclfá�unkra, ,; arra. 
ho,-,.. <'!hit érdekiikbcn éljee-ek 
R kihbő lehetőségekkel. fey 
kil'önii<en a t!•,>ékénvesi k�
,,;csbánya szállitá�ctit. sikerült 
jelentó--en nijvelnünk. 

A vasút az autóközlekedés-

sel szorosan e!t)-üUmüködve At:n..'Tli Gazdas:ígtól. Nem =

teljesíti a szállítási feladato- da, hiszen ezer tonna kitűnö 
l0at. s ugyanakkor versenytár- minóségti w.lajhvitó anya� be
sai is egvmásnal,. �zerzéséhez segítették őket a 

- Le(Tfóbb törelwésünk, piaci lehetöségeket kitún,;�,, 
hony tis::tcssé�s versenytár- ismerő vasutasok. Ki tudná 

Biztató eredményei,. 

sal; lemrü1'.k, úgy dolqo-...=unk, me,p,,ondan' . hlÍny<m?' ��ítet- Az első félév eredményei is 
ltogy a:: a nh>ga::daságnak is ték már az l:V.H Kavicsbántia biztatóak. A személyvonntok 
a leghasznosabb erednuin11t Vállalat adonyi üzemét a l<ot- menetrend szerinti indftásánúl 
produkálja - jegye,te m� ez- rói!ép síirl!etésévcl. nagyonb 101. a tehervonatok indltásá
zel kapcsolatban Pétersz Er- mérvű termelésének szorgal- nál 85,8 százalék az eredmé
nó. - Szúllíttaló partnerein- mazásá,·aL A darabáru fu,·a- nyük. 
ket ezért minden esetben fel- rozás ó�zen·ezése miatt ki- Németi, Mil:!ós újabb adat-
világotjtjuk a vasúti fuvarozás használathn állom,, i raktárak tal szolgál : 

Amig az új nemzetl.özi mú• 
út ké<-zül.  eddig bizony teret 
kellett adni az építő!;:nek. Ne• 
ltezebb feltételek kö::.ött dol
goznak a gyári vasutasok. Pe
dig a jelek szerint eltö:célt 
szf1ndék vezeti ól-:e". hogy har• 
mnd'jzor is megs-znre-:-:zék él ki• 
tüntető élüzem cím�t. 

(- ács) 
előnyeiről és segítséget nvúj- Mrbeadá�áv:il több vál1alat - A tehervonatok terhelésé-
ttm';: az esetleges nehézségek tárolási gondjait enyhítették. s ben 102,22 sz;izalékot értünk 1----------------------------
le.'ruzdéséhez. ezek a ,•nsút lenjobb partr,n�ei el. Az e,zy tehervonatra e ő 

- Sok jó oélda volt már er- lettek. A Dalmandi Állami tonnasz,ím : 1364 tonna!  A 
re az el-ő fé!év'ben - vette át Ga-d:zsáqot a-;:;al ,.liották visz- szállítási előirúnyzatot az első 
a l'zót Kuti Tivadar. - Mii- sza" a t·a.�litra. ho911 lelietn•·é félévben 11 654 tonnával túl
'70Cs-Als6mocsoládon a Bikali tetté'; rés::· r<' GOO ra(1ont ldte- teljesítettü!:. 

Tizenegyszeres kiváló dolgozó 
Állami Ganl::ság felad.ísai ré- t·ö lcccsirakómanyos áru T'1Jll!- Jás=i·ári Ferenc így össze- Reggelente fél hétkor ;J,:C'zd, 
szére megoldottuk a helyszíni ronali ra.kodá.scit. A vnsút s:l<;- gezi az eredmt'nyeket : mindennap cx,yformún: l4jé-
mérlegelé<:t. A gazdastig f::!V mára a kocrinként felsuím:t- - Az elmúlt évi tapas,:tala- kozódik ez állomás kocs:ihe!y
n::cntc-;illt a ,.holtíuvarral" ható 80 forintos nvíltvonnli k i- tok alapján ütőképesebbé tet- =etéról, értékeli a: éja�akai, 
ecyüttJáró többletköltségtöl, a állitá.si dfi különösen ked,·ez6- tül

c 
sz.oclalist11 brig:ídjalnkat. /u!.jnali eseményzket, majd el

vasút pedi� lOO koesi rakomá- vé tette ezt a;,; üzletet. A ga7.- {�;z��:s:I:�nkaverseny raj- iga.:ítja 80 emberét. Ilycnlmr 
nyának S7..:illitá�ból és az óra- d•s.-'>!!nnk is kedYcz<'í a Na'l'J- kereskedelmi főnök. 
díias mér!eit!',ésool eredő be- kon.cán lehetővé tett nyilt,·o- kü� 

1
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Máskor - amikor ő nz 
vételhez jutott. nali mkodá • mert íl!V mente- ügyeletes tiszt - 367 vasutas 

Próbara.kodás e1.erve7é5ével sült attól, hogy 2:? l:llométerre ;;:;::::
s

tf/. = �i:1

á
!/

t ;, s
b
z
r
1: clsó számú parancsnoka, az 

Í' •ték n... aárté · Álla w � • egész csomópont munkáj�ért, &e� ,e. · a .., .. n r, - közúton fuva:'OZZ.'l áruját. gádunl. nyerte el a kitüntetö rendjéért felel. Persze, ih·cn-mi crd&,a=daság s.zkllít">i - Ahlw=. h0!1'1 a 1:asútnak. dmet. A Hámán 1":itó sze- kor is el 1'sorban kereskedelmi 
problém.,,jának ffi"�old;lsú• . mint s:;állí•ó partnerotcl: a mélypénztáros brigúd a bronz főnök. M$'t Hevoo megve 
Ugyan'� kel16 tapa�ztalato.lc nép zeti1S<.'g"t to, .. · bb niive!jük !okozatot, Rusznyák Miklós szé'.d1elyének pályaudvara : in
hiányában nem tudták m.igol- - je'!'·ezf„ m� Pétcr,;z Ernií raktáros brigádja a zöld ko- l:ább a cagonoké. Ide fut be a 
dani a rövidre cágott rönk  - néll;ülözhetetlen köeetel- szonís fokozatot érte el. három kö=el ötven.ezer lakosú város 
megfe1�15 1€rfogatkih.as.:tu:lá.3- mény a díjszabási elciírások ro- forgalmi brigád pedig okleve- elesége, 1:alam.innyi közszük
sal történő lcocsiba ra.ká.<át. a rmlmas all:almazá,'!>'1. A köTe•ö- let s7.erzett. ségleti cikke, itt szalad át a 
ral:omti.1111 elóírá.s!zerű ko3=o- nös e!ón11ök biztosilá át·al  �r- Kétségtelen, Győr állomás bilk"lti iparvidt'-k minden kül-

• • • ,- • • 1 lk lletöl� cwk el a mind naqyobb, modernizálása rengeteget je- deménye és innen indul a sok 
ruzasat. úír er<><en fog a ·o,:- gnzdasáuosabb szállítási telje- lentett az elmúlt é,·ekben. A híres gyümölcs, zöldség to- reskeclelmi állomúsfőnö1k he
tak .:?Z7C1l a gondolattnl. ho;rr a sítmim71el:. hajdani .. szúk keresztmet- vább, az 01-szág legkülönbö- Jyettesének - mégis, újra meg 
napi kéts•agono,; folyama!o,; s hoev ez nem fr· zis, azt a szet" már rég a múlté, a jobb robb vidékeire tíjra sikeresen megbirlc.ózil, 
�

7�llíhi.�u•cat  közít•on bonyolít- péc•i i/:<t7gatóság jnvu!ö szú!- munkafeltételek, a szociális Jé- A nag:rsz:ímú ingá?.ó, kirán- feladata.ii:al. S mert úgy akar
ják le. A próbarakodáo; során lítá,:i teljesítményei szemlél- tesítménJ·ek megvalósulása duló, a s?:emélyszállí1.ás _ csu- ja. becsülettel hcl)-táll a köz-
kitúnt. h'>l?Y ez l!Z áruféleség is tetöen bizonyítják. egyúttal elősegítette a baleset- pán amolyan másodlagos gond. ismerten szűk keresztmel::szelG, 
gazdas.1,gosan sz6.llítható vas- mentes S7.o)gálatot. De csak Nem könnyű a do!g., Káli javar.:. zt elavult vágányháló-
úton. Az erdól!a7.da,;i1<1iak kö- Z. S. elósegitette, mert a baleset- Ottónak, - Eger állom.is ke• zatú állomás többi vasutasa is, 

szönett„1 vették a szíves ta- �"',,.,,""""..vv,,n,,v,,'11\M'-"'"-"""""M""'"-"""-'""""'""'""'""-'""""..v"",.,,.""""""'"",.,,.""""""'"",.,,.""""..v""" Mintha a városi ősök régi hir

nácsadá.st. 
neve kötelezné minclnyi\jukat 
arra, hogy Egerben az emléke
zetes 06trom után több mint 
négy évszázaddal is bizoo,yí. 
tani kell Piacot szereznek 

az 6runak 

Hasznos kereskedelmi 
szer az is. ha a va.sút elősegí
ti «z:illithtó partnereinek üz
letkötését, árulknak piacot 
szer<?Z. 

- A száll(tmánµ. miután a= 
űz�t 1.i're;ött. a ml kncsija!nk
ba kerfi! é.� Plő�e!lfti kanacitá
sun.k jobb l:ihasználását -

Ikertestvé,·ek 
meg annyiban, hogy a tólem 
jobbra illó Gösi !) - Ez csatlc 
afféle gyerckmunl.:a volt, hi
vatalosan 1931. március 2J-án 
lettünJ; pál11amunkásoi.. Ter
mé&zetesen eg11ütt jelentlcez
tiink. 

denütt kell, s akkor már 
ember dolgo=zon ott, ahol jól 
érzi mauát. Meg ezfrt is jöt
tiink a vasútho=, mert akkori
ban vasútasnak lenni rangot 
jelentett. Hus=onhat ét:io t·ol
tam i-áltóór, most málház6 
vagyok, de Jósl;;a jelenleg is 
t•áltóőr . . . (Aha, tehát most 
Feri bácsi beszél!) . . .  Laci 
bátyánk is váltóór, ö is a t.'O
nalon dolgozik - Hajmáské
ren. 

Dolgoztuk - kit:álóan 

1lfÚZE UM PRESSZÓ 

A mozdon},·ezető a szemét 
dörzsölgette. l\Iég Ves=prém
var!ány állomásfőnökéhez Is 
bezörgetett, hogy szóvá tegye: 
vagy álmodilc, vagy 1,éptelen
ség amit lát. Az a k0<·slrende
zö, aki Veszprém 1-ülsón rá
akasztotta a mozdonvt a sze
relvényre, alig két ói·ával ké
söbb mo t itt tiszteleg - mint 
váltóór! - a 15 !dlométerrel 
arrébb fek,·ó \'arsón ·ban. 
Hogy érhetett hamarább ide, 
mint a vonat? 

Káli Ottó - természetesen 
nemcsak Eger miatt iparkodik 
hanem azé1·t, mert a köteles; 
ségtudcis, az igyekezet eg,ya=e
rüen a vérében van. Vasutas 
édesapjától, két testvérbátyjá
tól „örökölte" a vasút szeretetét, 
a becsületes munka öröméhez 
már pályája elején zagyvapál
falv1 forgalmista korában hoz
zú�zokott. S élvezte Kcil-Ká• 
polnán, Kisterenyén, Kw;. 
szálláson, Kiskörén, Erdötel
ken, . Me=ócsáton s �k 
után igazán érthető, ha - ez 
boldogítja Dobó városában is, 

., Kö?lekedési M1í7.eum terülPtén. 
Budapest XIV., Május 1. út. (Városliget) 

ll:vekkel k{sóbb ha onlókép
P"n elc<odálkozott Varga Cr
nó főellenőr is, amikor elsó 
napját töltötte Herenden, 
mint ál!omásfónök. Gösi Feri 
bácsi szénért indult a pincé
be, s fél perc se múlt el. már 
::iz állomás má.slk ir:íny:iból 
baktatott II rönök felé. Dc 
mert csodák nincsenek, a rej
tél;'re - mindkét esetben -
menten fény derűlt. Nem eqy, 
hanem két Gösi (,öt: 1,árom) 
d,>lg,;,::ik a 1:1Tstítncíl. Ferenc tls 
Jó,sr,f mcgs;:ó'alcisiq hasonlí
tanak erwmri .sho:::, m. i nem is 
csoda - ltiszen ikcrte!,·frel·. 
Ráb�sömjénen. E'g,v !\1,\ V pú-
1�-aőr ha•mnrl;k. llleh·e ne
gvedjk e:yermekekl-nl szület
•ek 1 (114 s?.. ptemh„rébE'n 
Ferkó félórám! idősebb. mint 
Jóska 

Huszonnégy esztendőn át 
éltek együtt. a Herend kömyé
ki 221-es őrházban. Onnan 
mentek katonának. együtt 
szolgállak és együtt szereltek 
le Hajmáskéren. G1·akran 
szidta óket a s7..1zadosuk. hogy 
soha nem tudja, melyiküknek 
mi! ·en parancsot adott. Az is
kolában sem volt könnyebb 
dolga a tanámnk, nem is ül
hettek egy padban, egymás 
mellett. fgy elérte, hogy nem 
az ment ki felelni kettőjük kö
zül, aki a napi anyagból éppen 
készült. 

Az ikerfiúk a szakszervezet
be is egyszerre léptek be -
1946-ban, s a ki\·áló dolgozó 
oklevélért sem kellett sokáig 
irlgykedniök a másikra; Gösi 
Ferenc 196.?-ben, Gösi Jó::sef 
1963-ba.n érdemelte ki a ki
tüntetést. Hogy mivel? ők 
úgy mondják ; nem tettek 
egyebet. mint dolgoztak leg
jobb tudásuk, lelkiismeretük 
szerint. Hűségesek ,·oltak a 
vasúthoz - és az állomáshoz. 

Olykor vasárnapra esik ·a 
szolgálata. riasztjá.1;: éjszakán. 
ként Is. Kényelemmel éppen
s-'t:tel nem vádolha tj:ik a 
.,közlegények''. 

Menkö7.el:th-,tö 25-ös villamos, 
és 70, 72, 75-ös trolibusszal. 

N Y I T V A : 

Hétköznap: 1 1-21 óráig 
Vasárnap: 10-21 óráig 
Pénteken zárva. 

• KITONO FEKETE 

• SAJAT KESZITESO 
CUKRASZSOTEMENYEK 

• VIRSLI, DEBRECENI 

• ITALKOLONLEGESSEGEK 
11erell,·e<ltek 

1926-ban egyszerre lépi;tnk 
be a rastítho: - mondjR Fer-
1a3 . . .  ,·aey Jóska? íTa1án 
mé-g az édec;anvjuk �em h.Jdi.a, 
hogy melyikük. Egyezzünk 

A lányokkal rendesek vol
tak. Soha nem ment cl Ferkó 
Jóska rande\'újára -, fordít
\'a sem történt. Az ideál iuk 
sem \·olt egyforma ; Jóslca s=ó
'"' lányt 1•ett el 1941-ben, 
Ferl.6 barn6val l;ötött ltázas
ságot nyolc esztendővel később. 

Xéhánv évvel ezeiót írtam 
már egymáshoz megszólnhísig 
hasonló ikertest\·érekről. l\ta
guk mondották: bár a� artls-
1a pálván dolgoznak, mégsem 
tekintik magukat művészek
nek - titkuk az. hogv ö,;sze 
lehet téveszteni őket. Vajon a 
Gösi ikrek nem t(ondoltak-e 
arra. hol(;' ezt a ritka adott
súgot kamatoztatha1nák? 

- A �ínelc mellett. ahol fel
nötVi 11k. belé11T. röq=6cött a 
uasút szeretete - mondja . . .  
az egyikük. - Dolgozni mtn-

A ve.szprémvar,,ányi epizód 
valóban epizódot jelentett az 
életükben, a bakonvi kicsinv 
állomáson. Herende� kezdtek 
dolgoznj, s igen rö,"id nwgsza
kítástól eltekint,·e ott telt el 
életük java. Ú<!y mondják: 
nem akármt11,en állomás e=. 
a rtet•ét - híres gyára miatt 
- a távoli ors=ágokban is is
merik. S hogy a márkáo; por
celánok sértetlenül. zökkenő 
mentesen gördülnek ki a gyár
ból, az állomásról, ebben ne
ki!( - herendi vasutasoknak 
is részük van. 

ők már - Ferkó és ,Jóska 
. . innen �wr tnének n.vug

d1;ba menni. De szercncs ·re a 
nyugdíjazás még messze ,·an ... 

F. T. 

1941 óta csakis a munkája 
emelte egyre !eljebb. akarata 
vitt.e mind előbbre. Egész sor 
tanfolyamot végzett, féltucat
n); beosztá5ba.n dolgozott már 
s rendkívüli feladatai mellett 
a marxista-leninista esti 
eg,•etemre is időt S?.akított. 

Sok-0ldaltían kép=ett V,?SUfas 110-z::áPrtó i-ezt!tö. Ti::P.r.eg,Js�c: res kfráló dnlgo�ó. Egri szoll.-áluta alatt - a ta\·alyi né• h�nv lfzed-százalekos lemaradától eltekintve - az állom.:i.'! is élüzem szinten dolgo7.ott "íl!' . alkalom�! elnyerte � l\1m1.1ztertana.,s és a SZOT vörös vándor=ás=la;át. 
Ez utóbbiak-riak azonban -valljn - csupán egvik r�<szese az érdem közös, valamennyiü: l:é. S l'::t neme.e.ok azfrt mond. 

1;'• _'1ogy s::eré1111Tcedje11. igu i6 er: . 

Gy. Gy. 
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N A P I R E N D E N  

. , . 

a 1armű1avító üzemek munkáia 
Országos ankétot rendeztek Sz:Gmba thelyen 

Tanácskoznak az ankét részt vevői 

Július 4-én és 5-én Szombat
helyen tartották meg a MA V 
járműjavítók országos ankét• 
ját A rendezéssel a Közleke
déstudományi Egyesület V � 
megyei szervezete járműjavító. 
szakcsopo-rtját bízták meg. A 
program első napján, Szom
bathelyen a vasútasok Ady 
Endre Művelődési Otthonában 
több mint 100 szakember rész
vételével zajlott le a taná-cs
kozás. 

Az ankét.üt Harmati Sándor 
vezérigazgató-helyettes nyi
totta meg, majd Matkó József 

szakosztályvezető-helyettes 
előadásában ismertette a jár
műjavító üzemek helyzetét az 
új gazdaságirányítási rend
szerben. 

- Mindnyájunk előtt isme
f'etes, hogy 1968 január elsejé
vel megszünt a MAV üzemi 
vállalati szervezeti forma, s 
jeJ,enler, a járműjavítók ugyan
olyan értékkel, fontossággal 
bírnak, mint a MAV többi 
szakszolgálata - mondotta be
vezetőjében, majd részletesen 
kifejtette az átszervezés alap. 

gondolatait, melye'k a szoro
sabb együttműködést a gazda
ságosság és a jövedelmező
ség előnyeit célozzák. Az elő
adó kijelentette, hogy a ha
gyományos járművek selejte
zésével nemhogy csökken, ha
nem növekszik a járműjaví
tók feladatköre. 

- A vasút a szállítás és a 
gazdálkodás hatékonyságának 
növelésére a járműjavító szak
szolgálattól megkívánja, hogy 
a járműveket a tervszerű meg. 
előző karbantartási elv ér
vényre juttatása mellett folya
matosan javítsa, a nagyjaví
tás átfutási idejét minimálisra 
csökkentse, a forgalomban levő 
mozdonyok műszaki szem
pontból üzem és forgalombiz
tos állapotban közlekedjenek, 
az üzemekben a munka szer
vezettsége, ütemessége, a tech• 
nológiai színvonal állandóan 
fejlődjön, kedvező legyen az 
anyag- és készletgazdálkodás 

sorolta fel Matkó József 
azokat a gazdasági tényezőket, 
melyek a legfontosabbak a va
sút szempontjából és az össz
vasúti érdekeket szolgálják. 

Beszámolójában kitért az új 
szervezeti változás előnyeire. 
Elsőként említette a TMK-elv 
megvalósulását, s ismertette a 
különböző járműtípusokra Ki
alakított üzemelési ciklusidők 
rendszerét, majd így folytatta: 

- Az idén elsó lépésként a 
vontatási és forgalmi szakszol
gálattal egyetértésben kidol-
11.oztuk a vasúti jármúállag 
uzemekre törtéoo tipizálását. 
A Diesel-, a villamos- és a 
gőzmozdonyok profilírozása 
lé�yegesen könnyebb volt, 
mmt a személy-, i lletve teher
kocsik kijelölése. A villamos
mozdonyok javítása az Eszaki 
Járműjavító Üzemre hárul. 
Abban az esetben, ha a har
madik Diesel-javító bázis 
megépül Szolnokon, a kistel
jesítményű mechanikus erő
átvitelű járművek a szombat
helyi üzemben, a középtelje
sítményú hidraulikus eróá tvi
telű járművek javítása Szol
nokon történik. A Landler a 
debreceni és a szolnoki jár
műjavítók végzik ez idő szerint 
a gőzmozdony javítást. A 4-
tengelyes személykocsikat a 
Dunakeszi Járműjavító kapta 
a kéttengelyeseket pedig Szom� 
bathely, Szolnok és Debrecen 
javítja. 

A profilfrozás helyzetének 
elemzése után tájékoztatta a 
jelenlevőket a mfüzaki állag
felmérésekról. A iövóhen va
lamennvi járműjavító üzem 
tudni fogja, - nyilvántartási 
kartonok alapián. - hogu a 
MAV köz1ekeáési eszközeiből 
hozzá profilízozott járművek
ből há,iy darab üzemel a va
súton belül, s azt. hogy hány 
!!ÓZ, villamos- és Diesel-moz
dony, személv. vaetv tE"herkocsi 
karbantartásáért felelős. 

Az ankét részvevői hozzá
szólá-;aikban .,aláhúztá,k" az 
előadásban elhanl!Zott.ak fon
to�ságát. A tanácsko7,á,;on 
töbh szaktá-rgyú tájékoztató 
is elhanip:ott 

- ha -

Hat és fél mázsa tervdokumentáció 
Sikerrel zárult Miskolc-Tiszai palyaudvar 

építészeti tervpalyázata 

Mint ismeretes, a múlt év két darab 40 OOO Ft-os har
végén a Közlekedés- és Posta- madik díjat ugyancsak rang
ügyi MiniJSztérium, az Jl:pités- sorolás nélkül Kelemen László 
ügyi és Városfejlesztési Mi· (UVATERV), illetve Könye 
nisztérium és Miskolc Város Arpád (47. sz. Ép. Váll.) és 
Tanácsának végrehajtó bízott- tervező kollektívája kapta. 
sága közös tervpályázatot frt A Tö-reky Dezső (KÖZTI), 
ki Mískolc-Ttszai pályaudvar illetve Domankos Jenő (KÖZ
új felvételi épületének és az TI) által vezetett tervező kol
állomási előtér építészeti. köz- lektívák terve 30 000-30 OOO 
lekedési és városrendezési Ft-os kiemelt megvételben ré-
megoldására. szesült 

,A m�_iu_s 6-i határidőre 51 . 20 ooÓ--20 ooo Ft-os megvé
r,á.J.yamu erkezett be. amelyek- telben részesült Schneller Vil
ne� felülvizsgálatát és ért.éke- mos (MAVTI). Kévés György 
léset Budapeste�. a :,asutas- (IPARTERV). Ceglédi István 
szakszervezet szekházáoan ren- (UVATERV) Hegyi Lajos 
de�ez.ésre �csá.to.tt. _

helyisé- (ALT. ÉPTERV). Kas.�ta Dé
gekoen 41 fos biralo es szak- nes (BP. TANACSTERV) Kob
é�tő bizottsá!>l május 10-tfü jú- za László (AGROTERV), Kő
nms 20_:,g vegezte. , váry György (MAVTI) által 

. Az _unnepélyes eredm,eny� vezetett tervező kollektívák 
hirdetésre. amelyen Cseterki terve. 
Lajos, az Elnöki Tanács titká- , . 
ra. dr. Csanádi György közle- !" �nyui_tott .. ten:':'knek 25 

kedés- és postaügyi miniszter, szazaleka reszesult d1Ja�sban, 

Bondor József építésügyi és vagy megvé:elben, egyutt�en 

városfejlesztési miniszter és 4oo OO?, 1'.'t ?ssz�ggel. A d1Ja

Szabó Antal főtitkár is meg- kat Rodony,. Karoly mi�iszter
jelent. július 21-én került sor helyettes, a MA V vez,érigazga-

tója, a bíráló biz.ottság elnöke 
június 29-én, szombaton nyúj
t.otta át a nyerteseknek. 

A pályázat méretét néhány 
statisztikai átlagszámmal jól 
lehet jellemezni. A felvételi 
épület nagysá!}a átlagosa·n 
110 OOO légköbméter. A helyi
ségek hasznos területe 2 3 OOO 

négyzetméter. Ebből 51 száza
lék jut a vasútüzemre, 21,5 
százalék az Utasellátó Válla
lat helyiségeire. 18,5 százalék a 
postára és 9 százalék az ABC
áruházra. A tervek elkészíté
sében mintegy 400 fő műszaki 
vett részt. Az általule végzett 
munka nagyságát a bizottság 
80 OOO ó-rára becsülte. A terv
dokumentációk súlya 6,5 má
zsát tett ki. Az épület kivite
lezési költsége kb. 140 millió 
forint lesz. Ha azonban az elő
tér és a vasutas kolóniarende
zés építészeti és közlekedési 
vonatkozásaival együttesen 
számítjuk. akkor mintell1! 250 

millió forint nagyságrendű be
ruházásról van szó. 

Olyan pályamű, amely az 1--------------------------
összes feltételeket tökéletesen 
kielégitette volna, nem akadt. 
Ez a tény is azt bizonyítja, 
hogy milyen nagy és összetett 
problC:·mát jeient a Tiszai pá
lyaudvar és előterének építé
szeti és rendezési feladata. 

A bíráló bizottság a 100 OOO 
Ft-os első díjat nem adta ki. 
A pályázatot ennek ellenére 
sikeresnek minősítették. mert 
a díjazott és megvásárolt ter
t.-ek együttesen tartalmazzák 
azokat a jó megoldásokat, 
amelyeknek egybevetésével és 
felhasználásával az igényeket 
minden tekintetben kielégítö 
kii,-iteli tervdolcumentációt le
het majd készíteni. 

A bíráló bizottság két darab 
60 OOO Ft-os második díjat 
rangsorolás nélkül Stefler Im
rének <MAV). illetve Kői,áry 
G,rörgynek (MA VTI) és terve
z5 kollektívájuknak aqta. A 

Betakarítás i�lején 

(Pusztai Pál rajza) 

1968. AUGUSZTUS l .  

Hogyan juthatnak ellátáshoz a régebben 
üzemi balesetet szenvedetteic ? 

Jogszabályain!t lehetővé te
szik az üzemi balesetek sé
rültjei szám.ára társadalom
biztosítási baleseti ellátás 
baleseti járadék, baleseti rok
kantsági nyugdíj - megálla
pítását, az előírt feltételek 
fennforgása esetén. Er,11ik. fel
tétele a balgseti ellátás meg
állapításának az, hogy a bal
esetből kifolyóan sérült mu,i
kaképessége legalább 16 szá
zalékos mértékben c.�ölckenje:-i. 
Ez esetben baleseti járadék 
igényelhető. 

Feltétel az is, hogy az ellá
tás iránti igénybejelentést 
időben terjesszék elő. Az ér
vényben levő nyugdíjtörvény 
végrehajtási ,:endelete: a 
67/1958. Korm. sz. -rendelet 78. 
§. (1) és (2) be/cezdése ezt a 

határidőt két évben szabta 
mer,. A két éven túl, de le"
íeljebb három évea belül tö;
tént igénybejelentést az eset
ben kell figyelembe venni, ha 
a baleseti ellátásra jogosító 
következményeit csak két év 
után lehetett megállapítani. 
Minthogy ezek az időtartamok 
jogvesztő határidők voltak, a 
határidők eltelte után előter
jesztett ellátás iránti igénye
ket a MAV Nyugdíj Hivatal 
elutasította. 

Az 1967. augusztus 8-án 
közzétett 22/1967. Korm. sz. 
rendelet, amely a fenti szabá
lyokat kiegészítette, a két il
letve három év eltelte után 
benyújtott igénybejelentés 
alapján is lehetővé teszi a 
l:>aleseti ellátás megállapítását. 
Ilyen esetben azonban kötött 
bizonyítás van előírva, mert 
kizárólag egykorú okiratok 
(baleseti jegyzőkönyv, társa
dalombiztosítási vagy üzemi 
nyilv?ntartás, rendőrhatósági 
eljárás során készült Iratok, 
orvosi leletek) alapján állapít
ható meg, hogy üzemi baleset 
történt. 

üzemi balesetéből jelenleg !s 
20 sz3.zalékos munkaképesség
csökkenése áll fenn. A tizenöt 
év múltán előterjesztett igény
bejelent.és kapcsán, az egyko
rií okiratok alapján, a M.4.V 
Nyugdíj Hivatal H. J.-nak is 
ba!eseti járadékot állapít'?tt 
meg és azt nyugdíjazásáig fo
lyósította. Emelkedett ezáltal 
H. J. öregségi nyugdíjának 
összege is, mert a nyugdíj 
alapjául szolgáló munkabérát
lagot a baleseti járadék össze
gével megemelték. 

Ebben a tárgykörben egy 
másik, különleges terület az 
1952. január 1. előtt megálla
pított. de szünetelő baleseti 
járadékok ügye. Itt azokról a 
baleseti sérültekről lesz szó 
akiknek kártalanítási igényét 
annak idején határidőben el
bírálták, baleseti járadékukat 
meg is állapították, de a já
radék folyósítására azóta sem 
került sor. 

A társadalombiztosítási bal
eseti ellátásokra vonatkozó 
szabályokat 1952. január 1. 
előtt az 1927. ev, XXI. tör
vény tartalmazta. E tör
vénynek volt olyan rendel
kezése, amely szerint a 

munkáltató kártalanítási kö
telezettsége nyugszik, amíg a 
baleseti sérült dolgozóját a 
ba!esetko-ri munkakörénél 
nem alacsonyabb rendű mun
kakörben és nem kisebb java
dalmazással alkalmazza. Az 
akkori MAV Igazgatóság A 
főosztálya számos olyan hat>i
rozatot hozott, amely e rendel
kezés alapján - a baleseti sé
rült kártalanítási igényének 
elismerése és a baleset jára
dék megállapítása mellett - a 
járadék folyósítását szünetel
ni rend-el te. 

1952. Január l-től lépett ha
tályba a dolgozók egységes 
társadalombiztosítási nyugdí-

járó! szóló 1951. évi 30. sz. tvr 
Ennek vé(lrehajtása során a. 
196/1951. P. M. sz. rendelet ki
mondta, hogy azokat a balese
ti já7:addkolcat, amelycknelG 
folyó,,tása. a korábbi szabá
lyok alapján a kártalan!tási 
igény nyugvása folytán szü
netelt, kérelemre a munka
viszonu fennálllsára és a ke
reset összegére tekintet nélkül 
folyósítani kell. 

Minthogy a szüneteltetett 
baleseti járadékok folyósításá
nak megindítására csak kére
lem esetén kerülhetett sor a 
megfe_Ieló tájékoztatás hiá�yá
ban tobb baleseti sérült nem 
részesült ellátásban. Sokan 
csak késve, évek múltán kér
ték a szünetelő baleseti ' jára
dékuk folyósítását, sót, van
�ak olyan sérültek is, akik 
ilyen kérelmet csak 1968-ban 
terjesztettek elő. Veszteségük 
jelentős, mert a baleseti jára
dék folyósítását ez esetben 
sem lehet évekre visszamenő
en megindítani, 

A régebbi baleseti sérültek 
mindkét - fentebb ismerte
tett - kategóriájába tartozó 
dolgozóknak fontoo érdeke 
hogy az említett ir,énybeje� 
lentést, illetve kérelmet mi
előbb terjesszék eló, annál is 
�nkább, mert esetleges nyugdí
Jazásuk után baleseti járad�
kuk folyósításának megindítá
sára már nem kerülhet sor. 

A cikk első részében emlí
tett sérültek igénybejelentésü
ket a szolgálati főnökségen 
keresztül terjeszthetik elő 
míg az utóbbiak - a szünete'. 
ló járadékuk folyósítására -
a kérelmet közvetlenül be
nyújthatják a MAV Nyugdíj 
Hivatal baleseti csoportjánál 
(Bp. VI., Népköztársaság útja 
66.). 

Dr. Gál György 

Nem lehet tehát baleseti el_ ,--------------------

l�tást megállapítani a régeb
bi balesetekből kifolyóan ak
k?.r, ha a baleseti jegyző
konyvet megkésve veszik csak 
fel, és a baleset az egyko1'1l 
baleseti nyilvántartásban sem 
szerepel. Utólagos tanúbizo
nyítás sem vehető figyelembe. 
A:z egykorú orvosi leletek 
hiánya is akadálya a bal
eseti ellátás későbbi megálla
pításának, mert ezek nélkül 
a Munkaképesség-csökken.est 
Véleményező Orvosi Bizottság 
nem adhat szakvéleményt ar
ró;, hogy a dolgozónak a leg
alabb 16 százalékot eléró 

munkaképesség-csökkenése 
abból a régebbi balesetb51 
származik-e. 

Nem akadálya viszont a tá�
sadalombiztosítási baleseti el
látás megállapításának az ha 
az ellátási igényt korábban 
rr:ár előterjesztették, és azt a 
zaros határidő elmulas7-tása 
miatt - akár jogerősen is -
elutasították. 

Elég szép számban vannak 
olyan baleseti sérültek. akik a 
kellő tájékoztatás hiányában 
nem éltek idejében azzal a 
lehetőségoel, hogy baleseti eT.
látást igénTJeljenek. A MA V 
Nyugdíj Hivat::>lhoz napjaink
Z:,an is érkeznek 1 0-15. sót. 25 
evvel ezelőtt történt (izemi 
b�.1esetekre alapított ellátási 
igények. 

A sérültek a-rra hh>atkoznak. 
hogy szolgálati fónöksér,üktől 
a szü'rséges felvilár,nsításokat 
nem krmták meg. Kétsé�telen. 
hogv több haleseti sérültet ért 
e táiékozatlanság miatt jelen
tó5 kár. ugvanis a baleseti el
látás az iitény beieleptésétnl 
visszamenőleg nem évekre 
hanem csak három hónapra 
áll�'lítható meit. 

H. B. se'(édellenór l !l5R ok
tóber 24-én szenvedett üze'l'J 
bale5Pt<>t. Ellátási i.E!énvét kés
ve. 1 964. január 21 -én teries7-
tette elő. ezért azt a M 4. V 
Nyuitdíi Hivatal elutasította. 
A 22./1967. Korm. sz. rende
let megielenése után H. B. iE!é
nv:ét ismét elóteriesztette. 
:"lmthogv az egvkorú baleseti 
1egyzőkönyv valamint az el!V
korú orvosi leletek rendelke
zésre állottak. a végleg 30 
százalékos baleseti munkak-á
pesség-csökkenés figyelembe
vételév„l a MAV N11ugclí1 Hi
vatal 1967. auqus?tn.s · 1-től 
baleseti 1á-radékot álla'>ított 
men rf.,,fj.?ére. 

H . .  J. fóelJ„nórnek az 1952 
augusztus 14-én elszenvedett 

Gabonatűzet akadályozott meg 
Július 7-én a Kunszentmik

lósról Budapest felé közleke
dő 973-as számú vonat mozd,:,
nyából kipattanó szikra a 208-
209-es szelvény között tüzet 
okozott. Az árokmenti avar 
égése kevésbé volt veszélyes a 
baj azonban ott kezdődött 
hogy egy erős nyugati szél � 
lángokat tovasodorta, és a tűz 
gyors terjedése veszélyeztette 
a taksonyi „Egyesült Erő" Tsi 
100 katasztrális hold búzatáb
láját 

A "eszé!yt észrevette Hajdll 
László, a ferencvárosi pálya
fenntartási főnökség XI-es -oá
lyameste-ri szakaszának dolgo
zója, aki a közelben levő ár
ház tetejét javította. Munká
ját azonnal abbahagyta, és a 
helyszínre szaladt tüzet oltani 

Fáradozása nem volt hiába
való. Sikerült megfékeznie a 
tüzet, s megmenteni 100 hold 
termését. Megérdemli a dicsé
retet! 

Molnár Arpád 

Baleseti kronika 
Június 30-án Harta � ,\llam

P_�ta megállól'altodóbely k.ö
zou haladó f63l·es számú vonat 
mozdonyából kizuhant é:s halá-
106 sérüléseket szenvedett &o
r';!S István 24 éves mozdonyveze
tö. A vizsgálat megéllaoitotta 
hogy a baleset azért iörtén� 
�ert nevezettet mozdonya fel-
J.aró lépcsójéröJ lerántotta a 
US-16 számü szelvények között 
lcvó híd korlátja. 

* 
Július 2-án Vác-Alsó me�á116. 

helyen __ a_ 4411. számú személyvo
nat elutotte Erdei József elö
m�ást, a l\IAV Budapesli F:pií.1s1 
Fonokség dolgozóját, aki élc ... 
tét vesztette. A balesietet az idéz• 
te eJö, hogy nevezett kö:-ültekJn ... 
té.s nél!tül a 4411-es vonat vá ... 
;án;v-..ttjaba.n futva igyekezett az 
mdulóban levő vonatot elé.mi. 

* 
Július 3-án Székesfehérrár ál-

lo�á.son a tolatási végzö n. szá
mu tartalék-mozdony elütötto 
Huber Margit 16 éves állom.á.-;.i 
dolgozót. Nevezett az elütés kö
vetkeztében agyrázkódással já• 
ró fejsérüléses üzemi bale.4W!tet 
szenvedett. A balesetet az okoz
ta, hogy Huber Margit egy bejá
ró # vonatra _ Ggyelve, körülte
kintés nélkul, a tartalék-moz
dony úrszelvényébe lépett. 

* 
Jűllus 4-én Lajosmizse állo-

máson kjesett a 324-1513 psz.. 
mozdonyból Rabi János állo-
�i dolgozó, a8d a tüz.re 
v��yázott.. Nevezett a lúesés 
kovetkeztéhen nya.kcsigolyatö-
rést szenl"edett. Sérülései kö-
vetkeztében Július 8-án életét veszte_tte. A balesethez jelentösen 
hozzáJárult Rabi ittassága Is, 

* 
Júllus 12•én Izsák állomáson 7161-es sz�ú vonattal Végzet� t!?latás kozbco koponyaaJa i torésseJ járó balesetet 

P 
dett -Més7áros 1\-llhály 

s
!�r:i��= v�,.eto. A baleset kitérő fö t'::; me�ldséreli szétakasztá� 

n 
bn tartént. Megállapft'A . ..;t yert, hogy a vonatve?et6 ittas 

voll. ltf.asság miatt ennél a vo-

natnál Ban6 István vonatrékezó 

����
all levál Lás.a is szükségcsd 

J . . * 
ulius 13-án Ferencváros Ke-

let} r.:,endezöjéból kijáró 682-es 
sz.a.mu vonat elütötte Magyar 
�::;:t az vo

e���ök
��

1!!!kezté�e� 
ujjcsonkulásos sérüléseket szen
vedett. A vizsgálat szerint a 
ba11:5etet a 682-es számú vonat 
egj,k ltocsijáról lelógó kötö· 
zödrót idézte elö. 

Július 16-án 6! órakor a Kis
várda állomásba behaladó 1710-cs 
számú gyorsvonat a 18-as 
számú átszelési kitérőn e.rosen 
h?,rzsolódott az V. számú vá
ganyon biztonsági határjelzön ld
vfiJ álló állomási tartalék Diesel· 
mozdonnyal. A horzsolás kö,·et
k�ztéi.>en a l?Y<'rsvonat M6.2 0�6 
PS'l. DieseI-mozdonya és az M44-
014 l>SZ. állomási t.'.l.rtalé]r-moz-
donya erösen me!?'ron�á1ódrU. 
nlegrongálódott és kisiklott to· 
vábbl ; vasúti kocsi Js. A kelet• 
ke7�tt anyagl kár je1cnt6s. Utas
sér�lés nem történt. Könnyebb 
sérulést szenvedett Hidvégi Ee
la vonatvnetö és a tartalék· 
mozdony vezetője és kenöje. A bal• 
e��t VáltóelJc>nörzés hi3.nya miatt 
ko�etk<.-zett be. A mu1a.c;.-ztók ellen 

:���
gl és fegyelmi eljárás 1119 

. * 
Jullus H-én Bp. Kel<?tl pálya. 

u
„
dvaron kirakás közben a 

1„U'b. számú vonat poggyász 
me11ékkocsljából ki-esett Kamasz 
József raktári muntká.s. Kiesés 
közl?_c� elszenvedett koponYa.ala
Pl töresse1 Járó sé1·ruoo�1 követ· 
kezt�ben kórházba s?..állft„is után 
életet !'esz.tette. A balesetet pil• 
lanatnyt Szédülés idézte elö, 

* 
Júlh<S 19-én s,ékesrehérv�r ál-

i
omá

fá 
son az V. 57,ámú vágán' ra 

e, ró ?104-es számú vonatról 
�

egálJ.i.cr eJ6tt teu�;ott Kis-s Gé
�

a,
l 

a MA V Hídépítési Főnökség 
o �oz6ia. .!'Tp1•P:7e,tt Je1•e-rác; ki-7-

ben egven„úlyát Veszftve a pe-ronszegPlv f'i.,; a kocsik k�7,ti zu• 
hant. Bal �7t1n és baJ J.ibátl 
���

;lnllásos sérüléseket s.zenve-



1908. A UG V, ZTU ' 1. !IJAGYAll VASUTAS 

A�1gusztus 4. a szovjet vasutasok napja 
A S;oi·jew nióban a.uqus:tus 4-én, vasárnap 

i,nnep!ik t•a.lame11nyi hö:társaságba.n a. vas
utasnapot. A s:ot·jet vasútvonalakon na
ponta 3 c:er s=ernély és 1:; e:er tehervonat 
indul. Ta.t'alll tüblJ m111t két milliárd 600 
millió totina. arut  tot·ábbi:ottak. A statis:
til;ai ada!o', s:erint a s:ovjet t·asutak nopi 
iermelékcnuséoe jó1·a! maqa�a bb, mint  a.: 

Szib�riaban 250 ki lométE.'r 
r.em tá,·ot.,,ár;. Dc az ilyen te
rületen nem könnyú ,·asut:.t 
építeni. Az é,·sW.zadoc; taj�:i, 
a mocsaruk � az, hogy �o� 
helyen hián.voi�;,k az utal�. te
szik ezt a feladatot kompli
kfütá. A Hrcl>továja-u��t.i
Ilim ,·asút\'Onal a sok neh�7.
s-ig ellenére is tcrvszct·uen, 
l!}·orsan épül. 

;\Iilyen vusutvonal e1.? ).t,,;rt 
'tan 5zü.k�·Ag rá '! l\l :é1.·t j'jnne·-. 
az en1berek ide n súrú taj�úha. 
tnegfo·zt,·a m.:i�uknt a 57,0:<;á�<h 
kén;-clemt,,I é•s a kén."elmi be
rendez.ése!,tol? 

A Bratszki Eröm útöL .WO l, i 
Iométcrre. a: Anga ra fol•;ó 
mentén épiil immár a ha�ma
d'1: vi.::! erőmű. É!)í!Z.i n,.•, é! ·1-
rniszert. �épi bercnde1.c..;-.;ekc 1 • 

összerakható házelemc'.<et, k•.i
lönféle anyagokat kel l od,1-
57.állitani . N�'úron mindezt 
Brats,.3':.ból vi zik oda. az ir
kutS7.ki terület ész::úi kerü!rte 
ép!tóip.:iri központjából, us2C1-
lyok.kal az Angarán. D<' ez ne
héz é, Yes�él ·e.s út. A folyó 
te.:e \·an zátom•,-,kkal és !!:lz
lókkal. Az áruk e;ry részét 
azon a küzllton sz�1lílják. mc
lvp• az én,tö1, az elmúlt é\'bcn 
fejeztek be. Dc: az u�>.ti-ilimi 
vízi erömu építői s:dmára a 
vízi és közúti fóútvonal:ikon 
r.em tudj:\l,: telje� mérté1,b:>n 
biztosítani a mind nag,vobh 
mértékb:m szükségessé válo 
am•aiiokat. 

Kor�zerű, 

Egyesült Alla.mohba11. l\'apo11ta 
cyy-cgu s:ovjet mo:donu 489 
fut, a:: USA-ban 266 kilométert. 
vasutak teherforgalma csaknem 
a: anierikaiénaf.:. 

átlagban 
kilométert 
A szovjet 
kétsze·rcs9 

A Szovjetunióban nagy gondot ford,tanak 
a va:;út fcj!cs=té,,ére, l.orszertisitésé1·e. A= 
alábbickl1an Cl'l'ÖL a. m�nkáról adunk. s:e
m Plrén vcket. 

uan!elje�ílményú :::foek eg-ílségénl épiit a 

Ur�h!odja-Uszlj-Jlim "oual 
(APN Kúlfüldi Képszolqálat) Brats7.:dól 200 kilométerr<>, 

a Ta;�et-Léna. Yonalszaksszon 
fc:iszi k  Hrebf.oví ;3 �llom:i,. A 
kutat6k é:, az (pitők úgy hnt.í
rozt.ak. hogv innen fektetik a 
Yasútvonalat Usztj-Ilimig. A 

tajga átvágását ma;dnem befe
je:tél:, s a. i·u?iti pá.lyát mar 
200 kilomt>ter h oss?ban elké
szítették. Ezen a vonaiszaka-

szon re-:-idszeresen közlekedne', 
már a mw1kavonatok. Az új 
va útvonalat 1969-bl.-n helye
zi'.< üzeml>c. 

Kor zerusítika moszkvai pályaudvarokat 
Nó és s>:•pii l Mo zkva. A pi- nc\'ezr.ek majd el. A Pnvelec- lom.'t•i\nak előcsarnokát is .  Rc

lyaudvErok is megváltoztatják !dj szomszédságában tübbeme- konstrunlj1ik a ko✓.ponU Len!11 
külsejüket. A lrnz�nyi utún tá- les szálloda és más objektum, 1\Iti=eurn emlékp:wilonját 13, 
gasabb. \'il>igosabb le: L a ja- \'alo.mint a vasúti postahivatal „hol a Lenint szúlliló l:.\'&.sz,;o
roszl.,\•i. :ita!�kul a ku�.;zh s kap l,elyet. Egyidejűleg kiszé- nat mozdonyát és koc. i 'át ál
most a p.:i\·clec1,ijin ,·an a re- lesítik a Metro pa\·eleckiji ál· li!ják ki örök mciör1.éTe. 
konstrukció Sl)r.1, Innen na-

Épül  az „Észak i' '  
transzsz ibér ia i  

vasút 
Szovjet építómunkások, sze· 

relók és teehnilrusok ezrei épí
t ik a Tyumeny-Szurvut vas
úti pályaszakn,zt, a ten·ezett 
„tszaki'' trans::s::ibériai t,asúL 
egy részét. E pálynszakas:c, el
ső 100 kilométerének építé
sét 1967 őszén befejez!Jk. Az
óta a munka Tobolszk tfrsé· 
gére összpontosult. 19i0-ig az 
őss=esen 700 km l!oss::ú. pá.lya
szakas;: mécr me11épit1mdö r.:
s::én :JO millió l:öbméter föl
det lcelL mcg,no:gatni. A Je�
nehe:>.ebb fe!adat a tobol. 1:ki 
mocsarak kiszárílása. 

A mintegy 9000 km hosszü 
„f:sznki" transzszibériai vasút 
a t l'Un�zszibériai vusú ttól 500 
kilométerre északra, egy má
sodik összeköttetést létesít 
majd a Szovjetunló európai 
r.",ze k a Csendes-óceán kö
zött. Az építés; időt 15-20 
évri> tervezik. 

A1. SXCF 1 969 vé�ére üu-m
be :Ulílja első turbé.rnnatát. A 
jelenleg folyú kísérletek ra
gyo,:ó per,pektívát jósnl nnk .:i 
g[1z'urbinának. A kísérlet i 
1notorl:ocsi 230-2,"15 T;ni·'óra 
sebességet Í'Tt el. A7. alkalrnn
zott g.ízturbina tulajdon!,ép
pen helil:optere!t és repü!ö
�éoek számúra kés�ült, (•s 1 100 
LE a tel,iesítménve. A gá1.tur
b,nák révén a vonato'.· !.'!érik 
azt a sebességet. amc! ' :JO 
év,·e! ezelútt a repüló,:épeket 
jellemezli,. Az USA-ban a 
J\'eu, Yorl:-Doston köwtti 
.,folyosóban·• a levegö m'r 
.. telítettebb'', mint , a száraz
föld, .:i légil,özlekedés nem 
biztosít na!!Yobb átrutá.,i se
bességet, mint a turbóvona1ok 
Várható tehát, ho,gy a vasút 
.ielentÖ9 menn ·iségű sT.á!lít:ist 
fog ,iss7.ahódílani a Jéiikü✓-

Jekedé,tó!. 

- Sziiz méttnel " teng-rr 

szintje alatt Japán partjai 
előtt me1:kezdték a Yilág Jei:
hosszabb vasúti alagútj,,nak 
építését. Az alagut, amely 
1975-re készül cl, IIan�u észa
ki fokát ki:ili öss7.e Hokka;dó 
szigetével é, 36,4 kilométer 
hos.,,zú lesz. 

A „Leber-terv" 
Ta\·aJy szPplember vc"en közzétették a Kémet :Szöve!s0gi 

Köztársas�gban a nyugal;émet közleked_,,politika reformj;,
nait programját, imelyet „Lebcr-tervnei<" ne,·.ezü:k_ el._ a_nnak 
s,:erzójc, Gco·tg Lebet, nyugatnémet kö,dckcdesugy_1 1_mnisztc1 
neve alapján. Annalc idején nagy zajjnl pl'oklamalt_ak e�t a 
programot, am,,ly nagy viss,:hangra talált a nyugatne:net es a 
Kö=ös Piac többi OfoÚg'iina:, sajlójúban. 

A progr:,m lü,lol;:01.::sához az szolgáltatta az ol,ot . . . hogy_ a 
közlekedésüg,·, amelyben nagy szerepe \'Olt a :\'émet S=o;;Y-tseg, 
ra,utal: rofs,: pé,1zü;:1 i helvzctének. zs:íkulcába jutott A. ' as
útak ddicitje u�r.in•� ctupá n 1967-ben meghaladt.a a. llarom-
111 i1Lüird nuugat némei nuít'l:át. 

Leber ,zerinL .:i vasutak deficitje róleg annal, tulajdomt • 
ható. hegy jel ntösen csökkentek a rnsúti teher�zr.llítf:so);:, )ni
V<?l azoknak mintegy 30 százaléka. éppen úgy. mint u szem„Jy
szallításoké. ,;.tterelódótt a kü,utakra. Ez oda vezetett. hoou 
hiúbtu·a!ó /;ia:ltlsol: á llta', elü minteau 70 OOO t·agoP tarta!eh
ba/·elye:esét-el és a. i·a,úthu!ózat nem rentábilis 1•011al •;;a/,a
�::ainak fenntartásával. 

A géplwcsiküzlc1,edéssel (ogklkozva Leber hangsúlyozta. 
hogy 391 OOO teh�r::<:p:rncsival rendelkeznek és hogy a foraa
lomsúrúség et • émet S�ü,;etségi Köztársaság köz:1ta!11a'; min • 
dc,i kilométcre11, ct'i 408 OOO qépkoc�i, míg ez et sz-ím Angl<á
ban ,H4. OOO, E'ra11ciaorsztígba1i pedig 105 OOO gép'wcsi. Hi\'at
koz,·a az amerikai viz,i::llódú�okr:::, Leber arra a kö\'etkezte
tc'sre jut, ho�y c!(y tehergépkocsi 10 tonna tengelylerhelé,;sel 
J O  OOO-szer n:1(:}'0bb nvomá-t gyakorol .:i múútra, mint <)gy fei 
tonna ten�clyterhelé.-;ú szemllynuló. holott a teherg-:Spl·ocsik 
;.dója c-upán ü,2 százalékkal múlja felül a személy,:epkocsii. 
t.dójJt. 

Le'o.:!l' szül:s(gesnck \.:irtotta olyan rendszabályo', foganél
tosít,\.;:'.,t, amelyekkel hel�'l'eüllílja a ,·asutak jü,·cdelmczósj
i;ét. tehe1·mentE.'síti a kiiLutakat és igazságot, ren:le, vezet b� 
nz á:·uárarr.l;.isok eloszlás.iba. B/i;ósorban ja.ccsolt,i 56,1!/ l;ila
m#ter hoss=ú va�.itl'o1tal beszüntetését és a va3útl s=�mély:::et
nel, 82 000-rel 1,aló csü.1,1:ent.:sét. Ebból a s:á m b6! 7500 vezeló 
t,s=ft·iselö. Sccerinte .:i va�ut.:iknnk át kell alakulniuk adminiszl
r:itiv v,;.llalatból gazdasá;p ,·úllabtt.i. Leber s>.ó szerint ezel-e\ 
frta : .. EI1111ilt :ná r a: a.;: idö, a. mi',or a va.fütal; vál.!pá1ttoso1,a.1 
es /;ardosokat .,:állitot1. mo.�t mtír a ruva1'1evele1' J,;adcísa nem 
l,ormány:atL al:tll,9, 1,a nem a:: iiyyfelek J; iszo?gálása. E:? -a féi 
feladata a t•as11ta.1:llok." 

:N'agv hel�·et fo�l::il el a ten·ben az a javaslat, amely az Új
clon,úgok be,·e,elés�tt>l fogl:::lkozik. :eszerint tömegesen mcq 
l.-ell l·ono.,i tani a ta rfá!yof•at és /;ombiná!nl 1:elL a qépi:oc81• 
s:a l/Ításokat a 1·as\Íti s:állitcisol,kal. 

Az ::ruáramlások szab:Hyozása ,•�ge1t Leber ajánlja új tí• 
pusú adó bcvezetéset a közúti szállíhlsokrn, koncessziók csök• 
kentrsét .:i közhaszni,l11ti cikkeknek nagy távolságra való szál
lításánál. olv:in áruk .leg ·z.-kének közzétételét. amely áruk 
�i<állilá,.it nul!,.V t:tvoJ,ágra gépkoc:;;ik nem Yáll:1Jhatj;1k . 

A programbnn elóirányoznak eg_v egész �or újdonságot " 
bel\'1zi közlekedtis1 e, a légi közlekedésre é& a tengeri kikütókön 
keresztül lebon •ol<idó áruforgalom nüvelésére ,·onatkozóan. 

Leber ezt a pro.�:imot .,a b,tt>g ember !1!/Ógyításinak" ne· 
\·ezte, amely nem mindig kellemes, <le okvetlenül szükséges. 

A .,Leber-ti>n" nem :iz el,ó és egyedlili kísérlet a Német 
Szü\·etsé •i J<ü2lar�a,:\g l�ödel.ed!!,éntk reformjára. Az előző 
prc,;::.-amoktól ez a ic!enlegi abban külünbiizik, hogy ta.lálékon11 
i1.té=kedé.se1'et tartalma:-, é., hcgu l;örülütte naQ!J :ajt csaptak. 
lla a t�rv nem i ,  si',erúl, Leber minis?.{er me::;elégedhet azzal, 
hog_,• sikerult a figvelmet a ne\·ére irányitnoi. 

A N •:net S; iivPt (.gi Vasutak - amel\'elrnek szanálása képezi 
a „L!!ber-tnu" l;ü:po11ti T:érdését -. még nem foglalta!, nllást 
ebben az ügyben. ú�y láLszil,, egy kissé nehéz megválni a váll
p.i.nto:,t.SJ é� a kardoktól. Horst Baum,rnn. ügyvéd, a német 
szakszervezeti,,k egrik szóvivője úgy nvilatkozott a tervről, 
mint a kormányzat politikai fi•zelmeinek csődjéről. Ugvanilyen 
•lk�rtclenségl'e \'annak kárhoztu�\'a a bonni kormány közgaz
da.ságpolitii.::'.;1[.nak e.; ·éb tervga,dúlkod:isi elemei is. 

po!lta i!1r1ulna!� ,·0nritok a �•r//✓✓✓,,/✓✓//✓/✓✓,,,,,,.,,.,.,.,,,.,,,✓✓///✓✓/✓✓,,.,.,.,,,,_,,.,,✓.,.,.,.,,.,.,.,,,.,,,✓,H///P✓,,,,,.,N/.,,.,,.,,,H,,/✓/✓/✓✓✓✓✓✓,,.,,✓.,,,.,,.,,..,/.,////✓//✓,,.,.,.,.,,.,.,,,,,,..,.,.,.,,n,.,,,.,/J.,N.///N./,/r✓✓/N//-'6'llJ.H,/,J,N//✓✓H✓/.,,,/.,.,.,.,.,,,.,.,.,.,.,.,,,.,,✓,,,,.,,,.,n,,,,,� 
szentermo Don medence köz- ,: 
r-ontjúba Do,iy�c,, �.�. a halban � 
dús At=tra1la11yba, a Zsdanov � 
koMk'>mbin:i!hoz s a déli. va- � 
!�mi_nt a Y'olga-menti na�y � 
1p:m \'árosokba. De arról i s � h1res ez a pályaud,·ar. hogy � 
inl"!en ·e!et n1. úl Gorl;,ijba. s 

Kelet kapujában, 

oda. nhol t!letl•nek utolsó é':eit � A májusi rengel párás leve
Löltütte V. T. Lenin. � gőJe r�me"ett a város felett. A 

A Pat·Plec'cij pálya•1dcar � héL dombra épült Isztambul, 
ml)st rn második születése � az ósi Bizánc emlékeinek őr
előtt. A Thlos7.<;ipmtransz mú- � zője, az Aranys::a rv üuül. a 
l·P[Lész,,'i mükrm,Jhr>n már ki- � Mán:ány tenger kél.: vizében 
c'.olgr:,zták az fpület relrnmt- � csillámló mecsetjeivel, karcsu 
rt�kciós tcn-et. A régi épüle�- � minaretjei\'el, égbenyi'ló �ip
bul csak a helyi�,·dek-.1 \'nsutnk � rusf:lival. mes�zetűno szuza
utasalnak n\r<>terme marad � dokra emlékeztető városfalai
meg, ll tóbbit újjáépit:k. � val. nyüzs<.;Ö b,\rkái, a! és !1.a-

� inlJ-51 �pü!t r é«i t1imb hc- � �óirnl, _ cs_ak_ . . küthell�·�l kic: 
lv:n hnt�1mas, ,,,octe�n épület � Jezheto , ara:tSlatos kepet mu 
nu ma kl ,,i. A1•I! les;:nel. a §  tat. . . 
pén=tcirol.:, fen t  pcdiQ a t·áró- � _ A �:iI,raudyar. nho,:a . mer 
terme.·:. 11,eh·ckb�n n Yárako• � crkezun�, �.r.1.ny}ag k1ö1 . . E:�Y 
z,; utPs, k teljes ké,,yel(!mbe,, § a:1,1Nl • haz':'.�par horcl.irert 
pi1'enhetpe't. � ku.lt. Nem Jon. E,7yrc turel-

Erer�eti clk �pzc1(!c;,j n ":?O m,�. � metlcncl���l< lt':iZ�cl;. A� a�z
ter m�:.,ui úlk,m·'isi fú •,nület. � s:ony a 1�:t gyere.t�L, a ;�rf,1 a 
i,n•ol\'ne); eJen1nSl'l feHelé- � c�omagoku� _ cipelt. Ncl_1rr!;� 
haj!/, , nsb, ion. teteje:., n méter- � P�ll_:inat m_u)ta� nz __ ott _ �t'.';o 
te el,;,.,. n·.-úll!· és befedi " pe- � torok \·ast! l• ti��t, 1sel!:' _1-cz�
ro.,')1�.i! f�, 1,o-.tv az u+nc;o:: vC'd- § �e nyomna_;-_,_ su1yos ?���nU�
,·e }r,2ve:nek a -� ldófl'··ls ,•i - � ket: J?e, a .. ' ,:� .. tt?� az .c1; .folt_, 1� 

�✓..,rH'"' "!1;; ,,�i e11cn . .4 n1Tjaud- � le_p1pt�l1J f_olenn.} e} az al_,o:11_as1 
t""T i1111�nj!ben n l:át,jterme• � ,·amv1zs�ulal fele terelt oket. 
1:,:,, klt"'l a S"":)1a<ila:i ltP.r·,i:;é- � 
9 : " P' 1<i1, t<i1·,rcl1' t ,,;!r- � Igazi kelet 
zl!.: el. Az o.l'"' �.;c,:..·han lesz o � .. , . 
k�z·1), ..,,,,·._ ,·-:mc.�1Jr;:. "i. .:J ·�u- � Eg_v, a ,·a:"lutak O:,�<oralJol 
h.:lnYc-/ j t> a l-:ü�ínf:.1e küz- � SZünn2.zo kiúllított mozdony. 
szol��ltr:\t/, helpl.--��ek. � 6s e�y rJz•:eret� vasúti kocsi 
• Az !.li ;"1 l lo1n1c; 1.:0..,., t�·;umot � hí:ja fel m�Jt.{ara u f_ig�·elmet. 
,lOoo_ tá\'f,l<:lgi és 1000 helyit'•·· � 18,�-be,, Konst�.'.�t.!12<1::>�ly_:
cl�!;u utas ci-'"i(:eiJ kiso,;ol.gfll:'i - � Tsc,i_ednu;dsclu?. �'�-ott .. �P�.�t <.tra terveztd· . •  \z ut�s:'i,·aml,,� � J� 1:!lomet;r llos.�

_.
u, clsol, ko

kt\t szintpn Ui.-t •• ' Íit � r td i:ol-: �- � zc tarto:zo t'asi,tt„onalon, a 
fii 11fatn'; s „eci,;liq Jlir''lcs•�:,, � s:ultán uta=ott rajta. 
MPn 1.c ·: 1;; a pet01!0'.:rn. 1nP.'LJ � A pálvaud, nr el.ótt igazi ke
a!o:t s: •le•. li'oc�ö n,;1 •_, ·u fo- � leti kép fogod. Nápolyra cm
/ • /) '  í 1P': Irt;·, , l,e1 !1i,'ra�:;,i � lékez:et. Itt is. mint ott. édes 
t· t1so': · ,n .. ,.,,:,1d&!:árc. Teljesen � sc;nmitte1·ésben ülnek a ,nár
me(!">l'ozik a n:'.. ''aadva� � t•ár.:1 paloták elott a borotvá
<>lótti tér is, mdyct Leninröl ' latla.n, rosszul öltö::ött mun-

Ú T I J E G Y Z E T  

1:anélküliek. Mások minden

féle csecsebecsét, képeslapo
kat, gyümölcsöt, sz(it'pfélesé
geket, vi7.et, cipőtisztítást és 
íólei: pénzv.Utást kínálnak. 
Sokan igénybe ,·enik, mert az 
.,�ttcai bank,ír" tiibbet fizet, 
mint a konkurrens állami 
\'agy rnag:lnbank. 

- Taxeráj . . .  ! Ta;ceráj • . .  ! 
Ta:r:erú.j . . .  ! - hang.t.'k a 

han<:kavalk",dból. Taxit jelent, 
azzal az eltcéréssel, ho,;:y itt, 
csa:,nem mindig telje,en ra
Jrntlan gürd:ilnek a kocsik. Al-
1:lncló körforgással mindenkit 
- a Yáros különbci:!Ö ré:,7.ébe 
- hcl�'l'e szállít a taxis. N'em 
kényelmes, de olcsóbb é5 na
gyobb fori;ulmat képesek le
bonyo!HoPi. F.�·má�t é ·ik a 
gép!,oc,ik a modern rs n7, füi 
Isztambul t egym,istól el\·ú
bsztó Al'!l'l�'SZ::ll'V-öbül [eleit 
6tívelő tágas hidakon. A Ga
ia.la hídnak. egy l,ülün világa. 
ran, a Baynnlu. a.mcl11nek a. 
behfros feloli oldalán halá
szó/.: tanuá:n.,r:. Tümény hal
r.:ag te1ít mindent. Egyik-má-
ik b{.rka ,·a!óságo� ú ;zó büfé. 

A ma;:asha emelt spúq::::i•1áló
ból kikerült halnak - úgy él
\'C - !elmetszi n ha•át a ,.bli
(és". A hal még remeg a bi
zon)·talan tisztasógú kézben, 
amikor széltében ketle vág\'a, 
a b:lrko. alján {,gó tűz. felett 

sisteri;ó ol!liba keriiL Egy-két 
pill37l!lt múh·a egv- l:é4· •��ú �.-il-
1(,ról Jut az ott lebz�elő török 
ke·,.<be. 

A Galata-híd környékén 
.. köretben" sincs hiány. Két
kerekű kordé:,ról hangos kia-

bálás közben kínálják o ny�.� 
uborkát. Néhány .,!illél"' elle
nében boszorká,1yos ügyesséq
gel fejti le az árus a héJ;\t, 
majd valamiiéle ecetes. sós 
v izzel locsolja le n ,.csemegét"'. 
Valóba.'1 c.iemegc l5zt::mbul
ban az uborka, mert még n 
Mercedes kocsiból · iFzúlló 
C:áma is majszolja. 

Nyüzsgő élet 

A híd alatti ,·Hág mecsetek 
nuna.-et nélkül is igazi I s?tam
bul. A mederpillérig rt:lJ"Cn 
benyuló pado7,at011 kisehb uz
letek, \'irág.Jrusok. külünGs 
kocsmúk. fezes. turb.íno� rm
berek, nagv nyüz.0gö <'lel. ls:
tambul s=�oénuei találhatók. 
Éjs::al,a. menedJkhPl!J, nappal 
iilettér. Ho,:y tüké!ele, legyen 
a mUió. egy Yak ko:ctus édes. 
bús türö;,; meló::li :lt intonúl 
egy különt;s citcrafélén. ,\ z<'
ne h.'.ln�Jára az enyl:e ld'>ulat
b�n hit<-zO venrltg,ég, kétes 
f,}nyú koc. ma 1el'c;'S-�n :,Zin
pant�n.tja a hoss.züs,.J.ni vi1.i
p(pát. 

A ,.küp"üsü", a híd oldalan 
S: ,·keci féktelen fc.rgalm.it, 
hang� kere�ked�lmét, n1acs
kakö,·es utcáit, a „közc{!ér�
ség óreH''. a minden hullad�-
1:ot felfal<> so!:, sok kuty.it, 
mac..s-kát és ezektol C'lvála-tt
hatalan tü:·t<!nelmet, a c�o:J ,
latos r.:ilotákat, a swltán•)k 
sejtelmes �i!á�ái tnl:ílju:c /\z 
537-ben épült Ayn: Sofya, a ke
nszténvség eg,1·ik le>2nagyo1>b 
temploma. - mint mecs�t is 
rangos helyet foglal cl a világ 

épi'tletcsod:ii között , ma 
múzeum. I,cnuH Atll!úrk, a tcí
riJ/c köztársaság első megala.
pitója alakitattet át mú.=eum
ma. Ennek eltenére s=ent 
he/11, c.ak. lábbell -nélkii! =

bod belépni , rálépni a m<lr
t."(ln11paillót úrkM<Í pi>rzsas:ó
nuear·e. 

Színarany trónok 

A-;, eí!,Yik csoda� építmény 
a n:á�i ::;:at éri : a 1\.ék ntecset, 
a S:i.Zejmán mec.�Pr, a Top-
1:api .:eráj, a h.;cJitú Mehnied 
,r.ultiin al',otá�n e külüniis 
1·.1rosr,'.,sz le •na;;yol>b csod·íi .  
A szeráj kinc,hnlm!l.7n : mú
:stis s.:í11aran11 trónol.:, ö.1<ü!-
11u, gyémánto!;, gyé mánt di
� i tésii színarany IJiiTcsöJ;, kar
dok, törük, a ranys:.állal áts:útt 
1'öntösök, porcclá ,1cso,.lálc, sző
nul'gel:, a rom:,,ntikus sze�d
mek en-1lékcit ürzö h.áremek, 
a kertek sokszínű illatos ró-
7.s.íi, a S7.e.-r\j teras7..áról, a ki
Iüt.is a Mún·ány-ten;:crrc 
mind-mind felejlhetellen em
I«'k marad. 

Bent a múzeumban a sok 
hc,l, L;incs. kint a minaret ár
n;vékái:>an az élo s�.egény�ég. 
l larc a létért, a minden naµi 
f!/e,iirt. Egyellen pillanatra 
·cm szabad megállni, mert a 
törül, felkeni fehér kl'nócsét 
e <:'ipúre. s kész ténye:, elé ál
lítja a gyanútl«n idegent. 

A CSC<'Se-becséket kínáló 
t,ru5ok kiabú. !r::nk. A $úirnyú 
mclci::ben egy 10-J::! évesnek 
lat ·zó gyermek kitartóan kö
vet, dia-filmet kínál. 11-fa�ya
r.íwm. hogy nem kell . . . 0 
nem táJít . . .  T1skúmba. majd 
o zsebembe du:;j.:i és amik,1r 
mint számomra fele.Jeget visz
szando,n - könny csillan meg 
a szt?ff,ében. 

Mit tehettem ? Megvettem. 

Seimni sern annyira török 
rs„tambulban, mint a bazúr. 
A váro<; ősi részében, {!\·szá
zadok óta isztanbuli és vilá;:
híre. ség. Tíz perzsavás.t,r 
együtt. a nagy, (eclett váro"
nak bei!ló a;arnokoan. 

Modern Bábel 

Ór;j.�i kaleidoszkóp . . . Mo
dem Bábel . . .  

Megint c..-;ak eh'iselheteUen 
a .kontraszt. At. A,·any utca 
r::t;:(! og;l; a. fényei jobban b:int
iá', a szemet. mint a �2ipo1·
ld7.ó d(li napsugár. Itt féll:\bú 
koldu, motyo� sok ú betű,; 
könyör�é,t. Ott bcnl hidc;: 
Cooo Colát szürcsöl egy run•
rikai. A kee<ske fa a birkahús 
s�a�ri, narancb ill�Ual ke,·cr◊
dik . . .  

A \·üros httrrnidik r � ze múr 
Az,ia. Az e .• yik oldalról n 
Boszpo1usz. n1ásik oldalról � 
l\T:i:,·:íny-tenger ,·álasztja ,,J 
az európ.:ii lsztambult6I. Niti.·s 
h id a i•áro.�részel< k/;:ötf. Hc.
j,> t·isz �t az tígyneue.z� t 
rJ.,:Tciid,írbn. o]Jl)l még lef,i
t ,1olo:ott níjk léptei Icoppa 1-
11a),: az utcákon. A kikótö nc
pes. A hc!!yolda:i•'·on feh •r p:ilntá!t. lent a �zük utC'ákb.::i 1l díileclez<.i ,·ttyilók jclenlik Ke
let k:a 1,uJM. 

Este biu,n;·talan fén:vü utc..iJ„on jubb nz Ó\'at.Gs�á;;:. l\Ie.szszire száll a zeneszó a fakeríté•*l ki5rülvrtt l,:>ngerl):lr1i .,csárdúból''. B�nt frsszehlkolt szír.p.:idon, a zen� külön&. k�leU ütemeire mezitele•1 firJtal lcá,111 vona11,ik. Er,u pesti ó11;,-16 11al� megfel�ló fcl,ete:i;évé J d�llár. A hávé olcsó, a lát •  i-�•iy_ a dráncr - magun,·á:;:a a puicer. A profán nl�!;�rai-áznt elvegyül egy múe,in l>e.,ruródő elnyújtott imájá,·aI . 
Gergely lóz cr 
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A két Bóbis 
A londoni aranyérmes apa hasznos tanácsokkal küldi 

Mexicóba leányát, Ildikót 

Bóbis Gyula. és leánya., Ildikó 

Nemrégiben kellemetlen in
cidens érte Bóbis Ildikót, a 
magyar olimpiai vívókeret 
tagját, aki Moszkvában és 
Montrealban a nöi tőrvívás 
egyéni küzdelmei után ott állt 
a dobogó egyik fokán, kihar
colta a bronzérmet. A fiatal 
házas versenyzővel, aki a múlt 
év őszén lett Farkasinszky 
Gyulának, a Bp. Vörös Me
teor tízpróbázójának a felesé
ge, az egyik reggel közölte 
szállásadónője - a fiatal pár 
egyelőre albérletben lakik -, 
hogy fel is út, le is út, a szo
bát nem adhatja ki tovább, 
mert itt az idegenforgalom 
idénye, s inkább az IBUSZ fi
zetővendégszolgálatával áll 
kapcsolatban . . .  

Ildikó, aki civil életében a 
Budapesti MAV Magasépítési 
Főnökség előadója, ezen a na
pon zokogva kereste íel a já
tékcsarnokot, ahol a magyar 
bajnokság küzdelmei folytak, 
s ez a lelki megrázkódtatás 
n em kis részben járult ahhoz, 
hogy ezen a küzdeletnsoroza
ton nem bizonyíthatta igazi 
tudását. 

- Ettől a bizony nagyOfl 

korosztályú versenyzőket, aki!, 
a magyar színek képviseleté
ben szőnyegre lépnek majd 
az olimpián. 

- Nagyon örülök a magyar 
birkózók jelenlegi silcereinel: 
- mondja az egykori vasutas
birkózó, aki 1930-ban lett a 
BVSC versenyzője. 

A legnagyobb elismerés 
hangján szól az élvonalbeli 
birkózókról : Kozmáról, Kiss 
Ferencről, aki megvédte Euró
pa-bajnokságát, a többszörös 
világbajnok Varga Jánosról, 
Steerról, a kiváló vasutas
birkózóról, akinek a fejlődését 
különös figyelemmel kíséri. 
Róla ezt mondja : ,.Technikai 
felkészültsége ideális, ha nem 
is a soron következő olimpián, 
de az elkövetkező/e valamelyi
kén kiemelkedő eredményt ér
het el." 

Visszakanyarodik a 
másik, a Bóbis-család 
nában nagyon kedvelt 
ágra, a vívásra. 

szó a 
ottho
sport-

- Azt várom Ildikótól Me
xicóban - mondja -, hogy 
mint a legjobbakkal egyenlő 
tudású versenyző. a tavalyi 
eredmények alapján a világ-

(Hemzö Károly felv.) 

ranglista harmadik helyezett
je, ott érje el legjobb formá
ját. Mintegy tíz olyan nagy 
tudású női tőrvívó van, akik 
közül bármelyik megszerez
heti az olimpiai bajnoki cí
met, ő is! Döntően fontos, 
hogy a felkészülés során a to
vábbiakban is a lehető leg
nagyobb eltökéltséggel lássa 
maga előtt a célt, s ha min
dent elkövet a mexicói siker 
érdekében, az 19-18-as londoni 
olimpia után az 1968-as me
xicói is életreszóló boldogság
gal ajándékozza majd meg a 
családot . • •  

llfaros László 

kel!emetlen epizódtól eltekint-
1 
___________________________ _ 

-z,e, amely végül is jóra fordult 
- mondja Bóbis Gyula, az 
édesapa, a l\.IA V Anyaggaz
dálkodási és Ellátási Igazga
tóságának osztályvezető-he
lyettese -, az Ildikó életében 
végbement változás nall'JOn jó 
hatással volt versenyzői pá
lyájára. Igaz, liogy a fiatalok
nak nincs mzg lakásuk, s ez a 
körülmény érthetöen idegesíti, 
de gyakran ülő/e le vele, hoflY 
megmagyarázzam: a régi t,i
lágban egy élet is kevés volt 
ahhoz, hogy valaki rendes ott
honhoz jusson, most i:iszont 
az illetékesek is megtesznek 
mindent, hogy ez a probléma 
előbb-utóbb megoldódjék. 

Érthető, hogy a magyar ví
vósport e 22 esztendős, na
gyon rokonszenves egyénisé
ge sok mindenben hallgat és 
támaszkodik nagy és sikerek
ben gazdag sportmúlttal ren
delkező édesapjára. Az 59 
éves Bóbis Gyula. aki 1 924-
ben már versenyzett, mint 
birkozó, s közben a Kecske
méti TE labdarúgó-pályáján 
is ért el sikereket, a felszaba
dulás előtti két Európa-bajno
ki bronzérmét, az 1948-as lon
doni. olimpián a kötöttfogású 
birlcózásban aranyé1·emmel, 
1950-ben Stockholmban, a vi
lágbajnokságon ezüstéremmel 
.,toldotta" meg. 

- Édesapám sokszor beszél 
nekem gazdag sportemberi ta
pasztalatairól - mondja Ildi· 
kó. - A normális élet, a meg
feleló táplálkozás, az egészsé
ges sportszellem nem kis mér
tékben azért jellemzi verseny
zésemet, mert megfogadom ta
nácsait. ,.Betegen ne verse
nyezz!" - ezt az intelmet kü
lönösen gyakran hallom tófa. 
s egyéni tapasztalataim nem 
egyszer alátámasztották, hogy 
ez a tétel a sport egyik 
arany!gazsága. 

Apa és leánya, tehát most 
együttesen tekint Mexicóra, 
arra az országra, ahol idén 
sor kerül a világ sportnemzt-
teinek nagy találkozójára. Bó
bis Gyulát leánya szE':replésén 
kívül szeretett sportágának 
esélyei is izgatják, hiszen jól 
ismeri az erőviszonyokat, s 
azokat az idősebb és fiatalabb 

Különös „há:zasság" 
4 kiskőrösi MAV és KTSZ fiataljai együtt muzsikálnak 

Perzselt a kánikula. A nap 
hevét még a hűvöskés alföldi 
szél sem tudta mérsékelni. A 
meleg ellenére is sokadalom 
gyülekezett a kiskőrösi sport
pályán. a lacikonyhák övezte 
térségen magasra emelt szín
pad előtt. 

Ezen a vasárnapon nemzet
közi szövetkezeti nap volt. Az 
ünnepi beszédek után szóra
koztató műsor következett. 

Felcsattant a taps, amikor a 
kiskőrösi ifjúsági MAV-KTSZ 
fúvószenekar lépett a színpad
ra. Ermik-mási/c {J!ferme1mek 
nagyobb volt a trombitája, 
mint ő maga. 

De hogy is állunk ezzel a 
különös házassággal ? - fag
gnttam verítékező homlokkal 
Fil1Ls Lajost, a zenekar veze
tőjét. 

A zenekar fele vasutas, má
sik fele pedig a Kiskőrösi Ve
g1Iesipari Ktsz-ben dolgozó 
szülők gyermeke. Harmincha
tan vanyunk, így jobb hang
erőt k.épi·isel az együttes, 
mintha külön-külön működne 
a két csor>ort. 

Ez tehát a fő oka az egve
sülésnek. Egyébként a KISZ, a 
vasút és a ktsz egyformán 
kedves gi·erm„kének tekinti a 
zenekart. A KISZ a kulturá
lis al�oiából nyújt támogatást, 
a MÁV szép otthont ad és fi
zeti a 7enekarvezetót, a ktn 
pedig han,rszereket vásárolt és 
gépkocsh·aJ fuvarozza a tár
saságot. 

Naq11 Sáncfor. a ktsz egyik 
vezetője és párttitkára azt 
hangsúlyozta, hogy a sötét 
nadrágos. fehér blúzos. vasutas 
saokás ifjú rezesbanda nem 
hiányozhat eg_vetlen helyi ün
nepsé11,ről és társadalmi meg
mozclult\sról sem. A zenek.:r 
működése felkelti a helyi fia
tnls:\gban a zene i�ánti érdek
lődést, ennek megfelelően ál
landóan gyarapszik is a lét
sz�n1. 

Ekkor már közbeszóltak a 

gyerekek is, mondván, hogy a 
hétéves együttesnek nemcsak 
Kiskőrösön van ám sikere! A 

Somogy megyei Idegenforgal
mi Hivatal már kétszer meg
hívta ő!:et tíznapos szereplés
re Siófokra, hogy térzenéjük
kel szórakoztassák a hazai és 
külföldről érkezett üdülők�t. 
Nemrég ott voltak a debreceni 
vasutas, postás és közlekedési 
ifjúsági találkozón is. Műsoru
kon szerepelnek indulók, pol
kák, mazurkák. Bartók-feldol
gozások. de még egy-két fú
vószenekarra hangszerelt tánc
melódia is. 

Hírük eljutott már külföldre, 
1966-ban a lengyel vasutasna
pon szerepeltek, hangversenyt 
adtak Katowiczében és Krak
kóban. 

A kis fúvósegyüttes nyáron 
is összetart. Legutóbb a vas
utasnap kiskőrösi programját 
f:!azdagították részvételükkel. 
Részt vesznek a Kalocsa mel
lett levő Szelidi-tónál rende
zendő kulturális napokon és 
ellátogatnak számos termelő
szövetkezetbe és állami gazda
sáaba. 

Mikor idáig jutottunk, abba 
is hagytuk az ismerkedést, 
mert a hanRszóró a zenekart 
szólította. Mindenki a helyére 
ült, rövid készülődés, kottala

· pozás, hangolás és máris fel
hangzott a rézfúvósok erőtel
jes muzsikája. 

Zámbó István 

A Hivatalos Lapból 
A Hlvat<>Jos Lapból a szakszerve

zeti bizottság:ck és a dolgozók fi_ 
gyelmébe aja?llju.k a következő· 
ket: 

28. számból: 110297/1968. 11. B. 
A Szei<edl Sz.abadtéti Játékok-
ra uta1ók menetkedt·ezménye. 

29. számból: U4G44/1968. 2. B. A 
f4 órás munkahét egyes szabá• 
lyainak egységes értelmezése. 

11417811968. 3. A. Záhonyi Atra-
kó Körzeti Allomásf6nökség 
SZe.."Vezése. 

Uzsabányán a helyzet változatlan - Egysínű vasútvonal épül 
Kijevben. A Dnyeper partján 
húzódó vasútvonalon a 120 
személyes vasúti kocsik 150 
kilométeres sebességgel szá
gulcihatnak. Az építkezést eb
ben az évben megkezdik. 

Az uzsabányai vasuta5ok pa
naszával a Magyar Vasutas
ban már foglalkoztunk. Azt re
méltük, hogy az uzsabányaiak 
sérelmét azóta orvosolták. 
Nem így történt 

A már többször megígért 
po,·pótlél;ból nem lett semmi. 
Az állomáson sem ii:ó-. sem 
mosdóvíz nincs. i\:1int az ·egész
ségre ártalmas mun!rnhelyen a 
közbevállórendszer be,,ezetése 
indokolt lenne. A vonatok 
Uzsára továbbításáért az uzsa
bányai v.,isutasok csak 14 fil
lért kapnak. Ha ezt más telep
állomás vonatkísérője végzi, 
annak 1,50 forint jár. 

Az utóbbi időben öten 
hagyták itt a vasutat, az Uzsa
bányán uralkodó áldatlan élla
potol� miatt. Vtánpótl!ís ni.ncs, 
s emiatt 1 plusz 2 fővel kény-

telenek dolgozni. A feladat vi
szont a kétszeresére nött. 

A mérlegházhoz csak bokáig 
érő porban lehet eljutni. Az 
ajtón ujjnyi rés tátong, s a 
törött ablakot újságpapírral 
tömték be. A por miatt az 
uzsabán,·ai ,·asutasok n1ár ír
tak a KÖJAL-nak is. de on
nan sem adtak választ. 

Vzsabánya-alsó megállón 
nincs por, csak i,ízhiány! A 
kútban ugyan van elég víz, 
de nem éri el a lcre;;ető s.�ívó
cső. A motor levegőt szív, víz 
helyett. A csövet meg kellene 
toldani egy méterrel. 

Véleményünk szerint a vas
útnak kell orvosolni a panaszt, 
hiszen az uzsabányaiak kérése 
jogos és nem tűr halasztást. 

Bognár Károly 

* 
- TANMúHELYT KAP-

NAK a hatvani fíltöház fiatal 
szakmunkástanulói. A munká
latok megkezdödtek és a mo
derniil felszerelt létesítményt 
össze! már birtokba is vehe
tik az ipari tanulók. 

* 
- Légpárnás vona.t tervezé-

sét kezdték meg Amerikában. 
A 100 utas befogadására alkal
mas jármű óránkénti sebessé-
ge eléri az 500 kilométert. 

* 
- TÖBB MINT 85 OOO k-iL-

lönféle vasúti jármű.vet ex
portált eddig az NDK. A leg
nagyobb ügyfélnek, a Szovjet
uniónak a napokban adták át 
a 10 OOO. vasúti kocsit. 

Új könyvtár létesült 
Kecskeméten 

* 
- Túlteljesítették elsó félévi 

tervüket Aszófő állomás dol-
gozói. Kocsi tartózkodásnál 

A Kecskeméti MÁV Műve
lődési Otthonban 70 ez2r fo
rintos költséggel új könyvtár 
létesült. A régi, szűk, egy he
lyiségből álló könyvtárszoba 
helyett ma tágas, szabadpolcos 
rendszerű helyiség külön ol
vasószobával \-árja a vasutas 
dolgozókat. 

A könyvtár hivatalos átadá
sára június l-én kerlilt sor. A 

házi ünnepségre meghívták 
Szakcnyi Károly SZOT�Jijas 
írót is, aki egy író-olvasó-ta
lálltozó keretében elbeszélge
tett a könyvtár avatására meg• 
jelent vasutasokkal. 

A szabadpol<:<>s könyvtárban 
3200. kötet várja az olvasókat. 

D. Tóth Sándor 
könyvtáros 

103,95, kocsikihasználásnál 
102,85 százalékos eredményt 
értek el. 

* 
- NAGY AKTlV A f:RTE-

A Komarov-brigád 

KEZLETEN vitatta meg a 
debreceni járműjavító üzemi 
pártbizottsága a szakszerveze
ti munka hatékonyságát. Az 

értekezlet megállapította, hegy 
a műhelybizottsá,gok önállósá
ga növekedett és eredménye
sebbé vált az érdekvédelmi 
munka is. A megbeszélésen 75 
gazdasági és mozgalmi vezető 
vett részt. 

* 

A ceglédi fűtóháznál 1966 ta
vaszán alakult meg az akkor 
8 főből álló brigád Kenéz Bé
la, az egykori válogatott bir
kózó vezetésével. Célul tűzt2k 
ki a szocialista brigád cím 
megszerzését. Azóta két esz
tendő telt el, s a brigád ez év
ben már megszerezte a zöld
koszorús jelvényt, a vele járó 
oklevéllel együtt. A kollektíva 
1967-ben felvette a hósi halált 
halt Komarov szovjet űrhajós 
nevét, s azóta Cegléden min
denki az elismerés hangján be
szél róluk. 

Kenéz Béla, Orosz Ferenc és 
Tu!ik Ferenc többszörös kivá
ló dolgozó, de eredményes 
munkát végez Nyújtó István 
és Sá,gi István is. A brigád 
tadjai közül ketten el végezték 
a �villarnosmotor-szerelő tan-

Egy pénztáros kevés 
Sümeg állomáson hosszú 

éveken át két személypénztá
ros dolgozott, akik nappal fel
váltva dolgoztak. Az éjjeli vo
natokhoz - mint általában a 
kis forgalmú állomásokon - a 
forgaLmi szolgálattevő adta ki 
a jegyeket. 

Pár héttel ezelőtt az egyik 
pénztárost Révfülöpre helyez
ték harmadik jegypénztáros
nak, s így Sümegen csak egy 
pénztáros maradt. 

Véleményünk szerint ez az 
egy dolgozó nem képes jól el
végezni a munkáját. hiszen 
Sümeg állom.ásnak elég nagy a 
személyforgalma. 

A SZERKESZTŐSÉG ÜZENI 

Perlaki Gyula, SopTon; Szlládi 
Sándor, Szeg<ad; Bognár Károly, 
Dancs József, Tapolca� Volosi
novsz.k:i János, Debrecen; Fábl.án 
Pál, Cegléd; Foki István, Bp ; Be
hán Rózsa, Antal József, Bakó Já
nos. Miskolc; lVlolnár Arpád, Fe
rencváros; Boldi2lsár Gyula, Békés
csaba ; Kiss Lajos, Alsóőrs; Maróti 
István, Szombathely; Tóth János, 
Nagykanizs.a : Szücs Ferenc, Hat
van ;  Leveleiket lapurik anyagához 
felhasználjuk. 

Madaras Vilmos, Nagykáta: Bor-
véth János, Kaposvár:  Leveleiket 
Illetékes helyre továbbítottuk. 

MAGYAB VASU'lAS 
a Vasutasok Szakszervezetének 

lapja 
Szer1tesztl a szerkeszta bizottság 

Föszerkeszta: Gulyá.s Jánoe 
VelelOs szerkes-ztő: Vts1 Ferenc 

Szerkesztaség: 
Budapest. VI .. Benczúr utca 4.1. 

Telefon. várost: 229-812 
nzem1 19-'I? 

Kiadja 6s terJesztl a Népszava 
Lapkiadó Vél'alat. Budapest. Vll •. 
Rákóczf ót 54 Telerc,n : 224-810. 

F"1elas lóadO: Gábor MAnon. 
a Népszeva Laoldadó 'Vállalat 

tqazgat61a 
Csekk�z!'lmlas'ZAm: 15.915 OCU-R 91 

Szikra "'1pnyomda 

folyamot, egy dolgozó ebben 
az évben érettségizett. 

Nem.csak a munkában és a 
tanulásban tartanak össze, ha
nem szabad idejük egy részét 
is együtt töltik el. 

Fá.bián Pál 

� állumásvizsgálnt ötös 
Miskolc-Gömöri pályaudva

ron június 5-én tartottak ál
lomásvizsgálatot, s az ered
mény : ötös osztályzat. 

Az elmúlt évben élüzem cí
met kapott állomás kollektívá
ja ma is eredményesen és di
cséretesen dolgozik. A teher
vonatok menetrend szerinti in
dításánál. 7 8,25, a kocsi tartóz
kodási egységidőnél 99,39, a 
teherkocsik raksúlykihaszná
lásánál pedig 103,65 százalékos 
eredményt értek el. 

Behán Rózsa 

Kiállítás Dunakeszin 
A Dunakeszi Járműjavító 

József Attila Művelődési Há• 
zának képzőművészeti szak
köre rendezésében színvonalas 
festménykiállítás bemutatására 
került sor. 

A Jdá!lftást amelyen 
meghívottként Gyökössy 
Zsombor festőművész műveit 
mutatták be, - sok érde'klődő 
jelenlétében kis ünnepség kere
tében K. Veress András� a 
Művelődési Ház igazgat,.,ja 
nyitotta meg. 

A kiállítóteremben látott 
olajfestmények és grafikák a 
művész edd: -i munkásságának 
legjelentősebb alkotásai közül 
valók. Nagy tetszést arattak a 
természet szépségeit híven áb
rázoló tájképei. 

Szónyi Lajos 

- Nemzetközi brigádérte--
kezlet Hatvanban. Hatvan ál
lomás November 7. szocialis
ta brigádja a kassai vasutasok 
részvé1jelével brigádértekezle
tet tartott. A közös megbeszé
lésen az elmúlt évi párosn,r
seny győztesének - Kassa ál
lomás kollektívájának át
adták a vándorzászlót. 

* 

- IDŐS VASUTAS ÖZVE-
GYET SEGlTENEK. A bicskei 
vasutasok felkarolták és segí
tik özv. Darvas Tivadarruít, 
egykori bicskei mozcwnyvezetá 
özvegyét. A vasutasok felvált
va látogatják a magatehetetlen 
nénit, élelmet visznek neki ér 
rendbeteszik a lakását is. 

* 

- önkéntes véradónapol 
tartottak a GySEV igazgatósá
gán. A véradásra megjelent 51 
vasutas 15 liter vért adott. 

* 
- ÜNNEPÉLYESEN BÜ-

CSÜZT ATTAK hét nyugdíjba 
vonuló dolgozót Nagyka>nizsa 
állomáson. Az idős vasutasok 
munkáját Tóth János szb-tit
kár méltatta, majd átadták a 
munkatársak és a szakszerve
zet ajándékait. 

Lakáscsere 

EICS<!rélném dombóvári 1 
szoba összkomfortos I. eme--leti 1,a1cásomat budapesti la-
kásra. Erdeklődnl lehet telef<>
non: 220-660 311. mellék. 

- Elcserélném bud;d, földszin
tes. központi fGtéses 1 sobaf 
teakonyhás (beépített kamra) 
lakásomat nagyobbra. Erdeklőd
ni lehet : 228-819-es telefonon. 

- Elcserélném egy szoba+ 
személyzeti szoba, komfortos 
társbérietemet, szoba-konyhás 
lakásra. Szeghy Gézáné, Bp. VI., 
Rudas László u. 85. v. em. 18. � 
dek)ódni lehet: 1�12 óra között. 

•. -
Ofcs6n, kényelmesen ismerkedhet meg az ország 
legszebb tájaival és városaival, ha részt vesz az 

I B U S Z = T I T  
kedvezményes hétköznapi és hétvégi országjór6 
autóbusz-társasutazásain 

• Változatos programok 

• Fél naptól nyolc napig terjedő országjárások , 
• Különjárati buszok bérbeadása 

felvilágosítás és jelentkezés valamennyi 

I B U S Z  
utazási irodában. 



A kol lek�ív szerződés értékelése 
az elnökség napirendjén 

A V A S lJ T A S O K S Z A K SZ  E R V E Z E T É N E K l A P J A 

A szakszervezet elnöksége 
augusztus 2-i ülésén a közgaz
dasági osztály előterjesztése 
alapján megtárg)'alta az 1968. 
évi kollektív szerződés érvé
nyesülésének eddi� tapaszta
latait. Az alábbiakban részle
teket közlünk az értékelésből. 

érvényesülését nem sikerült 
maradéktalanul biztosttant. Az 
akadályozó tényezők között 
találunk olyanokat. amelyek 
értelmezési problémát vetnek 
fel. míg mások végrehajtását 
objektív akadályok gátolják. 

Értelmezési nehézségek ;e
lentkaztek például az utazó
szolgá.lat dolgozói részére meg
állapított éves munkaidőkeret 
havi bontása körül. Egy-két 
igazgató�ág a helyileg meg
állapított haVi munkaldőkere
tet maximális igénybevételi 
lehetőségnek tekintette, s így 
akadályát látta az utazók túl
munkában va}ó foglalkozta
tásának. Ugyancsak értelme
zési probléma jelentkezett a 
mankópénzre vonatkozó ren
delkezéseknél. A nyugdíjba 
vonuló dolgozók munka alóli 
felmentése is olyan kérdés volt, 
amelynek egységes értelmezé
sét központi állásfoglalás segí
tette elő. 

ben töTténő átheZyezé!eblM . 
volt probléma, amikor it • 
dolgozó munkaköre és munkaa. 
bére is változott, s mégis, a 
beosztási hely változtatására 
adott szabály alaoján akarták 
azt megoldani, tekintve. hogy 
a munkaadó ezt egyoldalú in„ 
tézkedéssel is elrendelheti. Hi
ba volt az is, hogy ciz egyolda• 
lú ;ogos tntézkedések esetéll 4 
helyi sza1cszervezeti bizottsá
got nem vonták be az előzete,. 
táTgyalásba. 
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Az Alkotmány ünnepére 
m Magyar Népköztársaság Alkotmánya 1949. augusz

tus 20-a óta szocialista társadalmi rendünk alap
törvénye. A 19 évvel e,-,celótt törvénybe iktatott 

alkotmány szentesítette azt a történelmi tényt, hogy or
szágunkban győzött a proletáriátus diktaturája, hogy 
minden hatalom a dolgozó népé lett és a népi demokra
tikus állam legfőbb feladata országunk szocialista fej
lődésének biztosítása. 

Ha az események tükrén keresztül vizsgáljuk ezeket 
a célokat, megelégedéssel állapíthatjuk meg: megvaLósi
tottuk mindazt, amit alkotmányunkban magunk elé tűz
tünk - leraktuk hazánkban a szocializmus alapjait. A 
szocialista társadalmi rendszer ma már szilárdan és mé
lyen gyökeredzik egés2. népünkben. 

Az alkotmány elfogadásakor még !gy kellett fogal
mazni :  .,A Magyar NéPköztársaság állama . • •  harcol az 
ember kizsákmányolásána1c minden formája ellen, sze1'
vezi a társadalom arőit a szocializmus építésére." A me
z.ögaulasággal kapcsolatban azt a célt tűzhette ki, .,hogy 
államl gazdaságok szervezésével, mezőgazdasági gép.. 
állomásokkal. önkéntes társulás és a közös munka alap
ján működő termelőszövetkezetek tá.."Tiogatásával előse
gítse a mezőgazdaság szocialista fejlődését." Azóta nagy 
utat tettünk meg a swcialista gazdasági és társadalmi 
rend épfté�ben, népünk anyagi és kulturális felemelke
désében. 

11 épünk szorgalmas munkája nyomán rendre való
sulnak meg terveink. Népgazdaságunk egészsége
sen fejlődik. A szocialista iparosítás eredménye

ként kiépült a nehé.dpar, egész iparunk jelentősen kor
szerűsödött és a népgazdaság vezető ágá,·á vált. Az ipa? 
termelésnek a szocialista nemzetközi munkamegosztás 
előnyeit Is kihasználó további fejlesztése és ko_rs_zerűsité
se az alapja annak, hogy a többi népgaulaság1 agat kor• 
szerű technikai bázisra helyezzük. 

A mezőgazdasá.g szocialüta á.tszeTvez!se ma m�T 
befejezett tény. Kialakulóban van az egyseges te�1elo
súivetkezeti paraszti osztály,_ amel)'. � _m1;111kás?sztallyal 
együtt társadalmi rendünk biztos báz1sat Jelenti. 

A munkás-paraszt szövetség a mező�a�daság !ZO
ciallsta átszervezés..\ve1 új alapokra helyezodott, ��t sz?" ciallsta jellegű osztály szövetségévé lett. Ez_ a szo':'etseg 
ma átfogja az egész szövetkezeti paraszt_sa�<?t, fli�get
lenül attól, hogy a szövetkezeti tagok belepes':1_k el

_
ot_t � parasztság melyik rétegébe.& tartoztak. A szovetke�et1 

életben, az egyes tagok megítélésénél a �ö mé:;t,é� a sz�
cializmushM való hűség, a közös gazdasag e;os_itese, feJ.
lesztése érdekében ,;égzett munka, a 11.ozzáe!t�s. � szo
vetség szocialista tartalma az átszervezés el_ott1 id°':za_k
h-0z képest jelentősen erősödött, a két osztaly sz9c1ahs• 
ta érdekközössé<>ére épül és a népi hatalom szuntclen 
erősítésére, a s�iaUzmus teljes felépítésére irányul. 

m z alkotmány törvénybeiktatásának idején a kö�
lekedés, a vasút éppe-nhogy kiheve_rte a hábor� 
pusztításol;at. Ebben az időben meg csak a ha

ború előtti időszak konzerválásáról lehetett szó. S ma 
már arról beszé!hetünk, hogy belátható időn belül 8;Z utolsó gőzmozdony is elhagy;a vonalah�kat, a va.sut 
törzsh.ál6zatát a legmodernebbül sza-reljiik fe�, _Hegyes
halomtól Záhonyig kiépült a vmamos vo,utlh.aloMt. 

A vasút teljesítménye is roha�osan e1�1elkedik: 19�9-
ben a személy- és teherkocsik szarna meg nem erte el 
az 1937. évi szintet Ebben az esztendőben az elszállított 
utasok száma 141 millió, az áruszállítás men?y�s�ge 4\ 
millió tonna volt. Az 19611-ra tervezett utaslets-am _4�� 
milLió ember, az elszállítandó árumennyiség 115 millió 
tonna. 

Ot'szá.,.unkban minden al�otó tevékenység a dolgozó 
embert sz°olgálja. Nincs munkanélküli5€g, megszünt a 
Iétbizonytalánság, a do! gozók jövedelme évről é,'.re e1!1el
kedik és bővül a nociális ellátás. Gyöke-res valtozasok_ 
történtek egész társadalmunkbtm, az ag·yes tár�da1.m1 
osrtál11ok és rétegek helyzetében, eg,pnd.shoz oo!o vis:::o• 
nyuJ<ban. A történ('lmi váltnzások elvezethettek oda, 
hogy 1968. január l-től áttérhettünk a gazdas�g:rányftá.9 
új rendszerére. melynek egyik célja. hogy eros1tse szo
cialista rendszerünket. gyorsit<;a pártunk és népün� <;é)· 
jának elérését. a szociafüta társadalom teljes fel�o1:te� 
sét. A gazdasá.g! refo•m etőfeltéteLe annak, hoov kulfold1 
versenyképességünk fokozódjon., hogy az_ önkö_ltséq gyor• 
sabban csökkenjen. hog'IJ a készletaazdalkndas lenyeae
sen rac!o11áH8abb legyen. hom1 ,zz életszínvonal emel1:e
dés forrása.! bővebbek legyenek, 

� 
zoclaHsta állP•nun!rnak. miközben teljesíti a pro
letárdiktat(m, történelmi hivatását. fokozatosan 
szaporodnak azok az elemei és vonásai. amelye_k 

már az egyetemes. ö:•znépi államra utalnak. Ezt a feJ
lódést je1zi a dolgozók széle.s tömegeinek részvétele a 
tanácsok út ján az ,mamigaziaatásban, mint népi ülnökök 
az lga�.i�szolgáltatásban. a népi ellenórzé-sben és eio,éb 
társadalmi tevékenvsé�ben. A szakszervezetP.k e,n,re 
töl>b, korábban állami feladatot látnak el. és ez ugyan
csak az állam össznépi vonását erős!tl 

Alkotmányunk ilnnepén büszkén tekintünk elért 
eredményeinkre, ugyar,akkor tisztában vagvui:k a még 
elóttünk �!ló és megoldá�ra váró. nem kevés es ne1;11 Is 
kömwú feladatokkal. Azt Is tudjuk. hogy ezek mmd
anmiunktól sok erőfe,,7.f\ést és munkát. nagy szorgalmat 
kívánnak Lelkesft bennlinket ebben alkotmányunk. szo
cialista államunk alaptör·vénye. mely kimondja, hog-y 
hazánkban minden hatalom a dol�ozó népé. Minden �I
ker. a:-i,I :-iálunk szUlotik. a dolgozó nép javát srolgálJa, 
a dol_gozók életét tesz:i szel;>bé, gazdagabbá. 

1968, AUGUSZTUS 1'7, 

Hellasz földjén 
(2. oldal) 

A kultúra h6za-e a 
Szolnoki 

Járműjavító kultúrháza? 
(2. oldal) 

Paneles épület a 
faszerkezetű fűtőház 

helyén 
(3. oldal) 

A ;ezentés megállapítja, 
hogy egyes gazdasági vezetők 
kezdetben kétségbe vonták a 

kollektív szeTzödés kötelező 
eTejét, nem akaTták elismerni 
jogszabályi jellegét. Főleg ha-
tályát vonták kétségbe, mivel 
szó szerinti rendelkezést nem 
adtak ki a korábbi szabályok 
tételes hatályon kívül helye
zésére. Ezek a negatívumok 
azonban lassanként megszűn
nek, s ma már nemigen vitat
koznak azon, hogy az új vagy 

, a régi rendelkezés van-e ha
tályban. 

Nem lehet azonban ilyen 
egyértelműen pozitív megálla
pítást tenni, ha az egyes ren
delkezések konkrét é1-vénye
sülését vizsgáljuK. Van a kol-

Nehezen sikerült megértetni 
az áthelyezések és a beosztási 
helyváltoztatások közötti kü
lönbségeket. Különösen a hely-

Sem a gazdasági vezetőit, 
sem a dolgozók előtt nem volt 
tisztázott a hatnapostól eltérő 
munkaidőbeosztás esetén a 
szabadság konti_ngensek átszá
mítása. Az e tekintetben ren

delkező táblázatos összeállitá-3 
munkaügyi. miniszteri rende
leten alapul. ·E rendelRezés
ból következik. hogy ha a ki
vett szabadság érintkezik, 
vagy egybeesik a· szabad szom
battal, úgy azt Is szabadság
nak kell tekinteni. 

A másik sokat bírált rendel-· 

(Folytatás a 3. oldalon) 
Miért hallgatták el a 

baleset igazi okát? 
(-4. oldal) 

i 
lektív szerződésnek néhány 
oiyan Tend.elkezése, amelynek ----------------------

_____ __... A� első félév/Jen 
Hatmillió forint 
plusz bevétel 

Nyékládháza állomás dolgo
zói évek óta eredményesen dol
goznak. Negyedik éve, hogy 
túlteljesítik az élüzem célkitű
zéseket. Az első félévben a 
személyvonatok menetrend
szerin ti indításánál, a 93,5 szá
zalékos élüzem szinttel szem
ben 96,49 százalékos ered
ményt értek eL A tehervona
tok menetrend szerinti indítá• 
sát 83,94 százalékra teljesítet
ték. 

árut 5 5,4 mi l l ió tonna 
szál l ított a vasút 

A debreceni igazgatóság nyerte a vándorzászlót 

Az első félévben elszállított 
árumennyiség az 1967 első fél
évéhez viszonyítva 148 555 ton
nával több. Ezzel a többlet
szál!ítással az állomás lw!lelc
tivája több mint 6 millió plusz 
bevételhez ;uttatta a vasutat. 

Nyékládháza állomás dolgo
zói törekedtek a rakodással 
képzett irányvonatok számá
nak növelésére is. Ennek ered
ményeképpen az elsö félévben 
1 097 354 tonnát továbbitottak. 
irány vonattal. Eredményes 
munkájukat bizonyítja, hogy 
helyes raksúlykihasználással, 
illetve a kocsitartózkodási idő 
csökkenté3éVel 2,5 millió fo
rintot takarítottak meg. 

Az elmlllt napokban elké
szült a vasút első félévi mér
lege, megtörtént az igazga
tóságok közötti verseny ér
tékelése. Eszerint a vasút 
55,4 millió tonna árut szál
lított az év elsö felében. Ez 
egyben azt is jelenti, hogy 
elérte a tervezett szintet, ki
elégítette a szállítási Igénye
ket. 

A vasútigazgatóságok kö
zül kimagasló eredményeket 
ért el a debreceni és a mis
kolci igazgatóság. Nemcsak a 
tervezett szállítási előirány
zatokat teljesítették túl, ha
nem a költségek csökkentésé
ben is figyelemre méltó 
eredményeket értek el 

Elismerést érdemel a buda
pesti i gazgatóság teljesítmé
nye is. Különösen figyelem-

re méltó az a törekvés, amely 
a vonóerővel való gazdál
kodásnál jellemezte munká
jukat. Az igazgatóság körül
tekintő szervezéssel és in
tézkedéssel 

mindenkor csak annyi 
vontatójármüvet üzemel• 
tetett, amennyi szükséges 
voU a forgalom lebo• 

nyolításához. 
Ennek eredményeként csupán 
a vontatási szakszolgálatnál 
mintegy S millió foTinto3 
költségcsökkentést ért el. Az 
igazgatóság első félévi kői t
ség-megtakarítása 50 millió 
forint. 

A pecsi vasútigazgatóság 
szállítási előirányzatát a cél
kitűzés szintjén teljesítette. 
Gazdálkodásának eredmé
nyességét tükrözi mintegy 
14 milliós költségmegtakarí-----------------------------, tása. A szegedi és a szombat-

Vasutas szocialista brigádvezetők 
utaznak a Szovjetunióba és az NDK-ba 
A szocialista brigádmozga

lom eddigi eredményének elis
meréseként a MA V vezérigaz
gatósága ez évben 140 szocia
lista brigádvezetőt részesít ju
talomképpen külföldi utazás
ban. 

A szocialista brigádvezetők 
egy 80 tagú csoportja a Szov-

jetunióba, Moszkvába és Le
ningrádba látogat el. A 60 ta
gú csoport pedig a Német De
mokratikUs Köztársas1gba 
utazik. Az NDK-ba látogató 
brigádvezetők Drezda, Lipcse, 
Rostock, Warnemünde, Berlin, 
Prága útvonalat járják be. 

helyi vasútigazgatóság a szál
lítási igényeket ugyancsak 
maximálisan kielégítette, de 
az előirányzott árutonna. 
amely biztosította volna a 
jelenleginél kedvezőbb ered
mények elérését, nem jelent
kezett a területükön. Ezek 
figyelembevételével azonban 
a költséggazdálkodásuk ered
ményes volt. 

Összességében értékelve a 
vasútigazgatóságok munkáját, 
megállapítható, hogy min
den szinten előtérbe került a 
gazdálkodás hatékonyságának, 

eredményességének fokozása. 
Az első félévben 

a tervezett szállítási fel
adatok teljesítése mel• 
lett mintegy 110 mil
lió forintos köllségcsök• 

kentést értek el, 
amely a ráfordítási hánya
doknál mintegy 1,2 százalékos 
csökkentést eredmény�:t. 
Gyakorlatilag ez azt jelenti, 
hogy 1 százalékos önköltség
csökkentés 100 miílió forin
tos megtakarítást eredmén11 zz 
a vasútüzemnél. 

A debreceni vasútigazgató
ság félévi összesített ei:ed
ménye a célkitűzésekhez vi
szonyítva 106,12 százalék. Ez
zel a kiemelkedő eredmény
nyel elnyerték a Közlekedés
és Postaügyi Minisztérium 
és a Vasutasok Szakszerve
zete központi vezetőségének 
vörös vándorzászla;át a ,;ere
já.ró 200 OOO forint ;utalo-m
ma!. 

A miskolci vasútigazgató
ság az ugyancsak kiemelke
dő 105,83 százalékos ered
ményt ért el, amelyért 

vezérigazgatói elismerés
ben és 100 OOO forint ju

talomban részesült. 
A pecsi vasútlgazgatóság 
102,12, a budapesti 101,91. a 
szegedi 100,97, a szombathelyi 
pedig 93,12 százalékos ösz
s.zesitett eredményt ért el. 

A százalékos eredmények 
az igazgatósági mutatókat 
tartalmazzák, A hálózati 
eredményterv kedvező teli€-

---------------------------------------• sítésének hatásaként része-
sült valamennyi vásútlgaz, 

·Élményekben 3azdag vakáció' 

Izgalmas foclcsata a 
(&ipod az 5. oldalon) 

balatoukenesel gyermeküdülő labdarúgó pályáján. 
(Hemző Károly felvétele) 

gatóság teljes összegi! ju
talmazásban. A budapesti 1 

millió 500 OOO, a többi tgaz
gatósá.g 500 000-501) OOO fo
rint összegű szabad prémium
ban részesült. 

Az év hátralevő idoszaká
nak feladatai az edigieknél 
Is nagyobbak. Ahho11, hogy 
biztosítani tudjuk a tervezeti 
juttatásokat, 

mintegy 62,5 millió úmnn 
árut kell elszállltani. 

Ennek érdekében tovább kell 
fokozni a fuvarszerzői tevé• 
kenységet és hatékonyabbá· 
kell tenni a fuvaroztatók mi
nőségi kiszolgálását. 

Amikor az első félévi ered
ményeket pozitívan értékel
jük, a tárgyilago�ság végett 
meg kell jegyezni, hogy az 
első félévi szál!Jtási P]ő
irt..nyzatot azért tudtuk telje
síteni, mert az első negyed
évben jelentős többletszál
lításokat végeztünk. Május
tól kezdve azonban már nem 
tudjuk elérni az elöirányzott 
tel.jasitményeket. Különö�en 
je!entlls a kiesés augusztus
ban Mivel az áruszállítások 
elmaraaása a tervezett bevé
telek kiesését i� jelenti, a 
bevételkiesés szint iével közel 
azonos önköltségcsökkentést 
kell elérni. 
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Népszerűek voltak a politikai iskolák A kultúra báza·e 
Nyolc e::ren r,etlek ré8:::t s:::aks:::erve:reti politikai oktatáso,a 

a budapesti iga:::gatóság területén a szolnoki jlirműja vító kultúrhliza ? 
.A sza.I�rvezeti akti'Visták 

-�987-él8. éVi esti tanfolyamai 
. - a budapesti igazgatóság te
rületén - gazdag, sokoldalú, 
h8S2l11os tapasztalatokkal szol
l!llilt:J,k. Köze! nyolcezer külön
böző szakszervezeti tisztséget 
t>i.aelő és t.ársadalmi aktivista. 
1'ú:es1fü esti oktatásban. Eb
bllt több mint hét.ezret közvet
lenül a szakszervezeti bízott-

ságok és műhelybizottságak 
oktattak. 

Az oktatási év zárása ide
jén több tucat szolgálati he
lyen az oktatásban 1•észt vevő 
füztségviselők m.a,guk mon
dotti:k el, hogy a.z oktatási 
anyagok nagy segltséget nyúj„ 
tottak a lwrszerü szakszerve
zeti munka.stílus kialakítá.sá
hoz. a határozottabb érdekvé„ 

de!mi munkához. 

Elősegítette jog.körük, önálló Kultúrház, olvasom a fóbe- Az 1858-ban létesített üzem 
gyakorl&ának biztosítását is. járat11ál. Jobb oldalon az a századfordulón már Szolnok 

Az oktatási mun,ka sik�ét üzem századik születésnapját forradalmi munkáskultúrájá
nagyba.n elősegítette. hogy sok hirdető márványtábla. Csak nak központja volt. 1878-ban 
tapasztalattal, megfelelő elvi az elöcsarnokig jutok, zárt aj- alakult a híres „VasgyáTi Da· 
felkéstiiltséggel rendelkezett tókat találok, eldobált ép1 t- l.árda" - a szolnokiak így ne
az aJctivisták okta.tá.sát végző kezési selejtet, rendetlenséget. vezték - és az Olvasó Egylet, 
propagandistá.k többsége. Ez lenne a munkásmozga- amelyben 1109 kötet volt. A 
Munkájuk. áldozatkészségük lom szolnold fellegvárát jelen- munkások az olvasószoba 
legjobb példázatát abban ad- tő régi, híres „műhely", a jár- használatáért haVi 30 kraj-
ták. hogy a forduló S2JO].gáiat műjavító kultúrháza? cárt, a dalárdában ,·aló rész-
neMzségei következtében egy- vételért havi 40 krajcár tag-
egy témából tartott máoodik, Szerencsére nem, azaz . . . d1jat ( !) fizettek. 

Szoros kapcsolatban az élettel 
harmadik foglalkozást is az D. Nagy János kultúrház igai- A szolnoki Vasútas Dalko"r 

1 "h„ h l gatótól kapom meg a választ. e so 02 ason ó szorgalommal, _ Az üzem új öltözőt. mos- és az 1892-ben megalakult ze-
aprólék06Sá�I és gondosság- dót építtetett. Az építők.. 3

.6 nekar hangversenyei akkori-A közügyek intézésére vál
lal,;ozó és a dolgozók bizalmá
ból t.evéktmykedő tisztségvi
eelők oktatása. közben kü!önö
s-e11. sok figyelemre méitó ta... 
ptts=talat hal·m.ozódik fel. Az 
oktatási év sokoldalúan bizo
nyította, hogy ha az oktatás 
tartalmas, 57.0ros kapesolatba,n 
va,i a gyakodati élettel, jól 
&ZOlg.ilhatia a tartalmi mun
ka tejlőd éfkt. 

Megnövekedett é1'deklődés 
mer.tett fe;<,ződött be vala-
meitnyi tanfolyam, Az uJ 
Mur.-ka Tö-rvénylcöny·ve, a kol
lel,<fv szerződ,is és a. szal.sze·r
tie:eti szervek bővülő hatás
köre az új gazda.ságirányiuú;i 
rentl.szerben növelte a =k
s::;ervezeti bizalmiale, múhely• 
bizottságok, s�ervezeti bi· 

wttságok tagjai és a társa.dal- g;al. tartották meg. ban esemén."számba mentek. 
mi aktivist • k · dek! · ci,é,sét A két évvel ezelőtt, elkérték a ' 
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• A szaksrerveze1Ii biza.._,..., kultúrház egy részét, fe!vonu- ,.Nagys=erií. hangverseny volt!" 

= ,ere mo osu o s- • ...,_, - írta a Tiszavide'k  1899 J·w1·-
köre, növeh-vő szerepe és fej- és műhelybi.zotilsági titkárok lási épületnek. Az épiLlet azóta us 15_1 száma. 
löd6, karsrerűsödó munkasti- tan.folyamon tört.énö oktatását m<i1' elkészült • . •  Az volt a 
!usa, a szervek közötti társa- eredményessé tette az a se- megállapodás, hogy ha végez- A „vasgyáriak" ápolták leg
dalmi munkamegosztás, a gítség is, melyet a beriileti tek a munkával, rendbehozzák hívebben 1 848-49 hőseinek 
szaksz.ervezeti bizottságok és bizottság a központi vezetőség a kultúrházat. Bíztunk a,, ígé- emlékét, gondozták Damjanich 
műhelybizottságok nagyo\Jb szerveitől és a.pparátusától ka- retben. Hát így állunk. Most elesett vörös sipkásai.nak sír
önállósága számottevő aktivi- pott. A sokrétű oktatási mun- meg . • •  Igen, úgy állunk, hogy ját, a magyarkodó magyartalan 

tást váltott ki. Ert·e legfőbb ka következtében erősödött a Szolnol: megyei Al!ami tpí- világban ők voltak a nemzeti 

bizonyíték, hogy a-z oktat•·- tőipari Vállalat még nem tar- hagyományok igaz ápolói. 
- "'"' és ...,,észsége.sen fejlődött a totta d tt ' t  1919 be d 1 · d 1 • k 

ba.n 1'észt vevő bizalmiak sza'.. 
ve, meg a. o szava • - n a a ar a e sone . 

sza.ks:z'ervezeti birothiágok ön- énekelte el Szolnokon a forra-
ma. megközelítette az ötezret. álló érdekvédelmi és nevelő - dalom himnuszait, majd a 
A szakszerrnreti bizottságok- tevékenysége. A „Vörös MAV-műhely" .,Vörös MAV műhely" pá.ncé!-
nál működő bizalmiaklnak A budapesti területi biwtt-

vonatokat, fegyvereket gyár-
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pas,ztalatainak iigyelembevé- gerendák, padlók összevissza- kegyetlen ,,olt · k . hall képzésben, a szakszlervezeti • eve -,g ga-
telével Jtészfü elő az 1968-69. sága. Ráadásul hálátlanok is tott a gyár, majd az illegális 

m unlka elvei és módszertana, évi politikai oh-tatá.s,t. az építők, mert a járműjavító munka megteremtette a maga 
a,ktuális kérdéseinek tanulmá- tulajdonképpen szívességet tett gyakorlatát: a pá.1-tsejtek a dal-
nyoe.ásá.ban. 1 Kovács Já.nos nekik . . • körben, az önl:épzől<örökben 

...---------------------------- és a. színjátszó csoportokban 

Közös oktatás egy szb szervezésében 

,,A hallgatók szívesen jöttek" 
működtek. 

Az üzem színjátszói az e1-
lenfon·adalmi korszakban a 
műkedvelő előadások százait 
rendezték : 16 operettet és 
csaknem 50 színművet mutat
tak be a műhely munkásainak. 

Vez<?tési, módszertani szem
ponbbóJ is haszmos tapasztala
tokat nyújtott az oktatási 
munka. A területi bizctts.ág 
oktatút bizottsága a. színvona
lasabb sza1=ervezeti mu·nka 
elösegítés-éTe a vasúti csomó
po-ritokon működ-0 leülönbözó 
szolgálati főnöksége/;, sza.kszeT
vemi tisztségviselöi részére 
első ízben szervezett leözös 01<
úttá.st. A 'közös oktatás egy 
szakszervezeti bizotts,á.g szer
vezésében valósult me,g. Az 
azonos beosztású tisztségvise
lők közös oktatása annak el
lenéte srerveződött, hogy gaz. 
da<;á,gi beosztásuk nem a.zo„ 
nos. A legtöbb helyen megér
tették és vállalták a szerve
zeti helyzetből eredő nehézsé
geket. mert felismerték és lát
ó,' k_, _ h_ogy a gyakorlati munka 
azámára több hasznot hoz, 
mint amennyi többlet szerve
zési munkát követel. lgy a 
csomópontokon a szakszerve
zeti bizottságok és műhely
hizott.sá.gok tagjainak oktatá
sa a.z elméleti k.érdések egy„ 
séges éM.elmezésének jó fó
ruma lett. 

. . . 

A csomópontokon az azonos 
tisztségviseló"k összevoo.,,t okta
tásának szervezése közveUen 
gyakorlati hatást tett a szak· 
szervezeti munka javítására. 
Aktivizálta a tiszhségViselöket. 
Gyorsan terjedtek a legjobb 
módszerek Józsefváf'0S, Fe
Tencváros, Bp. Keleti és Nuu
ga,ti, Rákosrendező, Ha,tvan és 
még töl>l> vasúti csomóponton. 

Tapasztalt 
propagandisták 

A területi biwtt.s.ág vala• 
meru,y.i bizalmi oktatását cé
lul tűzte. A bizalmial, ok.tatá
sá.va! közvetlenül a szakszer
vezeti bizottsági és mühelybi
zottsá.gi titkárokat bízta meg. 
A na.gy létszámú szolgálati 
helyeken e munkában a szak
szervezeti bizottság tagjai is 

jelen tó!! részt vállaltak. Ez a 
módszer és a vezető tisztség. 
viselők lelkesedése színvona
las Oh"tatást biztosított. Jelen
tősen hozzájárult a smkszer
,·ereti csoportok, bizalmiak te. 
vékenységének. javításához. 

Hellasz földjén 

UTIJEGYZET I I .  

AZON AZ EGY GTORSVO• 
NATON, mely Mponta Isz

t.ambul és a görög főváros, 
Athén közöllt 36 órás menet
idővel közlekedik. nem sck az 
utas. De azt a néhánya.t is -
hii,lönösen a/.kor, ha a szocia• 
lista 01·szágbó! és Tö,,-ökors;:;ág 
felől érkeznek He!laszba 
,iagyon megnézik. Legalább is 
ezt tapasztaltam. Még a késő 
éjszakai órák ellenére is szi
gorú szemekkel méregetett a 
határrendőr. Jól feltúrta a 
bőröndöket . . •  

- Fegyvert ke,-csett! 

műves a sziklás, köves vidé· 
ket. A kézi ekét egy vagy ket
tő öszvér, vagy apró termetű 
ló húzza. A mesgyék mentén 
és a barázdákban, benzines 
ho,·dókra emlékeztető h:idog
edények láthatók, melyeket 
vízzel töltve. szamaras taligán 
szállítanak ki a siwmjas föld 
öntözésére. 

MESSZE, A HEGYEK KÖ• 
ZÖTl', elfekvő kis íal\•akból 
- naponta rongyos, a.lami:::s
nát kérő gyermekek uándorol• 
nak a vasúthoz és bámulják a 
tovatűnő ideien világot. 

Esteledett . . . s közben be• 
borult. villámlott. Az egyre 
tornyosuló fellegektől a he
gyek kopár búbja olyan volt. 
mintha a sok isten közül vala
melyik jókedvében sapkát 
biggyesztett volna rájuk. A 
2900 méteres, méltóságteljes 
Olimposz, a. mitológiai istenei: 
lakhelye. egy-egy villanás köz
ben azért megmutatta magát. 
Kisdiákkori képzeleteim öltöt
tek testet ezen a 1:>orongós 
nyári éjszakán. Hajlamos vol
tam elhinni, hogy az egykor 
olyan sokat emlegetett Hé
phaiszthosz, a tűz és kovács
mesterség isten által gyártott 
villámokkal Zeusz !őisten do
bálódzik. 

mondja magyarázafüént a gö
t'ög kalauz. Ez a néhány embe-
1·i szó -, mellyel tompítani 
igyekezett az inzultust -, 
alapját képezte a további be
szélgetésnek. Sok haszn-,s ér• 
tesülést szereztem tőle. Elma
irarázta a vonal vasúti. föld
rajzi és gazdasági érdekessé
geit. Az ország területe egyéb· 
T(bit fél.szer nagyobb, mint ha• 
z;ánké. lakója. mégis ke,:esebb 
- 8,B mWió. A Qörög szegény
ség egyt'k oka a.z, hogy a tri• 
let 80 százalékát 11egyek borít
ják és szétes5 szigetvilágból 
tíll. e 1429 szigetből csnk 166 
Za.kott). Hosszú k!lométereken 
semmi nvoma. t:z életnelc. Ahol 
van. ott a kopár hegyek olda• 
lában ka'Paszkodó, egymástól �eJa:bűvöltelJ n.éz.tem a. tű

távol levő. kis települések jel- zijatékot. Aztan oritk multán 
1lik azt. Ember feletti erővel Athénba érkeztünk. A gi:irög 
munkálja meg a görög föld· fö·város vasútá!Lomása csaló-

A miskolci. területi bizottsá.g 
oktatá.si bizottsága az oktatási 
év befejezése után valamennyi 
szakszervezeti bioottsággal 
megbeszélést fo�ytatott. majd 
értékelte az 1967 /68. évi okta
t.ási évet. 

A politikai és szervezési 
munkát elősegítette az oktatási 
bizottságok jó munkája. 
Rendszeresen ellenőrizték az 
oktatásokat és segítették az 
alapszervezetek, a propagan
disták munkáját. A1, oktatási 
év eredményességét Igazolja. 
hogy az alapszervezeteknél 148 

politik4i iskolá.t terveztek 3676 

részvevővel. Ezzel szemben az 
oktatá.si évet 163 politikai isko
lában 4391 hnL!gatóval zárták. 

A Társadalmunk idószer:il 
kérdései szakszervezeti politi
kai iskolán kívül a területi bi
zottsághoz tartozó alapszerve
zetelrnél különböző resrort 
taníolvamokon 2558 aktivistát 
képeztek ki, összesen tehát 6949 

i,,asutas dolgozó -vett részt 7,,-ü.
lönbö:::ó politikai oktatásokon. 

A tel'illeti bizottság megálla-

dást okozott. Még középállo
másna k is kicsi. Néhány vá
gányon bonyolítják le a nem
zetközi és belföldi forgalmat. 
A vasútbiztosítás indu!doros 
készülékkel, a karosjelzö:"' és a 
fővágányokban levő váltók ál• 
lítása vonóvezetél,kel tör,énik. 
Az irodák és peronok azonban 
példásan tiszták. 

Másnap új barátom végig
kísért a városon. A nagy múltú 
Athén, a filológusol,, régészek 
mekkája, a turista álmok neto
vábbja új és új meglepetése
ket tartogat az idegennek, a 
vendégnek. 

MENJVNK VISSZA a rég
múltba: Irány az Ak1'o·polisz -
mondta kísérőm és elindul
tunk a Leoforosz Ama!iszon 
sugárúton át, a műemlékekben 
gazdag, az Athéniek féltett 
kincse, a város csúcspontja, a 
fellegvár felé. Amíg a múlt 
felé Igyekeztünk, nagyon is a 
mában maradtunk. Barátom 
feloldódott, talán a nagyon 
kellemes, gy;,ntával ízesített 
görög bortól, a recinától és 
közlékenyebb lett. 

A Gellérthegy magasságú 
Akropoliszt járva nem tud 
szabadulni az ember attól a 
gondolattól, hogy ezeket a 2400 
esztendős köveket valamikor 
Periklész. P!ato11, E'ltT'ipidész 
és Naw Sándor tapost.ák. Tör• 
ténelem vonul el az ember 
szeme elótt, Az építmény rom• 
Jalban is könnyed, kecses. 
Egyszerre lenyűgöző méltósá
got. döbbenetes művészetet ée 
kedvességet áraszt. Aggasztó, 
hogy a régészek és az UNES• 
CO-szakértók jelentése arról 
ad számot. hogy a Parthenon, 
Athén védöistennójének nevét 

pította. hogy a Társada.Lmunk 
időszerű. kérdései című politi
kai iskolák eredményesek vol
tak, mert olyan témaköröket 
tárgyaltak, amelyek a dolgo
zók tömegeit érintették. A 

hallgatók szívesen jöttek el 
ezekre az előo.dásokTa. 

A fo_glalkozásokon sok olyan 
vitakérdés is szerepelt, amely 
a gazdasági mecha,nizmus re
formjával, az életszínvonallal. 
a kollektív srerződéssel és a 
szakszervezd r. rt1zerepével fog
lalkozott. A hallgatók őszintén 
felvetették azokat a gondokat, 
bajokat, amely�ket munkahe
lyükön, munkájukban tapasz
taltak. 

Az el.'edményes oktatási év 
után minden remény es lehető
ség megvan arra. hogy az 
1968/69-es oktatási évben még 
eredménye.sebben, még sikere
sebben dolgozzanil-k a mis.koki 
területi bizottság.hoz tartozó 
szaksze1:vezeti bizottságoknál. 

Antal J ó7.8Cf 

viseló téglalap alakú, hajdani 
templom, a dór építészetnek 
páratlan remeke már nem so
káig állja a felette röpködő 
lökhajtásos repülógépek okoz
ta rázkódásokat, valamint az 
idő emésztő, legyőzhetetlen 
hatását. 

Lefelé sétálva, pálmafákkal 
díszített tereken át jutunk a 
városközpontba. A Tudomá• 
nyos Akadémia épülete előtt 
egy magas ion oszlop tetején 
Athéne és Apollon szobra, lent 
P!aton és SzólGTatész t,óben
halkult figurái ülnek örök böl
csességet árasztva. 
· Az utca élete különös és sa
játságos Athénban. Meróben 
más, mint nálunk, hol al!g van 
más szerepe, mi1h a fo1·galom 
és kereskedelem levez.?tése Az 
athénieknek élettere a.z utca. 
Este olyan éT'zése van u em
be1'nek, hogy mindenki az ut
cá.n oon.. Benépesednek a.� "ut
ea.p,-esszóle" a.z éttermek. A 
járdákra kiralmtt asztalok kö
ri.il folyik a vidám és hangos 
beszélgetés. 

AKARATLANUL BFLE• 
SODRODTUNK egy ilyenbe. 
Pillanatok alatt sör, bor 1-erült 
az asztalra. Itt kóstoltam meg 
a híi'es pajathakiát, a faszén
tűzön sült bárán11b01·dát. Kitű
nő. Közben az egyik görög fel
hívta a figyelmemet a lát
ványra: a. holdfén11ben csiL!ogó 
Parthen,onra. Valóban élmény 
a látvány, melyet még a Korin
thoszi öböl partján vezető kes
keny vágányú vasút szépségei :  
a. valószínűtlenül kék na1711 
víz és a. sz<izkilométereken hú
zódó narancsligetek sem tud
tak feledtetni. 

Gergely Jözscr 

Több volt ez akkor egyszerű 
kuJ.túrmunkánál. Fáklya volt, 
rejtve beszéltek. 

A szolnokiak ma is Millen
nium.na): hívják a járműjavító 
kultúrházát. A Millennium 
önképző-, Dal- és Zeneegylet 
emléke még ez. 

Az emeleten gyönyörű klub
szoba. Modern, jól felszerelt 
amilyen csak lehet. Alat� 
csaknem hétezer kötetes 
könyvtár. Az evi forgalom 
25-30 ezer kötet. Minden dol
gozó tíz kötet könyvet oll:as 
el évenként? Sajnos. nem !gy 
van. A beiratkozott olvasók 
száma ezer - ebből az követ
kezik, hogy a tagok szépen ol
vasnak -, de a többi ezeröt• 
száz, vagy kétezer munkás? A 
könyvtár ugyanis területi jel
leggel mű ködik :  nem minden 
beiratkozott olvasó dolgozik 
az üzemben. 

N agy mozi 
- ,,kis'' hibával 

A könyvtár mellett van a 
négyszáz: személyes szélesvász
nú moziterem. 

Szép, hogy egy üzemnek 
ilyen mozija van ! Igen, széi: 
is, jó is, de azkrt nem kell 
örüln i !  Ez ugyanis szakszer
vezeti mozi, s a nagyobb kö
zönségsikerű filmeket itt csak 
a bemutató után két·hái-om 
évvel később játsszák. !gy oszt
ják be ide a filmeket. A mozi 
bizony csaknem „haldoklik" 
nincs közönsége. 

' 
Az a szabály, hogy négy 

jegyet váltott nézőnek le kell 
pergetni a filmet. Mi történik 
ha csak két vendég van? A 
rendelkezés szerint kötbért 
fizet a mozi. Nem., nem fizet, 
mert a kultúrház igazgató 
ilyen kor vált két jegyet a sa
ját zsebéből. Olcsóbb! 

A környéken több mint tíz
ezer ember él. Miért nem jár
nak moziba? Már meg.adtuk 
a választ. A rádió, a sajtó fel
kelti az érdeklődést az új fil
mek iránt, aki csak teheti be• 
megy a városba. 

Mibe kerül ez egy négy. 
tagú munkáscsaládnak? 

Számoli.unk áilagjegyet, ez 
darabonkent 8 forint: tizenhat 
forint. összesen 48 . . •  

Vizsgálgatták már „magas. 
szinten" is a Millennium mozi 
helyzetét. de semmi sem vál
tozott. Szomorú . . .  

A kultúrház igazgató iro-
dájában vasútasruhák. Az 
énekkaré lesz, - mondják. 

A kilencvenéves újszülött 

A nagyhírű dalárda ugyanis, 
_1964-ben feloszlott. fgy is, úgy 
1s magyarázzák az ügyet. A lé
nyeg: a.z idei vasúta.mapon 
m.á.r felléptek. 

- A színjátszók? 
- Feloszlattuk a csopoT'tOt. 

Nincs értelme, alig ooltak ffld? 
néhányan. Ott a színház/ • . •  

Vitatlrntó megáilapit4, 
ugyan, hiszen a funkciók nem 
azonosak. De nézzük a szin
háza t. Néhány éve bejárta az 
országos sajtót a szolnoki jár
műjavító teltház akciója. Me&
vet tek egy-egy színházi elő
adást. 

- Nagyon sokba került, 
rossz volt akkoT' 11 azí1'!.hd2 
müsorterve is. 

- Színházbérlet? 
- Az s2b és a. KI:IZ 11eai 

minden évben 25-30 darabot. 
Messze van a. színház • • •  

Az asztalon tervek, rajzok, 
- Mi készül? 
- A gyulat te-rmészettudo-

mányi bemutatóterem min
tájára mi is audi6-vizu<iLi.i 
előadótermet tervezünJc. l-.o.p
tunk rá 100 eze1' fo1'intot. A 
Diesel-oktatásn1U má? hasz
nálni akarjuk. 

Diesel. Ebben ég az üzem. 
A százévesnyi munkafolyama
tokat begyakorlott munkások 
javarészét a dieselesítés fog. 
Jalkoztatja. Dieseljavító mű
hely lesz a régi "vasgyár". 

- Az elmúlt évben in<ir 110!1 
egy Diese! mii.szaki ·munkás
alcadémiánk, majd kétszá.za.11 
jelentkeztek. rá. Az Idén sok
kal több hallgatója lesz. Az 
előadásokat egy kicsit techni• 
kumi előkészítőnek szánjuk. 
Sokat várunk az új munkától. 

Szabad idő-e 
a szabad idő ? 

Július elseje óta minde11 
második szombatjuk .szabad
nap az üzem munkásainak. 

- Dolgozóink fele - több 
mint ezerkétszáz ember - be· 
járó. S:.ajol, �vi;arékas, 
Abony, Tiszavtí1"1wny, Tószeg, 
Újszász, - nagy vasútasköz
ségek. Kétlakiak még mindi;:. 
Nehéz, nagyon nehéz . . .  

Odaállok a kiskapu elé, du• 
daszó után, rögtönzött közvé
leménykutatásra : 

- Mit csinál majd a sza• 
bad szombatjain ? 

- Tudja, nekem mi?tdentlll 
a horgásZl'tt . • •  

- Rendeljen esőt és liozzo'll 
egy kapát, meglátja. • • .  

- Indul ttt eg11 techniktl.111, 
arra 1:észű tök. 

- Tud ultizni • • .  ? 
A találomra megkérdezett 

tizenöt munkás közül még egy 
emlegette a kapát, a maslk a 
kuglit, többen mondták: 
majd tudják mit kell csinál· 
ni. 

Bizonyát'a összegezésre vár 
az olvasó. A kultúra Mza.•e 
a. nagymúltú ,,vasgyári" múve
lődesi ház? 

A lehetőség megviln 

Nehéz a válasz, mert sellí• 
tő jószándékkal inkább a gon• 
dokat kutattam, azokat mond• 
ták el nekem is. - S milyen 
jó érzés az újságírónak, hogy 
nem az eredményekkel - vagy 
a csinált látszattal - akarták 
elkápráztatni, hanem az a 
szándék érzödött; ez a ba;, be
széljünk róla, hogy jóra. vál• 
tozzék. 

A lehetőség magvan, hogy a 
régi Millennium. új tartalom• 
mai, a munkáskultúra hajléka 
Jegyen - méginkább meg)az, 
ha az építők beváltják .su!VU• 
kat -, de . . .  

Az igény és a tehetőség egy• 
sége még nem teremtődött 
meg. 

A klasszikus önművelő for• 
mák fölött eljárt az idó, ez 
igaz. Az üzem munkásainak 
érdeklődés! köre megváltozott, 
mindinkább elótérbe kerülnek 
a szakma! kérdése!<. A diese
lesttés iránt óriási a,z érd„klő
dés, a. azakmat tanfolyamok 
zsúfo!ta.k. 

Nem ilyen megnyugtató az 
üzem általános mtlvelódésének 
ügye. Az iskolázottság ugyan 
évről évre emelkedik, az új 
szakmunkás generációk minő
ségi változásokat jelentenek, 
mégls igen nagy a különbség 
a lehetooég és a való helyzet 
között. 

Aldatlan állapot a mozi 
ügye, a színjátszó csopoM.ot 
sem váltotta fel korszerű, di
vatosabb Irodalmi színpad, a 
színházlátogatók száma is na• 
gyon kevés, a könyvtár oJva• 
sottságának megoszlása Is el
gondolkodtató, a szakkörök Is 
„pötyö�ek", - ellenbe11. igen 
nagy úr az ulti is s kuglf.. 

Tiazaf LaJol 
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Gazdaságos munkára törekednek 
Nagykanizsa állomáson 

Huszonegyen 

vizsgáztak 

Szeged állomáson már ha
gyománya van a Szakma ifJú 
mestere mozgalomnak, s év
ről é'(re több fiatal kapcso
lódik be e nemes versengésbe. 

1 
Ebben az évben !l9 KISZ
korú !ialal küldte el nevezé
sét, s közülük 21 -en tettek 1 

eredményes vizsgát. A vizs- 1 
gázók közül hatan erték el 1 
az arany, hárman az ezüst 1 
és hatan a bronz fokozatot. A 
többiek pedig oklevelet kaptak 

A főnök libái 

A ·nsúta.s dolcowk keresete, részesedési alapjuk nag
•aca. a vasút bevételeitöl. üzemének gazdaságO!ISágától fün. -
Ez alt..!li.nos követelmény, de csak hasznos lehet, lr.< konkré
tan is toglalkozurk vele m.inden olyan szolgálati helyen, ahol 
a dolgozók közvetlenül is elősegíthetik a bevételek emelkedé
iél, a gazdaságosabb munkát. 

.,Csak a.kkOI' vehetünk a, nizmu, el1,eit, kövelel.:né-
tálból. ha előbb teszü n k  is be- nyeit? 
le . .  ·• - Az utóbbi hónapok- - ős:tön::ésünkre a= állomás 
ban Varga László állomásfő- 17 swciaHsta brigádja, a gaz
nöi. gyakran beszél t  erről dasági, forgalmi munka javi
Nagykani.zsa állomás dolgozói- tására, tett felaja nlásokat -
nak, serkent,·e őket az ered- kezdte Tóth János. - A fe
ményesebb munkára. Szanli lekkel va ló megfeloelö. udva
im.-nár szállóigévé váltak az rias bánásmód, a jol szerve
a,lomáson. ,.Ma, tettünk is a �ett allomási mttnl.:.a tette /e
talba . . ... - mondják az em- hetövé, hogy az e/só félévben 
berek egy-egy eredményes 20,5 szautlékl<al ,w�l,ük ra
tzOl&alat után. k odási eredm,inyeinkei. Ha

Rakva, rakottan 
fordul a kocsi 

Mii1'pedjg a vasúti szolgá
latban ezernl,'i lehetőség kmal
koztk a, bHételek növelésén.>. 
" költségek csökkentésért. 
tgyik helyen e:tl nehez.ebb ki
mutatni, másutt kézzelfogha
tóan jelentkezik. Barhogy is 
legyen a munkának mindenüll 
van fonntk.i ha tasa. 

V1tathatatla nt1l �lo1111ös a 
be�etel forintjai szempo11tjá
ból, ha rakt·a rakottan fordul 
11 kocsi. Nagykanizsán külö
nos gondot fordítanak ene és 
" beérkező tehergépkocsikat 
i:-vors k1untésük után lehetó
·leg rúottan toYábbitják. Vi
sz.ont ügyelnek arra is ho.,, 
idegen kocsikba csak a;, ad.;;t 
utiránynak megielelő expor -
aru kerúljön. S:we en n11üjt
,ak a szállittatólmak mindazo
kat a swl11altatásolcac, melye
ket a: arudijszabás lehetöc,i 
tes:. Miért ne, ha a Nl m<'g
f1:eti?  - fgy például nem te
k.inlik terhesnek a mt'rlege
lesre vonatkozó kíYáns.-ígokat, 
h'szen egy kocsi merlege
lese 60 forintot hoz abba a 
bizonyos „tálba" . . Júniusban 
&49 kocsi mérlegelese , ·agyka
n1zsa állomáson több mint 

L·on.ta 1;;0-160 kocswal többet 
raktak meg állomasun.J.011, 
mint a múl t  éo  azonos idösui
kab<l n. A: eg,es;: kollekttva a r
ra törel;s:,J.. hogy megtartsuk 
a múlt et·i eredményekkel 
kuirde-melt ,.t:lüzem" kitü nte
tésünket. 

Felvilágosító munkával 
Mivel segíti ezt elő a szak 

szen·ezeli bízott.sas? Példattl a 
mun/cat.:édel m i  propaga ndtival, 
felvilágos,tó munkava l. Kim11-
t"1ják h a bioalmial. út1án tu
da.tosit,ák a dolgozókkal, m i
li;en. súl11os anyag, kárt o/coz 
<'gy-eg11 tárgyi baleset. Felhí,·
fák a [igyc;met arra, mennvi
re terhelte az allomas dolgo
zóinak jövő�ni resze.edéset 
!s az idén már e:ófordult ha
rom tárgn balesetük. Ezek nem 
voltak úgyan súl:osak. de né
hány ezer forintot mégis ki
,·ettek a7. allornási dolgo-
7-ók =beból. Sokat segít a 
szak.s1.en·ezett bi✓.ottság a ta
nulásra való mozgósításaval 1s. 
Az elmúlt oktatási .-,·ben 111 
dolgozó végezte el Nagykani
,.sa állomáson a „Társadal
mu11k idös:er-ű kúdése-1· • cimú 
ta nfolvamot és 19 hal]ga'.ó 
viz..sgázott sikeresen üzemi ál
talános iskolájuk nyolcadik 
os,;t.ályában. Javában �zer\'e-

zik már -, amint a titkár el
mondotta - a dolgozók politi· 
kai tájekozotlságát, áJ.taláno. 
műveltségét emelő iskolákat, 
tanfolyamokaL 

- Jelentösen növekedtel. 
feladat,ai11k a mult év azonos 
tdöszak.álloz képest az elsö fél
évben mondotta Varga 
László. - 139-cel több sze
mé!vvonat és 1 1 1 -gvel több 
tehervonat közlekedését kel
lett lebon11olítanunk. Dolgo
zóink kiváló munkalendü
lete lehetővé tette a 74 
százalékos tehervonati me
netrendszerűség elérését. Sze
mélytorgalmun:,at nehezíti 
ugyan a balatoni vonaltelúji
tas, mégis :százzal több vona
tunk közlekedett rendesen, 
mint la\'aly. Bár az átmenö 
kocsik mennyisége jelent&e.n 
megnö\'ekedett. a fél év alatt 
0,48 perccel sikeLiilt csökken
tenünk az egy koc!llira juto 
1 endezési időt állomásunkon, 

Bírnak a dolgozókban 
Szocialista brigádok tagJa 

mar az állomás dolgoz.ama'., 
kétharmad r�ze. A KMP 
megalakulásának 50 é\•for
dulója tiszteletére tett fcla.ián
Lá.saik a munkájuk mi nősé�é
nek további javítására irá
nyulna:{. 

- Nem lesz k&nnvü tel]<lsi
te-niink. a mit t·állaltun.k - je
gyez•e meg az áUo.-n,\s!ónök 
-, de bizom dolgozónk a1'ti
t"ításd ban, a. páruzert:�2elii11k 
ts swkszervezett bizott�qunk 
,egitségében . . .  

A szemé,yvonati mertett·end
s1,erúség egy sui.zsléi.os Ja,·i
t.á.sa a sok bútorszá!lítá elle
nére a t.ehe:·gépkocsik 99 sz..i
lékos rnksúlykih�:tnalása, 
vag1· a kocstigén_ves szállita
�okra Yooatkozó ler\' te!Jesilé
se valóban nem !esz köri ... .,\·ú 
feladat. De - neme. l!ll. l>iz, •. -
tásként. hanem elismerésül is 
mondjuk nehez.ebbet is 
megoldottak mar•Nagykanizsa 
állomá.'K>Il Z. 

Dr. Bán.ldalvy Gynlr. 
(Puaztai Pál rajza) 

Paneles épület a faszerkezetű 

fűtőház helyén 
Látogatás Ferencvárosban - a rekonstrukció 

első évében 
S«áll a por, dóln.e< az öreg 

falak, pucér fagerer.da..'i me
rednek az ég:e - Ferencvá
rosboan uJjászületik a ,asút 
eiryik le régibi> !utőht.za. 
Utolsó napja, L s.zámlálj-a a 
szakst..ervezeti biz..otlság szam
talan érdekes esemiallyt látoli 
irodája is, • .hol Huszár Józuf 
s7.lb-lit,küral beszélgetünk 

- A jö,:ö héte,i idei11le11,N 
epületbe költö�nk - mond· 
ja. - Lebontják a, ré(li irodá
kat, hogy eu-n a helven húz
zák fel a nég,emeletes köz
ponti épületet . . .  

Ból11a Ferenc. a MÁV Ma· 
gasépité6i Fónöi<ség létes1 t
mén� feleló,,e, a rekol'l6trukció 
Iialal i rány1tója t.ervrajzokat 
mutut :  

wt:l. A Ferencvárosi Vonta• 
tási Főnökség az 1 9G3. és a.z 
1966. é,•i munkája alapján k,
erdemelt.e a l\Iiniszte.rtanács 
és a SZOT vör& vándorz.uz
laj.át - tavaly is teljesil:ették 
,·állalúsaikat. Vajon nem hát
ráltatja-e ked\'ezőtlenül a re
konstrukció az idei esz.i.endó 
t.e>nnelési feladatait? 

- Lépten-nl,lomon h.angoz
tatjuk, hOQI/ as: építkezések 
idején sokk.a! elövigváza.tosab 
b a n  loe l l  dolQOzni, mint mtis-
1:or - említi az szb-títkár. -
Ez főleg az utazó sumélvzet· 
re VOIIOtko:lk, hisze-n ők nem 
tudnak ÜQV mozogni, mint 
korá bban. A javftómúhelyek 
dolgozói l a:z; epitke:r.és egyelő
re nem zavarja. Eddig a. 1·e
kon.strukció miatt egyetlen 
bale;;et sem ,•olt, reméljük, 
nem le:;z a jövőben sem. Cél
jaink eléré>liéhez; ez ia ige<1 
leD)-eges! 

ugyaoosa.k 102 száialekra tel• 
je,!tik. Ez a.z ev el;;ó f�leben 

l 05 százalékra „sikerúl t". Le· 
nye,ges pont még az utazósze

. mélyzet egy szolgálati órájá• 
ra jutó kilomé:erterv 101 �zá· 
zalékos t.en·ezett telje.sítése, 
amelyet további 0.8 száz-alék· 
kal teljesítettek túl . . .  

- A Nagy Októberi S:o· 
cialista Forradalon1 50. éi:for
dutója tiszteletére indított 
munkaversen11 1endületét nem
csak átmente1li sikerült erre 
az esztendőre, hanem még fo
ko:ni is tudtuk - füi.i az el
mondottakhoz. az szb-titk.ár. 
- Egy példa : am.í,g l967-ben 
56 szocialista brigádunkban 
ö56Z.eS'en négyszáz.tizenhatan 
dolgoztak, iden már 64 brigád 
versenyez; a szocialista ctmért 
- 633 taggal. 

:iO 000 forint bevételt bizlo:,í- ,--------------------------
tott a vaiútnak. 

- A földszinten kap helvet 
a s=azs=emél11es étkező es me
ltgitő hely/.sé11, a büfe, vala.
mint a 11iz- is olajvizsgáló la· 
boratóriuin. Az első e-melete-n 
ler- a fehér-fekete rend,:ertl 
fü,-dö-öltö,ö, a felső emeletek 
pedig a= irodaké. A központ, 
epii!et tiUtdá.si határideje 1969. 
május 30. szeretnénk ezt az 
id6po�tot betartani. 

A KMP megalakulása 
tiszteletére 

Nem ki\·ánunk újabb sz.á.za· 
lékoa adatokkal hivalkodni, de 
annyit még hadd mondjunk 
el, hogy az év első felébe:n 
sr.énmegtakaritási tervüket 
107,3 százalékra, a Diesel-moz
donyaknál pedig a gázolaj
megtakaritási tervüket 109.8 
százalékra teljesüették. S hogy 
az önköltségc.sökkentés forint
értékéről is hírt adjunk : B 
millió 500 ezer forintot kíván
nak idén me11ta.karita11i, az cl
,ö félévben - nem véglei:,ea 
ad4tok szerint - 4 millió 700 
ezer forintot ta.karít.ottak meg. 

Az ilyen erer;lrnényekre is 
l!O_ndo_lunk, amikor Vargc, 
/.,im:lo állomasfónök.ne-k e.-, 
Toth Já.nosruik, a szakszet'\'e• 
,.eti bizottság li!Jkáranak fei
tertük a kérdé:;f • 

llső Oyékényes állonuís A f>eroencvárosiak a :ICMP· 
�alakulás 50. evtordulóJa 
tisz1e1e\á,e indított mun -a
,·erseny szellemében dolgoz
Mk. Ezt már január 31-é.'l a 
szocialista brigádsz,erzódé�k 
m•őtésekor ha.�úlyozták. 
Majd áprilisban, amikor i8· 
mert� lett a SZOT és a KISZ 
felhívása, a ferencvárosi eso-

- Hoinan valósítják meg 
s ;:yakorlatban az új meeha-

Július 20-án G11ékért11ea állo
mJ.son a két hato.rJ.llomás. 
Kopn,m1ca es G11él:en11es gaz
daság, és szak„zen ezeli veze-

tői értekelték a két határállo
más ködilti munkaversell\' 
1968, első !éle, i eredménrét. 
Az e/só hel11et G11é!oen11es a!lo-

Három - vagy öt év alatt? 

--------------------------- mos kollekttvtija 1?erez:te meg. 
A menet1endszerüsegben a ju-

Nehéz e6ztendok követ:kez
oe-k. Igaz, a ki\ itelez.őic 
a.kik ilyen jelentÖ& !eladatot 
ritkán végeztek - három é,·
L:e tern�tik az épiukezé-eket, 
am a tútóháziak örülnek, ha 
fél e,•tized elmúltá\'al ismet 
1·end le9Z Ferenevál'osben. Az 
egyik legjelentöseob mun,<a. a 
Diesel- és villanymou!ony
:zín építeu igencsak távoli -
a MÁV Te-rve�ö Inté:,et csak 
1968. vé11ére kés=1ti el a ter• 
�/cet: S a ká,z; te.·, ek meg 
nem ielenuk az épttkezés kez
detet ! 

A kollektív szerzödés értékelése 
az elnökség napirendjén 

, 
(Fol11uitás a.z 1 oldalról.) 

... ezes a dolgozók részesedési 
""!egoruiba sorolása, A részesed�i ar�nya - csoportmaximui:uoK - megváltozta-1�.sa !1ataskórünkel meghaladó ><erdes. Mindaddig én·énvben 
va:i, . amis felettes sze.rvek 
maskent nem döntenek. 

A kollektív szerződés neh�ny rendelkezésénél csak 
re�zleg7.s érvényesülésről beszelhetunk. Ma még nem eg11. szer . túllép,k a::: uf4zó dol11o
-n>

t
kna

h 
l az egv 3zolgálatban elto t etö 18 óras maximumokat. A tényleges ok az hogy a fordulókat nem a 12 óra kő

��-_hanem a 18 orát megkö-
lito tartamokra szervezik. 

Iay kevés késés esetén is 
�Yakran túllépik a maximumokat, amelyet pedig kivételes esetekre is felsö határként �za� meg a szerződés. 

Többek között nagy eredmé
nve a kollektív szerződésnek 
�og11 a szakmai okta.tások ide� ft munl.aidőnként rendezte. 
1 

nagvobb leterhelésG szolgáati h�reken azonban ezt ne� tudJák megoldani. s így az erdekeltek szabad idejükb�n v�sznek részt oktatáson. t!114�;'1'm, hogu az oktatáso-
ert. 1aró szabad tdő kiadása, 

•�ltc_:Se11ekbe ütkö:::ik. Ezt a sz�os létszámhelyzettel és az e�·eb szabadságok kladásá,·al in_dokoliák. Csak részben ér
�"n)·esül az a rendelkezés is. ogy a túlmunkáért azonos tar�mú s1.abad !dőt kell ki
a�ni. A megvá.lt:is elmulasztá�,nak oka azonos a fentiekkel. 

_Érdemes említést tenni ar
rol. _hogy a decentralizált hat�!l�öri·el nem minden igazi:aiosag es területi bizottság 

élt Lasaan. halad « közbe11ól
ttisok ku:élesitése, éi s:ol11á
latmentessé11gel is elcétce 
csökkentik " fordulósok mun.
ka;ae;ét. Az utazók tavolléb 
óráit sem állapítottak meg 
300 ora alatti maximumban. a 
túlmunka !elsö határát ugy;,n. 
csak nem szabályozták közep
irányíló s�en·eink. sem a.: 
utazóknal, sem egyéb helye
ken. 

Néhán_v olyan pontja is van 
a kollektiv szerződésnek. 
amelynek érvényesüléséért, 
\ agy módosításáért az eddigi
nél �öbbet keil tenni. Ilyen 
peldául a lúóház-épitkezé
sekhez adandó nagyobb támo
gat.ás, korábban kiadott de 
idejét múlt rendelkezések ha
tályon kívül helyezése stb. A 
megoldásra váró problémai< 
eg11 része meghaladja o vezér
igazgatóság es a s:al,s:erve:et 
hatásköl'ét. A problémák fel
vetése azonban alkalmas arra 
hogy az 1969-70-es évekre 
kötendő kollektív szerződés
ben minden kérdést reális 
alapra helyezhessünk. 

Végkövetkeztetésként az el
nökség megállapította, hogy az 
1968-ra szóló kollektív szerzó
dés kísérleti jellege ellenére 
megfelel a várakozásnak. Ogv 
ha,tá,-o:oH. hog11 a vé11rehaj
tásról a központi ve:etősér,et a, 
legl,ö=clebbi ülésen tájéko::
tatni keLl. 

Az elnökség napirendién 
szerepelt a szaks>.er\'ezet tár
sadalombiztosítá-;i és egészség
ügi·i feladataira. hatáskörére 
vonatkozó határozat-terYezet 
is. Az elnökség a te1·,•ezetet 
határozattá emelte és javaso1-
.ia a központi vezetó.ségnek el
fogadásra. 

goszlav \'asutasok mara<itnk 
alul, a számadás atadásánal 
mmdkét ország vasutasai 
egyenlő eredményt mutattak 
fel, az elöjelentésnél Yiszoni
a gyekényesieknél mutatko
wtt némi lemaradás. 

Az év hátra levő reszében a 
gyé�ényesi ,·asutasok ai: elóJe
lentes mutatóit szeretnék ja,·i
tani és to,·ábbra is azon dol
goznak, hogy a vándor�ászlót 
megtartsák. 

mópon.t swlgálati helyeivel Az eredményekhez 
e-"'.,sutt újabb ,·állalást tettek. méltóan 

Szobo.szla11 Tibor Diesel-
mozrlony .reszortos ímtierbeti az 

Ör'Wll'!óetes, hogy a va.1111-

aprilisi válla�kat: 
lások kollektiv felajá.nl.aroli: 
voltak, amelyek mind a MA V 

.- A fűtöltáz dolgozói fel- mind a tönö.kség erdekeit tűi;� 
113a,nlotta.k, hovll 100 eleq11ton- rözték. Ez persze nem zárta ki 11a, _lci/.ométertervüket 102 .t.:á· az egyeni kezdeményezéseket. za.lekra, teljesítik. Ennek <1.% 

VarfalVí GJ1Ulct 

�pitkezés, flellordulá.s köze
pette nehe:r.ebb dolgozni.  mint 
a megszokott körülmenyek kö-

első félévben 102,4 .tzáza,lélc• 
- A Diesel-motorjavíló mu

ba n teHe1. eleget. Felajánlot-
hel11be-n /;;arabban mások dol

ták _továbbá, hogy az egy do!- ooztak az M62-es és masok az 
gozo m,ozdonyt'a jutó 100 

M44-es mozdonyokon - ern
elegytoI\illa ikilo.métertenüket 

lftj Dévai Vilmos üzemgaz-

-__________________________________ ...::� dá5:. - Előfordult, hog11 az 
t{!'l/1k 'l!Wzdonutípuson dolgo
z�k�k �m oolt munkájuk, a 

Utazik a görögdinnye 
... "" �. . ", 

.. á!_lo�á�on n_�ponta_ föbb vagon dinnyét rak�·ak be és küld n 
kultold1e. A kornyez� t�z-ek . dinnretermésél a székesfehé;ár�

k 

1:tJ�
n 

szallitJa az alloma6ra. 
(Visl Ferenc felvétele) 

többiek pedig u.u11a.nakl,;o„ 
nehézségekkel küzdöttek. A 
szakszer\•ezeti bizottság és a 
gazdasági vezetés kezdemé
nyezésére az év elején a mun
kásakadémián a műhely dol
gozói olyan előadásokat hall
ga.ttak, hogy mindkét tipusu 
motor javítását elsajátíthat
�- �zóta természetes, hogy 
szükség esetén kölcsönösen 
segítenek egymásnak, sót ami
kor a Diesel-javftómúhely
ben munkahiány volt átmen
tek �teni a gőzösöl�höz . . .  

Huszar József sz.b-tit.kár 
beszélgethl ünket 
mondja: 

.:-: A7 idén. oolöban nehéz 
kőrülmen11ek között dolgo
::un.!', De tudjuk, hogy ft:mők
ségilnk a rekornJtrukci6 után 
korszerll és jelentés üze� 
:"�z ': 1:�tna!c, s ez a dolgo
.6ink többséget lelkesíti. S=e
retn.é-nk, Ila ím,ekezetünk 
erednié�yeként_ a, KMP jubi
leuma. tiszteletere indított ver
seny?� - az új gazd.o..,ágirá
ny{�SI rend3..er e!só évében 
- 'U./11/ állnánk helyt, hogy az 
a 1't>rábbi évek eredménvei
he�; a. ferencvárosi fűtőház 
m�ltj6hoz és jövőjéhez egy-
4rant méltó legyen. 

Földes Tarnú 
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Bakancs helyett magas szárú c ipő Miért hallgatták el a baleset igazi okát ? 
Úja/,/, kiegészítésekkel bővült a Vasúti Rul11ízati Utasítás Kétszer folytattak !egyzőkönyvezést, 

. Az elmúlt évben hatályba 
1-,pett Vasúti Ruházati Utaattás 
alkalmazása során számos 
olyan probléma merült fel, 
&melyek megoldása szükséges
nek mutatkozott. Az alábbiak
ban az eddig tett intézkedések
ről tájékoztatjuk az olvasókat. 

A munkaviszonyból ere.Jó 
itövete!ések és a dolgozót ter
helő kártérítések érvényesíté
sének egyes kérdései tárgyá
ban megjelent jogszabályok 
mód06/tották az eddigi gya
korlatot és lehetóség nyílt a 

tartozások lényegesen leegy
szerűsített - fizetési felhívás 
alapján történő - behajtására. 
Ennel. megfelelően kellett mó
dosítani a Vasúti Ruházati 
Utasítást is, hogy az egyen-, 
munlca- és védőruhák megvál
tása, illetve az igényjogosult
,ág megszűnése e.�etén elmu
lasztott visszaszolgáltatás mi
atti követelések érvényesítése 
az el.ii!rásnak megfelelően tör
ténhessék. 

Kedvező intézkedések 
Az Utasítás életbeléptetése 

kiegészítésével. Ez megszün
teti az újfelvételes dolgozól<ra 
nézve eddig fennállott korláto
zúst. Az ilyen dolgozók ugyan
is általában csak hat hónap, 
bizonyos esetekben egy év el
teltével részesülhettek munka
ruha-ellátásban. Most az újfel
�'ételes dolgozók részére is 
azomial ki kell szolgáltatni a 
munkaruhát, ha olyan munka
körben. teljesítenek szolgálatot, 
amelyben. őket az megilleti. 
Leszögezi a módosítás azt !s, 
hogy nyugdíjaso!, foglalkozta
tása esetén az általuk betöltött 
munkakörre előírt juttatást 
1•édőöltözelként, illetve védii
felszerelésként kell biztosítani. 

Bakancsot kapnak 
a segédmunkások 

Az illetékeseknek sikerült 
módot találniuk arra - a csak 
most adódott lehetőséggel élve 
-, hogy néhány régóta húzódó 
kérdés megoldást nyerjen a 
következő évtől kezdódően. 
Horderejénél fogva elsőként 
kell említeni azt, hogy vala
mennyi szakszolgálatnál kétévi 

viselési idejű baToanccsal fog
;ák ellátni a. segédmun.Msolcat. 
Ezzel több ezer dolgozó kíván
sága teljesüL 

A nödolgozók érdekében 
kedvező az a rendelkezés is, 
mely szerint ha bőr-, gumi- és 
halinacsizmára - mint mun
karuhára - igényjogosultak, 
altkor ezek helyett részükre 
megfelelő nói méretű magas 
szárú cipőről kell gondoskodni, 
ugyancsak a jövő évtől kezd
ve. 

Hasonló hatállyal rcndczódik 
a raktá rnolcolc esőlcöpeny-e!lá
tásának k.érdése is. Abban az 
esetben, ha munkaidejük 50 
százalékát szabadban töltik, 
megilleti ö.k:et ez az időjárás 
ellen védelmül adható munka
ruha. 

Ezeken túlmenően intézke
dés történik arra is, hogy az 
egyes szakszolgálatoknál azo
nos feladatokat végz§ dolgozók 
ellátottsága egységes Jegyen és 
töhb munkakörben kiegész.ül 
vagy ,•áltozik az indokolt szol
gáltatás. 

Dr. Horváth Károly 

de az érdekelteket egyszer sem hallgatták ki 

Tóth József 20 éves se
gédmunkás_ a MAV Spítési 
Géptelep Fónökség dolgozója 
1968. június 19-én Nyíregy
háza állomáson csonkulásos 
balesetet szenvedett. A vizsgá
lati jelentés az eseményt az 
alábbiakban rögzíti: 

A balesetért, a vlzsgáló
bizottst.g Tóth József segéd
munkást hibáztatta, mert a fi
gyelmeztetés elhangzása után 
a vágányúthól kilépett, azon
ban figyelmetlenül. a másik 
vaganyon gurított kocsi vá
gányútjába került, holott ele
gendé tart6zkodási tér állott 
rt.>n<lelkezéséra. 

A g6ptelep szakszervezeti 
bizottságának munkavédelmi 
felügyelője különvéleményt je
lentett be, mert szerinte a fi
gyelóőrnek a figyelme széle
sebb körű lehetett volna, hi
szen a guritón szerelvény ál
lott. Végső soron a baleset kö-
1'il!mén.11eit vizsgáló bizottság 
a. baleset okát a MAV forgal
mi és kereskedelmi balesetel
h.áTitó és egészségvédő óvó• 
rendszabály 49. pontjában jog
laltal, be nem. tartásában :Je
lölte meg. Ennyit az első vizs
gálatról. 

rülttel, mind a hegesztő és ti, 
gyelöőrrel szemben a 6, szak� 
osztálynál kezdeményezte 1 

fegyelmi eljárás lefolytatásii♦ 
és elr .mdelte a balesetnek • 
sínhegesztők elótt történő · ok, 
tatását. 

A fegyelmi eljárás vég� 
eredményét mtg nem tudjuk, 
de a hasonló balesetek meg, 
előzését szolgáló főnökségf in, 
tézkedésről már most me"'ai, 
a véleményünk. 

Nem lehet komolyan vennJ 
és fel kell lépni u 
olyan ba.lesetvlzsgálattal szem• 
ben, amelynél a megtörtént 
eseményt elszakítva vizsgálják 
a munkav�gzésre vonatkozó 
előírésoktól, illetve munka
szer\·ezési intézkedésektől és 
a sérült felelősségét helyezik 
-:?lőté1'be, mentt:e a főnökség 
vagy annak egy i1'ánVit6 dol
gozójá.nc.k mtila.�ztását, Jelen 
esetben ugyanis erről van szó. 

után intézkedett kormányza- +----------------------------
tunk a dolgozó nőt megilletó 

.,Az l. sz. sínhegesztó-cso
portnak a munkaideje 5 óra 30 
perckor kezdódött. A 11 .  sz. 
hegesztő aggregátor 6 óra 5 
perckor, a forgalmi engedély 
megadása után, a 8. sz. kitérőn 
megkezdte a munkát. Tóth Jó
zsefet V. L. hegesztó mel
lett, mint csiszoló segédmun
kást foglalkoztatták. A balese
tet megelőzően Nyíregyháza ál
lomástól az l 7l5  sz_ személy
vonat járt ki. A sorompókezelő 
a vonat kihaladására élószó\·al 
a helyszínen figyelmeztette a 
pályafenntartási fónökseg ré
széről - a hegesztők biztosítá
sára - kirendelt figyelóórt. A 
figyelőőr a figyelmeztetést tu
domásul vette és utasította a 
gépcsoport dolgozóit, a vágány
út ellH;gyására. A figyelőőr és 
V. L. dolgozó a IV. sz. őrhely 
irányr.ba léptek ki a vágány
útból, míg a sérült a melegítő 
berer.dezéssel a gázpalack mel
lé lépett ki, amelyet a guritó
vág.i.ny és a fővonal közötti 
ürszelvényen kívül helyeztek 
el, mert a gázpalackot is el 
kellett zárnia. 

A vizsgálatot a szakszerveze
ti központ munkavédelmi 
felügyelősége nem fogadta el, 
hanem újabb vizsgálat lefoly
tatá3ára kötele�te a főnökséget 
megjelölve azokat a szempon
tokat, amel:vet az újabb vizsgá
ht lefc)\'tatásánál figyelembe 
kellett venni ük. Elsősorban a 

mu.n1.a megszervezéséne1� T;ö-
1'itlményeit 1:el!ett tisztázni. SGt 
a felügyelő�ég módot n:,.ijtott 
a főnöksé!l újabb vizsgálat le
folytatásával megbízott �zemé
lyének arra is, hogy elvi irány
mutatást adjon a vizsgálat 
gyakorlati lefolytatásához_ 

A másodszori jelentés alap
ján már azért hibáztatják a 
sérültPt, mert a vágány elha
gyására tett figyelmeztetésnek 
későn tett eleget. !gy nem volt 
irleje é�zlelnl a gurított kocsi 
által közeledő veszélyt, illet
ve, hogy a gurítás által veszé
lyeztetett területet elhagy J:i. 
Joggal kérdezzük: hová kellett 
volna állnia a sérültnek, am.i-
1cc1' a jegyzőkön11vból egyértel
műen kiderült, hogy a gázPa
lackot el kellett zárnia? A pa
lack pedig a kétirányú vonat
mozgás közötti területen volt. 
Vagy honnan kellett tudnia 
·róth Józsefnek arról, hogy ve

szélyeztetett helyzetbe kerül, 
amikor a gurításról nem volt 
tudomása ? Sőt a figyelőőr sem 
tudott róla. Ugyanakkor töb

bE:n vallják, hogy a csendben 
guruló kocsiról ne,m értesUl

&,vermek,gondozási segély rend-
5zeresítéséről. Az idevonatko
zóan megjelent rendelkezés 
szerint a gyermekgondozási se
gélyben részesüló személy ru
ooü:iyeinel. intézésekor ugyan
úgy kelt eljárni, mint a Tcato
nai szolgálatra bevonuló dol
gozó esetében. Vagyis egyenru
háját nem szabad bevonni, ha
nem munkára való jelentkezé
se alkalmával a viselési idót -
a távol töltött idővel - íel kell 
emelni. 

Gyakran pa,oaszkodtak nó
dolgozóink amiatt, hogy a ré
szükre juttatott bakancsot csak 
nehezen, vagy egyáltalán nem 
tudják viselni. Belátva pana-
6ZUk indokoltságát, napvilá,iot 
látott az a módosítás, amely
nek értelmében bakancs he
lyett mc.gas szárú cipővel kell 
cllé.tni az igényjogosult nőket. 

Nagy jelentöségű és dolgo
zóink körében kedvező vissz
hangra talált annak a lehetó
E,égnek a biztosítása, mdy sze
rint az igényjogosultság mi!g
szün.ésekor nem kell visszaad
ni awkat az egyen- és munl.a
ruhá.T.at, amc:lyeknek hátralevö 
t:·iselési ideje a 25 s:::cizaléhot 
nem haladja meg. Ezek a ru

hadarabok tehát térítés nélkül 
mennek át a dolgozó tulajdo
nába, kivételt képeznek azon
ban a szórmés, műszörmés ka
bátok és köpenyek, mert eze
kért megváltást kell fi,:.ztni. 
Viszont a hátralevő viselési 
Időtől függetlenül, szintén térí
tés nélkül válnak a dolgozó 
tulajdonavá a sapkák és a láb
belik. Az utasításnak ez a mó
dosítása nemcsak az érintett 
dolgozó számára előnyös. 
Könni•ítést jelent az Allam
v.:.sutaknak is. mert csökkenti 
az adminisztrációt és teher
mentesili a raktári Jrapacitást 
Természetesen az említett kcd
vezménv csak azt a dolgoz6t 
illeti meg, akit nem terhel a 
ruhamegváltás kötelezettsége. 
Ee:yébként ruhamegváltásra 
kötelezni csupán azt a dolgo
zót lehet. alcinek a munkavi
szon.va neki felróható okból -
például birói ítélet, fegyelmi 
határozat következtében 
szűnt meg, 

Új nyári egyenruha 

A vasutasok kulturált meg
jelenése biztosítására irányuló 
törekvések megvalósulását je
lenti az új nyári egyenruha 
r�nds:::cresltése. A sötétszürke 
szinű, mű.szálból készü.lt nyi
tott fazonú egyenruhát egf!re 
nagyobb számban hordják dol
gozóin'< és a jöcó évben. már 
e ML 1. ilyen típusú ruha ker'.ll 
kiosztásra. Az új  egyenruha .a 
zsávolv öltöm,iél sokkal tet
szetősebb, sz�llő,�bb és lényc
ge«cn drágább. éopen e;:ért ki
\-á;1atos, h,:,iay fokozott e:onddal 
vi:;yá.zzanak rá dolgozóink. 

A fel�•rollakon kívül vi,!to
zott az utasítás abban a vo:1at
kozásban i$, hogy kiegést:ült 
újonnan bZervczi'tt munkakö
rökkel, to\ ábbá előre nem lá
tott ip;.;nyeknck megfelelően 
vált.owtt az cU:,tts, főként a 
munka- és védőruhát illetöen. 

A Hivatalos L�p legközelebb 
megjelenő �zámában ismét ta-
1:.ilkozhalnak az olvasók a Vas
úti r.uháiati Utasítás újabb 

Saját otthonukat 
építik 

Tóth József további mozgá
sát a vágányon kívül állók az 
előttük elhaladó vonat szerel
vénye mlatt már nem láthat
ták. A szerelvény elhaladása 
után azonban megdöbbenve 
látták, hogy Tóth József a gu
rítóvágány mellett fekszik sé
rülten . . .  " 

Az újabb vizsg.ilat Is befe
jezödőtt, de lényegét tekintve 
nem hozott változást a baleset 
valódi okának Tdderitéséöen, 
hacsak azt nem, hogy intézke
désként a főnökség mind a sé-

--------------------------, hettek. mert a kihaladó 1715 

Népszerű az újltómozgalom 

Epülnek a KISZ-lakások 
A debr.eceni építési főnök

ségnél egyre több dolgozó fog
lalkozik újítással, mind töb
ben igyekeznek megoldani bo
nyolult és nehéz termelési fel
�datokat. Ez évben a múlt év

hez viszonyítva jelen tőscn 
növekedett a beadott újítások 
szarna. Míg 1961. elsö félévé
ben összesen 16 újítást adtak 
be, 176 OOO forintos népgnzda
sági megtakaritással, addig 
1968. elsó félévében 40-re 
emelkedett a beadott újítások 
száma, s ezeknek gazdasági 
eredménye több, mint másfél
millió forint. 

Az újítások közül kiemelke
dik a vízszintes talajfúró gép 
módosítása, amelynek népgaz
dasági megtakarítása 620 OOO 
forint. 

Ha a váci vonalon ulazó ki
tekint Dunakeszi Gyúrtelepen 
a vonatból, azt látja, hogy 
a járműjavftó lakótelepéne!, 
tószoms,;édságában szorgalmas 
ke,ek falaznak, maltert kever
nek, téglát raknak. A Dunalce
szi Jármiijai,itó Üzem KISZ
fiataljai dolgoznak közijs erő
vel, építik saját otthonukat. 

- Kö;;;el négy esztendóvel 
ezelótt született meg a gondo
lat KISZ-lakásépítési akció 
szervezésére - \'álaszolt ér
deklődésünkre Dávid László, a 
járműjavító KISZ-titkára. -
Szándékunk az t.·olt, hogy 
könnyítsünk ü;:;emünk fiatal
jainak lakásgondján, s azzal, 
hogy e:::ek az emberek lakás
hoz jutnak, elősegítjük végle
ges letelepcdésül.ct és így szi
lárditjuk üzemünk törzsgárdá
ját i.s. 

Az i>kcióban részt vevő fia
talok legnagyobb része csalá
dos, ma is magas bérű albér
letben, vai;y szülőkkel, roko
nokkal közösen laknak, többen 
ki-izülük nősülés, családalapítás 
előtt állnak és ennek előfelté
tele, az otthon megteremtése. 
A kivitelezési terv szerint hat, 
egyenként 12 lakásos, kéteme
letes há:: épül k�t ütemben, 12 

millió forintos költséggel. Az 
első fázis befejezésekor 36 la
ká5ba már be is költözhetnek 
a boldog tulajdonosok. 

Az építtető fiatalok vala
mennyien KISZ-tagok, 85 szá
zalékban a járműjavító üzem 
dolgozói. 

Az akció szervezése során a 
fennmaradó részben lehetősé
get nyújtottak a vasút más kö
zeli szolgálati helyén dolgozók 
számára Is. 

- Az építkezés kezdeti Rza
kaszában, a korábban MA V
tulajdont képezó 2838 négy
szögöl terület sz<'melyenként 
OTP útján türténó megvásár
lásának lchP!ö�egével, vala• 
mint Tferde Károlynak, a jár
műjavító dolgozójának, mint 
építésvezető Rzakembernek 
rendelkezésre bocsátásával je
lentős segítséget kaptunk egy
részt a vasút .-ezetóitól, más
részt a helyi gazdasági és tár-

(Szönyi Lajos !elv,). 

sadalmi vezetóktól - mondja 
ismét a KISZ-titl,ár. 

Egy ilyen nagy munka be
indításánál előfordulnak azon
ban nehézségek is. !gy volt ez 
a csatornázás engedélyezésével. 
(Ez közvetlenül a KOJ ÁL ha
táskörébe tartozik.) A fiata
loknak Kalmár János képvise
lő, a járműjavító üzem főmér
nöke azonban segített. 

S.i;ónyi Lajos 

Az újítómozgalom népszerCi
sítésében és fejlesztésében 
példamutató munkát végez az 
építési főnökség központja és 
a MA V Gépállomás kolleh.--tí
vája. Az újítómozgalom fel
lendülése is hozzá járult 
ahhoz, hogy az építési főnök
ség első félé,•i tervét 100 szá
zalékon felül teljesítette. 

Ari Isivan 

Munka védelmi kiállítás két . vasúti kocsih1111 
Ünnepélj'ese,i útjára bocsálollák a MÁ V elsö munkar,edelmi mo::gókicillílását 

Július :o-án, kedden délelótt 
a Nyugati pályaudvar postavá
gányán 1/ödönyi Károly mi
miniszterhelyettes, a MÁV ve
zérigazgatóJa. a Vasúti Főosz
tály föbb vezető munkatársa 
és Gulyás Já;io�. a vasutas
szakszervezet titkárának jelen
létében ünnepélyesen bocsátot
ta útjára a MÁV első munka
védelmi kiállítás anyagát be
mutató két vasúti kocsit. 

Egy áll?.ndó mozgó munka
védelmi kiállítás !étrehozásá-

nak gondolatát még évekkel 
ezelőtt rlr. Soproni József. a 3. 
szakosztály tragikusan elhunyt 
vezetöje vetette fel. Ennek a 
kocsinak a megépítését, kivite
lezéset még ő is szorgalmazta. 
S ha elképzelése életében nem 
valósuihatott meg teljesen, el
vég�zték ezt az „örökösök'', 
akik ugyanolyan lelkiismerete
sen, a vasutasok munkája 
iránt érzett felelősséggel vé
gezték, illetve végzik munká
jukat. 

Amint azt C3ete Bálinttól, a 
, ,  ··-� 

Röclönyl Károly miniszterhelyettes Tóth Géza szakosz
tályvezctőhel) etles lúsérclébcn tekintette mea- a kiállítást. 

(I\ITI Folo felv.) 

munkavédelmi kocsi mllsza!ti 
vezetójétöl megtudtuk, a ter
veket Standler Ferenc főintéző 
készítette, a két munkavédelmi 
kiállítási kocsi pedi!( a Duna
keszi Jcírmújcvító Üzem kol
lektívájának a munkája. Az 
ünnepélyes átadás után a gaz
dag kiállítási anyagot tartal
mazó két 4 tengelyes vasúti 
kocsi So.oron. tillomdsra indult, 
majd ezután a GYSEV és a 
szombathelyi igazgatóság terü
letén .,.�zékel". Az ősz folya
mán a kiállítási anyagot a pé
csi igazgatóság területén dol
gozó vasutasok is megtekinthe
tik, ug.vanls a szombathelyi 
igazgatóság után a pécsi igaz
gatósá,i: lesz a soros. A vándor
ltiállítás november 29-én érke
zik vissza Budapestre. 

A munkavédelmi kiállítás 
két kocsiból áll. Ai egyik 4 
tengelyes kocsi tartalmazza a 
kiállitMi anyagot, amelyben a 
vasúti munkák helyes, baleset
mentes végzését tablókon és 
m::>ketteken mutatjált be. a m.á
sil, 40 fé·rőliclyes 1-ocsi filmve
títésre is alka!mas, ohtat6te
remböl áll, ahol mun.kavédelmi 
előadásokat hallhatnak, illetve 
munkavédelmi filmeket láthat
nak az érdeklődök. 

A mozgó munkavédelmi ki
állítás minden bizonnyal ered
ményesen sz::,Jgá!ja majd a 
mur.kavédelmi oktatást, a bal
esetek mege!fü:ését. 

(szj) 

sz. vonat zaja oly nagy volt, 
hogy sok minden más hangot 
elnyomott. 

A MA V pályafenntartási, 
pálya- és hídepitési szakszol
gálat b;ilesetelháritó és egész• 
ségvédé óvórendszabály 6!!. 
pontja értelmében „á!wmás
ban a dolgozóknak úgy kell a 

vágányok közé állni. hogy eg?I 
időben két mozgásban. lév6 
vonat közé ne kerül;c-nek", 
Ennyit az óvórendszabályról 
és ezek után önként felmerült 
a kérdés, ki a felelős azért, 
hogy ilyen eset ne következzen 
be? 

Erről a munkát megszer• 
vező nálvamester biztosan tu
dott ,;olna r..yilatkozni, hiszen 
a munka megszervezése az ó 
feladatát képezte, azonban a 
baleseti jegyzőkönyvezésnél -
nem tudni mi okból - őt mes; 
sem hallgattál� Az ismételi 
vizsgálatok lefolytatasánál fi

gyelmen kívül hagyták a mun
kahely függetlenített csoport
vezetőjének jegyzőkönyvi meg
ha Ugatását is. 

Végső soron teliá.t kétner 

folytattak jeg,Jzőkönyvezést az 
érdekeltek megliallgatása nél
kül a vonatkozó óvórendszabá.
lyok figyelnlen kívül hagyásá• 
val, és ol11an személyek elle-n 
1-ezdeményeztek fer,yelmi eljá
rást, akik az esemény részesri 
ugyan, de nem felelősei egy 
helytelen munkaszervezés so
rán bekövetkezett csonkuuíso& 
balesetnek. Ezek után kétségbe 
vonjuk azon lntézkedé5 ered
ményességét, amely a hegesz
tők oktatására, a tapasztalatok 
levonására irányult, hiszen a 
másodszori vizsgálat sorfo 
sem tárt:ik fel a baleset valódi 
okát; így a hasonló balesetek 
megelőzésére sem IP.hetetL ez 
az oktatás alkalmas. 

Ugy túnifc, hogy a balesPt 
okozói a ténylegesen mulasztók 
elker!ilik megérdemelt bünte
tésüket, és minden marad a 
régiben. Koránt sincs így, mert 
a felelósségre vontfs a szak
szeri:ezet mukavédelmí fel
Ü(lVelösége reszéról megtörtént. 
Úgy �ondol1uk, a tanúlságot 
nemcsak a Géptelep Főnökség, 
hanem más szolgálati !ónök
ségnél is levnnhat.lák, ahol a 
bale�etek valódi okának felde
rítése 1,,lmarad, kitéve ma,1%u
kat a szahálysértésl eljárás le• 
folytatá!ának. 

T. J, 
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Élményekben gazdag 
val{.áció 

Pótol iák 
a lemaradást 

Szeged állomás kollektívája 
az év elsö félévére kitűzött 
versenyfeladatát teljesitette. 
A 9 versenytényező közül csu
pán két tényezőnél volt 
némi lemaradás, a többinél 
élüzemszint feletti eredményt 
értek el 

Nyaraló rnsutasgyerekek között 

Balatonkenesén é a köszegi MÁV-Nevelőintézetben A lemaradás a tehervona
tok menetrend szerinti in
dulásánál 0,4 százalékos, a 
kocsitartózkodásnál pedig 0,6 
százalékos volt. A lemaradás 
elsősorban annak tulajdonít
ható, hogy az első félévben 
a csomópontra a vártnál na
gyobb kocslmennyiség érke
zett. A csomópont dolgozó! 
vállalták, hogy a harmadik 
negyedévben mind a 9 té
nyezónél élüzemszint feletti 
eredményt érnek el. 

Munkavédelmi 

kabaréműsor 

A nagy-csoportosok délutáni fürdözésre indul.na1t 

„Lépc.,óhurut" címmel nagy 
sikerű músoros délutánt ren
deztek a Debreceni Jármúja
vító Múvelódési Otthonában. 
Feleky Kamill, Szemes M1iri, 
Kállai Ilona, Csákányi László, 
Szuhai Balázs és Vay Ilus ko
médiázásainak több mint 600 
vasutas tapsolt. 

A nyár. s vele együtt a va
káció is lassan véget ér. A diá
kok sl.ámára a nyarat ugyani, 
a tanitá.si szünet jelenti. Mint 
minden évben. a tanitás befe
jeztével ez év n varán is bené
pesült a szák.szervezet balaton
J.enesei gyerl)leküdülóje. Kene-
1e amolyan gyermekparadi
csom. Ezen a nyáron llat tur
t1usban, összesen 2520 gyermek 
üdiüt itt. Amint azt Vágó Ist
vcintól, az üdülő ve:r.etőjétől 
megtudtuk, az első csoport jú
nius 8-án érkezett. az utolsó 
pedig augusztus 27�n hagyja 
el az üdülőt. 

Kene&áre turnusváltáskor ér
keztünk. A régiek búcsúkirán
duláson voltak. az újak pedig 
az üdülővel ismerkedtek. Ba
konyi István. VIII. osztályos ta
nuló Sárosdról jött, még wha 
nem járt itt. 

sület üdültet teljesen inayen 
vasutas gyerekeket. 

A Kő.szegen üdülő gyereke!, 
legalább olyan jól élnek, mint 
a balat-0nkeneseiek. Itt nincs 
ugyan viz és a balatoni csóna-

- HaHani már haUotta:m, a 1 
ksne ei ildüLőte!eprő! - mond
ka a 'k� riportalany -. o�
tal-:itárntim kö:ü! n.éJiányan_ 
már ;.írtak itt. Mo�t �e-"lt\!ye
acn i., mer,gyóződhe(ek majd 
41'"rÖ!, iga:-e az a sok ;ó, amit 
ok mondtak. 

- Talán úgy érz.ed, lódlt.ot
tak a.. psjtá,,aid? 

- Nem tudom. Azt mesél
ték, hOfl'J �k a ;áték PS mo
iorcsónakáznt i., !ellet, meg ;ó 

tiLmeket i., láthatunk. 
- Az osztálytársaid nem lö

nitottak - mondja n1osolyogva 
Vágó István. - úgy van, 
ahogy mondták. Van 7 evezóS 
csónakunk és egy mot.orcsóna
kunk. A két hét alatt minden 
csoport többször is csónakáz
hat. S ami pedig a játékokat 
illeti, abban igazán nincs hi
ány. 

A kenesei gyermeküdülő ki
túnóen felszerelt létesítmény. 
Ebben ai évben egy új, 400 
ezemélyes tarsalgóval bővült az 
üdülőtelep. A gyerekekre és 11 
undre 34 n,cvelö, az egéusé
acs táplálkozásra és pih,cnésre 
2 on,os üfll!el. Az ellátás is ki
túnó, tehat minden feltétel 
edott ahhoz. hogy a két hét 
aondtalanul. boldogan teljen el. 

A Balatontól messze esik 
1..�yan Kószeg. pantO<Sabban a 
l-:öszeg! MAV Nevelőintézet, de 
Vidámsá�ban, jókedvben itt 
5!0CS hi:íny. 

- Intézetünk fl.Ötlendékei( 
i'yenl:or nyáron. csalá.dokho::; 
a.djuk, ki-ki hauiutazik szülei-
1!ez - informál bennünket 
.f!ortolán11i Elemér igazgató. -
Az „árván" hagyott falak kö· 
,ött 10 év óta minden év n112• 
f"til't „ Vff�lf(f.-; Bizto.c:itó �OUP.• 

,,,. . 
' 

� :  � ,.,.•<" ,":'"'lf:1&-

:1·,� .. 

..lZHK az u:csonna 
(Henu;ö Károly felvételei) 

kázás, de c30dál11tosan szép 
Kós;:eg vídéke. 1\-linden csoport 
bebarangolja a környéket. A 
páratlan történelmi emlékú 
Jurisics-vártól a szomszéd05 
Yáros, Sopron legszebb múem
lékéig, szinte mindent meglá
togatnak a Kósz.cgen nyaralók. 

A soproni kirándulásra Szol
ga [stt;án.nal, a Va..utas Bizto
sító Egye:;ülct ügyvezeló elnö
kével mi magunk is elki.sértük 
a gyerekeket. 

- Hagyomány már eg11esü
letünkné! - mondja S.tolga 
István -. hogy a.z; eQ'11e�ü.Lel 
tagjainak Ql!ermekeit, minden 
évben mas-mas gyermeket, 
téritésmentesen űdűltetünk. 
Ezen a nyáron két turnusb11n 
�50 vasutas gyermek üdült Kő
szegen. S ha már a hagyom�
nyoknál tartunk, hadd eml1t
sem mei:: hagyomány az is, 
hogy minden csoportot §opron
ba is elhozunk. Annyi szépsé
ge és történelmi nevezetessége 
van ennek a városnak, hogy 
feltétlen maradandó emléket 
hagy minden gyermekben. 
Egyesületünk a soproni kirán
dulás költségeit külön fedezi. 
A MA V Nevelőintézet pedagó
gusaival közösen azon fárado
zunk. hogy a nyári szünet kel-

Játék az intézel parkjában. 
(Hortolanyl Elemér felv.) 

lemes és gondtalan legyen 
minden gyermek számára. 

- A programot mi pedagó
gusok áUít;uk össze - veszi 
át a szót Hortolá.nyi Elemér. 
- Az a cél vezérel bennünket, 
h.og11 a Q'llerekek részére érdek
lődési körüknek megfelelö ;ci
tékos progr11mot d!!itsunk ös::
sze. A 81)0t"t, a játék, 11 ktrán
dul,h és a szórakouí.s eddig 
még kittlnő „gl/ÓQ11módnak" 
bizonvult. 

Szeptember 2-án kezdődik 
az új tanév. A vakációnak te
hát hamarosan vége, de csak 
az ideinek. mert jövőre lehet 
mindent előlr'51 kezdeni. 

Szerényi Józrf,et 

A músoron - amely egyéb
ként a SZOT Munkavédelmi 
Osztályának propagandaműso
ra - munkavédelmi totószel
venyt is osztottak ki a részt
vevók között. Az első díjat -
13 plusz 1 találattal - Gonda 
Arpdd, a gözmozdony;avító 
múhel11 villanyllegesztöje 
nyerte. A győztes totószeh·ény 
tulajdonosa és a munka\•édel
mi velélkedón részt vevők ju
talmat kaptak. 

Volosinovszki János 

Vastaps Belgrádban 
Jugoszlá, iáhan vendég zcrepclt 

a Ki mit tud-gyözles Törek,é t.ánccgyütles 

A belgrádi vasutasok Brankó 
Cvetkovíca múvészegyüttese, és 
a Törekvés táncosok barátsága 
nem újkcletó. ltvekkel ezelőtt 
már mindkét csoport Ve!'ldég
szerepelt a másik hazájában . 
Legutóbb a xvur. vasutasna
pon - a jugoszláv táncoS-Ok 
ismét élvezhették a magyaros 
vendégszeretetet, a kollegák
nak, a barátoknak ltijáró tisz
teletet. Ennek a vasutasnapi 
W?ndégszereplésnek viszonzá
saként ;,mus „égén 60 ta.utl 
múvé�zeti delegáció uta;:ott 
Jugoszufoidba. Tagjai a Ki 
mit tud győ=tes Törekvés népi 
tánccsoport, az együttes zene
kara, énekk,ar4 es szólistát 
voltak. 

Mint két évvel ezelőtt, úgy 
ez alkalommal is nagy sikert 
aratott a magyar népzene, a 
magyar folklór, az izig-vérig 
magyar művészet, népi tánc. 
Nemcsak a Ki mit tud közön
ségét, a magyar nézőket, ha
nem a ;ugos:!áv közönséget i3 
meghódították cs Törekvés 
tánco,aL Kitűnően szerepelt 
az énekkar. az együttes zene
kara, és megérdemelt sikert 
arattak a szólisták is. 

Az együttes három nap alatt 
két műS-Ort adott. Első este a 
Belgrád külső kerületében le
vő Aoola-lleg11 természetes 
,,sz;iklavájatábaf'I" épült 1200 
személyes topcsiderl szabadté
ri színpadon szerepeltek. A 
hűvös, hideg Idő ellenére is 
csaknem „táblás ház" előtt 
léphettek színpadra. A siker, 
a hosuantGrtó tap, éa lll;enzés 

nem maradt el. A magyar ze
ne változatlanul hódit, külö
nösen. ha olyan kitűnő együt
testől hallhatja a közönség, 
mint a Törekvés múvé.-;zegyüt
tese. 

A belgrádi sikerre másnap 
Debeljacsán a Bánát vidéki 
magyar faluban az együttes 
1·áduplázott. A CY<iknem 800 
személyes József Attila Kul
túrotthon zsúfolásig megtelt. s 
kevés olyan műsorszám volt, 
amelyet ne kellett volona két
szer, sőt háromszor ismételni. 

Az előadás ut;in Ládi József 
a Szocialista S1.övetség helyi 
szervezetének elnöke és Vidács 
Mátyás a kultúrotthon igazga
tója külön elismerését fejezte 
ki a színv-onalas előadásért, 
megemlítették, hogy a Törek
vés műsora olyan, vagy talán 
még nagyobb sikert aratott, 
mint az évekkel ezelőtt ott 
szerepelt KISZ Központi IMú
vészegyüttese. 

A sokáig emlékezetes del:el
jacsai vendég.szereplés után az 
együttes tagjai visszautaztak 
Belgrádba, majd utolsó este a 
Brankó Cvetkovics művész
együttes székházában búcsú
to::adáson vettek részt. 

Az a három nap, amelyet a 
Törekvés művészegyüttes tag
jai Jugoszláviában töltöttek, 
méltán reprezentálta a magyar 
népzene és nép! tánckultúrát, 
s az együttes tagjai személyen
ként külön-klilön mindent 
megtettek a sikerért a művé
szileg is magas szlnYonalú ,;ze. 
replésért. (szerényi) 

Arclúv„filmek Dunakeszin 
A heti 44 órás munkaidő be

vezeté!ével fokozottabban elő
térbe kerül a szabadidő fel
hasu,álá�a. Illetve az ehhez 
szükséges feltételek megterem
tése. 

A Dunakeszi Jármu;11intó 
Művelődést Házának 1'ezetöaé
r;e a Ma1111ar Filmtudományi 
Intézettel közösen, archí„ 
filmklubot sznvez. A klub ke
retében magyar filmsorozatot 
indítanak, amelynek műsorán 
m11gyar archívfilmeket vetíte
nE-k. Többek közt bemutatásra 
kerül a I.il11 akácok, Dankó 

Pista. Halálos ta„asz, Embe
rek a havason. c!mű íilm. 

A vetítést seg1ti a szakszer
yezeti 'központ jelentős anyagi 
támogatásával ez évben átala
kíteitt és kétgépes rendszerrel 
szélesvásznú vetítésre Is alkal
mas korszerű filmszínház. 

A filmklubba az üzem dol
gozói közill már az első na
pon sokan kérték felvételüket. 
A művelődési ház vezetősége 
a jelentkezést még nem zárta 
le. Nagy számú igény esetén 
tervbe vették még egy sorozat 
beindítását. 

Apa és fia 
Besúlsz te, fiam, atomr-eaktcrrról, 
meg különös, új gépekrú! nekem, 
mik - mondod - az ú3 vtlá.got ;ele-ntik; 
én. csak, tudod, az ekét ismerem. 

Nem érte-m én meg furc//4 monaatai.d, 
tanulni is már elfáradt Q.{11/am; 
negyven éve já.rom 11 bará.zdá.kat, 
, a régi gondnak, bizon11, nyoma vafl.. 

Apámtól én csak mesét hallott11m, mi 
ujlloz, oolólloz közelebb se  vitt. 
A csodákat ti a földön teremtitek, 
, rakétátok az égbe fölröpit. 

Bű.!zke rogyok rád; de szé!711e-nkezem i.a 
kicsit, hogy így elmaradtam _tőled. 
ELm.aradta.m? - Nem. ml'geloztel engem; 
versenytársa 001111 te mar az időnek. 

Fazeka LaJIII 

Szantód, vasutasüdülő 
'éhá.ny év óta a szántódi v�út� ��ül�n és a területen 

levó SZOT kempingben családos udultet_es folyik. .Eu:ecY 
turnusban mintegy 240 beutalt, fclnött es gyerek elven U 

üdülés örömeit. 

A na.gy melegben fürdés után is jólesik egy kis hideg zuhany. 

l\líg a gyerekek a Balatonban, a felnóttek inkább a parkban. 
a kényelmes nyugágyakban napfürdöztek. 

('.'isi Ferenc felvételei) 
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Bef ejezódött a „ V asútas Kupa" A sportrepülő hármas győzött· 
labdarúgó torna Kényszerleszállás o vasúti 6rh6z mellett 

• 

A wsut:as labd.arúgó-esapa
tok között 1965-ben a vasutas
napi ünnepségek keretében 
rendeztek lile€ először a „Vas
utas Kupa," labdarúgó tornát. 
A kupa n.épszier(i5lé.ge annyira 
]i'egnött a vasutas csapatok 
körében, hogy 1968-bain az ed
digi 11114korla.tt6l eUéróe-n há
rom C.90portba.n kellett a. tor
nát megrendezni. A reállisab-b 
eredmények érdekében a mér
kőzések lret:foroulós j�l 
kerültek meg,:endezésre. tgy 
egy-egy csoportban minden 
csapat a saját pályáján is ta
lálkozott a csoport összes rész
ye,·őjével, élvezve a hazai 
palya előnyeit. 

A szervezésnél az N13 II-es 
csapatok mellett lehetőség 
volt -néhány NB III-as va.s
utas csapat szeTepelteté&ére is. 
A csoportbeos7llás annak fi
ro·elernbe vételével törlént, 
hogy a csapatok lehetőleg a 
bajno�tól eltérő beo6ztás
ban szerepeljenek. 

Az 1966. évi „Vasutas Ku
pa·· végeredménye: 

A-csoport: 

1. SZlékes,fohérvári 
Elore 

2. Debreceni VSC 
3. Miskolci VSC 
.4. Sz.clnoki MA V 
&-csoport: 
1 .  Do:nbóvál·i VSE 
2. Pécsl VSK 
3. Szegedi VSE 
4. Nagykaruzsai VTE 
C-csopod: 
1 .  Gyö:i MA V DAC 
2. Ceglédi VSE 
3. T.:.?Olcai MA V lAC 
·1. Sopr:mi VSE 

MAV 

Az el!ó helyez.ettek 1·eszére 
úmepély� külsőségek között 
került so: a ttsrleletdíjak, ér
m�< és a „Vasutas Kupa11 át· 
adására. 

Rögtönzött családi ünneplés 
folyt minap . a MÁV SpoTtre
pillö Klubban. A MÁV-sport
repülők az elmúlt években -
mondhatni immár hagyomá
nyosan -, szép sikereket ér
tek el a különböző versenye
ken. A mostani ünneplésre 
azonban minden eddiginél na-

1 okot. A nemrég befejező-1 
gyobb teljesítmény adott 

Az OTP Sportfogadási Föigaz
gatósága ugyaruis 3 ezüstkupát, 
6 darab pla,kettet, 135 da;ab 
érm.!t, 3 da.Tab na.gy és S ki
sebb mé,·etű kristá!vvá.Zát 
ajánlott Jel tisztéletdl; cím.én 
a győztes C5lapatalmak, a leg
jobb g,óllövcknek, illetve a 
legeredményesebb védelem
nek. 

Arval Jözset 

dött vitorlázórepülő-bajnoksá-

1 
gon a MAY-sportrepülők szép 
eredménnyel szerepeltek. A 
standard gépek osztályában 

a győzelmi dobogó mind
három fokán a l\lAV Klub 

tagjai álltak. 
A bajnokság első helyez-ett je 
Iláhner István, a Landler Jenő 

Első a Székesfehérvári MÁV Előre 
Országos Vasutas Kupa tekebajnokságot rendeztek 

Kecskeméten 

megrendeztek az egyem baj
nokságot is. A nagy létszámú 
egyéni versenyzőkre való ie
kinietiel, a versenyt két cso
porib,m, a Kecskeméti MA V 

Jármdjavftó technikusa, a ta
valyi Budapest-bajnokság 
győztese, második Sinka La.jos, 
harmadik K<?se!yák Mihá.ly 
lett. Al< úgynevezett szabad 
c,sztál.yl:>an szereplő két ver
senyzőnk sem vallott szégyent: 
Csonka. 1-'erenc a negyedik, 
Szentvölgyi Tibor a nyolcadik 
helyen végzett. 

A kéthetes versenyen nyolc, 
különböző versenyszámban in
dultak a versenyzők. Az első 
számok tapasztalatai alapján 
versenyzőink új taktikával 
kezdtek repülni. A géppárban 
repülés már éuek óta sikerei 
módszer a. vitorlázórepüló-ver
seiiyel;en. HáhneT, Sinka. és 
Keselyák most hármast alakí
tottak. Ha csak egy mód volt 
rá, mindig együtt repültek. 
Egyikük a7, emelőáramlatokat 
kereste. ezalatt a másik ké
nyelmesen navlgálhatott, mi:; 
a harmadik íigyelhette az idő
járás alakulását, s a mezőny 
többi versC'nyzőjét. A ,·erseny 
harmadik számát már így re
pülték, s ettől kezdve verhe
tetlennek bizonyultak. A pon
tozásban az élre kerültek, s 
mindvégig ott is maradtak, 
egyre fokozva előnyüket. Ter
mészetesen 

nem volt Izgalommentes 
azért a h,Uralévö ldószak. 
Keményen meg kellett dol-

gozni a gyózelcmért. 
A kürt feladatok különbö.i;ő 

nagyságú távrep�lések Yoltak, 
hurok, vagy háromszög pályán. 
Előfordult, hegy nem sikerült 
Yégigrepülnl az útvonalat, 
ilyenkor bizony eg,J-egy lege
lön. vag.v szántón ért Yéget az 
út. S a földre került verseny
ző izgatottan figyelte : melyik 
gépnek -�ikerül nála tovább 
jutni. lg11 járt egy alkalommal 
Keselylí/; Mi/uí.111 i.,. Gyöngyös 
környé:.én szci!!t le. Jó Ideig 

egyetl� gép sem mutatkozott 
a levegőben. Majd egymás 
után hárman Is „leestek" a 
közelében. Már-már megnyu
godott. hogy nem került ve
szélybe pontelőnye, amikor 
megjelent még egy gép, igaz, 
alacsonyan. Szívósan ke,-es
gélt erne{és után, Keselyák pe
dig izgatottan állapitotta meg: 
sikerült Is vagy száz méternyit 
emelkednie. A továbbindulás
hoz azonban ez kevés volt, de 
még egy órányit ott körözött 
a gép a .,nuJlákban", gyenge 
emelésekben, ideges!ive Kesc
lyákot. Végül is kénytelen volt 
leszállni, Keselyák pedig meg
nyugodhatott, a pontelőnye 
megmaradt. 

Más alka.lommal Hcihner Ist
ván egy vasúti őrház mellett 
szlillt le. Hamarosan még kél 
versenyzőtársa ért ugyanott 
földet. Köröskörül a láthatáron 
(enyegetöen növekedtek a zi
vatarfelhők. Ha s,kerülne idő
ben telefonálni Dunakeszire, a 
vorttatógépért, még szárazon 
hazaérhetnének . . .  Háhner az 
őrhátból felhívta a legközeleb
bi állomást, Hort főnökét. Igen 
ám, de az állomáson is csak 
vasúti telefon volt - a falu 
messze. Akkor 

az á!lomlisfönök, - talán 
a MÁY-sportrepülö iránti 
szolidaritásból Is -, vál-
1:i.lkozott 1·á, hogy bcl,ari
kázlk a faluba, i.s elintézi 

a vontatógép kihívását. 
Fél óra múlva. a derék, segítő
kész állomásfónölc jóvoltából, 
motorosgép vontatta Háhneré
ket Dunakeszi felé. 

A MA V Hepülő Klub ver
senyzőinek ragyogó eredmé
nyei bizonyítják, hogy az a tá
mogatá.."> amelyben a vasutas
szakszervcz�t 0s a \·ezérigazga
tóság részesíti a klubot, nem 
hiábavaló. 

Radvá.nyi Zoltán 

A hirös város, Kecskemét 
július 2!l-án és 21-én vasutas 
tekézőket kö5zöntött. Itt ren
dezték meg 13 csapat részvéte
lével az országos Vasutas Ku
pa tekebajnokságot. A háziga7.
da, a Kecskeméti MAV Sport
egyesiilet elnölcsége és tagjai 
mindent elkö,·ettek, hogy ezt a 
ran�os versenyt méltó körül
mlnyek kö7.ött bonyolíthassák 
le. Minden kitűnően sikerült, s 
ez dicséretükre válik a kecske
métieknek. Egyedül talán n 
okozott kcllcmetlenséget - el
sősorban a kecskemétieknek 
-. hogy a. Va.suta.s Kupa öt év 
uta.n ellceriilt Kecsl:emétról. 
Győzött a jobbik csapat, és ha 
(ájó SZÍVVi!l is, de elsőnek a 
J.ecs'cemétiek gratuláltak a 
győztesnek, a Székesfehérvári 
MA V Előre-csapat tagjainak. 

tekepályáján és a Ke�skeméti r----------------------------
Petófi Sportegyesület pályáján 

A kétnapos versenyben az 
első helyei ugyanis a S:;ékes
fehéT-1!-ári MAV Előre csapata 
szerer.te me3 2473 fával. Máso
dik a S:.ob,oki MAV 2460, ht>.r
madik a S::ombathelyi Haladá.s 
2431 fával. 

A hagyományokhoz híven 

bonyolították le. A MA V-pá
lyán Pereces János (Székesíe
hén·ári MA V Előre) győzött 
445 fá•:al, míg a Petőfi-pályán 
Kalics Gy0rgy (Szolnoki i\IA V) 

végzett az elsó helyen -142 fá
val. 

Kézilabdatorna 

Békéscsaba 250 éves fenn
állása és a Békéscsabai MAV 
l:izilabda. s�cikosztcilll 25 éues 
jubileuma. alka.Imából orszá
gos vasutas kézilabda tornát 
rendeztek augusztus 3-án és 
4-én Békéscsabá,1. A nagysza
bású kézilabda-torntn a neYe
sebb MA V csapatok mellett 
pályára lépett a jugoszláviai 
Vulkán Zrenja.nin NB II-e, 
csapat is. 

Keres.kedni kell ! 

K E R E S Z T R E J T V É N Y  
- Ide figyeljen! Szállítson inkább a vasúton. Julalmul 

já.'5zhal a kézihajtá.nnyal, 
(Pu.sztaJ Pál rajza,) 

v,nzlntes : 1. un ót& mondhat• 
1u.k. (Polyt.&W& a. ftlg1őte1es 5; .. 
bl"'.n.) 13. T.a.pl:.lja. u. A vlllamo�
a:·am tesrl. 13. Az Alpok egy re� 
Rce. 18. Lót1év. (el<. hláJ,Y). 17. 
Oráiakövek sulj"egytil!ge. u . . . . 
u:�-r.. kötb-ér l:lUn szóval. 20. Az 
c·ektromos e1;enálhis egysége. 21.. 
�reg. 22. M6rci: azonos betru. 23. 
.-\Ubfi.lm. �4. :Rómél.J 3. jff. Zala me-, 
gyti:I község_ 2s. Az 1148-as sz.a· 
b.!.cL:ii.;tharc t.abomok.a, zo. tdeaen 
o""zct�tclekben úJ. :1. Kis dene
,·tn,-JtA. (ék. • hlá,,y). ;H. Esu.k• 

afrikai varos. 3v. :Munkd.5 EgylcL 
$8. Fekete. fran.ciHu.1. 3�. Téli Cl'i&• 

padék. 40. Naps.:.ak. 41. Háló. 
szatyor. 43. Azono.:; . ml.6.sa�11an;.� 
zó�. o. Nemzetkó:d Olimpia1 
Blcott.<,.,g. tJ. Mulatószó. ts. Egy 
Cutballi.sta néhány e\"vel ezi:?lótt. 
t8. Mozgókép5zínház. tO. Tektn· 
té!y, franciaul. o'l. Az SZTI< előd• 
je. 51. Tengorl em'ős. 52. Több év• 
füediZ �ló növény. mely az el.66 
v1r,g1A.:;. ut4n clpuE.z.tul. M. Vi6".• 
�=aord!tó ! 57. E'.'fY magyar ki· 
rály előneve. Ga. Meztelen emberi 

alak a mtivé:szctben. 60, Tapl.al· 
1<0,0. 61. Hun ál11lt. 63. E,·re P•lt.an 
a huszár. 1:15. A sierei.mt llra S.ti„ 

rög muz:.áJa. 67. Te1·ület.e. 6S . . . .  
Lumpur, auia.1 tovaros. 70. Ya· jon ad 1 11. Dc.lozúi növény. 

1 ilgröleJcs: 1. LeveJö, . idegen 
szósal. 2. A, USA eu•U.:: allamuba 
való. 3. Zóla egyik rei;:l!nyénc� 
elme. i. Elő ellent6te. 5. TcU 
sporteszköz. 6. Kereskcdc.lem, an
golul. 7. Kevert áru. 8. Matema
tika. o. Járunk reJta. 10. Maró 
anyag. 11. . . .  see, kiszárll.oll 
tengeröböl Hollandiában. !�. N6• 
met romantU,;:w. 1ró (1781-1831) .  17. 
Higanyt és l<lórt tanalmazC 
gyógyb.:er (görö;;). 18. H.áromala• 
kú, idegen &zóval. 23 . . . .  osdéra, 
a légkör 1ien magas rcszc. 17. 
Nemzeti Vállalat, 23. Birtokol. 
29. Durva gyopJúból készűlt stö· 
, e�. 32. hz arcon �,. 3.J. Mozg<'-
kony, mozgafüa\ó. 33. Fém. 37 
Vi6Bshan:;:. 39. Nem v1s,. 41. �sz• 
ki.köt.6\.'áros. 42. Római fró, !iizó-
nok. Karthagó nagy ellens�gc. 44 
Jegyezd men jól 1 46. To�1.lágy 
tkerköi:sége. 47. Fli.s, bokros he
lyek. 48. Nem gyáva. 49. A Duna 
me!lék1oly6Ja, névelővel. 51. űre, 
rűd. �2. Francia iró, pub\idsUI 
(18�8-1385). 53. Mesógazda,;ági 
szerszá�. 5�. Védő. 56. A J...-utya 
teszi. 57, A vlzs:r.lnte, 1. folytat.is&. 
50. Dalmáciai város. 62. Suroló 
szers�,m. H. Nem fölé:. 66. Beta
pótlás"'-1 adna. 87. ICetlen a vég,sn. 
89. Német vl&z.onysz6. 71. Kén 
máss>lll1angzól. 

BekWdcndll : vfzat!nle.s t. é• 
folytatásaként a tU,sgöle.;es 57. 

Eeküldésl balárld6: Ul68. szep, 
tember 10. 

Az előzd kereszt.reJtYény hc• 
l.v•• mesfeJthe : Munl<.ald6 csöl<· 
I.entés - kere5"1v<6zleség nélkül 

Kön)'vet 11Y�rtek: Futó Oéta 
Slcsed Rókus állomM, Braz�orottó 
Jenőn�. Bp.. IX" Oyált u. 2 8 
Hontt Attila t6tls1t., Bél■pátrah· 1J 
á.llomás. Ct.anádi J�no,né. 1-Com• 
ló, Petőt! u. 27. Molnár Zoltán. 
Móra, Fcis,ahadulás u. t. 

Laluiscsere 
- BudaJ, sz:ép napos. egy szoba 

kom!ortos, t.anda:.t rendcLkcze:;;Q 
lakásomat �1A V kétsz.obásra cse
ré nem. Tele.fon : 111-430, 16 óráig. 

- Elcscr�l.1lém 2 &z.oba, konyha. 
mellel<hclyJségckb61 álló (filrdö
szoba lehetós6gi:el) MA v lal<áso
mat 1 sz:oba összkomforto� petit! 
lak4sra. Cim : Rónal, B;,. xm., Ma
utner Sá.ndor u. 1::3. TI. 23. €.rdek-
16dni szerdán és &zombaton 11-10 
óra kózölt lehet. 

- Kaposvá.rl, köeponti déU-
felcvéSü I. emeleti két szoba kom• 
fortos sz.ol,lálatt la.k:.ásomat elcse
rélném budapesti hasonló szol· 
gálatl lakásra, kblcWnös mc3-
e,n ez�l. Cím : Hudetz József. 
Telc!on ; ZDZ-633, ú.zeml : 28-72. 

A szerkesztoség üzeni 

Volosmovs.:ld János, Arl István. 

A Hivatalos Lapból 

A lilvatalos Lapból a 6%.aks,er
\'e.tetl blzotu.agok és a dOlb•nok 
tigye.lmcbe ajánljuk a I.uvetkao
l<et 

!:O. s�limból: 1067,>::! 1968. 2. B. A 
fordUlo.&::olgéilatban levó órab:!res 
dol,ozök óra.bC.réne.k módObilasa 
mw1kaldöcsökkentés ei,elé.n. 
· uuJl/11168. 3. A. A MAV Jármtl-

1.av,tó Uzemck meUeu muködd át
\."evó!.zertárak megtzilntetése. 

Jelentkezés gazdasagt mérnöki 
t.o,•�bbképzésre. 

31. suimból 1107t!/106B. �- e. A szalcmai filmoktatás •zabályozá-
sa. 

11.JJ0/1968. S. A. Szertárf6nökség 
elncvczcsének mcgváltoz.t.atá.sa. 

Pályázau !elhlvás az 19118 ési 
bel!öldl és kill!öldt a&p!raniurára. 

3� sz4mból : 109J5!J 1106a. 4. e. 
Bérköltségek közé helyezett illet
mények elszámolása 

115091/1968. Z. B. M•unka.ldöc,;ök• 
l<ent.ésl lntézkedé<'ek. 

11�-"1/1968. 8. F. Vonatldbérók 
utazási naplóinak vezeté�e. 

11ar06án Pál Debrecen; HoHmann IIIAGYAJI \1ASUTA9 
József Vcszprémvarsói:ay, UglyaJ a Vasutasok Sza.Jt&zervezetének Sándor Nnregyb;i.:a; Anlal Józscl lapja 
Mi"1<olc; Várf&!Vl Gyula Gyéké- Szerkefttl a szerkeszti! b!U>tlüg 
nyeb; Kitils Lajos A.1660r:J; BoldJ• Ft'5szerkei?.t6: Gulv,, Já.noe 
2"'r Gyula Békéscsaba, ö,v. Gu- f'elelllo 

�;��=!�Ás�� 
Ferenc 

lyás Istvánné Sopron; dr. BtnL.- Budapest. Vl .. Benuw- u1ca f1. 
faJvy OyuJa szeged; Mark06 József Telefon, '7án>Q: U9-371 
Zal�egerszeg: LcvelcU,ei lapunk KI.adja & �':z� Népszava an A&'iho, fclhaunAJJul<. Laolctadó Vt11alat. Budapest. vu. 

B�rsony 1,,�n AI,,ógöd; Matisz·

i 

R.il<IICZI ót 154 Telefon: 2:!-19 
kó Káro:y S�tora!JaújhelY ; Csu· rarei,,. l<la:ló: Gábo, MArten. 
por Lá.nló Bp. ;  Bel„lY'f Józisef • Nepsr.av:�::::..�.�;d v•na1at 
Szekszárd: Levelelke, Wetél<es Csekl<nlm!As1Am: 75 111& 001-K II. 
helyre t,ovAbbltotwk. S:r:llcra f.apnyomda 

- A debreceni tgaqalósár 
�rUletéu az év hát.ralevó ré
s:r.ében mintegy 8,3 millló fo
rintos költséggel 10 szolgálati 
helyen - többek höiötl Ki,
újszáll.í.:san, Mát<:.,zolká.n. Z.i.
honyban - öltözót és mu,dé,t 
építenek. 

- Nyugdíjasok 'l'alán. A 
soproni nyugd:ijas va utas 
csoport július 18-án 140 réf.z
vevővel kirándulást szervezett 
Tatára. A kefüm1etlen, l.'0611Z. 
idő ellenére is az idős vasuta
sok jól éral.ék 1nagukat és 
rorra vé§ig járták Tata neve
zetességeit, elro.:;orba.n a por
tolók parad:c.,ornát. 

- Enyhülnek a lall.!!,!íOn
dok.. A pécsi iga.z.'Ja t?,;ág eb
ben az évben Do1r.bóváron, 
Kapoavárott, Komlón, N3o")'

kanizsán és BarCSQn Ö<s�zesen 
66 laká,;t adott doigozéi.nsk. 
Ezenki vül Bá tasz..éken 4 lalci.i 
építé,,,ét, Na:gykani.z.sán egy 8 
!.a.kásos, Vili,ányban pedig egy 
6 J;a,kásoo lakó,-pü"et telje; fe;. 
újítását kezdték el. 

- Az őszi forgalom zökkc
nömentcs lebonyolításáról 
tárgyalt a BékéG megyei wi
Htási bizottság. A b!zott.ság 
munkájsiba bevontái'., a me&> e 
legnagyobb vál.:ialal.ail� ve
zetőit is. 

- 20 személyes, kOl'S'l:crűen 
felszcreU munliás�-zállót adtak 
át augusztus 10-én, Ba:atoo
al.mádiba:n, a veszprémi pá
lyafenntartási főnökség VI-oo 
pályamesteri szakaszán. A ki
vitelezési manauit a ve-..,zpré
mi páJyaienntartá.ii főnök.s� 
kőműves br.igá.dja ,·égette. Az 
építkezlés,t határú.dőre fejezték 
be. 

- Térítésmentes vé.-a11óna,, 
pot tartottak Szé'.,es!ehervá
rott, a jármújavító kultúrter
mében. A csomópont dolgoz.ji 
közül 160-an adtak vért. 

- i!:vck óta élénk a verseny 
Za'aegerszeg állomás ,;zocia
lista brigádjai közölt. Az el
múit év első félévéb?n Jlii
háli·:ka Sánd')r i,.zo"gá!attevő 
brigádja szere:!te m� az első 
helyet. Az ez évi értékelések 
alapján pe<lig Palágyi Mi.!dos 
forga'.mi szolgáJatt:?vó brigá,d
ja érdemelte ld a le;:Jobb 
brigádnak járó elli;merést. 

- 30 évi eredményes mm1-
ka után nyugdíjba ment He
gedüs Bé'.a müsz3ki főintézó, 
a békésC6abai pályafennlartá• 
si főnökség c!o1.gaú,ja. 1\lunká• 
ját m:ndig be<:l-ü:ettel v�gezie 
el. segítette. s oovelte a fiata
lokat is. Hasznos társada1mi 
munk:isa Yolt a s.zakszer•,ez,2L
nek is. 

K Ö Z L E M É N Y  
A Duna S.t.i.Ya Adrla Vu,últari.a ... 

ság s.tckesfcbél'vári mubclyében 
1928-ban szakmunkás ,1.tsgi.& tcU 
,1olt tanoncok 40 élles ta1Alkowt 
rendeznek 19GB. szeptember ts�én, 
vasárnap S.céke!.fchéná.rott, Gl O· 
lckczés a pt\l:,:audvar Ul,&.,,�llá.tá 
h�I> iségbcn. 10 órát.öl. SurcteU.cl 
YárJu..'< a taláJkoz6ra az clt.it.tü.nk 
és utánunk , .. égzcU táraatn.kat i.s, 
Rendez:6sé; telefon: 33----0S. 
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a Közlc,kedésl Múzeum 
terü leten, Budapest XIV., 
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Meqközelítheta 25 6s vlll�mos, 
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Nagy erővel folyik 
a ceglédi vonal villamosítása 

A felsövezetékesek eddig 11 O kilométer hosszú mu nkavezetéket szereltek fel 

A VASUTASOK SZAK SZ E R VEZET ÉNEK LAPJA 

SJL 2VFOLYAM. 17. SZAM Ára 40 fillér 1968. SZEPTEMBER L 

Az első félév mérlege: 

Ötvenmillió forint megtakarítás 
Hatékonyabb műszaki szervezés, növekvö gazdaságosság jellemezte 

a budapesti vasútigazgatóság munkáját 
A budapesfi vasútigazgató

tág elsó félévi mérlege, az el
lÓ olyan mérlegbeszámoló, 
amely az új gazdaságirányí_tás� 
rendszer viszonya!, lehetőségei 
közti irányító és végrehajtó 
munka eredményes&égéról, ta
pasztalatairól ad a számok 
erejével megbízható jelzéseket. 
A részletes elemzés a közgaz
dászok a műszaki szervezési 
tnté2lk�ések előkészítésével 
foglalkozó vezetők feladata. 
Néhány jellemzóje és tanulsá
ga azonban megérdemli a 
11Yílvánosságot is. 

a tehervona1-0k terhelése a 
bázisnál 42, a tervnél 33 

tonnával nagyobb volt. 
Ennek következtében mintegy 
ötezer tehervonat indítását ta
karítottak meg. Az egy vonat
kilométerre e.só szállítási ön
költség a személyszállításban 
a múlt évinél közel 10, az áru
szállításban több mint 12 fo
rinttal kedvezőbb, mint a. bá
zisban. Jelentősen csökkent a 
gőz- és villamosvontatás üze
meltetési fajlagos költs�ge is. 

Az előzö évek önköltség 
alakulásánál is kedvezöbben 
alakult a fél év üzemi önkölt
sége. A százelegy tonnakilo
méter teljesítményekre vonat
kozó 

2,5 százalékos javulás 
mintegy 29,2 millió forin& 

figyelm�t? hogy a múszaki 
szervezeSI intézkedések a jö
vőben még fokozottabb gazda
ságosságot biztosíthatnak. 

Figyelemre méltó az a ta
pasztalat is, hogy a dolgozók 
lelkesen vesznek részt a mun
kaversenyben, Kár, hogy a 
gazdasági jellegú vállalások 
pénzbeli értékelését eg11es 
szolgálati helyeken még elha• 
nyagolják. Hiba az is, hogy 
számos helyen a rendel
kezésre álló anyagi ösztönző
ket és jutalmazásokat nem kö
vetkezetesen alkalmazzák. !gy 
nem mindenütt azok részesül
tek nagyobb anyagi elismerés
ben akik munkájukkal lege
red:nényesebben járulnak hoz
zá a nyereség kedvező alaku
lásához. 

A budapest-ceglédi vona
lon nagy erővel folyik a vo
nal villamosítása. A mintegy 
70 km hosszú vasútvonalon 
240 km munkavezetéket kell 
kifeszíteni a vágányok fölé. 
(Ebben benne van a kettős vá
gány és az állomási vágá.n:vok 
hossza is.) A Villamos Felső
vezeték Epí.tési Főnökség dol
gozói az oszlopszállítási, sze
relési és műhelyi munkákat 
úgy �zervezt.!k meg, hogy 

egyszerre több munkahe
lyen kezdtek hozzá a villa-

mosításhoz. 
Azért így, hogy jobban kihasz
nálják a vágányzári lehetősé
geket és a legjobban összehan
golják teendőiket a vonalon 
folyó vágányépítési munkák
kal. 

A vonal villamosítása jó 
ütemben halad, és néhány utó
munka kivételével az év vé
gére a tervezett szakaszt át
adhatják a forgalomnak. 

Eddig elkészült Kőbánya 
teher pályaudvar. Pestlőrinc 
állomás, Pestlőrinc-Vecsés
Üllő között a vonal, Üllő ál
lomás, Monor-Pilis között a 
vonal és Ceglédbercel állomás 
villamosítása. Jelenleg folya
matban van a Budapest Nyu
gati pályaudvar és Kőbán11a 
közötti vonalszakasz, Kőbánya 
-Kispest állomás villamosí
tása. 

Az 05zlopalapok gödreit egy 
szovjet és egy magyar gyárt
mányú gödörásógéppel készí
tik, sokat segítenek az NDK 
gyártmányú markoló. és szál
lítógépek is. 

A betonozásnál egy „betono
zó szerelvényt'' használnak, 
amely 5-6 kavicstároló kocsi
ból és keverőkocsiból áll. A 

'· 

.,.-,cc===·::�· 

F.g és föld közöU 

kiásott gödrökbe adagolják. A 
kiásott oszlopgödrökbe ezt 
megelőzően szovjet és NDK 
gyártmányú autódaruk segít
ségével beemelik az oszlopo
kat. majd a betonozó szerel
vényról beadagolt betonnal ki
töltik a gödröket. 

A villamosítási munka 
nagyságára jellemző, hogy 

eddig 110 km hosszú mun• 
kavezetéket szereltek fel, 

(Vlsi Ferenc felvétele) 

a felállított oszlopok súlya 
1100 tonna, bedolgoztak 2000 
köbméter betont, a kiásott 
föld mennyisége pedig 8500 
köbméter. 

Az állomási és vonali mun
kákkal egyidőben foli,ama.tban 
van a pestlőrinci é.s ceglédi 
villamos alállomások szabad
téri berendezéseinek építése. 

Bermann István 

A múlt év második felében 
megtett kereskedelmi, forgal
mi intézkedések ésszerűnek 
bizonyultak. Növekedett a mü
,zaki szervezési intézkedések 
száma és hatékonysága. Mind
ez együttesen eredményessé 
�te a vasútigaz,gatóság félesz
lendős tevékenységét. Az új 
Irányítási viszonyok között is 
beigazolódott, hogy 

megtakarítást jelentett. 
A budapesti vasútigazgató

ság dolgozói között az első 
félévben egyébként több mint 
10 millió forintot fizette4<: ki 
célprémium és jutalom címén. 

kavicstároló kocsikról szállí- ,------------------------

A vasútigazgatóság összkölt
sége a félévben 50 millió fo
rintot ki tevő megtakarítással 
zárult. 

A gazdaságos üz.emeltetés 
főbb számainak elemz.ése után 

Kovács János 

tószalagok ugítségével továb
bítják a betonkavicsot a keve
rőkocsihoz, amelyben az ada
lékanyagok hozzáadása után 
elkészítik a betont és azt a a vezetők és beosztottak 

jó együUmúködése nélkü-
külözbeteilen. néhány következtetés levonása 1-------------------------

is ide kívánkozik. 
A vasútigazgatósá;i dolgozói 
hiánytalanul teljesítették a 
népgazdaság különböző ágaza-
1ai, a te1melő és szolgáltató 
v.állalatok szállítási igényeit. 
l:lszállitatlan áru az igaz-
114tóság területén nem ma
f'adt. A szállítási volumen 
azonban a bázisnál 3,2 szá
zalélcltal kevesebb. fgy a 
felügyeleti hatóságok által jó
váhagyott kocsiigényes f izető 
árutonna tervteljesítésben kö
r.el 1 millió tonnával maradt 
el a vasú ti gaz.ga tóság. A ter
vezettnél viszont 1,7 millióval 
több uúut szállított el. A sze
rnélyvonat-kilométer teljesít
mények 3,4 százalékkal voltak 
lllagasabbak, mint a terv eJ.ő.. 
Irányzatai. 

Az elsö félév szállítási tevé
kenységének alakulru.a iga
zolta, hogy a bázis szemléleten 
alapuló tervezés az új gazda
ságirányítási viszonyok között 
nem lehet alkalmazni. S mert 
az utóbbi alapján határozta 
meg a Vasúti Főosztály a va
sútigazgatóság fizető árutonna 
szállítási tervkötelezettségét, 
ezért állott elő az a helyzet, 
hogy bár minden árut elszál
litott a vasútigazgatóság, mégis 
közel 1 millió tonnával ma
radt el a terv teljesítésében. A 
másik fontos tanulság, hogy a 
vasútigazgatóságnak a jövő
ben is rugalmasan követni kell 
a szállító felekkel való szoros 
kapcsolat fenntartását, és igé
nyeik szerint szervezni a szál
lító és kiszolgálási tevékeny
séget. 

Másódszor is sikerült 
JJfohács állomás kollektívája az elsó a bl4V-AKÖY 

komplexbrigádok versenyében 
a pécsi iga:::gatóság területén 

A gondosabb szervezőmunka 
eredményeként 

Az önköltségnél mutatkozó 
megtakarítás arra hívja fel a 

- Talán a legjobbkOf' ;öt
tek el látogatóba hozzánk -
mondja mosolyogva Hortobá
gyi Lajos állomásfőnök. - Az 
elmúlt napokban megtartott 
értékelés szerint a MAV

AKOV komplexbrigádok Vet'· 
senyében mi szereztük meg az 
elsó helyet. lgy másodszor is 
sikerült megtartanunk a ván
dorzászlót. 

A mohácsi komplexbrigád 
1967. január l-én alakult. Tag
jai 22 kocsirakományos és 9 

darabárus dolgozó. Az első 
értékeléskor, 1967 első félévé
ben a második helyen végez
tek, de a második félévben 
már az első helyre törtek és 
ezt a helyet sikerült megtar
taniuk 1968 első félévében is. 
A közelmúltban megtartott 
értékelés szerint a kocsirako
mányú küldeményeknél 146, 
a. da.rabáf'Us küldeményeknél 
pedig 125 százalékra. tel;esítet
ték a tervet. 18 vállalatot, 6 
termelőszövetkezetet és 2 ál
lami gazdaságot szolgálnak ki. 
Hét iparvágányuk van. Leg-

---------------------------------------r nagyobb forgalmat a Farost-

MUNKÁBAN A HIDÁSZOK 

Budapesten, a ceglédi vonal Kerepesi úti aluljáróját a MÁV Hídépítési Főnökség 19. 
szá.mú f:pítésvczct6ségér.ek hiclászai építik át a villamosítás kö,·etclményeinek megfelelően. 
A munka márciusban kezdődött. Először megépült az elterelő ideiglenes híd, majd 
th<égeztéK a. bcállváuyozást, s csak ezután lehetett ten;:-clyében kettévágni és széthúzni „a 
hídszerkezetet. A munkálatok az utolsó szak aszhoz érkeztek. Ezekben a napokban kerül 

eredeti helyére a hídszerkezet, s utána a pálya.építők következnek. 
(Hemző Károly felvétele) 

lemezgyár, a MAHART és a 
Hulladékfeldolgozó Vállalat 
bonyolítja le. Ez utóbbi Euró
pa szinte valamennyi országá-
ba szállít tömítő és szigetelő 
anyagot. Az állomás napi ko
csüorgalma 100-on felül van. 

- Az ügyfelekkel nagyon jó 
a kapcsolatunk - folytatja az 
állomásfőnök. - Kitünően si
került megszerveznünk az 
előjelentést, a. ki- és berakást, 
ennek köszönhetjük, hogy ko
csiálláspénzt ügyfeleink szinte 
nem is fizetnek. Nekik és ne
künk is az a célunk, hogy 
gyorsítsuk a kocsifordulókat. 
A jó összhang és a szervezett 
munka eredménye, hogy állo
másunk hét éve egymás után 
túlteljesítette az élüzem szin
tet. 1967-ben megkaptuk a 
Szocialista szolgálati hely cí
met. Az 1968. első félévi jó 
munkáért igazgatósági dicsé
retet kaptunk. 

Mohács állomás nagyon 
szúk, teljesen beszorult a Du· 
na partjára. A !elvételi épü
let és a vágányhálózat több 
mint 100 éves. úgy tűnik, 
mintha a múlt századból fe
lejtették volna Itt. Emiatt 
meglehetősen mostoha körül
mények között dolgoznak, két
szeresen meg kell dolgozniuk 
a jó eredményekért. A mohá
csi vasutasok az első félévben 
is sokat fáradoztak, de meg
érte a fáradságot. 

(szJ) 

Új szociális létesítményt kaptak 
a szerencsi vontatási dol/ozók 

Szerencsen augusztus 17-én 
ünnepélyes külsőségek között 
adták át rendeltetésének a 
vontatási és szertári dolgozók 
több mtnt 3 millió forintos 
költséggel épült 160 személyes 
s=ociális létesítményét. Az át
adás! ünnepségen megjelent 
df'. Rimóczi László, a 3. szak
osztály vezetője, Holló Lajos, 
az 1. szakosztály helyettes 
vezetője, dr. PásztOf' Pál, 
a miskolci Igazgatóság ve
zetője, Berta István, a szak
szervezet munkavédelmi felü
gyelőségének vezetője és Ju
hász Lajos, a miskolci területi 
bizottság titkára. 

Az új szociális létesítmény 
földszín tjén a szertári dolgo
zók öltöző-mosdója, egy közös 
melegedő, ételtároló és étel-

melegítő helyiség nyert elhe
lyezést. Az emeleti részen ka
pott helyet a vontatási dolgo
zók fekete-fehér öltözője, va
lamint egy 10 személyes zuha
nyozó és egy 6 részes hideg
meleg vízszolgáltatással ellá
tott mosdóhelyiség. 

A szociális létesítmény terve
zett építési költsége 3 mtllió 
143 505 forint volt, ezzel szem
ben a tényleges hitelfelhas.má.
lás 3 millió 13 966 forintot tett 

ki. A megtakarítás abból ered. 
hogy a tartalékösszegból mint.. 
egy 4 százalékot nem használ
tak fel, továbbá az alapozás
nál adódó nehézségeket a be
ruházó és kivitelező, gondos 
helyszíni irányítással és mű
szaki ésszerüsítéssel oldotta 
meg. 

Tíz állomás kapott 
korszerű biztosítóberendezést az első félévben 

A távközlő és biztosítóberen
dezési szakszolgálat az első 
félévben tíz állomáson helye
zett üzembe korszerű, váltó- és 
vágányfoglaltságot ellenőrző, 
jelfogós biztosító berendezést, 
amely 183 váltó központi ál
lítást teszi lehetővé. 

A vonatbefolyásolásra alkal
mas automata térközi beren-

dezést 52 kilométer hosszba11 
helyeztek üzembe Nyfregyhá
za-Nyírbogdány, Rákos

Gyömrő és Mezőtuf'-Gl/Ofll4 
között. A forgalmasabb köz
utakon az útátjárók biztosítá
sára 8 darab automata fény
sorompót és 9 darab automata 
félsorompót helyeztek üzembe. 

A debreceni jármüjavítóban csökkent 
a kocsik és a mozdonyok átfutási ideje 

A debreceni ;ármújavlt6 
minden termelési egysége részt 
vett a Kommunisták Magyar
„rszági Pártja 50. évfordulója 
tiszteletére kezdemányezett 
munka,·ersenyben. Az üzem
ben 171 szocialista brigád és 
20 s=ocialista. üzemrész tóbb 
mint 2500 dolgozója készül a 
mafll/ar munkásmozgalom e 
nagy;,,lentőségú eseményének 
megünneplésére. 

A termelőmunk!iban egyre 
nagyobb méreteket ölt az éves 
tervek maradéktalan teljesit�
se és ez a nemes versengés 
napról-napra újabb és újabb 
er�dményeket hoz. Az üzem 
kollektívája 

az első félévben 100,81 
százalékra teljesítette ter
melési tervét, a termelé
kenységi mutatónál pedig 

101,87 százalékos ered• 
ményt értek el. 

A célkitűzéshez viszonyítva a 
kocsik és mozdonyok javításá
nak átfutási idejét csökkentet
ték a dolgozók. Javult a mun
kavédelem is Az előző év el• 
ső félévéhez viszonyítva • 
balesetl'k száma. 31.2 szá=a!ek
kal, a kiesett munlcanapok szú.
ma pedig 45,8 százalékkal c:.,ök
kent. 

A versenyben a szocialista 
brigádok és a szocialista üzem
rt<szek dolgozói járnak élen. 
Különö�en példás munkát vé
gez Bartik Bálint hajtórúd
lakatos . . 4.pagyi Sándor túzcsö
gvártó. Gulácsi Józs'!f keret
lakatos és Holló János szer
kocsi-lakatos többszörösen ki• 
tüntetett szocialista brigádja, 
hogy csak néhány példát emlit
sünk. 



MAr.YA'R VM!UTA!II 

Ferencvárosban nőtt fel 
Életéről, munkájáról vall az utazószemélyzet 

műhelybizottsági titkára 
Mielőtt tudtam volna, hogy 

'valójában ot keresem - már 
megismerkedtünk. Kés�ége-
1en igazitott útba, szakszerűen 
magyarázva, hogy a rekonst
rukció szabdalta ferencvárosi 
vontatási főnökségnél, hogyan 
jutok cl a szakszervezeti bi• 
tottság Irodájába. 

Tlz perccel később, az Iro
dában, ismét kezet fogtunk. 

- Czipra Károly vagyok -
ll'lutatkozott be. 

Mozdonyvezető, taval11 
óta az utazószemélyzet mu
helybizottsági titkára - tette 
hozzá Hus:::ár József szb-tit• 
kár. 

.... 1 .... 
- A Kén utcai elemi isko· 

lában, igen sokszor sarokba 
ci!lított a tanítom, amikor raj

takapott, hogy az ablakon át 
ci Soroksári úton tolató moz
donyokra figyelek. Ha egyszer 
a mozdonyok ;abban érdekel· 
tekl • • .  Tanítás után ledob• 
tam a táskám és az otthonról 
hozott, rossz harisnyákat ma
gao1hoz véve, rohantam a sí• 
nekre. Az öreg vasutasok 
megengedték, hogy segítsek 
nekik a tartalékmozdonyok 
pucolásánál. Balázs Jani bácsi 
mondotta is : - Mozdonyve
:::ető leszel, fiú, ne félj! • •  , 
Bár csak igaz lenne - sóhaj• 
tottam. 

Aztán végigsöpört az or
Bzágon a háború, majd kita
vaszodott, és 1945-ben - ti• 
zennyolc évesen -, a vasút· 
hoz szerződött. Három évig 
fűtőként dolgozott a mozdo
nyokon, majd 27 hónapot a 
lakatosmühelyben töltött és 
1950-ben valósulhatott meg az 

Czlpra Károly 

Már 1948-ban szakszerveze• 
ti bizalmivá választották. Ti
zenkét esztendővel később a 
szakszervezeti bizottság okta
tási felelőse lett. Ma is szíve
sen emlékszik vissza erre az 
időszakra. 

- Rengeteg olyan dolgozónk 
volt, akinek nem volt a néf111, 
három, vagy két eleminél ma
gasabb iskolai végzettsége, 
Analfabétánk is akadt jóné
hany. A nyolc osztályt azóta 
elvégezték, s van, aki - mint 
Köteles Arpád Is -, gimná
ziumba jelentkezett, sót, már 
le is érettségizett. S, hogy mit 
jelent a tanulás, a tudás, azt 
később érzi igazán az ember, 

.... 3 .... 
1967. január 15-én válasz• 

tották meg múhelybizottsági 
titkárrá. Az utazószemélyzet 
múhelybizottsága, akár szak-

szervezeti bizottságnak u be• 
íllerie - hatszázötven tagja 
van. Czipra Károly elődje 
nyugdíjba ment, s olyan em
ber kellett a bizottság élére, 
alti komoly tapasztalatokkal 
rendelkezik, s kellően össze
foghatja a szerteágazó terü
letet. 

Másfél esztendő nem 
nagy idő, de tapasztalatokat 
ez alatt Is lehet szerezni. A 
dolgozók nagy többsége itt, a 
ferencvárosi vontatási főnök
ségnél, hallgat a műhelybi• 
zottságra, érzi, hogy a dolgo
zókat képviseljük és minden
kit aszerint ítélünk meg, ho
gyan végzi a munkáját. A 
szakszervezeti tagok azt is 
megértik, hogy gyakran nehéz 
helyzetben vagyunk, és min
denkinek a kérését nem lehet 
azonnal teljesíteni. 

Szenvedélyéről, a nynt pá
lyán száguldásról - a moz
donyvezetésről -, megválasz
tása után sem mondott le. 
Olyan beosztást találtak a 
számára, amely lehetővé tet
te, hogy többet tartózkodjék a 
főnökségnél. A segélykocsit 
vezeti, és bizony van olyan 
nap, hogy többször is vonatra 
száll. 

- A mozgalmi munka is 
szép, nagyon szép feladat. Jó 
érezni, tudni; a dolgozótársak 
nem bánták meg, ·1101111 ránk 
adták a szavazatukat, válto
zatlanul bíznak bennünk. Ak
k�r vagyok a legboldogabb, ha 
eltntézhetem, amire megkér
tek. Ez az érzés sokszor a 
mozdony száguldásával is fel
ér! 

Földes Tamás 

álom : mozdonyvezető-Vizsgát 1---------------------------
tett. (Hat évvel később a Die
sel-mozdonyok vezetését is el
sajátította.) 

- A vamtnak éltem, éa 
ltnna.k élek ma is. Lehet annál 
hagyszerúbb érzés, mint ami• 
kor a mozdonyvezető a ka
nyarban hátranéz és látja, 
hogy mozdonya, milyen hosz
szú szerelvényt húz maga 
után? Tudja, hogy emberek 
életéért felel . • • Csak olyan 
ember jöjjön vasutasnak, aki 
azt élethivatásának tekinti! 
Akkoriban havonta 400-500 
őrát is dolgoztunk mégsem 
zúgolódtunk. A • mozdonyon 
röpül az idő, s bármilyen fá
rasztó munka is, mégis az a 
jó, ha az ember a mozdonyon 
van! . . .  

.... 2 · .... 

Szíriában rohamosan f e jlódik a vasút 
Beszélgetés egy szíriai vasutas VIT-küldöttel 

(Tudósítónktól.) 
A szófiai Magyar Intézetben 

augusztus 3-án rendezte meg 
VIT-delegációnk a magyar-
szíriai találkozót. A távoli or
szágból érkezett küldötteket 
Kovács Sándor orvostanhall
gató köszönLött.e a magyar 
VIT-delegáció és az egész ma
gyar iljúság nevében. 

A küldöttek között volt Ju
nes.i: Fali.aha, a szíriai vasutas
szakszervezet képviselője is. 
Junesz Fallaha barnáspiros ar
cú, bajuszos, ahogy nálunk 
mondani szokás. .,magyaros 
arcú" fiatalember. AleppóbóJ 
jött, ahol vasútépítő munkás
ként dolgozik. Családja is ott 
él, egy fia és egy kislánya van. 

ményeir61 szólva elmondotta, 
hogy őszintén, sz.ívböl örülnek 
sikereinknek, de érzik és tud
ják, hogy otthon, Szíriában 
még többet és még jobban kell 
dolgozniuk az imperializmus 
utolsó maradványainak felszá
molásáért, az életszlnvonal 
emeléséért. June5z Fallaha hisz 
abban, hogy a következő Vi
lágifjúsági Találkozón már a 
szocialista Szíria nevében kö
szönthetik majd a világ haladó 
iljúságát. 

A beszélget.és végén arra 
kért. tolmácsoljam szívélyes 
üdvözletét a 11U1f111ar vasutas 
fiataloknak. 

Alföldi Erzsébet 

Eredményes 
együttműködés 
A 3-as számú Miskolci 

AKÖV vasúti kirendeltségé
nek kollektívája a Miskolc
Gömöri pályaudvaron ered
ményes munkát végez, és a 
vasutasdolgozókkal együtt 100 
százalékon felül teljesítették 

komplexbrigád-szerződésben 
vállalt kötelezettségüket. 

Amint azt Köszegi Gábor, a 
3-as számú AKOV kirendelt
ségének vezetője elmondotta, 
az első félévben 6077 kocsit 
raktak ki, ebből mindössze 5,9 
százalélc volt késett. Míg a 
tényleges kezelési idő 1967-
ben 6,7 óra volt, addig 1968 
első felében ezt 2 órával csök
kentették. A szállítómunká
sok közül Farkas István és 
brigádja érte el a legjobb 
eredményt, de a kollektíva 
többi tagja is teljesítette fel
adatát. A jó munkáért Zahu
mensz1ci Jó:::sef, az Autóközle
kedési Tröszt vezérigazgató
helyettese táviratban mondott 
köszönetet a Miskolc-Gömörin 
dolgozó MA V-AKOV komp
lex brigádnak. 

Behán Róma 

Három évtized 

a vasútnál 

A Dunakeszi Járműjavító 
művelődési házában kedves 
háziünnepségen búcsúztatták 
nyugdíjba vonulása alkalmá
ból Párkányi Ferencet, 
l-es gyárrészleg lakarosát. 

Az idős vasutas 30 évet 
szolgált a vasútnál, a pályá
ját mint kocsirendező kezd
te, később kovács lett, majd 

tégüJ a la,\�_t,os, s��&��á,-

l 
i 

t 

lasztotta. Párkányi Ferenc, 
vagy ahogy csak Dunakeszin 
emlegetté� Feri bácsi taf,lja 
volt a gyartás-lakatosműhely 
bronzkoszorúval kitüntetett 
szocialista brigádjának is, 

Sz. L. 
Amikor gyerekfejjel jelent

kezett a ferencvárosi fútőház-
1?a "7• ez az első munkahelye, 
es ugy mondja: ferencvárosi 
fiú és ha lehet, inneri is megy 
nyugdíjba -, az Idősebb szak
társak hívták, tartson velük. 
Mindig hallgatott az öregekre, 
velük együtt lépett be 1945-
ben a Magyar Kommunista 
Pártba, és ugyanakkor a szak
szervezetbe. 

Fallaha elvtárs igen sok ér
dekes dolgot mesélt a szíriai 
vasutasok életéről, a szakszer
vezeti mozgalom kialakulásá
ról. !El.mondotta, hogy Szíriá
ban a vasutasok a húszas évek• 
be;� jutottak állami kezelésbe, 
de a vasutasszakszervezet csak 
jóval később, a harmincas 
években alakult meg. Az ottani 
körülmények ismeretéhez hoz. 
zátartozik, hogy abban az idő
ben Szlriában nem volt ipar, 
jóformán csak egy-két géppel 
é.0• néhány munkással dolgozó 
manufaktúrák működtek. A 
szétszórt kis termelóegységek
ben dolgozó munkások összefo
gását. szakszervezetbe tömörí
tését a Szíriai Kommunista 
Párt kezdte meg. A párt 1921-
ben alakult. A kommunisták 
segítségével sikerült megszer
vezni a vasutasszakszervezetet 
is. 

Rei/asz I öl djén 

- Soha nem bántam meg, 
ha a tapasztaltabbakra hall
gattam. Legérrykoromban is a 
nálam idősebbek voltak a ba
rátaim; egy pohár sör, vagy 
fröccs mellett elbeszélgettünk 
a szakmai kérdésekről, a po
litikáról. Ma, 41 éves fejjel 
sem röstellek tanácsot kéTrii a 
nálam idősebbektől, igaz, köz
ben eljárt az idő, és hozzám 
Is gyakran fordulnak a fiata
lok. 

Féléves tervüket 

teljesítették 

Veszprémvarsány állomás 
'dolgozói a féléves célkitűzése
ket teljesítették. Kocsitartóz
kodásnál a tervben meghatá
rozott 91 százalékkal szemben 
91,6, a kocsikihasználásnál pe
dig 101.21 százalékos ered
ményt értek el. 

Vc�zprémvarsány nem tar
tozik ugyan " nagy állomások 
közé, ue a Bakcny térségében 
mégis a legnagyobb forgalmat 
ez az állomás bonyoHtja le. Az 
állomás kollektívájából három 
brigád már megszerezte a 
zöld koszorús brigád jelvényt. 
Az állomás eddig kétszer 
nverte el a szocialista szolgá
l�ti hely elmét. 

Napjainkban hatalmas építő 
munka folyik Szítiában. Nagy 
erófeszltések történnek a vas
utak fejlesztéséért is. Junesz 
Fallaha elmondotta, hogy szer
te az országban modernizálják 
a vasutakat. jelenleg például 
az ország keleti részétől épite
nek vasútat a Földközi-tenge
rig. Ehhez a munkához a ba
ráti szocialista országoktól is 
sok segltsé!(et k:ipnak. A Szov
jetunió s>-ak<'mbereket és mo
dern épltőP,épeket küldött a 
�zirial vasút.építkezésr,khez és 
tud arról Is. hogy a beton 
talpfákat Magyarors:::ágról szál
lttják. Sőt. találkozott ma11var 
munkáookkal is. akik a Ma
gvarorszá<iról szállított tPle
fr,nkö,oontok szerelésén dol
goznak. 

A szocialfata országok ered-

UTIJEGYZET IIL 

Van egy közismert mondás; 
mely szerint minden út Ró
mába vezet! Mint tudjuk ez 
onnan ered, hogy a régi Róma 
központjából kiinduló fűútból 
a Via Appta-ból ágaztak kl 
azok az utak, amelyeken a lé• 
giók meneteltek új győzelmek 
felé, az újonnan épített uta
kon. ( Az út, az építő Appius 
császárról nyerte a nevét). En
nek az ismert római mondá.9-
nak van egy görög szinonimá
ja, mely így hangzik: minden 
út Athénból idul el. Görögor• 
szág 9 millió lakosából, közel 
4 millió él a néhány nagyvá
rosban - főleg Athénban - a 
többiek nagyon is sanyarú kö• 
rülmények között, a kopár 
hegyekben és a szigetvilágban. 
Ebből következik, hogy ha 
valaki Görögországot kívánja 
látogatni, úgy sok-sok közle
kedési nehézséggel kell meg
küzdenie. 

Legenda 

Athénból, az államvasutak 
kezelésében lévő keskenynyom
köző vasútvonal vezet a hl
rc.s kikötőváros Plreus mellett 
Attika különösen szép hegyes. 
völgyes vidékén. Csak itt-ott 
tüni?deznek fel búza és rozs
táb1ák. A kopár he�yoldalakon 
kecske- és juhnvájak le11;�lész
nek. Balról, a S.:aroní öböl vi-

zén halászbárkák vonják ma
gu]cra a figyelmet. Minden az 
„Istenekre" emlékeztet az 
eleuszi földművelés is. (Éleusz 
egy tengerparti kisváros). A 
legenda szerint Itt kereste Dé• 
méter a termelékenység isten
oóje eltúnt lányát Perszepho
nét, akit f!ádész, az alvilág ura 
rabolt el. Mivel az eleusziak 
segít.ettek megkeresni a király
leányt, ezért Déméter istennő 
hálából megtanította az eleu
sziakat a földművelésre. Ez a 
legenda még ma is él Eleusz.
ban. 

Később Megara fehér és 
domboldalra épített házal 
között haladunk. Ez a kisvá
ros, a komédia műfaj a mu
lattatás, a jókedv bölcsője. 
Aztán megint, a kölekedés 
szempontjából érdekes látni
való következik az Iónl és az 
Égei-tengert összekötő csator
na. Ez meg azért érdekes, mert 
ennek a nagyszerű munkának 
kivitelezése magyar emlékhez 
fúzódik. Már a közlekedésről 
híres régi Rómát is foglalkoz
tatta az építés gondolata. A 
kegyetlenkedéseiről híres, 
ros.szemlékű Caligula, talán 
egy-egv normális percében is 
gondolt arra, hogy jó volna a 
légiók számára az utat meg
rövidíteni. Ké.�őbb utódia, Néró 
kezdte meg a munktit. Ez azon
ban csak a kezdet maradt. A 
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Májustol ueptemberig 

százhatvank.ét család nyaralt a Dunakeszi 

Jármüjavító balatonlellei üdülőjében 
Balatonlellén a „Rózsakert" 

bár közelében van a Dunake
szi Járműjavító dolgozóinak 
családi üdülője. A 2005 !llégy
szögöl területen, közvetlenül 
a part mentén fekvő üdülő 
ideális kömyezet.ével kellemes 
körülményeket teremt a pi
henni vágyók számára. A sok
gyermekes családoknak nincs 
lehetőségük SZOT-üdülés 
igénybevételére. Ebben az üdü
lőben a 18, egyenként 3-6 
személy befogadására alkal
mas szoba kitűnő lehetőséget 
nyújt erre. 

A üdülőknek ikülönféle gyer
megjátékok, hinta. teke, nyug
ágyak, zuhanyozó, televízió, 
csónakok, asztali tenísz felsze
relés, kártya, sakk, házikönyv
tár, vízbicik\i áll rendelkezé
sére. A szezon májustól szep
temberig tart. Ezalatt 10 na
pos turnusokban 162 család 
nyaralhat itt. Az elmúlt sze-

zon.oo'!l 495, ebbö1 323 fel11<5tt 
és 17 2 gyermek vette Lgén11ba 
az üdülőt. 

A szak.szervezeti bizoltsái 
és az üzem vezetősége minden
kor szem előtt tartja a pihenés 
a szórakozás, a nyaralás é6 ké� 
nyelem feltételeinek: maximá
lis biztosítását, az anyagi fe. 
dezet megteremtését. A válasz. 
ték bővítés érdekében megol
dották, hogy az ü dülőben két 
szobát a Börzsönyi Allami Er
dőgazdaság dolgozóinak, 
azok viszonzásképpen Király
réten egy kényelmesen beren
dezett erdei házat a járműja
vító dolgozóinak bocsátanak 
rendelkezésre, egész éven át. 
Mindezek kedvezően növelik 
- az üzem SZOT-üdültetési 
kerete mellett - a lehetós(>gé, 
annak, hogy még több dolgozó 
vehessen részt családjával a 
megérdemelt pihenésben. 

Szőnyi Lajos 

A Dunakeszi Jármúja.vító balatonlellei üdülője 
(Szőnyi Lajos felvétele) 

Hétvégi közös kirándulások' 
A debreceni jármí!ja.vító a 

többi vasúti üzemhez hason
lóan július l-től csökkentett 
munkaidőben dolgoúk. Azé>ta 
kéthetenként egy-egy szabad
szombat áll a dolgozók rendel
kezésére. A szabadszombat le
hetőséget ad arra, hogy 2-3 
napos kirándulásokat, tapasz
talatcserés látogatásokat szer
vezzenek a dolgozók részére. 
Az üzem szakazervezeti bizott
sága és a művelődési otthon 
vezetősége a dolgozók igényei 
alapján ;úlius 1. óta már több 
alkalommal rendezett kollek
tív kirándulásokat. Július má
sodik felében 90, jobbára fiatal 

nagy munkát a magyar Gers
ter Béta és Türr István végez
te el 1893-ban. Pompás lát
vány . , .  Tiszta idöben végig 
látni az úgynevezett Korint• 
hoszi csatornán. 

Narancsligetek 

A hídon átjutva már Pelo• 
ponészoszon szalad a vonat. A 
hosszú Korinthoszl öböl és az 
Ióni-tenger vize keveredik. A 
partokat, megannyi sziklák kö
zött a valószínűtlenül kobalt
kék vízből változott tejfehér 
hullámok csapdossák szüntele
nül. A víz.játéknak különös 
muzsikája van. Nem tudja az 
ember, hogy mit bámuljon a 
szemet kápráztató teng�, 
vagy a partmenU végtelen na
rancsli,getet. 

Korinthoszban is megáll a 
vonat. Enyhe csalódás fog el. 
Korinthoszban még véletlenül 
sem látni oszlopokat. mint úti
társaimtól megtudtam, a nép
vándorlások korában gót és 
szláv törzsek elpusztították a 
régi Korinthoszt. Egy igazi 
oszlop azonban a városi mú
zeumban látható. 

A narancsfák súlyos gyü
mölcsei Itt-ott bekopognak a 
vonatablakon. Szüretidő van. 
óriási halmokban áll az illa
tos gyümölcs a vaspálya mel
letti kertekben. Máshol a gö
rög közlekedési „energia". az 
aprócska öszvér hálára erősí
tett ládában szállítják a be
gvűjtő helyre a narancsot és 
citromot. A vasúti bakterek 
kertjei is lombos narancsfák
kal vanna/; tele. A nyári me-

dolgozók részvételével, ::! na• 
pos kirándulást rendezleli 
Visegrád és Esztergom megte
kintésére. Augusztus első 'felé" 
ben a Dunakanyarba, " Ho:
rányba látogatolt el egy 50 la• 
gú csoport. 

A közös kirándulásokat d 
üzem vezetői Is támogatják; 
sőt anyagilag is segítik. A ki• 
rándulások szervezésében pc„ 
dig a Pest-megyei Ideaenfor• 
galmi Hivatal segítségét veszi 
igénybe a szakszervezeti bl• 
zottság. Legközelebb Szentend• 
rére és a Papszigetre szervez• 
nek kirándulást. 

Volosinov1zki J&DM 

legben kendővel bekötött fejú 
görög asszonyok hosszú sora 
menetel az utakon. hátukon éli 
kez,ükben narancc;,al rakott 
kosarak'kal. 

Patrasz. az egyik nagy for; 
galmú kikötő fel(- '.:-_,ekeztern, 
ahol a Hellenic M�diterranaen 
Lines görög és olasz hajózási 
társaság Appia nevű hajójával 
terveztem tovább utamat 
Olaszországba. 

Olümpia 

A hajó Indulásáig még so!t 
idő volt, így ellátogattam a 
közeli, az ókori néven Ismere
tes Olümpia faluba. 

Olumpia ma egy szerény fa• 
lucska, ahol a. elmúlt napok· 
ban gyújtották meg ismét az 
olimpiai lángot és ünnepélye· 
sen elindították útjára hogy 
október 12-re mcgérke�en a 
játékok színhelyére Mexikóba. 

A falucska régen vallási köz• 
pont volt. Eny óriási templom 
ma is látható maradványa h.ir• 
deti Zeusz föisten „mindenha· 
tóságát". úgy mint napjaink· 
ban, akkor is négy évenként 
rendezték meg a Ját.éko":at, 
melyre hónapokon át készü· 
lődtek. Nemcsak sport hanem 
kultúr és diplomáciai 'központ 
is volt a nevezetes hely. ll:v• 
századokig híre volt Olümpiá· 
nak. Nagyon érdekes az öt 
karikával díszített urna. mely 
alatt Pierre de Coubertin. az 
újabbko,; olimpiai Játékok 
életre hívójának szíve van el
helyezve. 

Gergely József 
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Kettős jubileumra készülnek 
a székesfehérvári járműjavítóban 

Valamikor - néhány évti
ii:eddel ezelótt -, ha a jármú
Javító szirénája megszólalt, 
azt mondták a fehérváriak: 
dudál a f/1/ár. Nem véletlen, 
hogy Székesfehérvár gyárá
nak titulálták a vasúti sínek 
mellé települt üzemet. Ez volt 
ugyanis az ezeréves város 
egyetlen jelentős Ipari létesít
ménye. Jelentősége ma sem 
csökkent - nemcsak a város 
hanem a 11,1A V életében sem: 

Az utóbbi években a MAV 

Szé�fehérvá.ri Járműjavító 
üzem előkelő helyet ,i-
vott ki m�ak. Nem
csak a.rert, mert az el
múlt évtizedekben öt alka
lommal érdemelte ki az él
üzem címet és n11olcszor ka
pott vezérigazgatói dicséretet. 
Nemcsak azért, mert a mun• 
kahely szeretelénei, legszebb 
példáival itt találkozhatunk, s 
az üzem is szemlátomást kor
szenísödik, hanem, mert 
termelési eredményei is mind 
figyelemre méltóbbak. 

Feladatuk : a többi járműjavító kis:z:olgálása 

Az üzem profilja fél évtized 
llatt jelentésen átformálódott. 
A járművek javítása mind in
kább háttérbe szorul - idén 
már csak az öss,:termelés öt 
azázalékát teszi kJ -, döntó: 
az tH alkatrészelc g11ártása, a 

többi jármüjavitó kiszolgálá.
,a, ú; járművek készítése. 

Idén 111.ár eddig 100 darab 
tertéuzdllító-kocsl kéazült Fe• 
hérvárott, a máaodlk félévben 
uQ11anc1ak 100 darab, kétten
ael11ea, önüritós zúzottlcó-szá!
litö kocsit gyártana/e. Itt ké
szülnek a budapesti metró 
építéséhez szükséges szállító
kocsik, ugyancsak a székesfe
hérvári járműjavító adja majd 
át a föváros alatt húzódó 
gyorsvasútnak az alagútmosó
kocsikat, villamos emelóket 
gyártanak, s az üzem terme • 
lésének a felét teszik ki az 
alkatrészek. amelyek néha 100 

' -150 ezres nagyságrendben 
készülnek. 

- 1968-ban új feladatot je
kn.tett, hogy a g11óri Ma(71/ar 
Vagon- és Gépg11ár részére cu 
tszaki Jármújadtó helyett, 
mi készítjük a vasúti kocsik 

forg6vázait - mondja Hanyi 
János, a szakszervezeti bi 
zottság titkára. - Ezek a for-
176vázak decemberben m�p 
Pesten készültek, majd az 
E:szakitól megkaptuk a beren• 
dezéseket, néhán11 szakembe!' 
is érkezett. akik betanitották a 
mi dol17ozóinkat, s márciusban 
ttz elsó darabokat már átad
hattuk a györieknek. A győ
riek annyira elégedettek 11 

munkánkkal, hogy önmeózás 
ga) Is elfogadják az árut, mi
nőségi kifogásuk eddig nem 
volt. Pedig tartottunk ettől aa 
új feladattól, hiszen a forgó. 
váznál az 1 milliméteres el-

térés Is komoly h ibának szá
mít, ilyen nagy vasszerkeLt.>
teknél viszont az ekkora pon
tosság szokatlan. EnnE'k a fel • 
adatunknak 100 S7á7.alékban 
eleget tettünk és 180 darab 
forgóvázat készítettünk az el
sö félévben. 

A székesfehérvári jármúja• 
vitó az 1367. évi munkája 
alapján élilzem lett. Enn„k a 
sikernek részese volt a Nag.v 
Októberi Szocialista Forrada
lom 50. évfordulója tiszteleté
re szervezett munkaver�eny. 
amelynek lendülele ez évben 
sem csökkent. 

A Lenin -brigád 

versenyfelhívása 

- Az 1968-as esztendó a mi 
jubileumunk is, nover.úer 
7-én a .idrmüjavitó 75. szú
letésna_nját is köszöntjük 
kapcsolódott a bcszélgetésb,! 
Bognár Tibor, a szakszerve
zeti bizottság termelési !-ele
lőse. - A KMP megala':utá
sa 50. évfordulóját és üzemünk 
;ubileumái jó eredmények:cel 
a.:eretnénk köszönteni. Sziná• 
vel Ktiroly, tml:-lakatos, Le• 
nin szocialista brigád3a, mar 
,anuár 2?-én fcllticást ;uttc,ott 
cl a a::aks::crvezeti bizo!'.;áq
hoz. A KMP megala1,u1:isa 
50. évfordulója. valamin� a 
kommunista és munk&sp,,r
tok budapesti konzullativ ér
tekezlete tiszteletére szo,·1a
lista munkav•'rseny,·e hívták 
az üzem összes szocialista bri
gi;.dját. A verseny[elhívást " 
szakszervezeti bizottság el
juttatta a műhelybizottsJgok
hoz, s a brigádok nagy töbh
sége még január végéig csat• 
lakozott Szinávclék :tezdemé-

nyezéséhez. A márciust bri
gádszerzódések megkötésekor 
már mind a 31 brigád. válla• 
lása ismert volt. 

A legjelentősebb felaJánlá
sok közül ls csak nehá,1yat 
említünk :  a Szántó László ve
zette kilencszeres Béke szo
cialista brigád vállalta, hogy 
a sertésszáUító kocsik alva
zát határidó előtt 15 nappal 
legyártják. A Háder László 
vezette Kilián György laka
tosbrigád ugyancsak 15 nap
pal hamarább készítl ·eJ a mát 
emlltett négytengelyes tar
tálykocsikhoz szükséges for
góvázakat a győri gyár ré· 
szére. 

- A versen11 a tat'alyínál 
is értékesebb - vallja Bog
nár Tibor. - A brigádok fel· 
a;ánlásai éppúgy, mint mago 
a brigádmozgalom, az ön• 
meó=ás, a selcjtcsökkcntés, a 
baleseti helyzet lén11ege1 eló
,-elépést mutat • • •  

Csökkentett 

munkaldóban 

A fehérvári eredmények
ben, a dolgozók munkakedve
nek javulásában kétségtelenül 
közrejátszanak a szociális ln• 
tézkedések is. Az év végéig 
remélhetölcg elkészül az im• 
pozánsnak ígérkező uj bejárat 
s az új nagycsarnok, amelyben 
a korábbiaknál kedvezőbb 
munkaicllélelek bizl06itható:t. 
S a tavaly óta dédelgetett terv 
is megvalósult: július 1-tól 44 
órás munkahétben dolgoznak 
a járműjavítóban. 

- Hogy ezt megvalóslthat
tuk, ahhoz 8,3 százalékkal kel
lett növelni az üzem termelé
ken11segét - mondotta Völ'1tli 
Imre íókönyveló. - Ezt húsz
oldalas, műszaki Intézkedési 
tervbe foglaltuk. Hetvenhat
ezer munkaórát kell pótol
nunk, s ennek n százalékát 
müszaki és technológiai fej • 
lesztéssel, üzemszervezé..sel 
szerelnénk biztosítani. 

Nem sorolhatjuk fel mind
azt. amit a húszoldalas tanul• 
mány tartalmaz, de hadd ,!ffi

litsük meg, hogy t,t kiörege
dett esiterg'lgépet ö uj, cs�h
szlov.;,k gyártmányú esztcrg;\• 
paddal c�eréltek fel, a hord
rugó hevederei, süllyesz!ésii
hez a tmk-sok gyártottak egy, 
az eddiginél háromszor ter
melékenyebb célgépet, a ko-

-
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vácsmúhelyben megváltoztat-
ták a technológiát, s az üze-

_Cikkünk nyomán : 

Felülvizsgálják a fe�esztési tervet 

men belüli átszervezé5i!kkel 
lerövidítették a szállítási 
időt . . .  

A 75 esztendős üzem az el
ső születésnapi ajándékot tE'
hat már megkapta, munkÁsai 
csökkentett munkaidóben dol
gozhatnak. 

Földes Tamás 

A kocsifestó 

Szabó József 

Kihasznalatlan 
lehetéiségek 

A 
z elmúlt évek 110rén a 

Sza.kma ifjú mestere, a 
Kiváló ifjú mérnök, techni
lws, lcözgazdász mozgalmak a 
KISZ termelést ,egító tevé
kenységének jelentős bázisá
vá fejlódtek a vasút területén 

zottságának pá1yázat1 feth!vá
sa, melyet a Kommunisták 
Magyarországi Pártja és a 
KIMSZ megelakulásának 50. 
évfordulója tiszteletére hlrde• 
tett meg. 

is. E mozgalmak alkalmasak A vasút területén e mozga-
arra, hogy a vasutas fiatalok lom kezdeti stádiumban 
termelési aktivitását, felelős- van, és alig egy-két igazgató
ségét, szakmai 52:eretetét, ságnál, egy-két főnökségnél. 
szakmai képzettségét emel- üzemnél kezdték azt szervez
jük, de megfelelő fórumot ni. Széleskörüen nem is folyt 
biztosít a fiataloknak képes- ilyen irányú szervezómunka. 
ségeik kibontakozásához is. de ott, ahol megszervezték -

Eddig több száz vasutas fia- például a miskolci építési fő
tal nyerte el a Szak.ma ifjú nökségnél - ott sem az irány• 
mestere kitüntető címet. elvekben foglaltak szerint fog• 
Azonban az elmúlt idószak lalkozt.ak a mozgalommal, 
tapasztalatai azt is megmutat- fgy adódott elő, hogy az ok• 
ták, hogy korá1ttsem használ- levelet csak a szakszervezet.i 
tuk ki mind.azokat a lehetösé- bizottság hosszas utánjúrása 
geket, ame!vek a mozgalom után kaphatták: meg a fiatal 
;obb szervezésével elérhetólc mérnökök, technikusok. 
lettek volna. 

Nem fordítottak és ma sem Az i/jú�ági mozgalmakba� 
fordítanak elég nagy gondot a n!szt vevókkel s=emben. naut 

Huszonnyolc esztendeje je- KISZ-szervezetek, a szakszer- a követelmény. Rél;zt kell 
gyezte el magát a színekkel vezeti bizottságok és a gaz- venn1ük az tizem, a szolgálati 
tizennyolc éve meg a sínek� d ·g1 • hely, a fónöksétr és az, igaz-asa vezetok a mozgalom- ~ 
kel Szabó József festő, aki va- ban részt vevó fiatalok meg- gatóság termelékenységének 
!amikor a Hajdúságban lakó- felel6 felkészítésére. Kam- emelésében, a munka minősé
szobákat csinosított, s aztán pánvszerü a mozgalommal va- gének Javításában, az önkölt• 
gondolt E'gyet - s további bol- ló töródés. ség csökkentésében. Gyarapi"' 
dogulását keresni, a vasúthoz taniuk kell szakmai tudásu-
jött. A mozgalom tartal.nú sz.ín- kat. és képzettségüknek meg• 

úgy lát5zlk, ho!cy' me�alól- vonalának emelése nap- feleló módon kell részt venni 

hatta óhajtott helyét a MAV- jaink, a jubileumi munkaver- a politikai oktatásban. Köve

nál, mert a hatvani fűtóhá7. seny egyik Jegfonto�abb cél- telmény, hogy szal:d.olgozatot 

kocsiműhelyében, a törz,;gár-
kitűzése. Ennek érdekében készítsenek, amely kiterjed� 

disták közé „öregedett" s mint  idóben k! kell adni a vi.zsga- het a muszaki fejlesztésre, 

vallja: inn!?n akar majd nyug- munkákat, vag:1 ahol a mes- automatizálásra, a minőség 

díjba menni. termunka elkészítése a sza/c- javítására, a munka- és üzem-
ma jel!egéból kifolyólag ne- szervezésre, a helyi tartalé-" 

Máju� közepén látott új h<izségbe ütközik, ott a szak- kok feltárására, a baleset
munkájához. azóta egy kataló- mai jellegnek megfeleló vlzs- mentes és egészségre ártal-" 
gus ,.birtokában", egyedül szá- gadolgozatot kell kész!ttetni. matlan munkafeltételek kl� 
mozza 11 nemzetközi forgalom- l!:ljenek azzal a követelmény- alakítására, a vasúti és üzemi 
ban részt ,·evó kocsikat. A nyel, hogy a vizsgadolgozat- feladatok gazdaságos megol� 
szükséges festősablont és a ban leírtakat, a mestermun- dására stb. 
,.pemzlit" ugyancsak gyorsan kára beadott müszaki Jeiráso-
kell mozl!atnia, mert a felad,•t kat sz.óbellleg is megvédjék a M

ilyen sokrétú, a tlatalolé 
" fiatalok. y,- é · ék fi 1 igényeinek megfeleló, a 

s0rsiető : idóre érkeznek � ja'r- .-..is rJ gye em-.• mel a mozgalomban részt ve- vasút számára hasznos fel-
múvek. s nem maradhatnak vő fiatalok egész évi tevé- adatot kaphatnának a mun
sokáig a pályaudvaron. kenységét, magatartását, akti- kájukon túlmenően a fiatal 

Naponta 10-1 1 koc�i\·al vé- vitását, a termelésben és tár- műszakiak, közgazdászok e 

j!ez, de azt még nem Jeg ·ezte sadalmi munkában való rész- mozgalom keretében. Meny-
,·ételük" t. F d'ts k nyi kezdeményezés szillethct-

!el, ho�· ö_,zesen menn ·ire ír-
e 01' 1 ana ,iagy 

ta rá a „bűvös Hámokat". Gon- �;:/�:mt�':i
k
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dolható. hogy sokra, mindig talok vizsgákra való elókésú- Nagyon kevés fiatal mú-
elegendőre - különben szóltak tésére. szaki és közi:azdász. vehet 
volna már Szabó JÓ7.s<'f fcs- A Szakma ifjú mestere moz- részt ez évben a már emlitett 
tőnek: s.::aporábban, s=aki! galommal való foglalkozás va- pályázaton - srervezési hi

Amolyan „szürke katonaw a 
kocsi festő:  ugyan naphosszat 
jeleket lr - de sajátmagának 
nincs külónösebb lsmertetó je
le. A jelek - mondja - a 
,·agonoknak kellenek . . .  Nem 
kapott m�g Kiváló dolgozó ok
levelet, jelvényt, nem beszél
het különösebb dicséretekről 
sem, csupán azzal büszkélked
het, hogy szocialista közösség
hez tartozik ő is, s brigádja 
már az ezüstplakettet vár ja . . .  

larrúvel jobb, mint a Kiváló bák miatt - a vasút területé
i/iú mérnök, közgazdász, tech- ről. De ahol a mozgalmat 
nikus cím elnyeréséért folyó megszervezték, és megfelelő 
mozgalommal való törődés. tématerveket alakltottak ki' 
Egyre növekszik a fiatal mér- ott a gazdasági vezetők, moz� 
nökök, közgazdászok, techni- galmi szervek adjanak. foko
kusok száma a vasút terüle- zottabb segítséget ahhoz, lto(/1/ 
tén. Az egyetemekról és tech- olyan szakdolgozatokat alkos
nikumokból a vasúthoz kike- sanak, amelyek a pál11á=ati 
rült fiatalokban nagy a tenni- felh!vásban elóirt követclmé
vágyás, az alkotni akarás, ezt nyeknek megfelelnek. 
meofe/.elően lehetne haszno-

Lapunk 1968. július 1-i szá
tnaban JW!ért csak fél gó==el? 
cunrnel riportot közöltünk a 
székesfehérvári új Diescl-mú
hely helyzetéről. A riport nyo
mán Tölgyes LA)os, a gépé
szeti szakosztály vezetője 
vizsgálatot rendelt el, mely
.nek eredményéról az alábbia
kat közölte szerkesztőségünk
kel : 

a székesfehérvári vontatási te
lep nem reridelkezik mcgfcle
ló motoros-múlttal, fg11 az 
egyik napról a másikra törté
nó teljes átállás gondolata 
még a száll!tó szervizének je
lenléte mellett is túlságosan 
merésznek látszik. 

sítani a K!lláló ifjú. mérnök, A Szakma ifjú mestere, a 
közgazdász, technikus mozga- Kiváló ifjú mérnök, köz.
lomban. Ezt a célt s:wlg&lja a gazdász, technikus mozgalom 
SZOT elnökségének és a KISZ lehetőséget ad a fiatalok ak
Központi Bizottság intézö bi- tivizálására. Ahol élnek a le-

_-
----------------------------------------4 

hetóséggel, az élet által tá-
masztott reális követelmé-

(Kép és szöveg: Gyóni Gyula) 

.. A vontatási telep letcrhe
lésén�k m�rsékeltebb ütemét 
11rm vélctle,iül szabta meg a 
budapesti tqazgatóság a je
Zcnfogi a:intre. ha.nem figye
lembe vette azt a té1111t, hogy 

Az ütem gyorsítása azonban 
ennek ellenére lehetséges. ép
pen ezért a fejlesztési terv 
fc]ülvizsgálá,ára utasítottuk a 
budapesti igazgatósagot. A 
kapacitás kihasználása előre
láthatóan a kóvelkezó hóna
pokban fokozódni !og." 

A termelési tanácskozáson 

tették szóvá 
Nyéldridl1á2a állomás kol• 

lektívája az elmúlt napokban 
tartotta a harmadik ne'.!ycd
évl termE'lésl tanácskozást 
Ezen a nyilvánns fórumon �ok 
olyan kér-'s. illrtve p?n::isz 
han�zott el. amely s!irgós or
VOSlasra vár. Ilven p.<ldául e 
3-as sn,mú km·!csbánva és a1 
állom.ís közö1ti telcfoniissze
köttct&, hl:inv:i, Az cmlltelt 
bán"a napi 10 OOO tnnna ka
pacit�•5'.Jl dnl�nzik, , lta az 
dl!omd, i11Pft:r a b�n ,,. t'rcc
t6i ec;11mdssal kapcsofr•,-,I 
akarnak teremteni akkor 'kill
döncöt küldenek, mert a kért 

t�lc/ont öt io ót4 11em Inté
zik el. 

Megc-mlltették a dolgozók 
azt is. hol(y nagyon �ok ol;•an 
ür� kocsi érkezik Nyékl.:.d
háza állomásra, amelyeknek 
nyitott a koc !ajta!a. va�v 
pisL'·osak. lllet\'c sérültek a 
kocsik. Ezeknek a ki'akllríts,í. 
•árll. i l letv<' re„dbC'tét�lérf 
s0m !dó. sem létszám ,.. ;ncs 
Cs:ik ecy pAld,it l'm'.í•Pnl< 
mr::!, Au�uszttis R-án a cleb
r'"'r,:-,ni IAs1z;?atr'1s:íq tC'r01 ""ti-,..m 
t'>'·üri '<'fillpn.� ál10,11 °lt;rúl Pr• 
kezrtt �Q ko•sibé>I 31-nek 
n.)iL\ii volt a.; ajt.aja. 

UJlyal SlMlilor 

Salgótarján,i hétköznapok 
Aznap, ami'kor bekopogtat

tam Oro.,� lstcánl,o?, Salgó
tarján-Külsö !>Zb-li tkárához. é,, 
Hic1vári lstt.·án üzemgaulibz
hoz, a szakszervcz.eti bizottság 
gazdasá�i felelöséhez, a Nép
szabadság levelezési ro,·atában 
a nyugdíjasok panaszait ol
vashattam. Ezek a1-ról szóltak, 
hogy nem �csüllk mei: óket, 
úgy engedték el munkahe
lyükröl az utolsó munkanap, 
hoc:y még csak egy kö.szönö 
szó se szállt utánuk, a kéz.fo
gásról. vagy éppen a baráti, 
hangufatos búcsúztatá,ról nem 
is bes�él\·e. A mi beszél;;eté
sünk is ezzel kezdódött. 

Fehér asital mellett 
- A napokban. kelt kocairen

ilczónk mrnt nyurydiiba. Koós 
H1<tás András, meo Kltrily Jó
=scf - mondotta Oro5z István. 
- 0111<111 búrs,:zt,itá,t rende
:ett szám11l,ra a brinád, hogy 
mér, n,ost is emléks:ünlc a gu-
1y1.s izére. 

S a� is h�mar kl,krül : ez 
nrmrMk most törl<>'lt íc:r. I tt  
g . l "<�tnri�n-,,:in riindi:: i.innc
pélws k(i]sfü•'gek kf>zött vrsz
ne1· r,,,·1,..c.út a n •u;::fllr'lmba t--o
nulóktól. fe!1Pr asztal mellett 
emlékezve a közösen eltöltött 
évekre. 

- Nem &=ívesen �·álunk meg 
nyugdijasainktó! , - hangsú
lyozt.a az szb-titkár, - mert 
l;ci·és a:: emberünk. A léts•ám
hiány 14 kocsire11de;ó és 5 
váltóőr. Emiatt a szabadnll.polc 
kiadása lehetetlen. Sokszor az 
utasítások ellenére dolgozunk. 
Ped_ig köztudott, ho,gy ez a 
\'asut legbalesctveszélycsebb 
munkaköre. S ráadásul Sal"ó
tarjánban a háború előtti f�r
galom megtízszereződött, s 
ugyanakkor jelenleg 4 vágány
nyal keve:;ebb van, mint 1 044-
ben. nem szcimílva a rendezö
pályaudvar ugyancsak 4 vá
gányát. 

A munkakörülmények itt 
jóval nehezebbek mint máshol. 
Ráadásul egy éve folyik az ál
lo�ás átépítése, amely eltart 
meg 4-5 évig. A rohamosan 
fejlődő Salgótar,ién mei:kö,·c
teli, hocy ne kelljen sokszor 
félórákig várakozni mun_1<ába 
induló, \'aJ!v hazatérő dolgo-
7:óknak. Ezért e�y-C'�Y kf>zúll 
es gyalogo alujáró is épül. 

Orosz István szb-titkár de
rúsebbre n\lt  ia a szól: 

- A nvul!díjasok búc úzta
t:lsa is mutatia: nálunk a szo
cialist.a brigádmoz:::alomnak 
t�rtalma van, Három brigád 
dolgozik a forgal„mnál, \'3n 
E',0, köz/is MÁV-AKOV 
komplex brigádunk éli es:y 

raktári szocialista brigád. 
Mind az öt elnyerte már a szo
cialist.a címet, közülük 3. zöld
koszorú.s fokozatot kapott. A 
brigádok életéből nem hiá
nyoznak a közös kitándu1ások 
sem. Július 28-án ILI AKőV 
doh;ozó,val közösen rmdez
tünk kirándulást Hajdúszo
boszlóra. 

Ötven személyes fürdő 
Igaz, ez a MAV-AKOV 

komplex brigád egyszer már 
volt országos elsó. egyszer má
sodik, s hogy most kicsit hát
l_'ább_ szorultak: abban a nagy 
at<'p1tésnek is része van. 

Hldvári István az új szoci
ális beruházásokról beszél. A 
most felépillt SO azem;il11e1 
fürdóról, amely berendezve 
várja a tulajdonosokat. 

Amikor becsukódik a Jegy
zetfüzet, benne a salgótarján1 
,·asutasok örömeivel. p;ondjai
val. még újra ki kell nyitni 
egyszer. Nem lehet kihagyni 
belóle Gerelyes József bl,:almi 
nevét, aki 18 évig volt bizalmi 
közmegel.Sgedésre, s aki júl iu� 
utolsó napján ment nyugdíjba. 

- S öt ls fehér aszlalnál 
búcsúztatták ? - kc•rdezem. 

- Dc mennyire! Nálunk ez 
l1aqyomány. mi saját mngun
k,zt bccsiiljiik meg a 111/tlgdiJ• 
lvrvonulók búc.�.íztatd&ái'<II. A 

jó szó, rm1 kis ajándék aoha
sem hiányzik. 

(- ial) 

nyeknek megfelelóen. allcal
mazzák az if;úsági termelési 
mozgalmakban rejló tartalé
kolcat, az eredmény nem ma
rad el. Ennek megfelelően kell 
foglalkozni e mozgalommal a 
gazdasági vezetőknek, KISZ
szervezetekn k és • a szakszer
vezeti szerveknek. 

Dr. Bordl 1s,ván 
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Napirenden · Emberséges cselekedet 

a beruházások 
gazdasági előkészítése 

1968. július 28-án, vasárnap, 
idó.5 szüleimet és beteg húgo
mat a 4434-es számú vonaton 
hazakíséMem Vereseqyházára 
Húgom gyenmekparalízisből 
kifolyólag teljesen mozgáskép
telen. A Nyugati pályaudva• 
ron rriegkértem az első kocsi 
jegyvizsgálóját és a vonatve
zetőt - nevüket, sajnos, nem 
tudtam megjegyezni -, hogy 
legyenek tekintettel beteg hú• 
gomra, illetve segítsenek majd 
a leszállásnál, nehogy előbb 
elinduljon a vonat. Amikor 
Veresegyházára értünk, a vo
natvezetönek még arra is volt 
gondja, hogy az első kOC!Si pe
ronja - ahol húgom tartóz
kodott - pontosan a kijárattal 
szemben legyen. S ezzel is 
megkönnyítse leszállásunkat 
Amikor leszálláshoz késziilőd• 
tünk, odajött a vonatvezető és 
a jegyvizsgáló is, és mindket• 
ten segítettek. 

Ahhoz, ht\!07 a vasút a reá 
váró szállítási feladatoknak 
maradéktalanul eleget tehes
sen, fejleszteni és korszerűsí
tenie kell a vasúti vonalakat, 
vonó és vontatott járműveket, 
a bizto.sítóberendezéseket, egy
szóval növelni kell a vonalak 
átbocsátó képességét. 

A Vasúti Föosztály 1. szak
osztálya nemrég szakmai ér
tekezletet tartott, amelyre az 
illetékes szakszervezeti szerve
ket is meghívták. A szakmai 
értekezleten, melyen a beruhá
zók és műszaki ellenőrök vet
tek részt, nem kisebb témával, 
mint a gazdaságirányítás új 
1'endje szerinti átióeszköz fej
lesztéssel, ezekkel összefüggő 
beruházások gazdasági terve
zésével és lebonyolításával 
kapcsolatos feladatok megbe
szélésével foglalkozt,ak. 

A befejezést késleltető 

nehézségek 

A megbeszélések során fel
tárultak azok a nehézségek, 
amefyek a kiadott utasítások 
és rendelkezések gyakorlati 
végrehajtásában érezhetők. Az 
egyik legvitatottabb kérdés a 
beroházások megfelelő elöké
szitése. Többen szóvá tették, a 
beruházás előkészítéséhez 
szükséges idő rövidségét, a 
létszámhiányt, az anyagellátás 
nehézségeit, melyek végső so
ron a befejezést késleltetik. 

Az országos értekezlet meg
tartásának szükségessége ab
ban is megmutatkowtt, hogy 
a jelenlegi rendelet értelmezé
se a beruházók műszaki ellen
őrei részéról nem egyértel
műek, s ennek hátrányai a 
gyakorlati munka során jelent
keznek. 

A részvevők élve azzal a le
hetőséggel, hogy a szakszer
vezet képviselői jelen vannak, 
az értekezleten, olyan kérdé
sekkel is foglalkoztak, amely
ben a jogszabály szerint a 
szakszervezetek szakhatóság 
jellegü jogkörben járnak el, 
valamint azokkal az előírások
kal, melyeknek gyakorlati ér
telmezését illetve célját nem 
látják átfogóan. - Többen ki
fogásolták azt, hogy a szakszer
vezetek az új rendelkezések 
folytán nem vesznek részt a 
tervek előzetes bírálatában, a 
tervek jóváhagyásában, ha.,em 
csak az üzembehelyezési eljá
ráson „állnak eló különböző 
követelésekkel". Ezen a gya
korlaton változtani kellene. 

Köztudomású, hogy az Mt. 
SI. § (1.) bekezdése törvény
szinten az eddiginél magasabb 
fokon tartalmazza a biztonsá
gos munkakörülmények meg
teremtésére vonatkozó kötele
zettséget. A követelmény te
hát változatlanul fennáll, 
amelynek megvalósításáért a 
beruházó, a tervező, a kivite
lező, vagyis mindenki a maga 
területén egyaránt felel. Az el
múlt évek gyakorlati tapaszta
latai, a szakszen-ezetek eddigi 
sokirányú segítsége megfelelő 
alapot ;;,dott ehhez. A követel
ményeket már mindenkinek 
módja volt megismerni. Nem 
hallgathatjuk el azt sem, a 
gazdasági mechanizmus re
formjának körülmznyei között 
szükség , an arra is, hogy a 
felelősség egyértelműen ki
tűnjön és meg kell akadályozni 
a felelősség áthárítását. Min
dez természetesen nem jelenti 
azt. hogy a szakszervezet a be
ruházók, tervezők részére -
ha awk kérik - nem ad kon
zultációval és más módon se
gítséget. Bár ez a segítség nem 
értelmezhető „jóváhagyásnak", 
mert a teljes felelősség az ér
dekeltek részéról továbbra is 
fennáll. 

Figyelmen kívül hagyják 
a jogszabályokat 

A Vasúti Munkavédelmi 
Szabályzatban foglalt SZOT 
Szabályzat 5. § (1.) és (2.) be
kezdése ;ilőírja ;  a beruházó 
rninaen beruházásról - a ki
vitelezés megkezdése előtt leg
alább 30 nappal - tájékoztat
ni köteles az illetékes szak
szervezeti szervet (minden 
esetben a szakszervezeti bi
zottságot). valamint a tájékoz
tatás módját. 

Tapasztalatunk az - és az 

értekezleten ezt szova is tet
tük, - hogy a jogszabályban 
elóírta'kat a beruházók nem 
tartják be. Nehéz volna nyi
latkozni arról, hogy az említett 
mulasztás a rendelet ismereté
nek hiányából, vagy egyes 
személyek felelőtlenségéből fa
kad. Egy biztos, az illetékes 
szakszervezeti szervek maguk 
részéről a megfelelö fórumon 
felhívták az érdekelt vasút ve
zetőinek figyelmét a mulasztás 
súlyára, illetve következmé
nyeire. 

Hiányzik 

az egységes álláspont 

Bízunk abban, hogy az ér
telem győzedelmeskedik és 
nem lesz szük�g az 1968. év
ben kiadott MAV Hivatalos 
Lap. 26. számában közzé tett 
szabálysértési eljárás lefolyta
tására. 

használatba vételi engedélyt. 
(Székesfehérvár új Diesel-csar
nok). 

Fentiekből kitűnik, hogy a 
munkavédelemre vonatkozó 
törvényes előírások betartásá
nál korántsincs minden rend
ben, ami gyakorlatilag a ren
deletek ismeretének hiányából, 
helytelen értelmezésből fakad. 
Ennek megszüntetésében mind 
a szakvonali, mind a szakszer
vezeti vezetőknek és tisztség
viselőknek megvannak a sa
játos feladatai. 

Visszatérve a Vasúti Főosz
tály 1. szakosztály által kez
deményezett és az igazgatósá
gok által létrehozott szakérte
kezletre, úgy véljük, hogy a 
tacsácskozás hasznos volt, 
mert az ott elhangwtt javas
latok további segítséget adtak 
a rendeletek és utasítást ké
szítők munkájához. 

T. J. 

Ezúton is megköszönöm em
berséges magatartásukat. 

Pa.tat János 
főintéző 

A beruházások el&:észítésé- '\""" _______________________ _ 
nek és megvalósításának 
szabályozása tárgyában 
megjelent az 1968. évi MA V 
Hivatalos Lap 22. számában -
kiadott miniszterhelyettesi uta-
sítás 10. §-ban foglaltak végre
hajtásának értelmezésében sem 
egységes az álláspont, ami kü· 
lönösen a szakszervezet helyét 
és szerepét illeti. Előfordul, 
hogy a szakszervezet munka
védelmi felügyelőjét az üzem
behelyezés lefolytatására lét
rehozott bizottság egy tagjá
nak tekintik és úgy véleked
nek, hogy az üzembehelyezési 
eljárásnál való hozzájárulás
nál reá nézve is kötelező a bi
wttság tagjai többségének ál
láspontja. Ilyen esetben nyil
vánvaló a törvény ismeretének 
hiánya. Olyan esetről is szól
hatunk, hogy a vasút beruházó 
szervei a területileg illetékes 
munkavédelmi felügyelőnek az 
üzembehelyezési eljárásra va
ló meghívásával az ügyet le
zártnak tekintették (Szolnoki 
MAV Kórház és Rendelő), 
vagy az üzemeltetés megkez
dése után későbbi időpontban 
kértek felülviugálatot, illetve 

LÁT S Z AT 

- Nagyszerű! ei,m a.z új áJJomás? 
- Dehogy. Ezek csak a. tervek . . •  

(Pusztai Pál ra.jza) 

Ki mit tud a balesetelhárításról 
Érdekes vetélkedőt rendeztek a MÁV Magasépítési Főnökségnél 

A Magyar Vasutas ez év 
február 17-i számában cikk je
lent meg arról, hogy a MAV 
Magasépítési Fönökségné! sür
gős intézkedések megtételét 
kívánja a baleseti helyzetben 
beállott rosszabbodás. Akkor a 
fónölcség vezetői arról értesí
tették a szerkesztőséget, hogy 
megtárgyalva a súlyos baleseti 
helyzetet, megtesznek mindent, 
hogy e téren jelentős változás 
alljon be. 

A megígért intézJkedé,, egyik 
szerves rés'.lc volt az a négy
fordulós szellemi vetélkedö, 
melynek 

nyilvános döntőjét augusz
tus 17-én tartották meg a. 

fönökség központJliban. 
A döntőre azok a dolgozók 
kaptak meghívót, akik a meg
elöző 3 forduló totószel vényeit 
- melyek kizárólag a baleset
elhárítás kérdéseivel foglalkoz
tak -. sikeresen kitöltve visz
szaküldték a versenyt szervező 
bizottsághoz. 

Az elődöntőbe az a 40 dol
gozó jutott, akik a versenyben 
részt vevő közel hatszáz sze
mély közül a legeredménye
sebb volt. Ok kapták azt a to
tószelvényt, melynek eredmé
nyes kikölt.ése esetén bekerül
nek a legjobb öt közé, ahol 
már a díjakért versenyeznek. 

A versenyben beigazolódott, 
hogy 

a.z ABEÓ-szabályok Isme
retében nincs különbség 
fizikai és mérnök között, 

a dön tőbe jutásért vívott harc
ban ugyanis egy lakatos egy 
építészmérnököt vert ki. Vagy 
főépítésvnetók nem jutottak a 
döntőbe, de egy festő brigád
vezető igen. 

A legjobb 5 közé végül is 
két mérnök. egy főmunkaveze
tó technikus és két fizikai dol
gozó került. A két mérnök 
képviselte a központot, a többi 

háJrcxm a külszolgálatot, metve 
az építésvezetóségeket. A ver
seny ezután már látványosan 
és fordulatosan bonyolódott le. 

Az elsó helyet csak holtver
seny után lehetett eldönteni, 
mert Karászi Ede mérnök és 
Sütő Ferenc techrukus-fómun
kavezető az eredményjelző.. 
tábla tanúsága szerint egyfor

mán 44-44 pontot szerzett. 
Közöttük csak a feltett villám
kérdések megválaszolása utáni 
pillanatnyi jobb rögtönv'..si 
készség döntött. A harmadik 

helyezett Ruzsa Lá.sz!6 mérnök 
volt, aki 41 pontot, míg a ne
gyedik helyezett Molnár Olivér 
lakato<S 38, Rabinszki József 
festő-csoportvezet.ó pedig 34 
pontot gyúj Lött. 

Az első helyezett 1500 Ft, a 
második 1200, a harmadik 800, 
a negyedik 600 és az ötödik 400 
Ft pénzjutalomban részesült. 
Valamennyi versenyző díszes 
oklevelet kapott, azok is, akik 
bár nem jutottak el az öros 
döntőig, de több fordulón bi
zonyított eredményességükkel 
a részvétel jogát meg.szerezték. 

N yugdíjastalálkozó Dunakeszin 
Kedves összejövetel színhe

lye volt a Dunakeszi Jármű
javító Üzem József Attila Mű
velődési Házának nagyterme. 
A járműjavító szakszervezeti 
biwttságának támogatásával 
a dunakeszi nyugdíjas csoport 
minden évben megrendezi 
összejövetelét. 

A vacsorával egybekötött 
baráti est kultúrműsorában 
elhangzott - a fiatal éveket 

felidéző - operettdalok és 
magyarnóták nagy sikert 
arattak a veterán vasutasok 
körében. A jó hangulathoz 
szükséges tánczenét a nyugdí
jasokból álló öntevékeny kis
együttes szolgáltatta. 

A családtagok részvételével 
lezajlott baráti találkozó a ké
ső éjszakai órákban ért vé
get. 

(Szónyi) 

úi  fe lvétel i  épü letet 
avattak Écsen 

A győr-veszprémvarsány
alsóórsi vonalon lévő E:cs állo
máson átadták rendeltetésének 
a 600 ezer forintos építési költ
séggel elkészült új felvételi 
épületet és szolgálati lakást. 

Écs állomás felvételi épüle
tének rekonstrukciója már na-

gyon esedékes volt. Kicsi volt 
a váróhelyiség és ugyancsak 
kicsi é� elhanyagolt a szolgá
lati helyiség. 

A most elkészült felvételi 
épület már minden igényt ki
elégít. 

Hoffmann József 

Garázda fiatalok 
,,Egy rogá.st é1'eztem, ma.;d hanyatt estem .. Mielőtt a meo-

1,epetéstől magamhoz térhettem volna két fi_atalember e&ett 
nekem, közben a.z egyik folytan kiabálta: te piszok, kitaposom 
a szemedet! Valóban az volt a szándéka, mert többször a.z IIT
comba -rúgott." 

Ezeket írja 1968. augusztus 9-én �lt .'!seménykönyvi je
lentésében Lelkes László, 54 éves fofelugyeló, a Nyugati 
pályaudvar ügyeletes tis.i;tvise!éje. Az is kitűnik a je�entésböl, 
hogy azon a bizonyos penteki napon, a.z 1120/II. nyir<1gyházi 
mentesítő vonat végén KISZ-fiatalok részér'! két kocsit kellett 
fenntartxzni. A két fiatal a fenntartott kocsikban �rtóz7C?dott. 
Az ügyeletes szolgálati fegyelemnek tett eleget, _amikor figyel
meztette Kunszt József 26 és Kunszt _Ferf!"f}-c 19 e_ves iw:AV:-dol
gozókat - mindkettö a Nyugati Mus�ki Kocsiszolgalati Fó
nökség dolgozója volt -, hogy a kocsik foglaitak. 

A jegyzőkönyvi kihallgatás szerint beismerték, h°"!J fenn 
jártak a kocsikban, és azért hangzott el_ a ftgyelme_zt!ltes. �r
ra a kérdésre azonban, hogy_ a _;ogos figye_lmeztetesert miert 
vettek ilyen embertelenül �legtet�lt, e�lkuk se_m tudott el
fogadható választ adni. A ket garazda fiatal az ugyeletes tis;t 
bántalmazása után menekifl7l;i _próbált, de nem 7;:olt s�erencse
iük, mert néhány ió szándeku es fefJ1!elmez!!tt _muszaki munka
tá1'suk elfogta és átadta öket a helyt rendo:segn�k. . • .. , 

A pé!dátian eset után a mű.szaki kocs1sz?lgaz.:ti Jonoks!O 
vezetöi helyesen álltak az ügyhöz. Azonna} 3e�yzokonyvezte_k 

etet és ítélkeztek: fegyelmileg elbocsatottá.k a magukrol az e; ledkezett két dolgozót! Elbocsátották őket, egyrészt me_g / mert mint MÁV-dolgozók - jóllehet szabadnaposak 
���;ak _ nem tudták, 1iogy az egyenro!1,ás, szo�gálatban l�ó, 
rangos, idös tisztviselő közvetve fel3ebbv�l63uk, �reszt, 

t emmi mentséget nem tudtak felhozni a botranyos é1 

�":Jelfűnést keltő viselkedésükkel kapcsolatb_,in. , _ 
Lelkes László sebei, az orvosi bizonll'.ítva:ny _tanusaga sze

rint 8 napon túl gyógyulók. Rosszabbul is vegzodhetett volM 
ez � garázdaság! 

- g. J. -

Feltérképezték az egészségre ártalmas 

munkaköröket 
Eredményes az egészségügyi felvi/ágosíf6- es megelőzö

munka a debreceni járműjavító üzemben 

A debreceni járműjavító 
egészségügyi szolgálata az 
üzem szakszervezeti bizottsá
gával közösen eredményes, 
gyógyító és megelőző munkát 
végez. Szinte rendszeres a 
filmvetítéssel egybekötött fel
világosító előadás. illetve az 
egészségügyi aldívákon ke
resztül történő megelőző mun-
ka. , h Amint azt dr. Kálmanc ey 
Albert ellenőrző ü-zemorvos
tól megtudtuk, közvetlenül 
megvalósulás előtt áll az 
egé=;égügyi 5'1,0lgáltatásnak 
az az elgondolása, hogy az 
egés2lSéo,"Ügyi kiskönyvtáir köny
vecskéi mellé 

a táppénzre első esetben 
jelentkeuí dolgozóknak, a.z 
illetö betegségével kapcso
latos stenciles útmutatót 

adnak. 
Például a heveny, gyomor bél
hurutban szenvedő a diétás 
utasítás mellé megfelelő té
májú könyvecskét és általános 
tudnivalókat tartalmazó sten
cilezett lapot kap. Hasonló
képpen más betegségeknél is 

ezt az eljárást kívánják alkal
mazni. 

Az üzemorvosi rendelőkben 
térképen jelölik meg az 
egés7.ségre ártalmas mun-

kaköröket, 
a könnyebb, vagy csökkent 
munkaképességüekkel betölt
hető munkaköröket. tgy egy 
szempillantás alatt fel _ lehe! 
majd mérni hol van mergezo 
gáz, vagy ólom ártalom, .. illet
ve milyen munkateruleten 
dolgozhatnak csökkent mun• 
kaképességúek. . . 

Ezt a térképet már elke,zi
tették, s az üzem kollektívá�a 
jóleső érzéssel vette tudoma
sul, hogy gondosan ügyelnek 
egészségükre. 

A helyes és módszeres 
egészségügyi ellátást . dics�ri 
az is, hogy 1967-hez vtszonyit
va csökkent az üzemi bal�e
tek száma. Míg 1967 első ne• 
gyedévében ezer főre 25,35 

üzemi baleset esett, addig 1968 
hasonló időszakában mind
össze 20,20, s a kiesett munka
napok száma pedig 653-mal 
kevesebb mint 1967 első ne
gyedévében. 

BALESET I  KRÓN I KA 
Augusztus 9-én Mak6-UJváros 

és Kákás forgalmi kitérő között le
vö SOl'Omp6nélküll útátJArón a 
84'1.2. sz. vonat összeütközött egy 
a Budapesti Géptelep Főnökség 
állagába tartozó dömperrel. A.z. 

összeütközés következtében a vo
nat 435. pályaszámü Ab-motorja 
kisiklott. Megsérült a vágányült 
is. Könnyebb sérülést szenve
dett Mónus Lajos vonatvezető és 
Vass András motorvezetö. A bal• 
esetet a dömpervezet.ö figyelme� 
Iensége idézte cl6. 

* 

Augusztus ta.én Felnémet és 
Szarvaskő állomások között út
átjáró takarltás közben a Kz-2237. 
sz. motorkerékpár elütötte Ró• 
(usz Imre sorompókezclőt. Ne-
vezott az elütés következtében 
könn) ebb fej- éa lábsérillé,I szen
vedett. 

* 

Augusztus 13·11.n Ba!Astya é1 
Szatymaz állomAsok között a 704, 
sz. gyorsvonat ellltötte Szücs Sza• 
b6 LAszl6 vonatkl.séri!t, al<! zol• 
zódásos sérüléseket szen vcdett. A 
balesetet az okozt� boty neve„ 
zett az anyagvonat lrányitását a 
gyorsvonat úrszelvényéból vé
gezte. 

* 

Augusztus 14-én a Szeghalom 
és Cserepes állomások között. 
közlekedő 5?18. sz.. vonat moto• 
ros mozdonyából leugrott Far-
kas István motorvczetl5. Nevezett 
a leugrás közben egyensúlyát 
vesztve elesett. �s Iábtöréses bal· 
esetet szenvedett. 

* 

Augusztus 14·én a Kemecse aJ
lomásra bebaladó 1792 ,a ez. vo
nat elütötte a II. pályame"Steri 
szakasz léts<ámába tartozó Mol-

nAr Kúoty vonalgondozót, aki 
súlyos agyráz.kódással, kar�é• 
rüléssel és IáOcson.kulá.:tS&l Jar6 
ilzeml balesetet szenvedett. A bal• 
esetec az okozta, hogy nevezett 
kitérö gondozás köz.ben a behala
dó vonatot nem észlelte. 

* 

Augusztus 15-én Vámosgyörk 
és Ludas állomások között a 2301. 
.sz. expresszvonat elütött.e Csö� 
Antalt, a hatvan-hizesabonyl �
lyafenntartási Cönökség dolgoz.o
Jat, aki belehalt sérüléseibe. A 
balesetet az expressz elöli klállú
ra adott utasftás késedelmes vé1• 
rehajtása okozta. 

* 

Augusztus Z2-én a Távközl6 H 
Bi:t;toslt6 Berendezés.! t'6nöl<sél 
rákosrendezől telepén négyet 
üzemi balesetet okozott a vi.llú
targonca emelőberendc:z:ésének 
menetközbenl felső állapotban ba
gyAsa. A vlllásemeli! (ennhagyolt 
szerkezete ugyanis beleakadt • 
raktározisl épület aJtaJinak rer 
•G részébe, melyet helyéb61 el
mozdltott. Az elmozdulis követ
keztében az aJl6klvilt6 vasge
renda a targoncavezetlire zuhant 
és súlyos hátgerlncsérWést oko
z.ott. Rongálódást szenvedett a■ 
épület falszc rkezete. a lezuhan6 
téglafalazat pedig tovibbl S dol• 
goz6 súlyos töréses sérüléseit 
Idézte el(i. 

* 

Augusztus 23·án a Miskolci JAr„ 
müjavftó Uzemben halálos ld
meneteIO üzemi balesetet szenv&
dett Madarász Pál múvezet6. A 
balesetet az idézte elő, bogy u 
1500 mm csúcstávolságú csúcseiii• 
tergába egy 4000 mm hosszúságd 
gömbvasat fogtak be, melynek 
klálló 1350 mm-es vége a sip
meglndftása után elhajolva a mA
vezetöt tejen találta. 



MAGYAR VAi:iUT AS 

A jó szomszédok !Jarátságával . . .  75 éves a Testvériség énekkara 
EREDMÉNYESEN llOLGOZIK EGER Jubileumi dalostalálkozó a Landler Művelődési Otthonban 

L'S EGER-TIIJAMÉR ÁLLOMÁS KOLLEKTÍVÁJ,1 

A város szélén húzódó -
1zlnte e.lig észrevehető teher
pályaudvar Egcr-Tilu.mér 
Heves megye teherforgalmii
ban jelentős szet·epet j.itszik. 
Kis állomásnak ismerik, mint 
ahogy valóban kicsi is, de je
lentőségét elsősorban árufor
galmát tekintve a „nagyokkal" 
vetekszik. 38 vállalatn,ik és 
ilzemnek van itt bérelt rakte
rülete, de állandó ügyfeleik 
ezáma ennél jóval nagyobb. A 
havi átlagos kocsileadásuk 
1800-2000 között mozog. 

66 százalékkal csökkent 

a kocsiállásidó 
Az állomásfőnök távollété

ben Szl!1"t Miklós forgalmi 
szolgálattevövel és Bá,ifalvi 
1,tván raktárnokkal beszélge
tünk munkájukról, feladataik
ról. 

- Ami talán a lcgszembe-
1únöbb - kezdi a beszélgetést 
a forgalmi szolgálattevő - az 
az, hogy a kocsiá!lásido az el
múlt év hasonló időszakához 
t:i-!zonyitva 66 százalékkal 
csökkent. Ez olyan lendületet 
cdott a munkánkhoz, hogy ma 
mlir nyugodtan elmondhatjuk, 
fennakadás nélkül, egyenlete
sen és termelékenyen dolgo
�nk. 

gozzák ki azokat a látszólag 
legoptimálisabb feltételeket, 
amelyek a soron következő 
munka elvégzéséhez szü!,séges. 
Segíti munkájukat az is. hogy 
nagyon sok vállalat gépesítette 
már a ki- és berakást. A tl
hamérl vasutasok érdemeiből 
ez a tény azonban nem von le 
semmit. 

Eger-Tihamér állomás az 
első félév! tervet minden té
nyezőnél élüzem-szint felett 
lcljcs(tette. Ebben a félévben 
is éppúgy, mint éveken át 
nagyon sok élő állat indult út
ra erről a kls állomá�ról Olasz
országba, Görögonzágba, 
Svájcba és nag_von sok áru, 
mezőgazdasági gép, alkatrész 
érkezett az NDK-ból, Jugo
s=lávidból, Romániából és a 
Szovjetunióból. 

Gyümölcsöző egyftttmúködés 
Az elismerés hangján szól

hatunk Eger állomás munká
járól is. Amint azt Chemez 
Lás::ló állomásfőnöktől és Fát
rai János kereskedelmi hiva
talnoktól, megtudtuk, az első 
(élévl kocsitart6zkodá�i ter
vüket 100, a kocsiklhasználási 
tervet 102, a kocsiigényes áru
tonna tervüket pedig 110 szá
zalékra teljesítették. Eger dl
lomáson is csökkent a kocsi
állásidö, s a rakodással 1inc1 
fennakadás. 

eddig a rendes tc11crJára t moz
donya kiment Tiliamérra, ott 
összeszedte az üres ko-:silcat, 
azt behozta Eger lillomásra, 
ahol rendezték, majd ugl'an
a.zon az útvonalon elindult 
Felnémetre. A mozdony az 
Eger-Eger-Tihamér közötti 
utat kétszer tette meg. Ezt a 
mozgástechnológidt úgy módo
sították, hogy a menetrend
szeri11ti teher előtt a tartalék 
kimegy Tihamérra, ott össze
szedi az üres kocsikat és mind
járt húzza is tot·ább Felnémet
re. A rendes teher pedig szin
te .,irányvonalként" megy Fel
németre. Ezzel nemcsak sok 
időt, hanem nagyon sok ene�
;iát, pénzt is megtakarítottak. 

Elójelentó szolgálat 
Megalakulásának 75. éves 

jubileumát ünnepelte augusz
tus 24-én, szombaton a vas
utas kórusmozgalom egyik 
reprezentánsa, a Testvér�ég 
énekkara. A háromnegyedszá
zados évforduló alkalmából 
ünnepi közgyűlést rendeztek. 
Az ünnepségen rés7.t vetiek a 
Landler Jenő Járóműjavító 
gazdasági és mozgalmi vezetői. 
Mint meghímtt vendég jelen 
volt Becker Antal, a 10. jár
műjavító-szakosztály vezetője 
és Fodor János kétszeres Kos
suth-díjas, a Magyar Allami 
Operahli� tagja, aki a 30-as 
években a Testvériség kórusá

A jubllá 16 kórus 

énekkara a többi kórushoz 
hasonlóan járta az országot, s 
falun, városon egyaránt ter
jesztette a dalkultúrát. 

Az ünnepi közgyűlésen !el
lépett az egykori kórustag, 
Fodor János kétszeres Kos
suth-díjas és l\Iede Tibor, a 
Thália S?inház művésze. Ez
után került sor a jubi!úló kó
rus, s számos kórustag megju
talmazására. 

A közgyűlés után jubileumi 
dalostalálkozóval folytató
dott az ünnepi músor, amelyen 
részt vettek : a vasutas szak
szervezet „Szocialista Kultú-

ráért" Jelvénnyel kitüntetett 
kétszeres aranykoszorús köz-· 
ponti vegyeskara, a Dunake
szi Jármüjavltó Józsej Attila 
Múvelödésl Házának énekkarn; 
a Szolnoki Jármújavító Mu
velődési Házának énekkara, a 
székesfehérvári vasutas mű-· 
velődési otthon énekkara, a· 
felsőgödi múvelódési otlhon 
énekkara, s természetesen a 
Landler Járműjavító Múveló
dési Otthonának Testvériség 
énekkara. Az énekkarok nagy 
sikerű találkozója az esti 
órákban ért véget. 

(visl) - Az éjszakai és ünnepna
p\ rakodással sincs fennaka
dás? - tettük fel a kérdést. 

A két állomás közel van 
E>gymáshoz, nem csoda. hogy 
munkamódszerük, munkamo
ráljuk is a.lonos szinten mozog. 
Ez a barátság nemcsak az egri 
és a környékbeli szállítók
nak hasznos, hanem hasznos a 
vasútnak is. 

Nagyon jó, eredményes kap
csolatot alakítottak ki 6k is az 
ügyfelekkel. A zökkenőmentes 
munka érdekében komplex
brigád-szerzódést kötöttdc a 
vállalatokkal. Kilúnően meg
szervezték az elójclentő szol
gálatot is és így a kirakások
kal n incs gond. új türol6hely
lyel Is gyarapodott Eger állo
más. Elkészült a Mli:K hűtő
háza, ahonnan naponta 4-12 
vagon zöldáru Indul útra a 
nyugati országokba. Kitünö az 
összh1tng a darabárus forgal
mat végző A KÖV-vel. De 
élénk kereskedelmi forgalmat 
bonyolítanak le a Vas- és Mű
szaki Nagykereskedelmi Vál
lalattal, a TOZl::P-pel, az Al
lami Pincegazdasággal, hogy 
csak néhányat említsünk, a 
mintegy 30 ügyfél közül, akik 
Eger állomáson rakodnak. 

ban énekelt, ott figyeltek fel ..-------------------------

- Fennakadás? - néz ránk 
csodálkozva a két vasutas, 
majd Bánfalvi István szólal 
meg előbb : 

- Van olyan vlillalatunk, 
mint például 4 Heves megyei 
AGROKER, ahol az érkezés
löl számitvB tekintet nélkül 
■z é;szakára, var,y a.:: ünnep
na.pra. egy órán belül kirakod
nak. Bnnek a vállalatnale még 
11111 perc kocsiálláside )e sincs. 
De dicséretet erdemel a Hevea 

Ennek a jó :szomszédi vi

szonynak volt köszönhető, több 
olyan technológiai változás, 
amelynek jelentősége nemcsak 
forinttal, hanem id6megtaka
ritással Is mérhető. Egy példa: 

A nehézsél:(ek ellenére is -
ugyanis mindkét állomás szül: 
és kicsi - az egri és eger-ti
h,a.méri vasutasok hasznosan és 
ercdmén11csen dolgoznak. 

Szerényi József 

r.í, s onnan került az Opera
házba. 

me1711el Tanács Epttőiparl Vál- •----------------------------

A jubiláló kórus sikerekben 
gazdag múltját Mester Ká
roly, az énekkar titkára Ismer
tette az ünnepség részvevői
\'el. Elmondotta, hogy az 1893-
ban megalakult Testvériség 
dal, zene és önkép::ö-egyesüle
tének 4 Nyugati mozdony- és 
kncsijavftó mühely munká.,
gárdája alkotta a magvát. Ez 
a múhely 1950-től költözött 
Istvántelekre - az üzem Je
lenlegi helyére -, ahol a to
l?adó nyújtott otthont a mun
kások egyre jobban terebé
lv<-.,edő kultúrális tc\·ékenysé• 
gének. 

'4!ata, a MEH, 4 Malomipari 
Vállalat, a Talajerőgazdálko
dás, ahol ünnepnap és éjszaka 
i3 rakodnak, mert !'rre az idő
izakra idénymunkásokat szl!1"
zödtettek. Kitú11ő a kaocsolat 
1:ciztünle és az ügyfelek ·l<özött. 

A vándorzászlót a nyíráhrányiak kapták 

S '.'nlntha előre megbenélték 
Tolna, Paraki Sá11dor, az egri 
kőbánya vezetője lépett be a 
forgalmi irodába. ó kocsikat 
kért a vasúttól, mi pedig véle
ményt töle a \'asút munkájá
ról. 

- Csak jót mondhatok a ti
hamériakról. Még ú1711 soha 
ttem tudtam idejönni, hogy ké
résünkön ne segítettek t:olna. 
Aml igazán dicséretes, az az, 

N11írábrán11 & Ermihál11-
falva magyar-román határál
lomások között már évek óta 
nemes, szocialista munkaver
seny folyik. Mindkét ország 
vasutasainak az a célja, hogy 
a határforgalmat gyorsan és 
pontosan bonyolítsák le. 

Nyírábrány állomás dolgo
zói kivétel nélkül szocialista 
brigádban dolgoznak. A jó 

eredményük alapjáh az :íllo- 1  Azokban az években a Test
más kollektí\'ája elnverte a I vé-iscg-dalkör neve már Is
Szocialista m•Jnka szolgálati mertté \·ált a kórusmozgalom
hely címet. Ezek után nem ban. 1914-ben például a Ba
meglepő, hogy a két határállo_ sel-i Konkordia-1:órus meghí
más versenyében is a nyíráb- vására nemzetközi versenyen 
rányiak győztek és a jó mun- ezerepel tek. 1919-ben a Ta-
kájuk alapján ők nyerték el a nácsköztársaság kikiáltása 
\'andorzászlót. után nagygyűléseken, munkás

MAROSAN PAL 
otthonokban és munkás da
lostalálkozókon szerepeltek 
nagy sikerrel. 

A Tanácsköztársaság b� 
után nyilvános szereplésre so

hogy a kért napon reggel 6 
órakor az üres kocsik rako
dásra mindig készen állnak. 
Nazyon jó partnerek a tiha
méri vasutasok. 

Az első lé/év jól sikerült 
káig nem kerülhetett sor. A 
Testt:ériség-dalkőr múkődéaét 
a MAV Igazgatóság 1919. évi 
61. számú Hivatalos Lap;a is 

A siker titka 
S hogy minek köszönhetik 

likercikel? Elsősorban talán 
annak, hoi:y lelkiismeretEsen, 
kötelességtudóan dolgoznak. 
S:ivük van a munkához, az 
iia11felekl1ez, s bánni tudnak az 
�,nberekkel. Meotalálták azt a 
kö:öa érlntknr!si (ormát, 
amely gyümölcsöző a vasútnak 
éa az ügyfélnek e1711aránt. He
tente e1711 alkalommal a vdlla
'4tok szállítási vezetőivel Tl"eg
beszélik a soron következ6 fel
■datoka.t, az esetler,cs neliézsé-
11eket, gondokat. Közösen dol-

Békéscsaba állomás forgal
mi dolgozóinak szakszervezeti 
műhelybizottsága „Üzemi Hír
adót" rendszeresített. A házi 
újság értékelést ad az ered
ményekről, tájékoztat a fel
adatokról. 

A legújabb szám eredmé
nyes felévröl ad számot. A sze
mélyvonatok menetrend sze
rinti Indításánál a 94 százalé
kos célkitüzéssel szemben 
97 ,74, a tehervonatokná.l pedio 
83,95 azázalékoa eredményt ér
tek el. 9,3 százalékkal túltel
jesítették a vonatközlekedés! 
tervet. Az egy szolgálati órá
ra eső vonatkilométer-teljesft
mény a tervben meghatározott 

-·-----------------------

Pályázati felhívás 
. Az fpltőipari Tudományos Egyesület, a Gépipari Tudo

thányo.,, Egyesület, az tpltésügyi és Vál"os!ejleszté.!.i Minisz
térlu_� _Bu?�pest Városi Tan.ács VB E:pitésl Igaz.gató&ága, az 
�ítogep1av1tó es Gyártó Vállalat pályázatot hirdet Központi 

Ion- és habarcskeverő üzem technológiai tervére. 
A pályázat titkos és azon bárki részt vehet egyedül, vagy 

�oportban. Pályázni lehet: 4) beton-. b) habarcs-, vagy c) 
llnlverzális beton-h1tbarcsgyál' kialakítására. 

A díjazásra össze·en 45 OOO Ft áll rendelkezésre. 
1 db I. dlj 15 OOO Ft 
l db II. dlj 10 OOO Ft 
1 db III. díj 7000 Ft 
1 db rv. díj 4000 Ft 
3 db különdíj 3000 Ft 

A részletes pályázatk.lírást a Gépipari Tudományos Egye
aületben, Bp, V � Szabadság tér 17. UI. em. 301. alalt lehet át
tenni vazy postán megkérni. 

A pályázatterveket lezárt csom„gban, legkésőbb 1968 no
\'ember �-án 24 órái& postán a GTE címére aiánlotum fclnrlrii. 

Bíráló Dizotl9is 

5,29-el szemben 5,74 kilomé- felfüggesztette. A próbák 
azonban illegálisan is tovább 

ter. folytak. 1923. után azonban 
Különösen kiemelkedő ered- egyre gyakrabban szerepelhet

ményt ért cl Józsa István állo
másirányító és Ambrus Mi
hály forgalmi szolgálattevő 
brigádja. 

Boldiz ár Gyula 

tek újra nyilvánosság előtt a 
főváros és az ország különbö
ző dalostalálkozóin. 

A felszabadulás után, ami
kor ismét szabadon s�árnyal
hatott a dal, a Testvériség 

Teljesítették az olajelküldési tervet 

Munkában a raktár dolgozói 

A ráTcosl országos olajelosz
tó szertá!'fémökség dolgozói az 
első félévben olajelküldésf ter
vüket 100 százalékra teljesftet
t<:k, A jó eredmény a kollek
tív munkának köszönhető. A 
szertár 27 tagú Ha.ladás smcia
füta brigádja az elmúlt 6 hó-

nap alatt 24 OOO hordót töltött 
meg. Ha a félév alatt megtöl
tött hordókat sorba raknáK. a, 
a Keleti pálraudvartól Pécelig 
érne. 

A Haladás szocialista brigád 
ta�jai megígérték. hogy az é\' 
második f<'lévében is eredmé
nyes munkát végtznek. 

Velencei mesterek alkotásai 
11 Szépművészeti Mtízeum/Jan 

A Szépművészeti MtZZeum 
gyűjteményének féltett darab
jai a velencei mesterek művei, 
nem egy közülük világhírű re
melanú. MIOst, a képzőművé
szetet kedvelő magyar közön
ség ezeken az alkotásokon kí

vül megi.smerkedhet a lengyel, 
a német s a csehszlovák mú
zeumokban levő velencei fest
ményekkel is. E négy ország 
múzewnainak 4 velencei fes
tészet törl.énetét bemutató kö
zös kiál!itá.3át augusztus 24-én, 
szombaton nyitották 111,eg a 
Szépmúvészeti Múzeumban. A 

116  képből álló anyag megis
merteti a nézőt a velencei fes: 
tészet fejlódésével a XIV. s.lá
zad végétől a XVIII. száz.ad 
végéig. 

A kiállításon - amely okto
ber 15-ig tekinthető meg --: 
nemcsak a Velencében dolgo� 
zó múvésuk, hllni!m, valaa 
menny!, a velencei ·tcstóiskolá
hoz tartozó alkotó festményeit 
bemutatják. E bemutató szep-' 
(emberben tovább gyarapodik. 
A Szépművészeti Múzeum 
anyagából U!Jyanis mr-grendc
zik a ve!encei raj.l- és grali
kai kiállítást is. 

Erfurt után Szombathely 
Az ND.K közlektdési miniszterbelycttesének :átogatása 

a szombathelyi vasútigazgatóságon 

Augusztus első hetében négy 
napot tartózkodott hazánkban 
Herbert Marktscheffel, a Né
met Demokratikus Köztársaság 
közlekedési miniszterhelyette
se, aki bulgáriai körútjáról ér
kezett Budapestre. S még az
nap délután Szabó Bélának, a 
szombathelyi vasútigazgatóság 
vezetőjének társaságában Vas 
megyébe utazott. Pénteken -
augusztus 2-án - délelőtt a 
min1szterhelyettes tiszteletére 
a szombathelyi igazgatóság 
épületének tanácstermében fo
gadást adtak, ahol a vendég 
találkozott az !dén, a német 
vasutasnapon Erfurtban Járt 

.zdasági és szakszervezeti ve
=etőkkel. 

A baráti összejövetelen Sza
bó Béla Igazgató köszöntöt 
mondott, majd ismertette az 
Igazgatóság életét, szervezeti 
felépítését és két albun10t 
nyújtott át: a MAV 100 éves 
történetét és Szombathely tör
ténetét, az ösi római kori S4-
váriától 1uipjalnkig . 

ményeire, szociális hclyzetér11 
terelődött a szó. 

- Az NDK-ban a vasútndl 
is ötnapos 4 munkahét. A: 
utazószemélyzetnél kétheten� 
ként 72 órás a pihenó, mindett 
második szombaton. vasárna�\ 
és hétfőn szabadnapot kap,' 
nak. A páluaép!tök viszont f� 
lyamatosan 10 napot ctolgozn.a� 
és ezután néqy-öt napot tölt, 
hetnek családi körben. 

A fogadás után Herbert 
Marktscheffel megtekintette a4 
igazgatóság épületében a me, 
netirányJtás korszerű berende. 
zéseit, a telexközpont.ot. A nap 
programjának következő áll<>
mása Kőszegen, a MAV Nevc
lóintézet volt, majd a vároJ 
nevezetességeit kereste fel. 

A miniszterhelyettes látoga
tásának másnapi programja 
Keszthelyen és a balatoni állo
másokon folytatódott, ahol ai 
Igazgatóság szakemberei bemu
tatták az integra-dominó rend
szeri! biztosító bernndezéseket. 

- ha -
- Kimondhatatlanul örülök r-----------

a szíves fogadtatásnak. Úgy 
érzem, a magyar vasutasokkfll 
évről évre szorosabbra füzödik 
bardtsár,unk. s ezek a találko
zások mindkét nemzet t,asút
üzemi fejlődésére jó hatással 
van=k - mondotta válasza 
bevezetőjében a miniszterhe
lyettes. majd az NDK közleke
désének fejlődéséről beszélt. 
Ismertette a DR kereskedelmi 
rendszerét. amely hasonlóan 
körzetesített, mint Magyaror
•zágon. A vasútü�emi [eHesz
tési tervet már 1985. évig jóvá
hagyták. 

A besz.<ölget.és során a német 
vasutas dol,:ozók munkakörül-

F E L V É TE L  
A Va_sut.asok Szakszeri'CYtelfJ z.enelskolaJa felvételt htrdet a& 19681�9-es 1.a.névre �ongora hegcdü, br4c_sa, �clló, bögtl, 'cn„k., ra. és réduvós taru,u.kokra. Tan• dlJ : l•asuta.s szakszervezeti &.a· foknak és �on.Atartozóiknak "vl .. oo, nem vasutasoknak évi 400 f► rint, l;nek gvakorló oktAt.ás zenekart kfsér1ette1 vasutasoknak évi 

�:·
t. 

nem va.sutasoknak évi soe (o-
Ugyancsak lehet JelcntkeZJ11 a if"nel koln tánc. es nép�E"ocJ t<\n• folya.malra z.on,::-ol'a, dob, IIIQ• ron. klarmét. cttar. tanC"dal, harmonika, maa-:var nóta Cim· Bp \. u .• R.ó�a Ferenc u. íz. D�Jeto&Í l0-18-lg, 
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l(ét évtizede az élvonalban 
Egyenletes teljesítmény jellemzi a BVSC női röplabdacsapatát 

Újításból tizennyolcmillió 1 1:U:1#1:41 
Két évtizedes múltra tekint nyára egyik erőssége lesz csa

-vissza a röplabda sportban patururnak. Biztató a jövőre 
Orbán Gyula szakoktató, a nézve, hogy serdülő csapatunk 
BVSC noi röplabda szakosztá- tavaly is, idén is, bajnok lett, 
1yanak edzője, akinek a nevé- a Teleki Blanka gimnáziumra 
hez fűződik el.sősorban a:11 épített ifjúsági csapatunk csak 
.egyik legegyenletesel:>b munkát a negyedik helyen végzett. 
végző vasutascsapat figyelem-
re méltó teljesítménye. A BVSC röplabdacsapatára 

a szabadtéri edzések után - Nagyra értékeljük a női eléggé nehéz edzési körülméröplaoda szakosztályban folyó nyek várna'k az Erzsébet kijó és kiegyensúlyozott munkát rályné úti tornateremben, - mondta Légrádi József, a amelynek alacsony mennyezeBVSC elnökhelyettese. - Ti• te bizonyos játékelemek, els.őzenhárom esztendeje a csapa- sorban a feladások gyakorlátunk ott -van a sportág élvona- sára nem megfelelő. A vezelában, az NB I-ben, s amellett, tök mégis bíznak a további jó hogy már hafmadtlc /zelyet is szereplésben, mert megkapják elért, mindig a tábláz&.t első a legjobbaknak járó rendszefelében végez. Az együttes � támogatást. De a csapat i;zinte évről évre ad felnőtt, összeszokottsága, harci szelvagy ifjúsági válogatott játé-, 
kosokat. Nagy figyelmet fordít 

!eme is biztosítekot nyújt arra, 
hogy a vasutas sportkedvelők 
még több örömöt találnak 
majd a női röplabdázók játé
kában . . .  

Maros László 

e.z utánpótlás nevelésére, s ez 
Jelenti a biztosítékát annalk, 
hogy leányaik a jövőben is 
több mint egy évtizede -kiVÍ

Mesterjelöltek versenye 
vott tekintélyükhöz_ méltóa111- 1 -A Sá_toraJja#helyi MAV 
i;zerepelnek az NB I-ben. , Sportkör augusztus első felé-

Orbán Gyula edző vissza- ben mester-jelölt sakkver-
�ékezik a tíz esztendővel ez- senyt rendezett Sátoraljaújhe
előtti bajnokságra, amikor a lyen. A versenyen két mis
BVSC előtt végzett például a kolci vasutas, Puhl Ferenc, a 
Bp. Építo"k, a Vasas TuTbó, a Miskolc-Tiszai pályaudvar 
VTSK és a Bp. Petőfi, ame- jegyvizsgálója, és Zs. Molnár 
lyek azóta már az NB II. ke- Dezső főintéző Diósgyór-Vas
nyerét eszik, a vasutascsapat gyár állomás dolgozója, mint 
Viszont szilárdan ott áll - a 

az MVSC NB II-es · verseny
zője is részt vett. Mindketten 
nagyszerűen helytálltak. Puhl 
Ferenc mesterjelölt címet, Zs. 
Molnár Dezső pedig I. osztá
lyú minősítést szerzett. 

A Miskolci VSC augusztus 
21-től rendezte a mesterjelöl
tek versenyét. 

A szegedi igazgatóság újítói 
a közelmúltban értekezleten 
összegezték az elmúlt 10 év 
újítómozgalmának eredmé
nyeit. A vitaindító előadást 
Elek György, az igazgatóság 
helyettes vezetője tartotta, 

A számok mindennél többet 
mondanak. Tíz év alatt 7570 
újítást nyújtottak be a dolgo
zók, s a népgazdasági megta
karítás 17 97 3 OOO forint. 

A mozgalom népszerűségére 
jellemző, hogy az igazgatóság 
területén kevés olyan szolgála
ti hely van, ahonnan ne adtak 
volna be újítást. Külön dicsé
retet érdemelnek a szentesi 
építési főnökség dolgozói, akik 

például 1967-ben újításaikkal 
601 ezer forint hasznot hoz
tak a vasútnak. Említést érde
mel a szentesi kultúrház újító 
kollektívája is, akik 43 újí
tást nyújtottak be a múlt év
ben. 

A forgalmi és kereskedelmi 
szolgálatnál, sajnos, ke·vés az 
újító. Ai állomások gazdasági 
és mozgalmi �,ezetőinek na
gyobb gondot kell fordítani a 
mozgalomra. 

Az ankéton 5 újítási szak
véleményezőt, 11 újítót, több 
szakszervezeti aktívát és újítá
si előadót megjutalmaztak 

Sziládi Sándor 

Valahol Szombathely-Nagykanizsa között 

jegjobbak mögött - az NB I- r--------------------------

�-
- AUandó erósödésünket na

!i11JOn jól segítette - kezdte a 
besz.élgetést - a Teleki Blanka 
leán·ygimnázium lelkes testne
'l,)el6 tanára, Janics Gyuláné, 
a.kinek nagy szerepe volt ab• 
ba-n, hogy évről évre tehetsé
ges ifjúságiak kerültek hoz
zánk. Nagy veszteség volt szá
munkra évekkel ezelőtt bekö
vetkezett halála, mert azóta 
nem olyan tervszerű a fiatalok 
itáramlása szakosztályunkba. 

KÖNYVISMERTETES 

Az edző egész sor olyan já
ilékost említ, akik a válogatott
:,ágig vitték: a jelenleg a TF
en tanuló, <le a BVSC-hez visz
szatérő Bok-ros Zsuzsa, Ujfa
ludi Éva,l.\�zik ..Éva, .Beres:z 
.l3aab,�kunm.á.i Jld.zné, Halmai 
�nikó, a saját nevelésű Pálin
kás Ildikf>, Csirmaz Szilvia, 
Tatár Mihályné és mások 
egész sor válogatott mérkőzé
sen i s  bizonyították !képessé
geiket, 

A jó kollektív szellem, az 
alapos felkészülés eredménye
l,ént tavaly is, idén tavasszal 
i.s ért el az együttes néhány 
kiemelkedő eredményt. Ilyen 
volt tavaly ősszel az élmezooy
ben tanyázó NIM 3 :0 arányú 
regyőzése és a TF ellen idén 
tavasszal kivívott 3 :2 arányú 
győzelem, 

Erősíti az együvétartozás ér
zését az a tény is, hogy a já
tékosok jelentős százaléka va
sutas dolgozó. Halmai a MÁV 
'l'ervezó Intézetnél, Tatárné a 
Számviteli Főnökségnél, Far• 
l<as Lászlóné a Keleti pályaud
varon dolgozik. Mindegyikre 
nyugoditan építhet az edző, 
e,.ho.gy dicséretes küzdenóakarás 
és szorgalom jellemzi a stan
daTd játé'kosok sorában Józsa 
Györgynét, Beller Istvánnét és 
Csákó Endrénét is. 

- Tavasszal a hatodik he
lyen zártuk az idényt .a.,, tájé
koztat az edző. Igyekez
tünk erősíteni erre az évre, s 
így került hozzánk a Köz.gaz
dasági Egyetem csapatától 
Görgényi Mária, akit három
hónapos tengerentúli útja 
miatt kell egyelőre nélkülöz
!llünk. A TF csapaJtából átkerü
}ő Karczagi Sándorné bizo-

A Panoráma Könyvkiadó 
útikönyvek sorozatában újabb 
három, nagy múltú városról, 
VesZprémról, Győrről és Szé
kesfehérvárról jelent meg úti
könyv. 

.Veszprém 

A könyv az ország egyik je
lentős múemlékvárosába, a sa
játos hangulatú, ősi Veszp
rémbe kíséri el az olvasót. Me
redek, szürke sziklaszírtek, 
macskaköves szúk utcák, fü. 
zérdíszes holnlokza tú kúriák, 
barokk pompájú házak, kon
gó harangú templomok, száza
dok pusztította bástyaromok, 
királynék városa, Veszprém. 
Ez a város egyik arca, de eh
hez az elmúlt évtizedekben ki
alakult a másik is :  a vegyipari 
oktatás és kutatás fellegvára. 

Ehhez a nagy múltú, sok ar
cú település felfedezéséhez kí
ván segítséget nyújtani a mú, 
amely általános részében a 
város földrajzi helyzetével, 
viszontagságos történelmével, 
kulturális és gazdasági múlt
jával, ígéretes jelenével is
merteti meg az olvasót, majd 
a séták során módszeresen be
járja a város minden zegét
zugát, megmutatva nevezetes
ségeit, látnivalóit, elmondva a 
hozzájuk fűződő érdekessége
ket. A gyakorlati rész hasznos 
tudnivalókkal segíti az utast, 
elősegíti a városban és környé
kén történő tájékozódást. 

. Gyór 

Régi mulasztást pótol ez az 
útikönyv, hiszen Győr egyike 
az ideg1?nforgalom szempont
jából · kiemelkedő fontosságú 
magyar városnak - és mégis 
hosszú időn keresztül megle
hetősen mostohán bánt vele 
az útikönyv irodalom. 

Az idegenforgalom szem
pontjából leglényegesebb té
nyezők közül elsősorban a tör
ténelmi nevezetességekben; 

� 
Olcsón, kényelmesen ismerkedhet meg az ország 
le_gszebb tájaival és városaival, ha részt vesz az 

I B U S Z � T I T  
kedvezményes hétköznapi és hétvégi országjáró 
autóbusz-társasutazásain 

• Változatos programok 
• Fél naptól nyolc napig terjeoó orszagjárósok 
• Különjárati buszok bérbeadósa 

Felvilágosítás és jelentkezés valamennyi 

I B U S Z  
utazási irodában. 

valamint műemlékekben való 
gazdagságát említhetjük. Az 
évezredes várban, a hozzácsat
lakozó patinás belvárosi ne
gyedekben sűrítve jelentke
zi.k az elmúlt korok ódon han
guiata. A vizek városa - ez 
a jelző is elválaszthatatlanul 
tapad Győrhöz. A vízben tük
röződő püspöki vár tornya, a 
Rába sziget vízparti jegenyéi, 
füzei alól olyan a kép, amely
ről éppúgy ráismernek Győr
re, mint a dunai panorámá
ról Budapestre. 

&ékesfehei-vár 

Székesfehérvárra idegenfor
galmi tekintetben aligha kell 
felhívni az üdülök és kirán
dulók figyelmét. Annál fon
tosabb azonban, hogy min
den részletében bemutassuk 
ezt a várost, amelyet sokan 
közlekedési ,,kulcshelyzete" 
miatt helytelenül, afféle át
utazó helyként tartanak szá
mon. A város az Arpádházi 
királyok koronázó és temet
kezési helye, egyik legósib b 
múlttal rendelkező városunk. 
Belvárosa, utcái, műemlékei 
sokat regélhetnének az ország 
lakói történelméről, felidézik 
a régmúlt évszázadok hangu
latát, felelevenítik a történe
lem lapjairól ismert eseménye. 
két, személyeket. 

A könyv nemcsak Székesfe
hérvár, hanem látnivalókban, 
természeti, történelmi, nép
rajzi nevezetességben gazöag 
környékét is bemutatja, ötle
teket, javaslatokat ad a kisebb
nagyobb kirándulásokra vo
natkozóan is. 

LA K Á S C S E RE 
- Elcserélném Kóbánya belte

rületén lev6 m. emeleti kett6• 
,szobás különbejáratú. nagymé
reta„ erkély 06, cserépkályhás, 
gázbojleros, 108,- Ft bérií tanácsi 
rendelkezésa lakásomat egyszo
b� nagyméreta, összkomfort06ra, 
lehetőleg belter!ilet.en. Telefon: 
471-970,"7 mellék, este: 148-386. 

_ Most már szó sem lehet házasságról. Fóra.ngú vasutas let

tem. (Pusztai Pál rajza) 

Szakszervezeti kiadvány 
DR. NAGY LÁSZL.Ó: 

Kollektív szerződés a gyak�rlatb�n 

A kitűnő szakember szerző 
- a Munka4gyi Minisztérium 
vezető munkatársa - a kol
lektív szerződések aláírása 
óta eltelt időszak tapasztalatai
nak felhasználásával és a leg
újabb irányelvek alapján ál
lította össze ezt a hasznos 
könyvet. 

Először a kollektív szerző
dés általános vonatkozásaival 
foglalkozik, részletesen tár
gyalja az új kollektív szerző
désben rendezendő kérdéseket. 

Gyorsan cselekedett 
Agfalva-Sopron déli állo

mások !között a 17-es őrház
nál teljesít szolgálatot Rákóczi 
István pályaőr. 

Mindennapjai egyhangúságát 
az elmúlt héten váratlan és iz
galmas esemény zavarta meg. 
Ágfalva állomásról fékhiba 
miatt „elszabadult" egy vagon. 
A tlzezrelékes lejtőn a kocsi 
felgyorsult és vésztjóslóan ro
hant Sopron déli felé. Amikor 
Rákóczi István Agfal.va szol
gálattevójétől értesült az eset
ről, azonnal cselekedett. Páros 
féksarut helyezett a pályára, s 
még arra is jutott ideje, hogy 
a kezelésére bízott két sorom
pót lezárja. Az „akció" siker
rel végződött. s az elszabadult 
kocsit a féksaruval sikerült 
megfogni. 

Gyors. határozott cselekede
téért dicséretet érdemel. 

Perlaki Gyula 

Kitér a munkaviszony létesí
tésére, a felmondásra, a mun
kaidőre, a munkabérre, a ré
szesedési alap felhasználására, 
jutalmazásra, újításokkal és 
szakmai továbbképzéssel kap
csolatos kérdésekre, a fegyel
mi és anyagi felelősségre stb. 

A SZOT és a MOM egyetér
tésével készült kötet mind a 
szakszervezeti, mind a gazda
sági szervek számára rendkí
vül nagy segítséget ad az 1969-
ben életbe lépő új kollektív 
szerződés összeállításához. 

Segített az igazgatóság_ 
Szeged Rendezőben hosszú 

idő óta nem volt ivóvíz. Volt 
ugyan egy kút, de az egészség. 
ügyi szervek annak vizét ivás. 
ra alkalmatlannak találták . 
Azóta a dolgozók vagy forral
va itták a vizet, vagy az állo
mástól 300 méterre lévő kútból 
hozták. Mind a két megoldás 
bonyolult, illetve fáradságos 
volt. 

A szegedi igazgatóság egy 
új kút furását tervezte, az ál
lomás és a fűtőház dolgozói
nak vízellátására. Az új kút 
elkészítése folyamatban van, 
de addig is, amíg sikerül on
nan vizet nyerni, Kiss Károly 
az igazgatóság vezetője lehe
tővé tette, hogy az állomás 
dolgozóit természetes ásvány
vízzel lássák el. 

Dr. Bá.nkfalvy Gyula 

- Kelenföldi, egy szoba, háló-
A k zt w 'g fülkés, I. emeleti összkomfortos, szer es ose 

parkettás, c,;erépkályhás, tpar! •• • 
A HIVATALOS LAPBOL 
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ballos MAV szolgálati, vagy taná- Molnár Dezsö Miskolc; dr. Bánk• 33. sz'1mb61: 112199/1968. 3. A. A CSi rendelkezésű lakásra. Telefon:  falvy Gyula Szeged ; Uglyai Sán- Vasúti Ruházati Utasítás módo-
471_970,"7 mellék. dor Nyékládháza ; Hoffmann Jó· sitása és k:legész!tése. 

���ne rr�����r=���t la���; 34. számból : 104535/1968. '1. A. A - Elcserélném egy szoba + sze
mélyzeti szoba, komfortos társbér
letemet, szoba-konyhás lakásra. 
Szeghy Gézáné, Bp. VI., Rudas 
László u. 85. V. em. 18. Erdeklód· 
ni lehet : 10-12 óra között, 

anyagához felhasználjuk. vontat63ármúvek kIBzolgálásáho:z 
Nemeskéri László Szombathely ; szükséges vontatáSI dolgozók lét· 

Póra János Dobroköz ; Gombóc 

l 

száma. 
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tveÍet 116922/1968, 2. B · Szakmunkás• 
ket illetékes helyre továbbltot- képz6 Iskolai végzettség feltun• 
tllk, _ tetooe. 

- Előregyártott vasbeton 
pályaelemekkel cserélik ki a 
bajai Duna-hid avult, úgyne
vezett tálcás közúti burkola
tát. A MAV Hídépítési Főnök
ség június közepén helyezte el 
a huszonhetedik, 8 méter hosz
szú és 13 tonna súlyú pálya • 
elemet, s ezzel elérte a harma
dik hídnyílást. 

* 
- KIMAGASLÓ EREDME. 

NYEK. A debreceni vontatási 
főnökség dolgozói kimagasló 
eredményeket értek el az első 
félévben. A 100 elegytonnaki• 
lométer tervet 106,5, az üze
·meltetési önköltséget 116,3, a 
termelékenységi mutatót pedig 
109 százalékra teljesítették. 

* 
- OVEGTETOS VAGO-

NOK. A burgaszi Cservenó 
Zname vagongyárban elké
szültek az első műanyag és 
üvegkombinációval fedett va
gonok, amelyek mintegy 650 

kilóval könnyebbek az ed• 
digieknél. 

- tJdülő társadalmi mnnká• 
val. Az összefogás szép példá
ja valósult meg a szolnoki jár
műjavító üzemnél. A dolgozók 
egy emeletes üdülőt építettek 
Szolnokon a Tisza partján. Az 
anyagköltséget - 450 ezer fo. 
rintot - a vállalatfejlesztési 
alapból fedezték Az építési és 
szerelési munkákat a do1gozók 
társadalmi munkában végez
ték. Egy év alatt 25 ezer mun
kaórát dolgoztak. 

* 
- Csehszlovák mozdonyok 

a Szovjetunióban. A Skoda 
export csehszlovák külkeres
kedelmi vállalat szerződést kö
tött a Masinlmportszovjet kül
kereskedelmi vállalattal és a 
Szovjetunió közlekedésügyi mi
nisztériumával. A szerződés ér
telmében a csehsilovák vál
lalat 85 db nagy teljesítmé
nyű villamos mozdonyt szállít 
a Szovjetuniónak 

* 
-- 139 lakás épül ebben az 

évben a debreceni igazgatóság 
területén. Az épülő új lakások 
közül 14 három-, 1 14 két-, 5 
másfélszobás és 6 egyszobás 
lakás lesz. 

* 
:... RADIO 11:S AUTOMATI. 

KUS biztosító berendezéssel 
szerelik fel a berlini S-Bahn 
szerelvényeit. Ezáltal lehetővé 
válik az egyszemélyes közle
kedés bevezetése a gyorsvasút 
szerelvényein. 

* 
- Oj térvilágítást kapott 

Szombathely állomás._ A sze
mély. és rendező pályaudva
ron 1 14 oszlopon összesen 266 
lámpatestet helyeztek el. A 
térvilágítás megjavítását 
örömmel fogadták az állomás 
dolgozói. 

A MA v Széchenyi-hegyi Uttör6• 
vasút felvételt hirdet az 1968. 
szeptember :?3-án induló úttörö
vasutas tanfolyamra. Jelentkez
hetnek a budapesti és környéki 
űttörö pajtások, akik az általános 
'iskola IV., V ., VI., osztályos tanu
lói. Tanulmányi eredményük leg
alább 3-as átlagú, egésZSCgi szem
pontból úttörővasutas szolgálatra 
megfelelnek és az iskola úttörő 
csapata javasolja őket erre a 
kitün letésre. A felvétel Ideje és 
helye : 1968. szeptember 15-én és 
22-én délelőtt 9-12 óráig, az Ul• 
tör6vasút HüvOOvölgy állomásán. 
FelvilágOISÍtás :  üzemi telefonon 
52-79, várool telefonon 364-836. 
Felvételi lapot kívánságra az Ut
tör6vasút vonali postán küld, A 
vasút gyerekek előnyben ré· 
szesülnek. 

* 
A Törekvés Művelődési Ház vezetéisége felvételt hirdet külön

böző együttesed részére. Azok a 
vasutas fiatalok, akik a népi 
tánc, népi zene, népdal, magyar 
nóta, tánczene, zongora, egyénJ 
zenei szólista, kórus, társasíánc, 
gyermekbalett, bábjáték szakkör.
ben, illetve együttesekben sze--
retnének közremfiködnl, írásban 
'Vagy személyesen jelentkezzenek 
a művelődési héz vezetöségénéL 
Cím: Bp. x., Könyves Kálmáll krt. 25. 

MAGYA.a VASUTAS 

a Vasutasok Szaksiervezetén.$ 
lapJa 

Szerkeszti a szerkesztő blzottsAI FOszerkesztö: Gulyás Jánoa 
l'ele!6s szerkesztő: Vlsl Ferenc 

Szerkesztőség: Budapest. VI.. Benczúr utca ti; 
Telefon, városi: 229-8'11 

Qzemi 19-'17 
KladJa � ter:,esztl a Népszava 
Lapkiadó Vá11Alat. Budapest. vn .... Ra l<Oezt �t 51. releton: 224-81t. l'eleJ& klaclO: Gábor Mi!.rton. 

a Népszava baplda<ló Vállalat 
Igazgat.óla 

Csekkszámlaszám: ,5.915 001-K M• 
Sz!kr,i "8pnyomda 



· A VASUTASOK SZAKSZERV EZETÉNEK LAPJA 

191!8. SZEPTEMBmt 1'7, 

Augusztus végéig 

74 millió 536 ezer tonna árut 

szállított a vasút 
A mennyiségi mutatók lc.edvezőtlenül, 

az üzemviteli költségek kedvezően alakultak 

ÚTRAKESZEN 

Budapest-Ferencváros Nyugati rendezőJében érdekes pillanatot örökített meg a fotoripomr; 
Az 1-n-m induló vágányon egyszerre három szerelvény várt indulásra. A szerelvények élén 

egy gőz-, egy Diesel- s egy villamos mozdony állt. 
(Hemzó Károl11 felvétele.) 

Tervet készítenek· 
az üzemi étkeztetés /ejlesztésére 
Illést tartott a szakszervezet elnöksége 

A szakszervezet elnöksége 
szeptember 6-án ülést tartott. 
Az első napirend keretében 
Szücs Zoltán vezérigazgató-he
lyettes terjesztette az elnökség 
elé a vasutas dolgozók üzemi 
étkeztetésének fejlesztéséről 
szóló jelentést. Az elnökség ez 
év május havi ülésén már fog
lalkozott az üzemi konyhák 
üzemeltetése és egészség
ügyi ellátottsága terén mutat
kozó hiányo.sságok felszámolá
sával, majd határozatot hozott 
az üzemi étkeztetés fejleszté
sére vonatkozó terv kidolgozá
sára. 

A Jelentés a határozatnak 
megfelelően részletesen Ismer
teti azokat a lehetőségeket, 
amelyek a l.tAV-nál rendelke
zésre állnak. A meglevő szo
ciális elmaradottság felszámo
lására 

öltözők, mosdók, fürdök, 
munkásszállások, üzemi 
konyhák, üzemi étkezdék 
és melegedők épitésére 
mintegy 500-700 millió 

forintra lenne szükséf. 

tes tervet az üzemi étkeztetés 
fejlesztésére. Ebben a tervben 
meg kell határozni a beruhá
zásra vonatkozó fejlesztés 
mértéket, valamint a vállalati 
étkeztetési hozzájárulás mér
tékét. 

Ezután a korkedvezményre 
jogosító munkakörök ellátásá
ra véglegesen alkalmatlanná 
vált dolgozók problémájának 
megoldására készült javaslatot 
vitatta meg az elnökség. 

A szakszervezet VII. kong
resszusa a központi vezetőség 
feladatává tette, hogy a SZOT 
elnökségének segítségével kez
demén11ezze a korkedvezmén11-
1"e jogosító m'ltnkakörök ellátá
sára egészségügyi okokból 
véglegesen alkalmatlanná vált 
va.,utcu dolgozók problémájá
nak megoldá1át. Az elnökség 
ez év március 1-i ülésén már 
foglalkozott a kérdéssel, és 
megbízta a társadalombiztosí
tási osztályt a javaslatok ki
dolgozására. Az osztály 33 
szolgálati főnökségnél tartott 
vizsgálatot. A vizsgálat 14 135 
korkedvezményre jogosító 
munkakörben foglalkoztatott 

dolgozót érintett, az ezekben a 
munkakörökben dolgozóknak 
51,4 százalékát.  

A többoldalú vizsgálat ered-. 
ményeként 

a társadalombiztosítási 
oisztály kéi altemaiiv" 

dolgozott ki. 

Az elnökség az 1. számú ;avas-. 
latot fogadta el, és megbízta 
az osztályt, hogy az elhangzott· 
észrevételek figyelembe véte-. 
lével, munkakörökre lebontva; 
készítsen részletes tervet és. 
azt juttassa el a SZOT elno1c-: 
ségéhez. 

Az elnökség napirendjén, 
szerepelt még a Vasúti Mun-. 
kavidelmi Szabál11zat függelé-=. 
kének tapasztalatairól készült. 
jelentés. a szakszervezet és a· 
félszázalékos önkéntes Tárna-: 
gatást Alap 1968 első féléve!\ 
gazdálkodásáról készült beszá-, 

moló, valamint a számvizsgálq 
bizottság tájékoztatója, a szak-. 
szervezet és a félszázalék� 
OTA első féléves gazdálkodá
sáról szóló beszámolóinak fe-. 
!ül vizsgálatáról. 

Átadták a• vándorzászlót 

a debreceni vasútigazgatóságnak 
nek a gazdaságirán11!tási rend-. 
szerben megnövekedett tenni
valóknak, fél év alatt 414 500 
tonna áruval többet szállitot
tak a tervezettnél. Javult a 
személyszállító vonatok me
netrendszerűsége, takarékosan 
gazdálkodtak a vonóerővel é.l 
a rendelkezésre álló teherko
csikkal. A tehervonatok átla-. 
gos terhelését pedig 103,9 szá„ 
zalékra teljesítették. 

Az igazgatóság vezetőjq 
hangsúlyozta, hogy a vándor-. 
zászló elnyerésében nagy ré„ 
sze van a KMP megalakulása 
50. évfordulója tiszteletére ln„ 

dított munkaversenynek. A, 
jubileumi verseny ugyanis át„ 
fogja az egész Igazgatóságot, 
kezdve a nagy szol�álatl he„ 
lyektől a legk:•ebbekig. 

Ezután Lindner József ve• 
zérigazgató-helyettes köszön
tötte a ki tüntetett igazgatóság 
dolgozóit, majd Szabó Antal 
főtitkár tolmácsolta a vasutas
szakszervezet elnökségének 
üdvözletét. 

Lindner József vezérigazgató-helyettes és Szabó Antal főtitkár ezt követően átadta a vör?s vándorzászlót és a kiválo dolgozó kitilntetéseket a debreceni Igazgatóság vezetőinek. 
A2 ünnepség második részében a debreceni MAV Filhar

monikus Zenekar és a Csoko� nai Színház művészei adtak műsort. 
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Javult a bizalmiak 
munkája 

Finnországban 
vendégszerepeltek 

A szocial ista szolgálati hely 
címért versenfeznek 

A 
budapesti területi bizott
ság szervezési ,!js nevelési 

bizottsá&a több mint 20 sz0l
gálati helyen vizsgálta meg a 
bizalmiak tevékenységét. A ta
pasztalatok azt bizony!tják, 
hogy ;avult a bi.zalmí munka. 

Altalános gyakorlat, hogy a 
szakszervezeti és a műhelyb!
zottságok a b!zalm!alc vélemé
nyének előzetes kikérése után 
hoznak döntéseket a tagságot 
érintő kérdésekben. Javulás ta
pasztalható a bizalmiak állás
pontjainak érvényre juttatásá
ban. A bizalmíak jelentős Té• 
szének megnőtt az aktivitása a 
dolgozók személyes érdekei, 
törvényes jogai képviseletében. 
Növekedett az olyan esetek 
száma, amikor a bizalmi a 
i;zakszervezeti csoporthoz tar
tozó dolgozó törvényes joga 
érvényre juttatásáért önállóan 
eljár a gazdasági vezetőknél, a 
műhelybizottságoknál és a 
szakszervezeti bizottságnál. 

Egyre többen igénylik, hogy 
ne csak a munkaverseny szer
vezése, a tagdíjak beszedése le
gyen a feladatuk, hanem gya
korolliaasák jog1:örüket, idő
ben alkothassanak vélemén11t 
a:rr6l, kit tartanak érdemesnek 
;utalomra, fizetésjavításra, ju
talomszabadságra, hányan és 
kik él'demesek szakszervezeti 
üdültetésre stb. 

Számos helyen él már e 
gyakorlat, amely arról ta

núskodik, hogy nyílt vitában a 
legkisebb műhely és hivatali 
közösségben is egészséges mó
don lehet tisztázni, ki tett töb
bet, ki dolgozik jobban, ki 
mire szolgált rá munkájával. 

A több mint húsz tisztségvi
selővel és dolgozóval való köz
Tetlen eszmecsere, a tucatnál 

egyedülálló az a gyakorlat, ami 
az 11:pületfenntartáa! Főnökség 
I. pályamester! szakaszán volt. 
Eveken át hel11ezgették a szak
szervezett bizalmit anélkül, 
hogy abba felettes szakszerve
zeti szerv beleszólt volna vagy 
egyetértését adta volna:. Van
nak még bizalmiak, akik tör
vényes jogaikat a törvényekre 
vonatkozó ismeret hiányában 
nem gyakorolják. 

Számos példát találtak a 
,"'izsgálatban részt vevők arra, 
hogy b!z<tlmlak, sót múhelybi
zottságok sem i&merik kellően 
jogaikat. O1Yan szakszervezeti 
bizalm!val Is találkoztunk, akik 
még ma is úgy vélik, hogy a 
jutalomosztás 1& g<tzda.sági ve• 
zetö kizárólagos és szuverén 
joga. A felfogás, bármi legyen 
is mögötte, szabad teret enged 
a részrehajlásnak, az érdem és 
kellő munka nélküli előnyök 
megszerzéséhez. 

T
udatosabban kell érvénye
síteni a szakszervezeti de

mokráciát. Céltudatosabban 
kell biztosítani a tagság köz
vetlen részvételét az érdekvé
delmi és nevelési munkában. 
El kell érni, hogy a dolgozók 
törvényes képviseletét a bizal
miak külön kérés nélkül is el
végezzék. Legalább havonta 
egyszer a szakszervezeti cso
port előtt számot kell adni a 
bizalminak a csoportjához tar
tozó tagok érdekében végzett 
munkáról. Mindehhez tovább 
kell javítani a bizalmiak irá
nyítását, következetesebben 
kell érvényes!tenl a szakszer
vezeti csoport jogkörét vala
mennYi szakszervezeti bizott
ságnál. 

A finn vnsutas kórusszövet
ség meghlvására Finnország
ban vendégszerepelt a debre
ceni járműjavító üzem Bocskai 
népi táncegyüttese, ttépi zene

Eredmények és gondok Pécs óllomáson 

kara és 28 tagú férfik6rusa. A Pé-cs állomás dolgozói ar h<ttáf'o:ás alap;án ez ét.'i célki-
60 tagú együttes tíz napot töl- utóbbi hét eszt,mdőben folya- ti!zésünk az, ho(f',I állomásunk 
tött északi rokonainknál. Első- matosan t�ljeJítették az élüzem elnyer;e <t „Szoc-ialista szolgá
nek Helsinkiben léptek fel, követelményeket. Jelentős ré- lati h�l:/' clnut - mondotta 
majd a nagy ipari központ, szili,;. volt abban, ho� ta\·alyi Zom.l Lajos, az állom.is 5za;_. 
Tampere, JoenJsu és Imatra eredményEi alapján elnyerte szerve.'.!.eti bizott::ágának titká
városok következtek. a kitüntető élüzem címet a 

ra, akivel a �! tervekrGl, pécsi c.c;omópont. - ,,.A ki.tiln- ..... -.. 
A magyar együttest minde- tetés toL•ábbi jó ereclmén1Jel;re gondokról beszélgettünk. 

nütt szeretettel fogadtál;:, s kötelez!" - Ezt tartják Pées Mit-..den alapunk m.egt,e11 erre, 
színes folklórmúsora osztatlan úllomáson, s ennek rr.e:;íeleló- his7en szccialtsta brigádjaink 
elismerést aratott a finn nézők en fejlesztették tovább a szo- évek óta ,ia:g,yon. ered111é11"',1esm 
előtt. Különösen nagy sikerük cialista munkaversenyben való dolgoz11,11k. Az idén már 40 
volt a táncosoknal,, a népi ze- részvételüket. brlgádun.k SZ7 fővel kötött s:.o
nekarnak és Szél Katalin ma- - Dolgozóir.k eDt1öntetú el- cia.li8ta s;.erz6dist és tett mun
gyarnóta-énekesnek. -------------y k�felajti111ást 4 Kommunistái. 

Az együttes műsorának egyik klemelkedó száma, a Horio• 
bágyi pásztorlánc volt, amelyd FadcYas Árpád ta.nitoU be 

(Süli Andor felvé&ele) 

Mam;aro-rszá,gi Párt;4 megala
kulásának 50. évf01'dulój4 tis::
teletbe. 

A várakozásnak 
11N9felelően 

merésre méltó munkát a l,ii
lönbözó szocialista brig.".dv;.
ban. 

l\Iost készítik el6 az álloll'.ás 
szocialista b!"i:;tádvezetőine;;: 
idei elsú tanácskozását. 

- Mit várnak ettöl a fo,,
tos megbeszéléstől? 

- A mozi;itlom további e1ú
s1idését - felelt.e a titkár. -
L!hetóeéget ad a tanác:;1.ozé.i 
a legjobbak t.apa1ztal4tainak 
megismerésére, azok 1Htalá1t0-
siúlsára. S az is c:iaT, huzrtos 
lehet, ha �giS?nerjii,k problé
máik.at. Szeretnénk nagyobb 
segítséget nyújtani �anulásu:,. 
hoz, kulturális jellegű vállalá
saik teljesítéséhez. Eddlgi b
pasztalataink szerint a mi 
brigádjainknál is ezzel kapcso
latos a legtöbb probléma, fő. 
ként azért, me-t többségük \i• 
déki. A hazautazás sokat el
vesz a szabadidejükből . . .  Az 
állami oktatásban rész\·evók 
aránya nem rossz nálunk: ha
tan tcnuln.ak a V<tsú.tforgalmi 
technikum levelezó taoozatá11, 
heten gimn.áziumb4 járnak. A 
sza,kszer.iezeti politikai &ktt:
tcís, a munká.sakadémia so1' 
lelietőséget kínál a tanuláara. 

Jogos panaszok 

több szakszervezeti vezetőségi 1---------------------------------------
ülésen szerzett személyes ta-

A saját munkájuk iránti 
igényesség, a szocialista bri
gádok hánnas jelszavának ér
vényesítésére való törekvés 
jellemzi ezelt!!t a felajánláso
kat. Versenrmozgalmulc kibon
takozását jól sei:ített.ék Pécs 
állomás szakszervezeti akfü,"'is
tái, akiknek eddigi munkáját 
nemrég értékelte a szakszer
vezeti bizottság. Az cíl!omá.!on 
dolgozó 53 szakszernezeti bi· 
zalmi többsége i�lentós részt 
vállalt a szo::i11Iistc1 brlod,dok 
szervezésében, Cl ffl4ir rigebl>en 
e5laku!tak et'ósitésébet1.: segí
tették konkrét fela;ánláscik 
kidolgozását, adott BZ<tVU1: tel
je&ítédt ű. Különö.sen kltün
tek ebben az olyan tapasztalt 
bizalm!Qk, mlr.t Cefl"di Kcírolíl, 
Hosszú István, Fekete Béla, 
Visnud lstváln és Cse,,ép 
Györvuflé, akik már több mint 
tfz éve töltik be csoportjukban 
a bizalmi tisztét. 

Kedvező hatást váltott ki a 
kereskedelmi szolgálntnál az 
augusztus 1- tól végrehajtott 
órabér rendezés. Egy resziil! 
már csökkentett munkaidővel 
dolgozik. Viszont nem váltotta 
be a hozzá fúzött reményeket 
a vonatlúsé1'1Ók bérrendeúse. 

pasztalat bizonyította, hogy a 
Keleti pályaudvat'on, a Keleti 
Múszaki Kocsiszolgálati Ff>
Mkaégen, a Déli Vontatási Fö
ttöksége,,� a Gép;avító üzem
ben, az Autófuvarozási Főnök
&égen, az Epületfenntat'tási Fó
.,;;kségen egy esztendő alatt 
kétszer_-háromszor is rrapin!nd
re tűzték a bizalmiak munká
ját. Igaz, hogy a napirendre 
ttlzött téma nem ilyen sokolda
lú alapossággal nyert megv!
iatást. Nem általános még min
ticn budapesti szolgálati he
lyen 11em a szaTcszervezeti bi
zottságok következetessége. 
Kelenföld állomáson, valamint 
a vasútigazgatóság központjá
ban a vizsgálatot megelőző egy 
év alatt nem vizsgálták meg és 
nem is tárgyalták a bizalmi
munka feltételeit, a bizalmiak 
önálló érdekvédelmi tevékeny-
5égét. Azt sem vizsgálták, hogy 
á szakszervezeti bizalmi véle
ményének érvényesítésével ho
gyan bánnak gazdasági partne
reik, a műhely. vagy osztály
bizottságok vezetőségei. 

Nem volna rossz példa az 
Autófuvarozásl Fónökség 

i;zal.szervezet! bizottságának az 
a módszere, hogy havonta be
számoltat egy-egy bizalmit te
vékenységéről, ha ehhez a be
számolóhoz előzoleg kapna a 
bizalmi módszertani segítséget. 

A fe;lódés elleure sok még 
p. bátortalan vagy � dolgozó
tár&af ;ogos 11érelmeivel, pana
szaival szemben közömbö& bi
Z<tlmL A gazdasági, szakvonall 
partnerekkel való „jó viszony" 
.érdekében még sokan elkerü
lik a szilkséges ellenvetést, el
hanyagolják saját álláspont
juk érvényre juttatását. Sok 
még az emberekkel szemben a 
részrehajlás a beosztott közép
vezetők részéról. Ilyen esetek
ben azzal védekeznek a bizal
miak, hogy véleményük meg
kérdezése nélkOI, véleményük 
ellenére vag,y állásfoglalásuk 
hiányában szUlettek a dolgozó
kat sérelmesen érintő Intézke
dések. Már ritka, de mégsem 

A Hivatalos Lapból 

A ruvatalOB Lapból a szaks:r.erve
zet! blzottségok és a dolgozók fi• 
gyelmébe ajénljuk a k6vetkez6-
ket: 

3li. 1tf.Dlb6l: 116 909/19'8. 3. B. KI• 
egészltés az év végi részesedés fel• 
oszt,sánal: 1'58. évi szabályozásá
hoz. 

111 519/lHI. 2. e. A nappali tago
zaton Iskolai ltépzésben résztve
v6tckel k6thet6 tanulmányi sur
z6dé&ek szabályozlisa. 

31. admb61 : 119 039/lKB, a. A. 

Utaa!tás az lfJtlsál körében vég
zend6 munkáról szóló 1011/1967. 
(VI. 36.) Korm. sz. határozat MAV 

terUletén t6rtén6 egyse1es végre• 
bajtására. 

országot járják Tíz , eve az 
Jubilál a mozgó pályafenntartási főnökség 

Pestimre állomás „,külön" dön, a 3-as pedig - mint azt 
v"JgánJ'án a forgalomtól távol már említettük - itt Pestim-
29 zöld kocsi sorakozik. Itt rén dolgozik. Annak ellenére, 
ütöttek tanyát a mozgó pálya- hogy a Pestimre-Gyál közöt
fenntartási főnüw;ég 3-as sza- ti vonal<i-zakasz átépítése ez 
kaszának dolgozói. , évi feladatuk, két hónapot a 

- Ez év januárjában tele- villamosítás alatt álló ceglédi 
pilltünl, ide - tájékoztat ben- vonalon dolgoztak. 
nünket Lénárt András, pálya-
mester. - A 14josmizsd vonal 
Pesttmre és Inárcs-Kakucs Pótolják a lemaradást 
közötti 1za.ka8zának teljes át• 
épitése a feladatunk. A mun
kát Pestlmre és Guál között 
kezdtük. Addig ez a telephely 
az otthonunk. Csak a hét i,é
gén utGzunT, haza a családunk
hoz. 

1'tbl•enük: megvaa 

- Fónökségünk 10 évvel ez-

Segítenünk kellett -
mondja Deli József. - A mi 
munkánkat félretéve két hó
napot Üllőruil dolgoztunk. 
Emiatt az éves tervünkkel le• 
maradtunk, de a kollektíva 
vállalta, hogy az év végéig 
pútoljuk a. kéthúnapos lema
radást és az éves tervünket, az 
5,5 kilométeres szakasz teljes 

átépítését 10 hónap alatt vé
gezzük el. 

A 3-as szakasz dolgozói ki
vétel nélkül szocialista brigád
ban dolgoZ111ak. Eddig két es.rt
ben nyerték el a szocialista 
brigád címet. 

Tíz év az éve1t sodrlt'ban 
nem nagy idő. A mozgó pálya
fenntartási főnökség életében 
is csupán egy állomás, egy 
mérföldkő. Az elmúlt tíz év 
jelentősége I!l®S nagy. E(l'l/ 
évtized alatt u:n1anis Jcialakuit, 
összekovácsolódott euv olyafl 
gárda, akik nélT,ül a T<orszri 
V4SÚti páll,'(lfenntartás s::inte 
már elképzelhetetlen. Munká
jukkal létjogosultságot, ran
got és elismerést vivtak kl 
maguknak. 

Szerényi Jótwd 
előtt alakult - veszi át a szót

t-
-------------------------

Deli Jóuef, szakasikezelő pá-
lyamester, majd rögtön hozzá 
teszi: - Lénárt András, a 
szakszernezeti bizottság elnöke 
és Nagy Lajos a múhelybizott
ság titlcára, a mozgó pálya
fenntartási fő?Wkség alapító 
tagjai közé tartoznak. Tíz éve, 
hogy az orszá.got járjuk. Ván
dorélet a mi életünk, de már 
megszoktuk. Ho?.Zán3t nőttek 
már nagyon ezek a zöld ko
csilc. Ml !gazán itt érezzük jól 
magunkat. 

- Mindenünk megvan -
kapcsolódik a beszélgetésoe 
Na.gy Lajos műhelybizottsá,gi 
titkár. - A ll&kókocslk 4, il
letve 6 irzemélyesek. Kényel
mes pihenőhelyül s:rolgálna:k, 
azonldvül főzni és tisztálkodni 
1.9 l�het bennük. A szabad idő
ben pedig renrlelkeziésünkre 
áll a rádióval és televízióval 
felszerelt kultúrkocs!. A ván
doréletre rég berendezkedtünk. 

Vándorélet? Valóban az! Az 
elmúlt t!z év alatt sok helyen 
megfordultak. Az első munka
hely a Balaton északi partján 
Polgárdi-Ipartelepek és Dör
gicse-Akali állomások közötti 
fenntartási munka volt, majd 
a Pusztaszabole&, lváncS4 kö
zötti szakasz hézagmentes vá
gányának lefektetésén dolgoz
tak. A 3-311 szakasz végezte a 
hegyeshalmi, a moso·nmagyar
óvárl és a Nyugati-pályaudvar 
kitérőinek cseréit. 

A mozgó pályafenntartási 
főnökség �ébkélt három 
szakaszból áll. Az első a köz
ponti, vagy más néven az ipa
ros szakasz, a 2-es és a 3-as 
pedig felép!tmény! dolgozókból 
áll. A 2-es jelenleg Kelenlöl• 

Hangverseny a munkásszállásokon 
Az őszi és téli tervekről nyilatkozik llalás:: Béla, 
a vasutass::aks:rerve::et zene- és kép:zőmifoés:reti 

iskolájának igazgatója 

A budapesti vasutasok ze
nei és művészeti fejlődésének 
jelentős központja a s:z.akszer
vezetünk Rózsa Ferenc utca 
22. szám alatt múködó zene
és a Népszínház utca 29. szám 
alatti képzőművészeti iskolája. 

A két rangos kulturális in
tézményben estéről estére, 
szaktanárok vezetésével több 
száz tehetséges vasutas és hoz
zátartozó tanul. A zeneiskola 
igazgatójától, Halász Bélától, 
az őszi és téli tervekről ér
deklódtünk. 

- Szimfonikus zenekarunk 
8 hangversenyből álló soroza
tot ind!t - kezdte a beszélge
tést. - Goldmark, Erkel, Liszt, 
Kodály, Berlioz, Mendelssohn, 
Haydn és Beet11oven művei 
mellett a 60 tagú vegyes kó
rus Éneklő századok clmmel a 
kórusirodalom legszebb művelt 
is megszólaltatja. 12 hangver
senyt rendezünk a szakszerve• 
zet budapesti terillett bizott• 
ságái•al közöscm a munká.sszál
lúok lakóinak. tgy Budapest
Ferencváros, az l!:szaki és 
Landler Jenő Járműjavító 
Üzemek kultúrotthonában a 
Keleti és Rá,kosrendezó cso
móponton tartunk egy-egy, 
gazdag zenei ismereteket nyúj
tó műsort, 

Új kezdeményezés, hogy a 
'központi vegyeskórus több bu
dapesti szolgálati helyen a 
munkaidő befe;eztével üzemi 
ha11gversenyt ad. Ezzel kettős 
célt kívánunj( elérni : egyrészt 
a kóruskultúra legszebb mil
veinek tolmácsolásával a szép 
dalok megismertetését és ter
jesztését akarjuk sz.olgáln!, 
másrészt a fiatal dalkedvelő 
vasutasokat szeretnénk meg
nyerni kórusunk számára. 

Halász Béla elmoodotta még, 
hogy a képzőművészettel fog
lalkozó vasutasok legszebb al
kotásait sz.!ntén az őszi-téli hó
napokban több budapesti szol
gálati helyen, kiállftás kereté• 
ben bemutat;áTe. Mindezzel az 
ízlésformálást szeretnék elő
.segíteni és növelni kívánják 
azoknak a számát, a:Jtik sza
bad idejüket haszno.san, mű
vészeti munkával akarják el
tölteni. 

Egyszóval a kiállítások meg
rendezésével újabb tehetsége
ket akarnak toborozni. Az i.9-
kola célja az, hogy a jelenle
ginél is több vasutas dolgozó 
és hozzátartozó vegyen részt 
az alapfokú zenei és képzőmű
vészeti oktatásban. 

(koria) 

S az eddigi eredmények? 

- M�{1fel.elttek 4 vcfmkow
ff4k, 4 feuijáftlá.so'knak -::. szólt 
Zomi Lajos, és már soró1ta is 
a száms:,;erú adatokat. 

,,%eniissl,rigacl" 

Sz.állítá.,;i terrét eddig 104,46 
százalékra teljes!tette Pécs ál
lomás. A ezemélys?..nllltó vo
natok indításában 0,53 száza
lékkal, tehervonatok menet
rendszp,rű Indításában 0,41 szá
zalékkal jobb eredményük 
van, mint az élüzem követel
mény. A teheTkocsik statikus 
kiha3.ználás.l.ra elólrt normát 
e,ldig 2,77 swzalékltal teljesí
tették túl a forgalrrJ és a ke
reskedelmi szocla'!.ista brig-J.
dok összehangolt együttműkö
dl-se révén. Különösen jó ered
ményeket én '!l eddik az állo
más MÁV-AKÖV komplex
brlgádja, a zöldkoszorús jel
vénnyel kitüntetett Petófi s:::o
cielista brigád, amelynek ve
zetője Scrjózó Ferenc forgalmi 
szolgálattevő. A legjobbak közé 
tartozik a Blllrtók Béll& nevét 
Yisel6, bronzplakettes szocia
lista brigád Is. Rl&jM Géza ve
zeti ezt a vonat.'c!séró kollek
tívát, melyet az állomáson 
mindenki „zenész" brigádként 
ismer. Nem véletle11ül, hiszen 
ezek a vonatkisér6k alkotják 
a pécsi vasutas fuvészenekll.1" 
gerincét. Az állomás KISZ-fia
taljai ön:i.lló brigáddal nem 
vesznek UlJ':ln részt a verseny
ben, de alápszervezetük tag
ságából 211-en végeznek elis-

- Allomá.mnk nem 1'4pte mef 
a bmendezéahez szükség,s 
teljes ö=eaet. tgy a várt 50 
forint-as munkaköri béremelést 
53 jegyvlzsgálónk közül csak 
32-en kaphatták meg. Mit 
mondjunk a többielcnek? -
tette fel a kérdést a szakszer
vezeti bizottság titkára, -
Sajnos 1& változó tlletménVflk 
hct1'i 100 forinttal való 11Öve
kecUsén sem I.C!het e1111értelmú
m számítani • • . Ráadásul a 
kllóméterkönyv új módon tör, 
ténő vezetése csak bonyolul, 
tabbá tette a vonatkísér5:t 
munkáját . . .  

- Talán célszmbb lett vol, 
f!4 - folytatta Zomi Lajos -, 
ha a béremelés mértékét nem 
írják elő. A juttatott összegből 
a szolgálati főnökök a szak• 
szervezet! bizottságokkal 
egyetértésben azt nagyol>II 
közmegelégedésre oszthattá!r 
vo:na s=:ét. 

Sok jogos panaszra 4d o'kat 
Pécs állomáson az e1111enruM 
h6.tralékok ügye. Több min.! 
ötven ruhadarabot a mai na, 
p!g sem kapWc meg a dolgo
zók, olyanokat, melyek már • 
múlt év elején esedékesek let, 
te! volna. Az Anlf40beszerzési 
és Ellátási Igazgat6scl.g a hoz
zá eljuttatott panaszra egysze
rüen azt válaszolta, hogy „nincs 
tudomása" a hiányokról, mes 
azt, hogy „csak olyan hátralé
kokról lehet szó, melyek a ta
val}-i negyedik negyedévbefl 
voltak esedékesek" . . .  De • 
uaautcss dolgozót, aki bérielle• 
gú természetbeni juttatáaoitu1k 
egy 1'észét nem kapta mea, 1'4• 
;on megnyugtatja-e az ilyt11 
in&k, vagy akár, az, hoo, 
,.nem t.-olt olyan mét'et'"? 

L. J. 

A Szocialista ü.z:emres.z: cím.ért 

A debreceni jármújavftó 
üzemben 20 üzemrész dolgozói 
versenyeznelc a Szociali&ta 
üzemrész cím elnyeréséért. 
Közülük 4 üz.emrész 23$ dolgo
zója ebben az évbe'l csatlako
zott CS3k ehhez a nemes ver
senyhez. 

Az alváz cserejav!t6 üzem 
dolgozói az elm•ílt napokban 
ü2emrész értekezletet tartot
tak, ahol �,ubó Soindor, &z 
üzemrész társadalmi vezetője 
értékelte a v'11aUsok első fél
évi teljeJítéwt. Elmondotta 
többek között. hoe,, a dolgozók 
jó munkát végeztek. Lelkiis
meretes munkAJultkal nagy
ban hozz.áJárultak a személy-

és teherkocsi javítási idők 
csökkentéséhez, a da::abszá
mos terv te!.ie.sftéséhez. Az el
ső félévben négy újítási javas
latot nyújtottak be, amelye!, 
közül Szuromt Miklós és tlg1 
Sándor új!tása jelentős. Az 
üzem.resz brigádja!nak telje• 
s!tése 103-105 százalék között 
alakult minden hónapban. 

A kiváló termelési eredmé
nyek mellett a kollektíva tag
jai az oktatásban Is részt vesz• 
nek. Rendszeres látogatói • 
munkásakadémiáknak, külön• 
böző ankétoknak. Javaslataik• 
kal, elképzeléseikkel segítik a1 
üzem munkáját. 

Voloelnovszkl J"1N 



"MA<:VAR VA�UTAS 

Két község állomása 
Rakodógép 
bemutató 

Békéscsabán KUNSZENTMIKLÖS-TASSON ISMERETLEN A MUNKAERŐHIÁNY 

Kunszentmtkl6s-TasS011 a 
nemzetközi gyors is megáll. 
Igaz, nem Időzik sokáig, de 
annyi idejük van a Magyaror
gzágon átutazó külföldieknek, 
hogy szemügyre vegyék a ta
karos állomásépületet és pró
bálják megjegyezni a sz.á.. 
,nukra h06Szúnak tGnő elne
verest. 

Két község lakói szállnak itt 
vonatra. S közvetlenül az állo
más mellett új település van 
ISZiiletőben, Tasikertes -
amelynek lakói jórészt vasuta-
5ok. Vasutasok, akiknek tekin· 
télye van mindkét faluban, 
akikre a közsig! tanácsok min• 
clenkor számíthatnak. 

teg két érettségizett, kun
szentmiklósi fiatalt nevelünk 
forgalmi tisztté, egyelőre ko
cslfelírók. Állomásunkon kép
zett vasutasok dolgoznak -
ennek tulajdonítható, hogy hét 
esztendő alatt jelentősebb bal
esetünk nem volt. 

Valamennyien úgy érzik, 
megtisztelő leru1e, ha több éves 
szünet után éppen a KMP ju
bileuma tiszteletére Indított 
munkaverseny esztendejében 
érdemelhetnék ki az élüzem 
címet. A kis állomások életé
ben ez kiváltképp jelentős ese
mény! 

Földes Tam'9 

Békéscsaba állomáson 
augusztus 29-én mintegy 20 
vállalat képviseletében 30-fé
le anyagmozgatási gépet mutat
tak be. Az állomás kereskedel
mi dolgozói az igazgat6'Jág te
rilletén az első helyen állnak, 
s ezt elsősorban a korszer(i 
gépeknek és a rakodógépek 
helyes és szakszer(i kihaszná
lásának, kezelésének köszön
hetik. A kereskedelmi dolgo
zók munkáját 3 villamos szál
litótargonca, 3 villamos emelő 
villástargonca, s egy Béta tí
pusó Diesel-motoros villástar
gonca segíti. üzemzavar miatt 
a gépek állása nagyon kevés, s 
ez elsősorban annak köszön
hető, hogy a gépkezelők helye
sen gondozzák gépeiket. 

Megkezdődött 
a cukorrépa-kampány 
A szegedi igazgatóság felkészült a répaszállításra 

Kiválóan dolgoznak a „hírös város" vasutasai 
ged térségéből, hanem jó csat
lakozás megteremtése révén a 
kunszentmártoni vonal állo
másairól Is ezzel az expressz 
tehervonattal továbbítják az 
árut - gyümölcsöt, zöldséget 
- a fővárosba. Sok fuvarozta
tót újra megnyertek így a 
MAV-nak. 

KECSKEMÉT ÁLLOMÁS A 700-AS VONAL SZOCIALIST A BRIGÁDJÁBAN 

Csak néhány perccel múlt 9 
'óra, amikor bekopogtattunk az 
állomásfőnök Irodájába. Még 
együtt tahiltuk Kecskemét ál
lomás „vezérkarát": L6rincz 
Antal állomésf6nököt, Máté 
lr,nác párttitkárt, Bokor Hen
riket, a szakszervezeti bizott
ság tltkátát é, G11óri László ke
reskedel.mi állomásfőnök-he
lyettest. 

- Minden reggel rövid meg
beszéléa keretében h'tékeljük 
az el6ző 24 óra esemhi11eít, és 
tnegbeazéljilk az aznapi ten
aiool6kat. Képletesen szólflG, 
ffTlltttet;ilk az óráinkat ••• 

- Talán megtavartuk a ta
Mcskozást? - kérdeztük US-
rincz Antaltól. 

- Deho1111 - felelte. - Ep
pen a végére h'tilnk, éa már 
•n-61 beu,!ltf!nk, h01711an ké
azülünk fel az új lrán11Pont
rendszer bevezetésbe. 

Megnyugtatott. Rátérve lá
togatásunk céljára, nyomban 
feltehettük kérdéseinket. A:1. 
ezekre kapott válaszokból mo
EalkszerO, de azért eléggé 
plasztikus képet alkothattunk 
Kecskemét állomás munkájá
ról. 

* 

KezdlOk eey örll...,tell hír-
rel. Bolm Henrik . újngolta. 

hogy kocsirendezőlk részére el
készült a korszerű melegedő
& fürdőépület. A:1. év végéig 
átadásra kerül a most épillő 
üzemi konyhájuk Is. 

Ne higgyük azért, hogy ezek. 
kel már minden fe;lesztésl 
probléma rendeződik Kecske
mét állomáson. Megfelelő ok
tatóterm!lk még mindig nin
csen. Nagyon hiányolnak egy 
szerelvénytároló vég.ínyt 1s. 

* 
Nyaranta mindig nagy gyü-

mölcsszállítmányokat lndltot• 
tak útnak a fővárosba és ex
portra. 

- Kal<lnö,en goftdos fuva
rozáuzervués,el készültünk az 
Idei ni,4rr4 - mondta Gi,Mi 
Ldszl6 -, de az időjárás "köz· 
beszólt". Eddig a vártnál 
mintegy 2000 tonnával keve
sebb gyümölcsöt adtak fel ál
lomásunkon. A szőlő rekord
termést ígér. Jgy ezzel sokat 
pótolhatnánk, ha a Kecskemét 
környéki gudaságok elegendő 
megrendeléshez jutnak. 

Els6 félévi szillításl teljesít
ményei miatt aúrt nem kell 
szégyenkeznie az dllomás kol
lektívájának. Klvdló minőség 
;eUemezte munkdjukat. Bizo
nyítja ezt például, hogy amíg 
a tavalyl ela6 Ulévben fel• 

adott 42 OOO tonna árut 5800 
kocsival továbbították, addig 
az idén június végéig 41 200 
tonna árut 5200 kocsiban szál
lították el. Tehát gondos ko
csiválogatással javították ko
cslkihasználásl eredményüket. 

* 

A kecskemétiek Is tagjai a 
700-as vonal szocialista bri
gádjának. A szegedi Igazgató
ság és a terilletl bizottság a 
napokban értékel! a vonal 
együttes munkáját. A várható 
eredményről így vélekedett az 
állomásfőnók: 

- Szerintem bevált az új vo
nalbrigád versenyforma !s. 
Ami Kecskemét állomást illeti: 
forgalmi brigádjatnk nagy erő
feszítéseket tesznek fővona
lunk átbocsátó képeaségénele 
rúlvelésére. Az élet is ezt kö
vetel! tőlünk, hiszen az új me
chanizmusban a vasút csak a 
gyorsabb elegytovábbítással 
őrizheti meg versenyképességét 
az áruszállítás több fontos te
rotetén. 

Példaként hivatkozott a 
750-es számú expressz teher
vonatra. amellyel az este t•a
gonba rakott 4rut hajnalt há
rom 6'-akor már a budapesti 
Nawvásártelepen rakjdk ki. 
Nemcsak Kegkemétr61 és Sz.e.: 

* 

Több mint 300 tagot számlál 
az állomás 16 IIZOcialista bri
gádja. Korábban több brlgád
juk volt, mert a vonatkísérők 
sok kis létszámú brigádban 
dolgoztak. Célszerűnek tartot
ták átszervezésüket két teher
vonatos és három személyvo
natos brigádba. 

Az egész kollektíva azért 
fáradozik, hogy jobb ered
ményt érjen el, mint tavaly, 
amikor élilzem-kltüntetést 
kaptak. Egyik riválisuk, Nagy
kőrös állomás már a múlt év
ben elnyerte a „Szoctaltsta 
szolgálati llel11" címet, most 
szeretnék utólérni őket ebben 
a kecskemétiek. Az állomás 
dolgozói tár8adalmi munkával 
segítették a felvételi épület ta
tarozását, részt vettek az arra 
alkalmas területek parkosllá
sában, virágosításában. 

* 

Kecskemét, a „hírös város", 
az Idén ünnepli 600 éves fenn
állását. FeJle5ztéséért. miként 
eddig, a Jövőben Is mindent 
megtesznek a vasutas dolgo
zók. 

.... 

ŐSZI FORGALOM 

BALATONBOGLÁRON 
(Foli,tatás az 1. oldalról.) 

Az üdülést főszezon szeptember ele;én véget ért. Ezze: 
e1711idóben alaposan megcsappant a Balaton menti állomások 
személi,forgalma. Ugyanak1WT jelentősen megnőtt az áru
forgalom. Balatonboglár állomáson például ezekben a hetek• 
ben napontii 16-18 a fel- é$ 35-40 a lea.dásos kocsik száma. 
Ebből általában 10-12 11 hűtőkocsi. Eddig csupán barackból 
több mtnt 200 hútókocslt ralctak meg. Képriportunkban az ál
lomás e{fl/ napját mutatjuk be. 

Babai László '11omásfőnök ellenőrzi a hűtőkocsik Jég
ké�:r.letét 

Az állomis másik végében a Somogy megyei Tatarozó 
Vállalat részére érkezeU tégla kirakását végzik. 

(Hemzó Károly rlporija) 

� 

Ünnepélyes tanévnyitó 
a MÁV Tisztképző Intézetben 

A MAV Tf.aztképző Intézet 
1968/69-es oktatási éve szep
tember 9-én ünnepélyes tanév
nyitóval kezdődött. Az új tan
évben 140 forgalmi és keres
kedelmi, 31 távközlő- és biz
tosítóberendezési, 28 gépészeti 
és vontatási, valamint három 
szakon 55 építési és pályafenn
tartási tisztjelölt kezdte meg 
tanulmányait. 

A:1. oktatási év feladatait a 

tanévnyitót megel6zó tantes
tületi értekezleten szabták 
meg. Sa•nos az Intézet zavar
talan tanulmányi munkáját 
nag.l'ban akadályozza az elhú
zódó Pmeletráépítés. Az Intézet 
vezet61, szak.szervezeti b!z.ott
sága együttmüködve a tan4rt 
karral, mindent megtesznek 
annak érdekében, hogy u 
építkezés alatt is zavartalan 
legyen a hallgatók oktatáaa., 
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. Több megértést, jobb hozzáállást A régi laktanyát 
újjáépítik 

Hogyan lehetne zavartalanabb a ruhaellátás? Rákos állomás mellett az 
egykori bolgár kertészet szom
szédságában a pályamunkások 
régi, mintegy 60 éves lakta
nyáját átépítik. 

Az 1967. január 1-gyel ér- javítására irányuló kedvező in
vénybe lépett új Ruházati Uta- tézkedésekkel. A gyakori mó
ritiu ezideig hét ízben módo- dosítás végrehajtását a szük
sult: 1967. évi 13., 17., 40. és az ségesség, valamint az anyagi 1968. évi 14., 15., 17. és 33 sz. 
MÁV Hivatalos Lapban közzé- lehetőségek javulása tette le
tett, minden esetben az ellátás hetővé. 

Vélt és jogos sérelmek 

Az egyre javuló ellátást biz
tosító szabályok ellenére sem 
csökken a vélt, de a jogos sé
relmek száma sem. Sokan 
vannak, akik a juttatott TUha
féleségek hel11ett valami mást 
kérnek, bakancs helyett pél
dául csizmát, vagy fOTdítva. 
Akad olyan javaslat is, amely 
egy vagy más juttatott ruhafé
leségekről lemondást tartal
maz más ruhadarab javára. 
Fel.sorolni is 60k lenne azokat 
a felvetéseket, melyek elbírá
lása természetesen szükséges, 
de semmiképpen sem hajtható 
végre más, azonos beosztású 
dolgozó meghallgatása, az ész
szerűség és célszerűség figye
lembevétele nélkül. Különösen, 
ha figyelembe vesszük, hogy 
az egyes javaslatok a vas
utasság egészét vagy jelentős 
részét érintő intézkedést igé
nyelnek. Ennélfogva a módo
sítást igénylő javaslatok elbí
rálása nem történhet egyik 
napról a másikra kellő meg
fontolás nélkül. Ebből követ
kezik, hogy ilyen panaszok t.o
vábbra is lesznek. Vannak 
azonban az ellátás minőségét, 
,-endszerét ;oggal bíráló pana
izok is, amelyek valódisága 
türelmetlenséget és indokolt 
igényességet vált ki az ellátás
ban részesülókt6I. 

vartalan ellátást biztosítanak. 
Az egyént érlntó panaszokat 
azonban ez nem minden eset
ben enyhíti. Az általános prob
lémákkal szemben a megértés 
is könnyebb, mint amelyek 
csak egyeseket érintenek, külö
nösen, ha annak eljárási, ügy
Intézési okai vannak. A legked
vezőbb szabályozás sem éri el 
célját, ha azt maradéktalanul 
nem ha;t;ák végre, tévesen ér
telmezik, vag11 nem ismerik. 
f:rthető módon senki sem emel 
kifogást az ellen, hogy több 
tízezerrel nőtt a lábbeli ellá
tásban részesülők száma. Azt 
azonban joggal kifogásolták 
többen is, hogy egyes lábbelik 
minősége igen rossz. Bakan
csok váltak használhatatlanná 
néhány hetes használat után. 

Az egyedi problémákon 
gyors intézkedéssel sikerült 
segíteni, javítás vagy eseUeg 
csere útján. Annak érdekében 
is történt intézkedés, hogy ko
pásállóbb, erősebb kivitelű ba
kancsok kerüljenek beszerzés
re. Igen sok panaszt idézett 
elő az 1967. január 1-tőI rend
szeresített múszőrmés bundák 
kifogásolható kivitelezése és 
minősége is. A korszerűsítés 
jó szándéka ellenére valóban 
jogosnak mutatkoztak a pana
szok és a helyzet javítására 
máris történtek intézkedések. 
A legtöbb panaszt azonban az 
idézi elő, hogy a dolgozó nem 

tott szervek fordultak hozzánk, 
hogy egyes munkakörökben 
esőköpenyt, kesztyűt, egyebet 
biztosítsanak. Olyan ruhaféle
ségeket, amelyek egyébként 
biztosítva vannak. Nyilvánva
ló, hogy ezeken a helyeken 
nem ismerik kellően a Ruhá
zati Utasltást, az időközben 
megjelenő módosításokat nem 
hajtják végre. 

Gyorsabb ügyintézést 

Nem szabad annak megho
nosodni, hogy a dolgozót ter
helő problémák esetében túl 
gyorsan, míg javát szolgáló 
esetekben vontatottan megy az 
ű.gytntézés. Gyorsabbá, ponto
sabbá kell tenni az ellátást, 
melynek feltételei ma már 
egyre Inkább adottak. 

A dolgozók ellátásának javí
tására irányuló törekvések 
mellett szólnunk kell azonban 
egyes dolgozóknál tapasztalha
tó mulasztásról is. 

Az új nyári ruhák bevezeté
sével jelentős lépés történt az 
ellátás korszerűsítésére. Ez az 
intézkedés azonban nem min
den vonatkozásban érte el a kí
vánt célt. A vasutasok eg11 ré
sze nem rendeltetésszerűen 
használja az új nyári egyen
ruhát, a rang;elzéseket nem 
varrják fel, holott mindenki 
előtt biztos, hogy ezek még 
viselési idővel terhelt ruhada
rabok. 

Több megértést, Jobb hozzá
állást, pontosabb munkát vár
nak a vasutas dolgozók, de jog
gal azonos értelmű megértést 
kíván a szolgálat tólük is. 

B. X. 

A józsefvárosi pályafenntar
tási főnökség dolgozói vállal
ták, hogy november 7-re az 
újjáépített munkásszállást át
adják rendeltetésének. Az épü
let jelenleg! alagsorában egy 
főzőkonyhát építenek villany
tűzhellyel, azonkívül épül tár
salgó, amelyben természetesen 
tv és rádió is helyet kap. Az 
egészséges, mo<!crnül beren
dezett négyágyas szobák min
den bizonnyal nyugodt pihe
nést biztosítanak a pályamun
kásoknak. 

Az elmúlt ldóben a józsef
várooi pályafenntartási főnök
ség Aszódon, Pécelen, Isasze
gen és Nógrádkövesden léte
sített korszerű munkásszállót. 
Rákos után Gödöllő !követke
zik. 

Köszönet 

a segítségért 
Az évek óta tartó súlyos ízü

leti gyulladások miatt mozgás
képtelen beteg lettem. Laká
somat éppen eZJért nem tud
tam elhagyni. őszinte örö
mömre szol.µlt az az önzet
len segítség, amelyet a buda
pesti igazgatóság szakszerve
zeti bizottságának, illetve a 
Keleti-pályaudvar nyugdíjas 
csoportjának köszönhetek, 
hogy részemre egy járókocsit 
juttattak, s ezzel lehetővé tet
ték, hogy több mint 4 évi szo
bafogság után most már élvez
hetem a Városliget fris.s leve
gőjét. 

Llptay A.rpád 
nyugdíjas A ruházati ellátás valami

lyen fonnában minden vas
utast érint. Egyénileg tehát 
többé vagy kevésbé mindenki 
részese a juttatásoknak mun
taköre szerint. Az egyre javuló 
beszállítási és egyéb körülmé
nyek általában már szinte za-

kap kell6 felvilágosítást a mun- r-------------------------

Biztosak V-P�..yunk abban, 
ltogy adott es,,:.-:i.ben a panasz
tevők megértenék a türelmes 
és egyérteLmű felvilágosítást, 
melynek lehetóségei valameny-
11yi szolgálati helyen biztosítva 
vannak a rendelkezésre álló 
Ruházati Utasítással. Ez azon
ban csakis akkor valósulhat 
meg, ha a szolgálati helyen 
rendszeresen követik a válto
zásokat mind az ellátást, mind 
a beosztásváltozásokat illetően. 

A panaszok többsége helyi 
intézkedést kíván, ehhez a le
hetőségen túl a hatáskör is ad
va van. Fordítsunk tehát na
gyobb gondot az ellátásra. Igen 
sok panaszt okoz, hogy a 
munkakörváltozások során be
következő ellátási módosulá
sokról nem tájékoztatják a 
dolgozót. fgy az érintettek csak 
akkor szereznek tudomást, 
hogy új munkakörükben egyes 

kakörében őt megillető ;uttatá-
sokról. Többen úgy vélik, hogy 
a részükre biztosított ruhada
rabokon felül más ellátás is 
megilletné őket. 

ruha!éleségek viselési ideje 
változott, néhány darabot pe
dig vissza kell szolgáltatni, 
amikor erre a fel.szólítást meg
kapják. 

Gyakorí panau, hOflll a dol
gozó számára túl kis- vagy 
nagyméretű ruhát adnak ki, 
mondván, örii.l;ön, hogy il11ent 
is kap. Ilyenkor megkezdődik 
a szertárakhoz való utazgatás, 
a dolgozók küldözgetése. Két
ségtelen, hogy a méret szerin
ti ruhák beérkezése esetleg vá
rakozást igényel. De senki 
sem kényszeríthető arra, hogy 
azt szeresse, ami van, és a 
rossz emlékű, egy sapka, egy 
nadrág elve alap;án legyen el
látva. 20-25 éves szolgálati 
idő alatt természetesen válto
zik a testméret is, a sablonmé
retek módosításáról azonban 
sok helyen megfeledkeznek. 

Bosszúságot okozo mulasztások 

A panaszok alapján tartott 
Tizsgálatok során legtöbb he
lyen azt tapasztaltuk, hogy az 
igénylések összeállításánál mu
lasztások történnek. Illetékes 
izerveknek nem egy esetben 
kellett beavatkozni, hogy a 
szolgálati helyeken a szükség
letnek megfelelő igénylés el
készüljön. 

Előfordul, hogy 
szükségessé váló 
nem biztosítanak 

esetenként 
munkához 
megfelelő 

ruházatot. Mivel a szolgálati 
főnökségek nincsenek ellátva 
leltári kezelésű szakfelszerelé
si ruhaféleségekkel, az ellátást 
nem tudják biztosítani. 

A Ruházati Utasítás ismere
tének hiányára utal, hogy szá
mos esetben olyan ellátás biz
tosítását kérik, amelyet az uta
sítás V. fejezete alap;án a 
szolgálati főnökségnek kell 
megoldani. Nem egyszer for
dult elő, hogy utasítással ellá-

Bölcsöde/,ővítés társadalmi munkában 

A dunakeszi járműjavítóban 
dolgozó nők közül a gyermek
gondozási segélyről szóló kor
mányrendelet megjelenését kö
vető időszakban harminchár
man szültek, s közülük hu
szonkilencen vették igénybe a 
két és félévre szóló kedvez
ményt, a vele járó 600 forin
tos havi gondozási segéllyel 
együtt. Ez a szám Is bizonyít
ja, hogy helyes és célszerű 
volt a kormány intézkedése, 
mely szerint anyagilag is gon
doskodik a gyermeküket ne
velő Mesanyákról. A �zületé
sek .�zárnának növekedése 
megköveteli a jármújavitó böl
csődéjének bővítését is. 

A járműjavító szakszervezeti 
bizottsága és az üzem vez.etői 
élve a lehetőségekkel, elhatá
rozták, hogy az üzemi bölcső
dét bővítik. Ismerve azonban 
az építóipar kapacitáshiányát, 
erre a bővítésre csak úgy ke
rülhetett sor, hogy a munkák 
elvégzését az üzem szocialis
ta brigádjai vállalták. 

A szocialista brigádok tagjai 
már elkezdték az üzemi böl
csőde bővítését, s vállalták azt 
Is, hogy a szabadságok miatt 
távollevő brigádtagok helyett 
is elvégzik a munkát. 

Szónyi Lajos 
, 

H�Tégl vonat ilsszeálfüása 
(Pusztai Pál rajza) 

Népszerü a Szakma Ifjú Mestere mozgalom 

A debreceni jármújavító 
üzemben tízéves múltra te
kint vissza a Szakma Ifjú Mes
tere mozgalom. Ennek a ver
senyfonnánalc népszerGségére 
mi sem jellemzőbb jobban, 
mint az, hogy évről évre nö
vekszik a versenyző fiatalok 
száma. 

Ebben az évben 178 fiatal 
szakmunkás nevezett a ver-

senybe. A fiatal műszaltia,k ta
nácsa a szakmai, illetve vizs
gakérdéseket már eljuttatta a 
fiatalokhoz, sőt november és 
december hónapban majd 
e2lekből a kérdésekből szak
mai konzultációt is tartanak 
hogy a soron következő ja� 
nuári vizsga.kor sikeresen sze
repeljenek a fiatalok. 

Voloslnovszki János 

Prágától Budapesti/ 11 vonat alatt 
Különösen a fiatalok szempont;ából tanulságos az alábbi történet. Fékezi az oktalan kalandvágyat, de azért is mert jó 

Példa arra, hogy a vasúti szolgálat éberséget, figyelmet igén11el. 
, . Az elmúlt napok egyikén a Nyugati pályaudvaron a Hun

g�na wors�tOTvonat érkezésekor arra lett figyelmes Szabó 
Ja!los váltóor, hoUII valami nagyobb tárgy vágódik ki a vonat 
alo!. 

Elvágtunk egy embert •• . 1 - kiáltotta s szaladt a hely
szinre. A balesetnek nem találta semmi nyomát. Nyugtalanl
totta a látván11, ezért kereste a ;elenség okát. Körülnézett s a 
gyors�onat mellett álló szerelvényben a;tócsapódást hallott. A 
zaj iranyába indult és az egyik WC-ben egy fiút talált meg
bújva. Fülöncsipte és bekísérte a fOTgalmt irodába. 

Kiderült, hogy Ladislau Veliki 14 éves csehszlovák gyer
mek, pilseni lakos, Prágától Budapestig utazott az alvázszer
kezeten. Az egész testében remegö g11ermeket nem volt köny
nyú szóra birni. Néhány vigasztaló szó azonban felbátorítot
ta. Elmondta, hogy ap;a rosszul bánt vele, ezért indult világgá. 
Prágában bebújt a cseppet sem kényelmes, olajos alkatrész11k 
közé és ott megkapaszkodva, ezer veszély közepette, kalandos 
utazás után, épségben eljutott Budapestre. 

A kalandvágyó csehszlovák kisfiú a Nyugatiból n követ
ségre került, ahonnan minden bizonnyal, világ;áró útja be
fejező akkOTdjaként haza.került Pilsenbe. 

- lyf -

MEGJEGYEZZÜK 
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Oltöző van, 

de öltözni nem tudnak 
A Magyar Vasutas 1968 június 17-én megjelent számában 

örömmel számoltunk be arról hogy a Hámán Kató Vontatási 
Főnökség dolgozóinak iLnnepélyes , k;�lsöségek közöt! adtá_k 
át a 6 7 millió forintos költséggel epult, orvost rendel6vel is 

ellátott fekete-fehér öltözőt. Az örömbe . azonban ürö� is 
vegyült. Az átadás utá.'li napokban - am1k.or a még h1any
zó öltözőszekrények is megerkeztek - derult csak ki, hogy 
a 12 szekrényből álló monstrur.i öltözőszekrények nem fér
nek 00 az öltöző ajtaján. Pedig az ajtók szabvAnymérct sze
rint készültek. Az öltözfuzekrényeket viszont a szabványtól 
eltérő méretben készítették. 

Azóta - s ennek kereken három hónapja - a nagy 
méretű vasszekrények ott éktelenkednek az öltöző előcsar
nokában, bár oda is r.z egyik bejárati ablak kibontásával, 
illetve ablaküvt!g kiszedésével „kerültek". 

Ahhoz, hogy a fűtőház dolgozói fürödni, öltözni tud;an11k, 
két ajtót kelle.11e kibontani, ugyanis a szekrényeket így már 
rendeltetési helyükre lehetne szállítani. Ennek a két ajtónak 
a kibontására azonban nem intézkedik senki. Pontosabban 
június 17-t6l szeptember 9-ig nem történt intézkedés. 

Szakos István, a vontatási főnökség vezetője nem adhat 
utasítást a kőművesnek, hogy bontsa ki az ajtót, mert ha 
ő hozzányúl az épülethez, akkor elv�,-zitik az egy éves ga
n:nciális jogot az J!:VM 23-as .l!:pitőipari Vállalattal szemben. 
A tervező - a MAV Terv,ző Intézet - csak javaslatot tehet 
az ajtók kibontására, Intézkedni ő sem intézkedhet. 

A fűtőház vezetői és a szakszervezeti bizottság már több 
esetben kérte a beruházót, a budapesti igazgatóság tervosz
tályát, hogy adjon ki utasítást az ajtók kibontására A ten,
osztály azonban többszöri kérés ellenére s-mi intézkedett. 

Ha az Ipar a szabványtól eltérő méretű szekrényeket 
gyártott, az öltöző és mosdó felelős építtetői miért tetézik 
ezt azzal, hogy két ajtó kibontására három hónap óta nem 
intézkednek. Lehet, hogy egyszerűbb egy 6,7 mil!ió forinto, 
beruházást elkészíteni, mint két a;tót kibontani és az llltö
zószekrényeket hell/Ükre tenni? 

Egy azonban tény; a Rámán Kató Vontatási Főnökség 
dolgozói - 900 ember - használni sz.eretné ezt a létesit
mén}t. Kulturált körülmények között szeretnének tisztálkod
ni, öltözködni, nem pedig nap mint nap bosszankodni. 

(szerényil 

Érdekes vasúti hídmunkák 
fejezódtek be 

A budapest-ceglédi fővonal 
villamosítása miatt Budapes
ten szükségessé vált a Mogyo
ródi és Kerepesi úti vasúti hi
dak acélsz.erkezeteinek átala
kítása. Mint erről korábban 
hírt adtunk, az acélszerkezete
ket hosszában kettévágták és 
toldással szélesítették ki a: hi
dakat. Az építkezés miatt a 
fővonal vágányait elterelték és 
azokat most ezekben a napok
ban helyezik vissza a már ki
szélesített hidakra. 

Egy másik érdekes munkát 

Baján fejeztek be a MA V hld
ép1tők. Az eddig legmagasabb 
dunai jeges árvíz, 1956�ban el
érte a bajai vasúti-közúti híd 
Bátaszék felé eső hídszerkeze
tét. Elhatározták, hogy a híd� 
szer5ezetet J1 jövéíQen - ha
sonló eset elkerül,ése céljából 
- megemelik. A hidászok 
most egy méterrel megemel
ték a Duna-híd Bátaszék fe� 
!öli végét és ezzel a hídszer� 
kezet az eddigi legmagasabq 
árvízszint fölé került. 

Lesz elegendő tüzelő 
Október 31-ig bevalthat6k a részletre befizetett 

tUzelóutalványok 

A vénasszonyok nyara ugyan 
még hátra van, de azért nem 
árt a télre tekinteni. Főként 
azoknak nem, akiknek nincs 
még a pincéjében, vagy a fás 
sufnijában a téli tüzelő. Szin
te rossz hagyomány már, hogy 
a hideg beálltával megnő a 
tüzelő iránti kereslet. Ezt iga
zolja az Anyaggazdálkodási és 
Ellátási Igazgatóságtól kapott 
információ !s. 

A télre való felkészüléssel 
nincs ugyan baj, sőt örömmel 
közölhetjük, hogy az éves tü
zelőmennyi.séget az Anyaggaz
dálkodási és Ellátási Igazga
tóság a legjobb minőségű sze
nekből oiztosítja. Komlói diót, 
gyöngyösi, várpalotai lignitet 
a vasutasok részére nem ren
deltek. Az azonban már ke
vésbé örvendetes, hogy az úgy
nevezett el6vásárlásnak nem 
volt valami nagy sikere és az 
április, má;us, ;úntus, sőt még 
;úlius hónapokra rendelt szén
mennyiség tetemes részét a 
szolgálati helyekről nem vitték 
el. Mivel ezeknek a szeneknek 
a minősége a tárolás miatt 
megromlott, így ezeket csak 
üzemi célra tudják felhasznál
ni 

Kedvezőtlenül hat a tüzeló 
beszerzésére az is. hogy na
gyon sok részletes tüzelővásár
lásl utalványt a megszabott 
határidőig, augusztus 31-ig 
nem váltottak be. lgy egyes 
szénfajtákból, mint például a 
berentei szénool az őszi idény
ben nem tudnak minden 
igényt kielégíteni. A „részle
tes" vásárlási utalványokat 
egyébként a szolgálati hely 
szakszervezeti bizottságának 
;avaslatára október 31-ig még 
beváltják. Október 31 után 

azonban a „részletes" szén: 
vásárlási utalványok érvényüs 
ket vesztik. Tehát, akinek 
ilyen utalvány van a birtoká, 
ban, az az elkövetkező időbe:\ 
sürgősen váltsa be. 

Tüzelőhiány nem lesz. Ettől 
senkinek nem kell tartania 
De tanácsos, ha a téli tüzeló: 
ről mindenki még most, időbe� 
gondoskodik, hiszen a szénbá, 
nyák tenneléte egyenletes, é� 
egy esetleges téli „rohamot" q 
vasút sem fog tudni kielégíte� 
ni 

MÚZEUM 

PRESSZÓ 
a Közleked<lsl Mllzeum 
terillet�n, Budapest XIV„ 
Mi1Jus 1. llt. (V.trosflqet) 

Meqközellthet6 25-6s villamos, 

6s 70. 72. 75-lls trolibusszal. 
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Új módszerek a forgalmi szolgálatnál 
Írta: Tóti, János igazgató, szakosztályvezető 

1968 l\ltRFOLDKOVET je
lent a forgalmi szolgálat életé
ben. Számos. jeLentós techni
kai és szervezeti változás ke
rü! bevezetésre. Ez a fejl&dési 
iolyamat az elkövetkezendő 
iclókben még tovább fog emel
kedni. Mindez termtszetesen 
maga utún vonja � forgalmi 
szolgálat szervezésének, irá
r.yításának és technikai fejlő
c'é.;Jnek mind nag}·obb mér
tékben való kiterjesztését is. 

&el� a változások kivétel 
nélkül azt célozzák, hogy a 
vasút területén a, lli.:.tor.s,\g 
fokozása mellett növekedjen 
a termelékenység, aa=daságo
san tlrrténjen a szállítási ígé
""ek kielégítése és az új me
rhanizmus cé11titű�sei megva
lósitásra kerüljenek. 

A modern technika és üzem
szervezés rohamos íejlódése 
szükségszerűen megköveteli a 
korábbi::knál jobb, hat.;ko
nyabb és korszerűbb, a haladó 
közlekedési koncepcióknak 
megfelelő esz.1,özök és módsze
r�k alkalmazását. 

t:rdemes rö\;den áttekinte
ni a vasúti termelő te,·ékeny
sé,g szélesebb körú megszern�
zése érdekében hozott változá
�ok jelentősebb mozzanatait. 
lrdemes megvizsgálni a tech
nikai eszközök és új módsze
rek jelentőségét, eredményeit 
és a jövő lehetőségeit. 
' A V ASúTI tJZE�IVITEL 
gazdaságosságának fokozása, 
az önköltségcsökkentés kedve
zőbb kialakítása érdekében a 
gyenge forgalmú vonalainkon 
ez évben a forgalmi szolgála& 
nagymértékű ewszerw,tését 
vezettük be. Az egyszerűsítés 
bevezetését megelőzően körül
tekintően elemeztük e vonalak 
&zemélyzeti és forgalmi lehe
tőségeit, gazdasági es fejlett
ségi adottságait. 

Az egyszerűsített forgalml 
Yolgálat gyakorlati megvaló
&ftásánál mellőzhetetlen szem
pontként vettük figyelembe, 
hogy a forr,alom biztonsága, a 
uolgáttatások színvonala nem 
csökkenhet, a vonal, vagy a 
vonalszakasz változatlanul 
megfeleljen a személy_ és te
herszállítási feladatoknak és 
legyen &:szhangban a haladó 
közlekedé.soolitikai célkitlizi!
sekkeL Tekintettel voltunk a, 
t-asút vállalati érdekeire is, 
hol/1/ az egyszerúsités ne csök
�ise bevételünlcet. 

A menetrendszerkesztést is 
korszerűsitjü\t. A korszerú, 
nagy teljesítményű vonóerő 
hatékon:rabb kihaszr..álása ér
dekében az 1968-69 évi me
netrendváltozái. aL'talmával a 
B'.tda.pest -1.'tlisk.olc-Nyíregy
haza, a Budapest-Hegyesha
lom, a Budapest-Szob, a Bu
d4p_est-Debrecen-Záitony, a 
Bmiapest-Kelebia, és a Szol
nolt-Lökösluiza fővonalakon 
az eddig alkalmazott redukált 
sebess�gidőpótlékos menet
iclő:;zámítási módról kí.sér'.et
képpen áttértünk a menetidő
nek menetdinamikai számítás
sal való meghatároz·, ,�a. E 
rendszer lényege, hogy a me
netidők meglw.tározá.sa a, vo
netmozgás ténye=óitó!, a, vonó
erő, ellenállás és fékezéstől 
függ. 

A modern módszerű menet
dinamikai alapon történő me
netidőszámít.ís lehetővé teszi 
a vonóe:-ő optim:ilis kihaszná
lását, növeli a termelékenysé
get, biztosítja e téren a gazda
ságos üzemeltetést. A kísérlet 
sikeres belejezése után a vo
n.atok mo=gáseg-yenletének, 
vagyis a me11.ettdó kiszámítása 
a későbbiek során na1111 telje
sítményű. e1ektroni1,u.s géppel 
fog történni s az mentEos lesz 
a korábban esetleg előforcluló 
szoros vagy laza menetrendi 
eltérésektől. 

Az L"Illertetett szervezési 
változásokat, korszerú:sftéseket 
október 1-tól újabb, három 
nagy jelentőségű intézkedés 
követi. 

BEVEZETSSRE KERUL há
lózatunkon az iránypont rend„ 
szer. mely szen·es részét képe
zi a haladó gazdaságpolitikai 
módszerek gyakorlatban való 
megvalósításának. E rendszer 
lényege, hogy a, rakott é$ to
vábbítandó üres kocsikra 
olyan számbárca helyezendő 
el, mely útbaiga...""Ítást ad a to
vábbítási útt:onalra és rendel
tetési állomásra. A rendezópá
lyaudvarok, a fontosabb elá
gozó és leadási állom:í.-sok mint 
iránypontok, kétjegyű szám
mal, a határátrnenetek három
jegyű számjeggyel kerülnek 
megjelölés-re. A többi állomás 
két számjegyű egyedi számot 
kap. 

A 12 számjegyű rendszer be
vezetése, valamint az irány
r,ont alkalmazása eredménye
ként a tá,·gépírós vonatelem
zések is egyszerGsithetőlc, az 
eddig szövegesen kö7.ölt ada
tok számjegyelrJcel kifeje�he
tők. 

Ugyancsak október elsején 
lép érvénybe az F. 1 .  s=. Jel
zési- és az F. 2. sz. Forgalmi 
Utasítás módosítása. E két 
utasítás módosítását az ér
vénybeléptetés óta a gazdasá
gos üzemvll.el. a forgalmi szol
gálat rugalmasabb megszen·e
zése, valamint az üzemszerve
zeti változások tették szüksé
gessé. Az új előírá.�okban 
renclezést nyer a Yonatsze
mélyzet problimája. A nagy 
tE'Ljesitménl/Ú, nem gőzvonta
tású gépeI,en a kenó helyett 
a vonatvezető a mozdonyt·e
zetó meliett fog s:::olgálatot 
teljesiteni. Közösen tesznek 
eleget a figyelési kötelezettsé
geknel,, s a leülönféle szak
szolgáletú dolgozók ilyen 
együttműködése a forgalom
biztomág növekedését eredmé
ni,ezi. A felszabaduló munka
erő átcsoportosításával lehe
tőség nyílik szociális Intézke
dések foganatoslt.ására is. 
(Munkaidő-csökkent-és.) 

E néhány kiragadott tech
nikai és szervezeti ,·á!to
z.ás csak egy része annak a ha
talmas fe!adatnak, mellyel 
szakszolgálatunknak 1968-ban 
meg kell küzdenie. Harc és 
kii=delem ez az ú; és hal.adó 
eszközökért, módszerekért. Na
gyot léptünk előre, többet 
mint b:ir:nikw. E célok és fel
adatok sikeres megvalós!t.á
,áért küzdeni kell valamennyi 
dolgozónak. E ráitozások mit
sem érnek, ha mögöttük hiány
zik a aondolk.odO és alkotó 
ember. aki a technikai vív
mányok megvalósított eszkö
zei vel harcol a job-b létért, 
azért amit tőlünk. a forgalmi 
szaksrolgálat dolgozóitól tár
sadalmunk .)<>ggiii.· eE��· 

A FORGALJ\ll DOLGOZOK 
eddig is megoldottak nehéz 
feladatokat, szakmai felké
szültségük, munkalendületük, 
a vez�tók és dolgozók szoros 
összefogása biztosíték arra, 
hogy a s:-onkövetkező felada
tokat is maradéktalanul me� 
fogják oldani. 

Magyar motorvonatok 
Bulgáriának 

(Tudósítón.któl.) 

Bulgáriában az utóbbi öt év 
alatt hatalmas összegeket for
dítottak a vasút korszerűsíté
sére. Mint ismeretes, Bulgá
riában hazai mozdonygyártá, 
nincs, ebből a termékből az 
ország mindig behoza!alra 
szorult. Gyártanak viszont 
személyszállító kocsikat és te
hervagonokat. az utóbb'akat 
olyan jó minőségben, hogy 
exportálják ts. 

forgalmat olyan fővonalakon, 
mint Szófia-Várna, Szófia
Burgasz, Szófia-R11sse db. A 
romún g ·ártmányú Diesel
mozdonyoknak fűtésre alkal
:rras berendezésük nincs, ez.-rt 
ezeket a gépeket tehen·onatok 
vontatására használjuk. 

- Hol közlekednek a ma
gyar moton·onatok? 

- A Ganz-MAVAG m oto-r-
1,•on!ltaival c!sőso1·ban a. fóvá
ros körn11ékének mI:1rs öss::e-
1.öttetését blztositiuk, de ha,
sonló városkörnyéki fo-rgalmat 

bonyolítunk le a, plo-vdivi és 4 
oornaorjahovicei vasútigazga
tóság területén üzemelő nw
torvanatolc is. Motorkocsi köz• 
lel�edik például Szófia és 
Bánkija. a környékbeli nép
szerű üdülőhely között. A 
Ganz-MA VAG Diesel-elektro
mos mozdonyait pedig első
.soroan tolatásra, valamint 
ipari üzemek kiszolgálására 
használjuk - fejezte be dr. 
Pervan Petrov. 

AJföldi Erzsébet 

A bolgár vasútak nagysza- r-------------------------
bású moderni:lálása 1963-ban 
kez�ódött és ez a válla.lk.ozás 
még több külföldi mozclo-ny, 
motorkocsi importját tette 
s-::ükségessé. Ma már a bulgá
ri:.i Yasútvonalakon a forga
lom 50 százalékát modern 
osztrák, magyar, csehszlm·ák, 
román és ktsebb mértékben 
NDK és nyugatnémet gépek
kel bonyolítják le. A hagyo
mányos gőzmozdony haszná
lata egyre jobban háttérbe 
szoruL 

Erről a korEzerúsítés! mun
káról beszélgettünk dr. P0-

van Petrovral, a szófiai fűtó
h,íz egyik vezetőjével. 

- A vasutak vi!lamosit-ását 
már 1961-ben elkezdtük, s 
1963-ban fokozatosan rátér
tünk a dieselesítésre is 
mondotta. E!ső szálll
tónk Ausztria volt, ahonnan 

Simering-Gra.z-Pau!eer-tí
pusú Diesel-hiraulikus mozdo
nyokat vásároltunk, majd Ro
mániábóL Sch.oultzer-rendsze
rű mo:::donyokat. Csehszlová
kiából villanymozdonyokat 
kapunk. Magyarország 1963 
óta rendszeresen szállít kö
z,épteljesitményíi. Diesel-e1ekt
romos mozdonyokat és a múlt 
év óta, Diesel•motorkocsikal 
is. 

- A csehszlovák vilany-, uz 
oszirá'it Í5iesel-mozclonycikat� a 
magyar motorkocsikat, mivel 
a vonatok fűtésére alkalmas 
berendezéssel, kaz.únnal ren
delkeznek, a személyszállító 
vonatok továbbítására hasz
náljuk - folytatta. - Ezek a 
mozdonyok és motorkocsik 
bonyolítják le a gyorsvonati 

G ÉPES ÍT ETT RAKODÁS 
A-:: NDK-ban a, DR na'11/obb pályau-dva.rain a mezőgazda
sági termények be- és kirakását is rakod(>gépek. daruk 
segitségével végzik. lgy lényegesen könnyebb, s gyor-

sabb a r,il,odás 

A daru ej'ySzerre több, karalábéval rakott fémszer-kezetü 
ládát emel a nyitott vagonba 

A forgalmi szolgálat egy
tzerGsltéGének eddigi tapasz
talatai ked\•ező eredmém·eket 
hoztak gazdasági és szo.ciális 
téren egyaránt. 

H3SOnló iránypontrendszert 
több idegen vasútnál sikeresen 
alkalmaznak. Hálózatunkon 
való bevezetése, begyakorlott 
megvalósítása eg11szeríi.bbé és 
könnyebbé tes:::i a végrehajtó r------....:;--�---------------------------------------.!...-

forgalmi szolgálat doLgozóiMk 
és az irányító szerveknek a. 
munkáját. Ezen túlmenően az 
irá:;ypontredszer révén egy
szerúsfthető a �-onatelemzés 
állomásokon az elegyrendezés'. 
az elegyfeldolgozás. Az eddig 
manuálisan meg nem Yaló&ít
ható adagyújtfse!c és techno
lógiai elemzések gyorsan és 
egyszerűen megszervezhetők. 
Az iránypontrendszer beYeze
tésével az irántrltási szabályzat 
és a-:: elegvtot'á.bbitási rend új 
kiadására is sor kerül. 

A kollektív szerződés ér1.el
ll;ében átszerveztük a dolgo
zok szalanai oktatf.sát is. Ki
adott rendelkezéseink alapián 
a:: ohtatást lehetóleg munka
időb,m kell megtartani, ahol 
ez nem oldható meg, ott a 
dolgozó részére össrevon+fln 
azonos tartalmú szabad időt 
kell kiadni. 

Az UJ általán06 oktatási 
rend a szakoktatásra kötele
zetteket munkakörüknek 
�egfelelően csoportosítja és 
igy a korábbiakhoz ,·tszonyít
\·a csö1.kentett óraszámban is 
biztosítani lehet a do"Lgozók 
mu!lkájához szükséges s::a.k
��• ismereteket. metve azo1: 
!ICVelését. Természetesen a jö
'"?Den is elvárjuk dolgozóink
t_ol, hogv kfsérjék figvelemmel 
es tanulmányozzák öntevéke
nyen a munkakörükben törté
nő változásokat, technikai fej
l�dést, és rendszeresen gyara
P1tsák szakmai ismereteilcet. 

_A_ VASÚTI MUNKA fejlő
deoenek egyik fontos láncsze
mét kép.e?J a távgépírók vo
natelemzés adására történő 
fel_használása, lllet\·e az eddig 
szuk körben alkalmazott m6d
S7:E!mek februártól az e�ész 
hálózaton üzems7.erűen törté
nő bevezetése. Az új eliárás 
túlnő az értekezés! berendezé
sek korszerúsítésének fogal
�án. mert meggyors(tia a 
té1;Yleges munkát és ielentós 
mertékben megkönnvíti azt. 
A 1'0Mtindító állomás a ren
deltetési állomás t-észére táv
gépírón ( <1épen) továbf>ítja a 
vonatfelvételkor felvett éJ 
s�ks�ges adatoleat. Nincs 
szukség a továbbiakban külön 
rendezési iel!vzék elkészítésé
re, kocsi felírásra, csupán 
egyeztetni kell az érkezési 
adatokat. 

Október l-én lép életbe a 
teherkocsik egységes sorozat
jel-, és számozási rendszere 
is. Enne.le bevezetését a kocsi
gazdálkodás területén fokoza
tosan erősödő nemzetközi 
együttműködés. az egységes 
nemzetközi kocsitípusok kia
lakításának Igénye, a kocsi
gazdálkodás szervezésének és 
elszámolásának a legkorsze
rűbb elektronikus gépekkel 
való vizsgálata tette szüksé
gessé. 

A VASUTAK NEMZETKÖ• 
ZI SZERVEZETEI az UIC és 
az OSZZSD sz.éles körű tudo
mányos vizsgálat után határoz
ták el az egységes sorozat é>s 
szám megj-elölésé11ek rend
szerét, melynek megvalósí
tását kocsiparkunkban mi 
is végrehajtjuk. Az ú; szá
mozási rend&zer bevezetése 
megkönnyíti a kocsiszolgá-
1.at operatív tevikenyJégét 
és széles köril felhaszná
Ust biztosft az elektronikus 
gépek alkahnazásánaJ.: a ko
csigazdálkodásban. Szükséges
sé válllt mintegy 16 nyomtat
vány (kocs!felíró könyv, e!egy
súlynapló, vonatterhelési ki„ 
mutatás stb.) módosítása is. 
A 12 számjegyú rendszer gya
korlati nl.kalmazása ha a kez
det! időkben esetenként átme
neti nehézségeket jelent is, 
J".agym�rté!cben elósegltl ko
csiparkunk eredményesebb és 
gazdaságo.58bb &használását. 

Franco tábor,wk orSZtigában 

A közelmúltban a mag}•ar 
eszperantista fiatalok kül,... 
dötteként hívtak meg a spa
nyolországi Tarragona vá
rosba, ifjúsági eszperantó vi
!ágko:igresszusra. Nagyon ne
héz volt bejutni Spanyolor
szágba. Még az utolsó perc
ben Bécsben is kétséges 
volt: eljutok-e Franco blro„ 
da!mába. A diktátor állam
fő, Franco tábornok tisztvi
selői túlságosan óvatosak, ha 
szocialista országból való ,·í
zcrnlcérelmet kell elbírálnluk. 

Kellemetlen fogadtatás 

Jellemző, hogy a \•ilág esz
perantista fiataljainak 24. 
kongresszusára a ,•il.ágsz.övet
ség jugoszláv, lengyel és cseh
szlovák vezetői csak jóval a 

megnyitó ünnepség után ér
kezhettek meg az en11émhez 
haso-nló vizu.mnehézségek 
miatt. Pedig a spanyol ható
ságok a kongresszus rende
zőinek ígéretet tettek : zavar
talanul és (11JOTsan megl:ap
jálc a beuta-:ási engl!délyül.et 
a részt 1•evő1:. A keUemetJe:1 
fogadtatás ellen a kongresz
szus munkaülése tiltakozó 
táviratot küldött a spanyol 
külügyminiszternek címezve. 

Ez alkalommal első ízben 
üdvözölhettem a vasutas esz
perantista fiatalok képvlse
lóleként is a kongresszust. 
Mostantól kezdve a TEJO (If
júsá,:i Világszövetség) és az 
IFEF (Vasutasok Világszer
vezete) ifjúsági tagozaténak 
küldöttei a tarragónai kong
resszuson aláírt ef!yezmény 
szerint részt vesznek es:vmás 
rendezvényein, kicserélik ki-

Úti jegyzet 
adványaikat, munkaferveiket 
a gyümölcsózó együttműkö
dés céljából. 

Tarragonában egyéuként ér
tékeltük a tavalyi kongresszus 
óta végzett ifjúsági mozgal
mi munkát. l\Ii, magyarok 
dicséretben részesültünk pél„ 
dás ötletünkért: az eszperantó 
táncdaiJesztivál megrendezé
séért. E kezdeményezéssel sok 
fiatalt gyűjtöttünk az esz
perantisták táborába. A rá
dió és televízió t.áncdal!esz
tiváljainak legsikeresebb szá
mait eszperantó nyelven szó
laltattuk és kedvel tettük meg 
az egész t�ilág�al. 

A házigazdák jól kihasz
nálták a rendelkezésünkre álló 
hét napot. Jl.1ontserratban a 
spanyol eszperantista !iata„ 
lak hétvégi üdülőMzát, Tar
ragonában eSzperontó utcát 
avattunk. Egyik napon . Rt
cardo Vilar Guix. a várns 
pol,:ármestere adott fogadást 
a húsz országból összegyűlt 
küld.ötteknek. 

Talgo expressz 

A nyári hónapokban, de 
különösen augusztusban 30-
fonnán kiürülnek a spanyol 
városok. Aki csak teheti. a 
tengerpartra utazik üdülni. 
Nagyon drágák a strandok, 
n:a�ántulajdonban Yan a leg
több. A Franco-rendszer tá
masza az egyház; a klérus
nak igen na.gy hatalma t•an 
az ál!am irán1iításában. Szú„ 
mos üzleti viillalkozása is 
van, vannak éttermei, taxi
válla lataí. 

A spanyol vasút állami ke
zelésben van, arányla;; fej-

let!nek mondható. A kongresz
szus idejére tnrtalmas is
mertető jelent meg a: spa
nyol 1,-asút szolgáltatásairól 
eszperantó nvelven. Ebből 
sok hasznos ismeretet lehe
tett szerezni. Több reprezen
tatív expresszvonatot közle
kedtetnek Madrid és a na
gyobb vidéki városok kö
zött. Ilyen például a Talgo 
expressz, amely a leggyor
sabb, legkényelmesebb a spa
nyol vonatok között. Az utas 
kényelmét klímaszabályozó 
berendezés, telefon, dönt
hető támlásszékek, étszolgálat 
és sok egyéb felszerelés biz
tosítja. Egy másik vonattí. 
pus a TER, amely Dlesel
vontatású, hasonló kényelmi 
felszerelésekkel. Természete
sen ezekre a vonatokra előre 
kell a helyet biztosítani. 

Igen érdekesek a spanvol 
vasút .szolgáltatásai. A vona,t, 
plusz autó s::olgáltatás lehe
tővé teszi az utasnak, hogy a 
vonaton történő utazása után 
gépkocsit béreLhessen. A Fer
rotour pedig szállást, ki
rándulást o!ztosít az utazá
son kívül Madridtól Párizsig, 
Rómáig és Lisszabonig. A 
RENFE (Spanyol Allamvas• 
utak) 1973-ig tökéletesíteni 
kívánja vasúti hálózatát, 
mozdon�--par!cját. hogv felzár
kózhasson a világ legfejlet
tebb vasútjaihoz. 

Magas árak 

Ami az árakat illeti, a mun
kás számára megfiz�thetet
lenek az űjonnan épült la
kások. Drága az élelem «... 
Fél kiló kenyér ára hat forim 

a mi pénzünkre átszámítva, 
különösen magas a sertéshús 
és a zsír ára. A szórakozás 
sem olcsó, a spanyoloknál 
kedvelt és oly nagy töme
geket vonzó bikaviadalra a 
legolcsóbb jegyért, fo1intra 
átszámítva núntegy 200 fo„ 
rintot kell fizetni. 

Franco tábornok országá
ban felt:ímően sok a rendőr 
különösen l\ladridban. ők 
nem a közlekedést, hanem 
elsősorban a közhangulatot 
figyelik. A közúti közlekedés 
igen jelentős. Gyakoriak a 
balesetek, különösen a fia
talok körében, akik nem tart
ják be a közlekedési szabá

lyokat, tegyelmezetlenkednek, 
főként az Ú,,"Ynevezett hlp
pyk. 

11:lményeim közé sorolhatom, 
hogv rövid madridi tartóz
kodásom során megtekinthet
tem a világ egyik leghfre
sPbb képtárát, a madridi 
El Pradot és gyönyörködhet
tem Goua., Murillo, Velázquez 
é� Greco műveiben. Csodála
tos építészeti alkotás a pos
t�pa!ota is. melynek megte
kmtese ug}·ancsak nagy&:ze
rú élményt jelen tett 
momra. 

A jövő é,•ben F'11.norsz6g
ban rendezik az ifjúsági esz.. 
perantó világkongresszust. A 
küldöttek azzal búcsúztak el 
egymástól Tarragontiban, hogy 
még nagvobb, eredményesebb 
munkát fejtenek ki a nem
zetközi nyelv révén. a ba
ráti kapcsolatok további el
mélyítése, a népek kultú.l'á
jának megli:merése érdekében. 
E nemes munkában a világ 
vasutas eszperantista fiatal
jai köztük a mae-varok 
1� - jelentős r�t vállal
talr. 

Dr. Ferenczy Imre 
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������ ·a legjobb_ vas�tas sportolókat Aki átírta a csúcslistát E: H� #1� 
vezetó! szeptember 12-én, c,sü-törtök délután fogadást adtak a ,•as.utas oJ!mp!konok, válogatottkeret-tagok és a sportolók 
nevelésében kimagasló eredményt elért edzők, sportvezetők tiszteletére. A szakszervezet Benczúr utcai székházának 
tanácstermében megrendezett 
fogadáson megjelent Szabó An
tal fótitkár és Rödönvi Ktirolv 
miniszterhelyettes, a MA v vezérigazgatója. 

A azakszervezet elnöksége és 
a MAV Vezérigazgatósága ne
vében Szabó Antal főtitkár kö
szöntötte a megjelenteket. El
ismerő szavakkal beszélt azok
ró! a versenyzőkről, akik a kü
lönböző versenyeken, magyar 
bajnokságokon becsülettel 
helytálltak, országos és Euró
pa-CS1lcsokat döntöttek meg. 
Killön szólt a mexikói olim
piára utazó versenyzőkről. 

- Bilazkék vawunk affa_ 
hoW az olimpiára uta.zó ma
tH/lff' BPOrtk--fl!döUségben 16 
vasutas sportoló ú több sport-
mzetó is helvet kapott -
hangsúlyozta a főtitkár. -
Naw megmzteltetés ez fflin4 
• .  versenyzők, mind a vuutits
tár-'Cldalom számára. S.rivból 
kfvcinjuk olimpikonJainknak, 
hoW Me�k6bcn i8 érjen.ek el
újabb sportsikereket, s ered
mmveikkel öregbítsék tollcibb 
• magyar sport, ezen belül a 
va.nitu sport h,mevét. 

.A főtitkár ildvözlő szaval 
titán· Rödönyl Károly minisz
terhelyettes BO sportolót és 
qortvezetőt réneritett pénz
;utalomban. A jutalmak átadá
sa után a miniszterhelyettes is 
sok sikert, jó szereplést kívánt 
az ollmpikonolala.'t. 

" sportolók és sportvezetők 
nevében Kiss Mihály, a BVSC 
elniSke köszönte meg a szak
szervezet és a vasút vezetőinek 
az elismerést s a sportolóknak 
eddic nyújtott támogatást. 

- "1  

ÜZEMI BAJ N OKSAG 

A cl1rncduszi Jcirmújav!fó
llms minden évben megren
élezilt az üzemi labdarúgó. 
bajnokságot. A nyári hóna
pokban megrendezésre ,kerülő 
bajnokság, amelyet a tőmeg
in>9rtblzottság nagy lelkese
déssel szervez, népszerűvé vált 
a sportbarátok körében. Az 
1988. évi bajnokságban hét 
fizemrész csapata vett részt. 
.Az elsó három helyezett ré
�ére járó jutalmakat Réva11 
Sándor, az üzem szalcszerve
zeti bizottságának titkára ad
ta át az elmúlt napokban 
megtartott ünnepség kereté
kn. 

Szabó Antal, fóutkár lldvözló b�dét mondja 

Mdöny( Kiroly JDinkmerhel-ye&tes átnyújtja a j11� 
B6bill Ildikónak. , . , J 

(Falus Isiván felvételeL) 

Sakkozóink a negyedik helyen végeztek 
Rigában 

A Nemzetközi Vasutas Sport 
Szövetség (USIC) augusztus 27 
és szeptember 3 között Rigá
ban rendezte meg a férfi vas
utas sakkcsapatbajnokságot, 
amelyen hét csapat vett részt. 
A részvevők körmérkőzés for
májában találkoztak egymás
sal. A bajnokságban a vendég
látók, a Szovjetunió együttese 
kiemelkedő teljesítményt nyúj
tott. A magyar együttes a fá
rasztó utazás után rosszul raj
tolt, s a bolgár együttestől 
nagyarányú vereséget szenve
dett. Az együttes később ma
gára talált, s legyőzte a ro
mán és az NDK-c,sapatot, majd 
döntetlent ért el a második he
lyezett lengyelekkel szemben. 

Végeredményben a magyar 
együttes a Szov;etunió, Len
gyelország és Bulgária vasutas
válogatottja mögött, 18 ponttal 
a negyedik helyen végzett. 

K- E R E S Z T R E J T V É N Y  
\,,��=��- ,.::;:·:.e:���� 
U. Hamis. 13. Francia város. H, 
·Rövtcl lefolyistí betegség. 15. Tetejére. 11. Az. erdők lakója. 17. 
Olyan szobor, amelynek egyes ré
szei hlinyoznalc. 19, Az. arzén ké
miai jele. 21, Levelével teszi. 23. 
Portug'1 gya,;mat ln4iában. N, A 
beru:lnkutakn.U olvasható. 26. 
11lyelY1árú (gi5r6g). n. Skót erede«l, 1101ttal rokon játék. 30. 
i, . kAlnl, leszá!Utani. 31, A f�ancta 
.1:öuég eli51jir6Ja. U. Rigó és ve
Hb jelz6Je ell)l'aránt lehet. a.. Bo-

ga lkerszavs. 36. Reggeli (lap. öl
töz�) angolul. 38. e. 0. M. 39. Tll
tószó. to. Zeus hitvese. u. Betű
pótlással megfizet, javadalmaz. 43. 
Tagadós2ó. u. Afrikai állam. 46. A 
kovácsolható vasnak az a fajtája, 
amelyet edzeni lehet. 48. Finom 
szemcséjQ anyag. 50. • • •  PoWo 
Gajus római állam!értl és !ró. 53. 
Város és !Urd6hely Németország
ban. SS. Coboly a szélei nélkül. 57. 
Illat. franciául. 58. Allati fekhely. 
59. Allam Azslában. 61. • • •  lsta, 
önz6. 62. i:rtesltés (olaszul) felesle
ges &ezetteL 63. Né&yszög két 

párhuzamos, de nem egyen16 ol
dallal. 65. A közeli hozzátartozó. 
66. Fed. 67. A magyarokkal rokon 
nyelvű finn-ugor néptörzs, 70. A 
germanlum kémiai Jele. 71. Ma
gyar vezér (947-V12). Filn61eges: 1. A védőbeszéd el
lentéte. 2. Allati lakhely. 3. i;pltés
re használt fa!élék, francia nyel ... 
ven. 4. i:nekl6hang. 5. Mezőgazda
sági munkát végez. 6. Nem áll szi
lárdan. 7. Tömör ellentéte. 8. Ré
gi Ormérték (50,8 liter). 9. Tehén
hang. 10. Hallócs6 (görög). 11. 
Európai nép. 16. Ritka n61 név. 18. 
Francia szobrász (lH0-1917) . 20. 
Délszláv nemzetlséga. 21. Ideg
rendszere. 22. Német elöljárószó. 24. l:rtékfelz6. 25. i:rdes. recés. 26. Október 1-161 érvénybe lép6 lri
nyftásl rendszer a vaaútnil, 27. A 
zenében: gyengéden. 28. A görög 
mitológia szörnyalakja. 29. Angol 
közmondás :  az Idő pénz. 32. Meny
asszony. 33. Spanyol folyó. :N;. Gö
rög összetételekben: nagy. a7. 
Nem gyakori családnév. 40. Téli 
csapadék. 42. Folyadék. u. Telje
sen tönkrement. 45. Erdélyi hegy
cstícs névelővel. 47. Találják. 49. 
Tltán!a férje a Szentivánéjt álom
ban. Sl. Helyhatározó. s2. Három 
klllönböz6 magánhangzó. St. A-val 
a végén mozogna 1 56. SUppedékes. 
mocsaras. 58. A leadott szavazat. 
60. Lészen. kicsit rövidebben. 62. 
Gödör 64. z. z. E. 65. Veszprém 
megyei község. 158. Hangtalanul 
tár. 69. Keresztül. 

Bekilldend6: vtzszlntes 1. és 
függőleges 26. Beküldési bat:lrldű: 1968 október 10. Az el6z6 keresztreJtvény helyes 
megfejtése: Augusztus huszadika, 
alkotmányunk ünnepe Kllnyvet nyertek: Szabó Agnes. 
Kecskemét, Rákóczi város 32. Dr. 
Fejér István, Pécel, József Attila u. 20. Reznyák Zoltánné. Gyön
gyös, F6 tér 10. Hoffmann Béla, 
Győr. IV. k. Klsmegyer állomás. 
Wöller Jánosné, Nagykanizsa. Pe• 
tőf! u. 92, sz. 

Első olimpiájá'ra készül - Vasúti menetjegylrodát 
adtak át rendeltetésének Za
laegerszeg központjában. A 
modernül berendezett „váro
si" menetj�.yirodában Néz 
Károlyné, Zalaegersreg .állo
más legrégebbi pénztárosnöje 
teljesít szolgálat.ot. Az iroda 
na-• népsz,erűségn.ek örvend 
a városban, 

a magyar bajnok diszkoszvető 
Sze(Jt,-ár, Szentes, Szeged. Ez 

a három helység Tégla Fe
renc eddigi sportpályafutásá
nak legjelentő.sebb állomáshe
lye. Szegváron született, s itt 
ismerkedett meg az atlétiká
val, Szentesen dolgozik, s 
Szegeden, az SZVSE-ben 
sportol 

Az 1947-es születésű fiú 
már egészen kicsi korában fi
gyelte, szinte „lefilmezte" ma
gában Szécsényi József moz
gását, aki rendszeresen a falu 
sporttelepén tartotta edzéseit. 
S miközben figyelt, néha-né
ha vlsszadobálta a diszkoszt. 

lgy figyelt fe? rá Szécsényi, 
s 1960-ban, alig 13 éves korá
ban elkezdett foglalkozni ve
le. Két évvel később pedig 
már rajthoz állt élete első 
versenyén Tégla Feri. Egysze
riben ország-világ figyelni 
kezdte a tanító, s egycsapásra 
ismertté vált tanítvány mun
káját, a fiatal fiú fejlődését. 

Tégla Feri nem is vallott 
szégyent. 1963-ban a legjobb 
ffl4111/4r eredménn11el már ser
dülő bajnokságot n11ert, a kö
vetkező évben ifiválogatott 
lett, s az EB ötödik hel11ezett
;e. Eddigi legsikeresebb éve 
mégis 1966 volt. Ekkor Le
ningrádban megnyerte a fel
nőtt vasutas EB-t, Owesszá
ban pedig az ifjúsági Európa
bajnokságot. Ugyanakkor 
64,86 m-rel (másfélkllós disz
kosszal) valamint 56,34 méter
rel (ez már kétkilós felnőtt 
diszkosz volt!) a v!lág legjobb 
Ifjúsági eredményét érte el. 

Az Idei magyar bajnokság 
selejtezőjében - először dob
va túl a bűvös 60 métert -
utánpótlásrekordot állított fel, 
ma;d a döntőben 60,78 méte
res ú.; felnótt csúccsal nyert 
aranvérmet. :tppen tanító
mestere, Szécsényi immár 
,,szakállas" rekordját döntötte 
meg. Ezzel teljes egészében 
átírta a csúcslistát, s most 
már valamennyi létező ma
gyar rekord mcllett az 6 neve 
szerepel. 

- NCJ.OI/Ofl &aka.t köszönhe
tek edzőmnek, Szécsén11inek 
- mondja a mindig mosoly
gós, szerény fiatalember -, s 
talá-n legauíbb annyit munka• 

Tégla Ferenc 

(Hemző Károlv felv.) 

helyi vezetóimnek, akik sze
retik a sportot, s mindenben 
támogatnak. 

Tégla Feri alig volt 16 éves, 
amikor a szentesi vasútállo
másra került, s jelenleg is ott 
dolgozik. A munkaügyi cso
portnál adminisztratív beosz
tása van. 

- Ismétlem, csak köszöne• 
tet mondhatok munkahelyi fe
letteseimnek, minden lehető
séget megadnak ahhoz, hog11 
zavartalanul sportol;ak, hogy 
minél jobb eredmén11eket ér
jek. el. 

Szentesen és egyesületében, 
a Szegedi Vasutas SE-ben is 
bíznak Tégla Feriben. S ő 
szeretné is meghálálni ezt a 
bizalmat. Tudja, hogy az 
olimpiára elsósorban mint te
hebéges fia,talt jelölték, Me
xikóban nem várnak kiugró 
eredmént,'t tőle. ő azonban 
nemcsak tanulni akar, hanem 
versenyezni is. Mégpedig a 
legjobbakkal. Hogy ez a ver
sengés milyen ere4ményt hoz? 
Nem tudni. Abban viszont 
biztosak lehetünk, hogy a je
lenlegi magyar rekord nem 
lesz hosszúéletű. Tégla Feri 
gondoskodik erről • . •  

D. L 

- Milá.n6 és N6.poly kllzött 
átépítik a vasútvonalat. A két 
olasz na <TVVáros közötti vasút
vonal átépítésével a tervek 
szerint 1970-re készülnek eL 
Az átépítés során a vonal Ró
ma és Firenze között 50 kilo
mérrel megrövidül. 

- MAV orvos-müszald 
találkozót rendeztek Miskol
con. A találkozón elmondot
ták, hQgy a javítóműhelyek
ben a zajszint a megengedett
nél csaknem 40-50 százalék
kal magasabb. A rendszeres 
zajártalom hat a gyomor mű
ködésére, s mint megállapí
tották, ennek Is nagy része 
van abban, hogy a vasutasok 
között feltűnően sok a gyo
morbeteg. 

- Epül a Hungária körúU 
felüljáró, A 300 méter hosszú 
hídból 80 méter már pillére
ken fekszik. A feljáró utak 
töltései is elkészültek. A Ró
bert Károly körút felőli olda
lon augusztus végén fejezték 
be a 140 méter hosszú balol
dali feljáró út betonozását. 

- HAMBURG KIKOTöJt
BEN külön rakodópartot léte
sítettek a szállítótartályok ki
és berakására. A kikötóból 
naponta 5 tartálve:rpressz in
dul Frankfurt, Stuttgart, és 
München felé. 

- HÁRMAS N'.i:V ADóVN
NEPSEGET tartottak a debre
ceni járműjavítóban. A mM 
hagyomán110s családi ünnep
ség alkalmával a III. kerületi 
tanács an11'1könyvi hivatalá
nak képvise!óje, Ambrus 
Lúzlóné a három újszülöttet, 
Mátvás Jánost, Faragó Lajost 
és Katona Lászlót köszöntötte. 

Szárnyas akna a vasúti töltés oldalában 

- Békésc..<aba közleked� 
nek helyzetét vitatták meg 
augusztus 23-án, azon az ér• 
tekezleten, amelyet a Közle
kedéstudományi Egyesület 
részvételével a városi tanács 
rendezett Békéscsabán. Az 
ülésen szó esett az Ipartele
pekre vezető iparvágányok lé
tesítésérői Is, amely előrelát
hatóan 1969 második felére 
készül el Pataki Gt/örgy mérnök, a 

békéscsabai pályafenntartási 
főnökség dolgozója egyik au
gusztus! napon a méhkeréki 
földmunkáknál ellenőrzést tar
tott. Munkája során arra lett 
figyelmes, hogy a közelben dol
gozó földgyalu egy 60 cm hosz
szú és 10 cm s:ráles szárnyas
aknát fordított ki a földből. 
Pataki György mérnök a föld
gyalut azonnal elküldte a kö-

zelből, majd a szárnyasaknát 
kézbe vette, és nagy óvatosság
gal elszállította a vasúti töl- _ ÖT tNTlZED A VASÚT• tésrőL Mint később elmondot- NÁL. Tihanyi Dávid fe!ügyeta, erre a lépésre azért szánta ló, a zuglói szertár hel11ettes el magát, hogy ne kelljen a főnöke 52 éve szolgálja becsümunkát leállítani, hanem az lettel a vasú.tat. Jelenleg 66 akna robbanótávolságban é ,.várhassa be" a tűzszerészeket. ves és még most is ugyan
De nemcsak a földmunkát kel- olyan lelkesen. fiatalosan lát
lett volna leállftanl, hanem a ja el szolgálatát, mint évt!ze
vonatközlekedést is. dekkel ezelőtt. A tovatűnt év• 

tizedeket talán csak az ősz Boldizsár Gyula hajszálai tanúsítják. 

K Ö N Y  V I S M E R T E T .É S 
A szerkesztóség üzeni 

Szabó Béla dr. 

Boldizsár Gyula. Békéscsab>: 
Volosinovszkl János, Debrecen: 

GYÜMÖLCSLEVEK HÁZI KESZÍTÉSE 

Markos József, Zalaegerszeg: Foki 
István. Budapest ; Csiba József. 
Gödöllő : LeveJelket lapunk anya• 
giboz felbasmáljuk. 

Nemeskéri László. Szombathely� 
Boldizsár Gyula. Békéscsab9 ;  Gaál 
Gyula. Pécel : Gömöri Béláné. 
Jászboldogháza : Leveleiket illet�
kes helyre továbbítottuk. 

Második, javított és bővített 
kiadás. 

.,üdít, fri&sít, erősít!" - ol
vassuk a gyümölcslevekről a 
reklámszöveget nap mint nap. 
Jól is esik hosszú séta után 
vagy akár otthon, nagy meleg
ben egy-egy pohár színes, pezs
gő gyümölcslé vagy gyümölcs
bor! Pedig hányan vannak, 
akik nem ismerik a gyümölcs
fogyasztásnak ezt a módját. 
Hát még ha tudnák, hogy mi 
minden készíthető a közvetlen 
fogyasztásra sokszor már al
kalmatlan, lehullott gyümölcs
ből: gyilmölcsszorpök, gyil
mölcs1'oc1onycik, gvilmölcsbó
lél:, gyilmölcslikllrök, sót gyü
mölcsl!cetek, a leggyakoribb 
'11/Ümölcsleveken és gyümölcs
borokon kfvül. 

Mindezeknek a készítésére, a 
gyümölcsök házi feldolgozásá
ra tanít meg az ismert szerző, 
Szabó Béla immár második 
kiadásban megjelent könyve. 
Egyszerű, közérthető nyelven 
vezet bennünket végig a gyü
mölcs sajtolási módjain, a kü� 

lönféle tartósítási eljárásokon, 
az erjesztés tudnivalóin. Végül 
jól használható, könnyen el
készíthető recepteket közöl 
melyek alapján ízlésünk 
szerint módosítva - kitűnő 
italok készíthetők házilag. 

• 

Szamojlov-HromoJ: 
SECAl\l színes tv-rend.szer 

LAKASCSERE 

Elcserélném oroshá.%1 kétszo,-. 
bés, 48.- forintos bérO, nagy lcer
tes MÁV-lakásomat <15 termc5 gyü
mölcsfa, cseme�eszóU5vel) 1;zegedt 
vagy Szeged környéki kett6. eset
leg E"�Yszobás, kert nélküli t;:ikés
ra. C(m : Hegedüs Béla, Oro!';háza.. 
Allomás utca 6. 

IIIAGVIUI Vll!llJTllS 
Vasutasok Szakszervezeténelt 

lat,Ja 

Szerkes2tt a szerkes'ZtC t,tzott.c;aa 
F'l!,;zerke,,ztO: Gulyás .1'nos l'elelőo ..,erkentO · Vtsl Feren• 

Szerkesztllsée: 

A teleVlziótechnlka !egaktt:áUsabt feladatát. a szlnes tel�"l"t>- a kéo megvalósitását tárgyalja a 
szovjet szerzőpár, s a téma a szak
embereknek, ,.amatőröknek" t::D"• aránt nagy érdekl6désére tarthat számot. A SEC�-ró!, mint forgalomról itt csak annyit, ho� 82 oslói konferencián, 1966-ban t'ra!l• ciaország, a Szovjetunió és a szo• ctalista államok ennek a rend
szernek a továbbfejlesztése és bevezetése mellett döntöttek. A kötet Ismerteti a színes kép e16álll• tásának technikai körülményeit. 
rend.szerének elvét. \"&lamint ösz• szehasonlit különböző színes tv-
rendszereket, rámutat előnye.Ikre még fennálló hibáikra. 

Budap�t \TI . �nczOr utca fl 
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Losonczi Pál látogatása 
Dunakeszin 

A VA S Ú T  A S O K S Z A K  SI E R  V E Z E T É N  E K  L A P  J A  

m. &n'OLYAM, 111. SZAM Ára 40 fillér 1968. OKTOBER L 

A kollektív szenődésben 
foglaltak végrehajtásának 

tapasztalatairól tanátskozott 
a központi vezetőség 

L-osonczi Pál a Galvanizáló üzemben tett látogatása alkalmával beírt a Hámán Kat6 
ezüstkoszorús szocialista brigád naplójába. 

Szakszervezetünk kózpont! 
vezetősége sreptember 27-én 
ülést tartott. Az elnökségben 
helyet foglalt Rödönyi Károly 
mini6zterhelyettes, a MA V ve
zérigazgatója, Gyócsi Jenő el
nök, Pánti Béla alelnök, Szabó 
Antal főtitkár és Gulyás János 
titkár. 

Az ülést Gyócsi J enó nyitot
ta meg. Üdvözlő szavai után 
ismertette a napirendet, majd 
átadta a szót Szabó Antal fő
titkárnak, aki az 1968. évi kol
lektív szerződésben foglaltak 
végrehajtásáról készült jelen
téshez adott szóbeli kiegészí
tőt. 

mával azonos tartamú össze
vont szabad idő helyett, an-
nak esetenkénti kiadását. Mi
vel az egyik eljáráshoz sem 
kaptak támogatást, számolni 
kell azzal, hogy az év végén az 
egyben jelentkező többletidő 
megváltását nehéz lesz zök
kenőmentesen megoldani. 

si képviselő, főmérnök, és Ré
vay Sándor szb-titkár fogadta 
a vendégeket. 

A koRe!dív szerződés a korábbiaknál 
kedvezőbb szaliályokat tartalmJZ 

Várható, hogy nehézségeket 
okoz a kollektív szerződé,nelc 
a jutalomsz:ibadságra vonat
kozó előírása is. Több dolgozó 

Losonczí Pál, az MSZMP 
Központi Bizottságának tagja, 
a Magyar Népköztársaság El
nöki Tanácsiinak elnöke szep
tember 25-én látogatást tett a 
Dunakeszi Járműjavítóban. Út
jára elkísérte Cservenka Fe
rencné, az MSZMP Központi 
Bizottságának tagja, a Pest 
megyei pártbizottság első tit
kára, dr. l\!ondok Pál, a Pest 
megyei tan:í�s vb-elnöke. 

A program üzemlátogatással 
kezdődött, amelynek során Lo
sonczi Pál találkozott az üzem 
dolgozóival, beszélgetett a szo
cia.Jista brigádok tagjaival és 
természetesen neve, emlékso
rai tö�b brigádnaplóba - így 
például a Tyere.,kova, a Rá
mán Kató, az Ady Endre és a 
Mező Imre szocialista brigá
dok naplójába is bekerült. 

(Szőnyi La.jos felvétele) 

gató rövid beszámolójában tá
jékoztatást adott a gazdasági 
eredményekról és a járműja
vító terveiről. Elmondotta, 
hogy az üzem jelentős fejlődés 
előtt áll, most kezdődnek tár
gyalások a mintegy háromszáz
nyolcvan millió forintos re
konstrukció terveiről. 

A baráti megbeszélést köve
tően Losonczi Pál időszerű 
kül- és belpolitikai tájékozta
tót tartott, majd válaszolt a 
dolgozók által feh•etett kérdé
sekre. Végezetül megelégedé�
sel nyilatkozott az üzemben J{;
tottakróL 

- Amikor 1967 decemberé
ben központi vezetőségünk a 
kollektív szr.ződéstervczetet 
tárf111aUa és elfogadta, úgy 
foglaltunk állást, hogy jogsza
bály jellegének tiszteletben 
tartása mellett tekintsük a 
szerzódést átmeneti, kísérleti 
;ellegúnek, mint ahogyan át
meneti, kísérleti jellegűnek te
kinthetjük az 1968-as gazda
.tági évet is - mondotta be
vezetőjében. Ezután megindo
kolta az álláspontot, majd így 
folytatta : - A kollektfo szer
iódé1 megkötésénél azt az 
alapelvet iguekeztünk ért:é
nyesiteni, hegy a do gv�ók 
élet- és munkakörülményei
ben, a béren kívüli juttatások 
szlnvonalá.ban visszaesést ne 
eredményezzen. 

A főtitkár ezután az alap• 
szervektől és a területi bi
zottságoktól beérkezett jelen
tésekre, információkra, vala
mint a tapasztalatokra hivat
kozva leszögezte, hogy a kol
lektív szerződés a dolgozókra 
semmilyen vonatkozésban nem 
hátrányosabb a korábbi jog
sza.bályoknál, sót, számos vo
natkozásban kedvezőbb sza
bályokat tartalmaz. Ezt köve
t�n azokkal a kérdésekkel 
foglalkozott, amelyek a dolgo
zók nagy többségénél problé
mát okoznak. Ilyenek a sza
badság és jutalomszabadság, a 
hatnapos munkahéttől eltérő 
munkaidőbeosztásban foglal
koztatottak szabadságmérté
kének kiszámítása, az üzemi 
étkeztetés helyzete, s a lakás
építés problémái. 

Az utazószemélyut változó 
illetményrendszerének kérdé
seiről szólva hangsúlyozta, 
hogy ez a rendszer kísérlet 
eg,J végleges, errJ jó változó 
illetményrendszer kia;lakításá
ra. A korábbihoz képest any
nyiban jelent előrelépést, hogy 
némi díjazást ad a kényszerű 
tá\·olléti, meddő időkre. Hiá
nyossága :  nem oldja meg az 
U'.azó!e túlmunlcájának nem
hogy progresszív, de még a 
legminimálisabb díjazását sem. 
A Végleges bérezési szabályok 
elkészíté�nél a kísérleti idő 
tapasztalatait felhasználva, 
rendezni kell ezt a kérdést az 
új kollektív szerződésben Is. 

Végezetül a vasút részese
dési alapjának terhére véere
h�jtott bérjelleg{i felhasz11á
�sokról adott rö:,id tájékoztatast a főtitkár. ·Majd arra kér
�e. a központi vezetőség tag
Ja1t, hogy a jelentést vitaalap
k.�:1t fogadják el. és saját te
ruletükön segítsék elő a kol
lektív szerzódés reális értéke
lé,ét. következő időszakra kö
tendő szerződés széles körű 
Vitáinak előkészítését. 

A szóbeli kiegészítő után 
megkezdődött a vita az íráso, 
jelentés és a szóbeli kiegészí
tés felett. Az alábbiakban ki
vo::iatosan ismertetjük a vita 
alapját képező írásos jelen
t<!St. 

Az 1968. évre kötött ko!
lek\ív szerződés a gazdaság-

i,ányítás új rendszerét segítő részére egy időben hosszabb 
kísérleti jellegű kezdeménye- tartamú szabadság kiadása 
zés volt. Jogszabályi jellegé- ugyanis a jelenlegi munkaerő
nél fogva alapjaiban tér el a ellátottság mellett az üzemvi
korábbi években a köztudatba telben zavart okoz. 

A járműjavító bejáratánál 
Ha;rmati Sándor vezérigazgató
helyettes és az üzem vezetői : 
Bakó Károl{I' igazgató, Zsig
ri Lajos, a pártbizottság titká
ra, Kc.lmár János országgyúlé-

A gyárlátogatást küvetóen 
rövid megbeszélésre került sor 
a vendégek és az üzem vezetői 
között. Bakó Károly üzemigaz-

A jubileumi évforduló tiszteletére 

(Szónyi) 
átment kollektív szerződések Túlzott óvatosság érvénye
normáitól. Az eddigí tayasz- sül a szociális és kulturális 
ta!atok és adatok azt bizo- juttatások vonalán. A kollek
nyítjék, hogy kezdeti fogy:zté- tív szerződésben bővebben 
kosságai ellenéTe is be,,élto· · 1 kellett volna foglalkozni ez
a hozzáfűzött reményeket. Szt- zel. Az egyébként helyesen 
les körben teret enged az üze- szabályozott kérdésekben is 
mi demokrácia kibontakozásá- fordultak elő olyan nehézmé
nak, s alapul szolgál a követ- nyek, amelyek a dolgozók el
kező, két é·.rre kötendő kollek- lenszenvét joggal váltották ki. 
tív szerződésnek. Ilyen például a családi ház 

Négy hónap alatt 
A dolgozók többsége meg!s- építéséhez szil:cs-lges anJ•agol: 

merte jogait biztosító, kötele- szá!!ft:ís-ánf.l a dolgoz�t meg
zettségeit meghatározó szerző- illető 501 '0-os fuvarozási díj
désünket minden vonatkozás- kedvezmény biztosítása. Ezt 

, 
ne y és lé/ milliót takarít ttak meg 

ban. Kedvező hatására két té- olyan adminisztratív el;árás- Számos budapesti szolgá�ati munisták Magyarországi Pártn 
nyezőból lehet következtetni: ho= 1:5tötték, amel!uel a ked- helyen és üze.,nben vetette,c és a Magyar Tanácsköztársaság 

, kk t k vezmén:1 megszerzése több lte- számot az elmúlt hetekben ar- me.gaJakulásáruik tél évszáza-
l. Lenyegesen csö en e a 

tet vesz igénybe. Intézkedés ró], mit vállaltak a brigádok, dos jubileumára. 
munkaügyi döntő bizottságok-

történik az idő lerövidítésére, részlegek az éves szerzódé- A MAV Gépjavító Ozemben 
nál kezdeményezett munka- sekben és mivel készülhetnek az év elején töl>b miin,t 1 mil.Jió ügyi panaszv«: és viták. (Folytatás a z. oldalon) még eredményesebben a Kom- 300 ezer forint megtakarítását 

2. Szak.szervezeti szerveink- vállalták. Most, aan:ikor átte-
nek egyetlen esetben sem kel- ,---------------------------r kintették eddig! munkájukat, 
lett élniük a Munka Törvény• megállapították, hogy tárado-
könyvében biztosított kifogá- S t b 2 6 ·, zásaik eredményeként 
solási joggal. Lényegében te- zep em er -an az év első hat hónapjában 
hát nem történt a munkavi- közel 900 ezer forint meg-
szonyra vonatkozó szabályo-

f 
J - takarítás jelentkezik 

kat, a szocialista erkölcsnek b!l utott az e1s0 vonat megfelelő bánásmódot sértő ú az üzem mérlegbeszámolójá-
intézkedés. ,. , ,. ban. Ebből több mint 100 ezer 

Sokat vitatott problémák 

A pozitívumok taglalásától 
most eltekintünk. Elsősorban 
néhány olyan pontjával fog
lalkozunk a szerződésnek, 
amely a végrehajtás során 
csorbát szenvedett. 

Különösen sok vita és ne
hézség mutatkozott az utazó
szolgálatot teljesítő, s nem a 
telephelyen lakó dolgozók ese
tében. A szolgálati helytől a 
lakóhelyig, az oda- és vissza
utazáshoz szükséges idővel 
nem hosszabbították meg a 
dolgozók pihenőidejét. Kény
szerűen a régi, a szabályokkal 
akkor is ellentétes gyakorla
tot alkalmazták. 

Nehézséget és gondot okoz 
az utazószemélyzet heti pi
henónapjának biztosítása is. 
A kollektív szerződés szerint 
heti pihenőnapnak számít a 
naptári napnak megfelelöen 
kijelölt nap O órájától számí
tott 24 óra. A végrehajtó szer
vek szívesebben vennék a heti 
pihenőnap tartamát kötetlen 
24 órában mt>gállapítani. A je
lenlegi szabályt feloldani 

az új zalaszentivani allomasra ft�t �:id��u=:�= 
kéntes normaidő-csökkentésből 

Zalaszentiván állomás és a 
Zalaszentiván-Zalaegerszeg 

közötti vonal rekonstrukciója 
1964 április 15-én kezdődött. 
A munka jelentőségét jól szem
lélteti a 135,7 millió forintos be
ruházási összeg. Az első év 
erőteljes kezdése után a kivi
telezési mW1ka üteme hitel
biztosítási problémák miatt 
csökkent, de műszaki fejlesz
tés megval6sitásával végül 
is sikerült e térség szállítási 
tevék€nységéhez megteremte
ni a legkorszerűbb feltétele
ket. 

Zalaszentiván állomás 
110,3 millió forint-OS ráfor• 
dítással valósult meg. míg 
a Zalaszentiván-Z;;.la
egerszeg közötti von'\l 
korrekciója 25,4 millió fo-

rintba került. 

igények és követelmények 
maradéktalan végrehajtásá
hoz teremti meg a feltételeket. 
Ezzel a műszaki fejlesztéssel 

teljesen feloldódik a feJ
líídó Zaiaegers:r.eg térsé
gének elegytovábbitá.sl 

vontatottsága, 
amely az utóbbi időben annyi
ra nehézkessé vált az össze
kötő meneteJckel történő 
elegy:ítállitások révén, hogy 

Zalaszentiván-Kisfalud
puszta és Zalaszentiván állo
másol:on rendkíviil magas to
latási és kocsiórát eredmé
nyezett. Az átadással a szál
lítási tevékenység lebonyolí
tása könnyebbé, gyorsabbá, 
gazdaságosabbá válik mind a 
személy-, mind az áruszállitás 
szempontjából. 

A fel vételi épület újszerű és 
modern kiképzésével magas 
fokon elégíti ki a kulturált 
utazás igényeit. 

A forgalom lebonyolításá-
nak biztonságát 

korszerű, vágányfoglaltsá
got jelző dominó-rends:r.e
rű biztosítóberendezés se-

segíti elő, 

adódott. Az újítáisok kivitele
zéséből 300 ezer forint megta
karítás szánnazott. Külön kell 
szólru a forgácsoló üzem kol
lektívájáról, amely egész évre 
400 ezer forint értékű terv tel
jesítését vállalta, ezzel szem
ben az év első felében már 546 
ezer forint értéket teljesltettek. 
A vádlalásokban jelentős sze
repet játszik a korszerű gyár
tási eljárás bevezetése, a ter
meló berendezések hatásfokai
nak növelése, a selejtcsökken
tés, a munkaszervezés, a mun
kaidő optimális ikihasználására 
való törekvés. 

A Ferencvárosi Vontatási 
I<'önökség dolgozói áprilisban a 
SZOT és KISZ Központi Bi
zottságának felhívásához csat
lakozva vállalták, hogy a von
tatási, üzemeltetési költségek 
csökkentésével, az energiahor
dozókkal való takarékoskodás
sal, az újítások alkalmazásá
val, a vágányok közti javítá
sokból, valamint a 100 elegv
tonnára eső fajlagos önkölt
ségcsökkentésből 8 és fél mil
lió forintot takarft3nak meg. A 
vállalások legutóbbi értékelé
sekor 

i és fél millió forintos 
megtakarit.ásról számoltak 

be. 
A 102 százalékra vállalt 100 
elegytonna tervüket 109,6 szá
zalékra, az egy dol.gozó moz
donyra eső 100 elegytonna ter
vet 2,4 százalé"kkal teljesítették 
túl és 9 százalélekal javították 
az utazószemélyzet egy szolgá
lati órájára eső kilométertelje
sítményt. A vállalások túltel
jesíbésében fontos szerepet ját
szott a 64 szocialista brigád 
össrefogása, a szakszervezeti 
bizottság, a műhelybizottsá.gok, 
a KISZ--szervezet aktivistáinak 
szorgalmas, versenyszervező 
tevékenysége és a több száz 
aktivista személyes példamuta
tása. 

Figyelemre méiit6 munkát 
végeztek a sza!kma.i továbbkép
:rest illetően is. A tennészett" -
dományos ismeretterjesztő elő
adások keret.ében 

'75 mozdonylak.aws, motor
szeretővé való átképzését 
eredményesen fejezték be. 

A saját erejükból szervezett 
motorvezetói tan.folyamon 
augusztus 24-én 19-en vizsgáz
tak. A vizsgáik előkészítésében és a vizsgára való felkészítés
ben sokat fáradozott és kiemel
kedó munkát végzett Szobosz
lai Tibor mérnök tanácsos és Piski Nándor oktatótiszt. 

Több szolgálati helyen a ter
melési bizottságok, a szakszer
vezeti bizottsá:gok gondosan 
mérlegelik, mit tehetnek mé-l? 
az idegen kocs:ita.rtiózkodások s a vonali veszteségidők csök� 
kentése érdekében. Számo� 
helyen javult a verseny nyilvánossága, s növekszik a do' 
gozók lelkesedése, szore-alrr· 
hogy méltón készüljenek 
nagy é,•fordulók megünne"' 
sére. • 

K. J. ha betartása átmenetileg okoz 
is problémát - nem volna 
célszerű. A nehéz és megeről
tető szo!gála;tot ellátó utazó 
do;gozóknak az időben is be
határolt plhenőnaphoz szociá
lís é3 kulturális szempontból 
is fontos érdeke fűződik. 

A munka nagyságára jellem
ző, hogy az állomás átalakí
tási munkálatainál 23,2 ezer 
köbméter talajcserét, 358,5 
ezer köbméter töltésépítést, 
3,6 ezer folyóméter sziv:írgót, 
2,6 ezer négyzetméter ra.kte
rületet, 11 .8  ezer négyretméter 
útépítést. 19 csoportkitérót és 
12,5 ezer vágá.'lyfolyóméter 
vágányt kellett meg-építeni, s 
kivitelezésre került 17 mű
tárgy. A rekonstrukcióval kap
csolatosan a felépítménvben 
15,3 ezer avult rendszerű vá
gányfolyóméter és 21 csoport
ki térő került leselejtezésre. 

A korszerű, minden igényt 
ltielégító zalaszentiváni felvé
teli épület és állomásfőnöki 
lakás, Pózva megállóhely egy 
lakást is magában foglaló fel
véte.Ji épülete, valamint a 
többi magasépítményi Hte
sítmény mind-mind a növekvő 

amely háromszoros áramel
látás lehetőségével biztosítja 
az állandó üzemeltetést és 
ehhez korszerű távközlő be
rendezb.3ek egész sora csatla
kozik. Zalaszentiván-Pózva 
között végrehajtott szigetelé
sekkel a berendezés szükség
telenné teszi az emberi meg
figvelést. 

Felvételi épület 
községi összefogással 

A sz:ikmai oktatások mun
kaidőn belüli megtartására a 
szolgálati főnökségek nem ké
szültek fel kellő módon és 
időben. Szít•cscn vették volna 
az oktatáson töltött idő díja
zását, illetve az oktatás tarta-

Az új Zalaszentiván állo
másra szeptember 26-án fu
tott be az első vonat. Az ünne
pé] •es átadásra október l-én 
kerül sor. 

(oj) 

Sopronkövesden új felvételi tanácsi éP.ítőváJlalat segitségéép(;letet emelnek. Nem azért yel l�tesul; Mas községeknek. érdemes ezt megírni, mert kü- Járási tanacsoknak is rendellönleges építmény lesz, ha- kezésére állna ez a lehetósf<:'. nem mivel részben társadalmi ahol az állomáson szü!«•'<: munkával a község lakóinak lenne na.,,·obb váróteremrP &szefogása révén, r.:szbcn a szolgálati helyiségre. 



1963. OKTOBlffl 1. 

A kol lektív szerződésben fogla tak 
végrehajtásának tapaszta latai ról 

tanácskozott 

Rendkivüli elnökségi ülés Miskolcon 
A sza,szervezet elnöks.ége 

szeptember l!.l-én rendkívüli 
ül"'Jt tartott l\íiskolcon. A ki
bővített ü:é:;en qz elnöksé� 
tas:,jain kívül ré;:zt vett Veres 
sdr.do1', a Borsod meg:tei 
p:;rtbiw��;;,g oszHlyyezetúje, 
Tótli Jó:;sef. a Rzo.k::zet·vezetek 
Bo:Scx.l megyei '!'un::í,:-�:lna!-;: ve
zetótitká:-a, dr. PJra.tor Pú?, o-z 
ig:izga.tórág vezetője, yaJ.amint 
a terüleU i.Jizottst.gok tit';árai. 

szocial'3ta tud:1tá.nc:J: é� gon• 
doikodásmódjána!c fejlesztésé
ben, a töme,101;talás kiszélesí
tésében. A kultur.ílls- és sport
tevékenység azonban még sok 
kivánnivalót hagy maea után. 

Az ülésen legnagyobb vitát 
kiváltó téma a területi bizott
sá" iril.nyító tev'ikenyslgének 
ér�h:e1ése volt. G1111kori a ve
z2tótestü1et űUsein2i. elnapo
lás,:. Nem egyszer C$orbát 
szenved a ko!lektív 'vezetés én 
a lw:lektiv felelűsségvál!alés 
e!ve. A vezető testü'.et egyes 
t:!gjai a határoz'.ltok végrehaj
tásának segítéséból és ellenór
úséből nem mindenkor ,·eszik 
ki részüket tudásuknak és le
hetőségeiknek megfelelően. 

gának. A t,ezetés !zínvontt!a 
emelésének é� eredményessé
gér..ek feltétele az egészsége
sebb kapcsotat 1cialakltása a 
mozgalmi szervek1-:e1 és az 

iga::gatósággal. Ennek k.iindu�ó 
pontja az egymás iránti biza
lom légt:örének meg!eremtés�, 
a jobb együttműl<ödés kialakí
tása. a központi vezetőség A.z elnökség végkövetkezte
tésként úgy foglalt állást. hccy 
a.z adott lehetőségek között 
megvan a képesség a területi 
bizottslg tagjaiban és appará
tusáb= arra, hogy a hiányos
ságokat fe/.:Jzbno!já,k, a 1,ollek
tív vezetést és a mu11.ka össz„ 
1ta-r..gját tevékenységiik jellem
;;cijévé tegytlk. úgy határozott, 
hogy a területi bizottság a je
lentés é,, az észrevétel!!k alap
ján rögzítse jövőbe-i tevé
kenysége irány\·onalát. Első
sorban a vezetési stílus javí
tása k1pezze a közeljövő ten
nivalóit. 

(Folytatás az 1. oldalróí) 

az engedélyek igazgató-.ági ha
táskörbe utalására. Hiányos
sága a kollektív szerződésnek 
az is, hogy nem rendezi a dol
gozók lakásépítésének pénz
beli támogatását. 

A kollektív szerződés egyes 
rendelkezései objektíve hatot
tak. A szak.•::errezetnck kéte
lye merül fel például, hogu 
nem élnek-e retorzióként a 
gazdasági vezetcilG a kiszélesí
tett felmondási jogukkal. Az 
aggodalom hiábavaló volt, 
mert a szűkös munkaerő
helyzet miatt egyáltalán nem 
került sor vállalati felmon
dásra. 

Már a tervezet vitája során 
is sok kérdés merült fel a be
osztási hely megváltoztatásá
val kapcsolatban. A végrehaj
tása is sok bizonytalanságot 
iszül. Nehezen silcerült megér
tetni az áthelyezések és a be
osztási hely 1-'liltoztatások kö
zötti különbségeleet. Elsősor
ban a helyben történő áthe
lyezéseknél volt probléma, 
amikor a dolgozó munkaköre 
és munkabére is változott, 
mégis a beosztási hely változ
tatására előírt szabály alapján 
akarták azt megoldani, te
kintve, hogy a munkaadó ezt 
egyoldalú intézkedéssel is el
rendelheti. 

A kollektív szerződés ren
delkezése anélkül, hogy a dol
gozó indokolt és jogos érde
keit sértené, a törvény merev 
előírásait arra az esetre oldja 
fel, amikor érintetlen marad a 
dolgozó munkaköre és mun
kabére. Nem vitatható ugyan
is, hogy a dolgozónak fontos 
érdeke fúzödik ahhoz, hogy 
munkaköre. s.melyben szfve
Ee11 dolgozik, munkabére, 
melyre létbiztonságát alapoz
za, ne változhassék meg a 
munkáltató egyoldalú szándé
ka következtében. 

Megfelelő hatáskört biztosít 

A kedvezményes üzemi ét
keztetésben részt vevők szá
mának növekedése, a minőség 
és kulturáltság javításának 
igénye, egyre inkább szükség
szerűvé teszi az üzemi étkez-

tetés tárgyi és anyagi eszkö- s7.akszervezeti szerve'mek, de 
zeinck fejlesztését. a hatáskörök n:ig_v része ki

A kollektív szerződés hiá
nyosscigaként vetették fel, 
hogy nem védi elég�é az 
egészségromlás következtében 
csöickent munkaképessJgúvé 
vélt dolgozókat. Az 1/1967. 
(XI. 22.) együttes miniszteri 
utasítás konkrét intézkedést 
tartalmaz en·e vonatkozóan. 
Kimondja, hogy egfszségi ál
lapot romlásából eredő mun
kaképesség-csökkenés miatt 
munkahelyén teljes értékű 
munka végzésére alkalmatlan
ná vált dolgozót a vállalat kö
teles foglalkoztatni. Ha az 
ilyen dolgozó munkaviszonyá
nak megszüntetésére mégis 
sor került, a kollektív szer
ződés kimondja az újraalkal
mazási kötelezettséget. Ez áll 
nemcsak az üzemi balesetes, 
hanem az egészségromlás kö
vetkeztében kivált, és ismét 
muru:aképessé vált dolgozók
ra is. 

A kollektív szerződés sok 
kérdésben újabb hatáskört 
adott a szakszervezeti szeT
veknek és a gazdasági veze
tő1mel:. Korábban centralizált 
hatásköri kérdésekben az 
igazgatóságokra és a területi 
bizottságokra ruházott át több 
intézkedési jogot. Ezek vég
rehajtása azonban, ann&k el
lenére, hogy korábban kifogá
solt..k a centrális döntést, s 
hivatkoztak arra, hogy saját 
ható.skörben gyorsabb ered
ményt lehetne elérni - nem 
kielégítő. Lassan halad a kö,�
beváltások kiszélesítése. Szol
gálatmentességgel is elvétve 
csökkentilc a dolgozók mun
kaide:}ét. 

Az utazók t1foolléti ór1fü sem 
állapították meg 300 óra alatti 
maximumban, pedig kezdet
ben sok bírálat érte a rende?
ke.:ést, mivel lehetővé teszi a 
havi 300 távolléti órát. Véle
ményünk szerint az igazgató
ságok, területi bizottságok bát
rabban csökkenthetnék a he
lyenkénti maximumokat. 

Az utóbb említett kérdések
nél a kollektív szerzódés meg
adja a lehetőséget a konkrét 
�zabályozásnak és korlátozás
nak. Ehhez megíeleló hatás
kört :is biztosít a gazdasági és 

baszná!atlan marad. 

Nehezíti a végrehaitást 

A szerződés rendelkezései
nek végrehajtását nehezítette, 
hogy több he'yen utalni kel
lett régebbi ut�sítások,:-a. 
Olyano1�ra is, amelyek nem 
voltak fellelhetők a kö:�ép- é, 
aiapszervcze,eknél. Az ebből 
s::ármazó jogbizon:;talcmság 
veszél-;:eztette a helues Vé{J1'e
hajtást, s parancsolólag kJ-::e
teltc a hatci!yos jcgsz.:ibi:.!'.fol: 
ÖJszegyújtését. A sz:aksze:·1..-e
zet a vezé:ig::izgatósággal 
egyetemlegesen össze:Hlíto!:ta 
a munkaügyi szabó.lyok gyűj
teményét, s azt még ebben az 
évben az illetéke3ek rendelke
zés�re bocsátja. 

A pozitívumok és negatívu
mok ismeretében lehetás<\g 
nyílik arra, hogy a tapasztala
tokat az l!i69/70. évre kötendő 
szerződésben l.amatoztassuk. 
Az új kollektív szerz5dés elő
készítő munkája a SZOT és a 
Munkaügyi Minisztérium, va
lamint a KPM és a szakszer
vezet irányelvei alapján meg
kezdődött. 

Amit figyelembe kell venni : 
szervezettebbé kell tenni a 
szeTződés teroezeténeT� tudato
sítását. Vitáját nem bízhatjuk 
az érdekelt szervek öntevé
keny eljárásárn. A konkrét 
teendőket időbclileg l� meg 
kell h.'.ltározni. Csak így bizto
sítható a vasutas dolgozók 
összetségének bevonása, az 
üzemi demokrácia lehető leg
teljesebb érvényesítése e nagy 
fontoi;ságú munkában. 

A k.özp-onti vezetósc.-g a kol
lektív szer:i:ódés t..-\pe!ztal:lt::u
ról készült jelentést megvitat
ta, majd az 1969/70. l:vi kolle](
tfv szerzéxiés megkötésének 
üt:emte�ével együtt elfogadta 

Az első napirend bezárása 
utún a központi vezeroség 
ugyancsak elfogadta a szak
szervezet és a 1/:j százaf-ékos 
önkéntes Támogatási Alap 
1968. első féléves gazd�lkodá
sáról ké5zült jelentést. továb
bá a 87...lmvizsgáló bizottsag 
tájékoztatóját a két jelentl-s 
felülvizsgálatáról, majd kü
lönféle ügyeket tárgyalt. 

1\'cmiremll'n a mis!,olci terii
(eti bizottst.:g jcientéte rtf:":'e
pelt a szcr,szcri:ezet VII. kor.a-
1"ess=u.w:a hatáTo=c!a'.'.,ia1v t�érr:e
hajwsi!.ról. Az ír:l.sban előter
jesztett beszámoló tájékoztatót 
aCctt arról a n-1unJ:áról, �me
lyet a terü.1ei;i bizottGág az 
1967. jún;\'.Sában tartott ko"lg
res:;:m;a (,ta a vasút előtt filló 
gazdasági telod::itok s\ke,·.e vi
tele, a dolgozók érdekvf<lelme 
tekintetéc>en V?gzctt. A szzk
s::erveuti mt!nT-:a eol/ik po.:.:'ti
r�1ncké1it értéke!te az eii�öJ,. 

ToYább kell javítani a terü
leti bizottság és az alapszer
vezetek munkakopcsolatát az 
informál�s és az informáltság 
teldntetében. Javulni kell az 
apparátus munkomegosztásá
nak, munkája összeh::ingoltsá-

séq a tcr1,te!ést seqitú teré- ,----------------------------
1.im;Jséget. Ennek bizonyíté!t:1, 
hog_v 1967-ben és 1961'. első tfil
évé!:>�n a:1: l1az�tó;;ágok ver
sen)·ében l'.I!sko!c a másodi� 
helyen vé�zett. Ennek elóse?;i
tője az egyre terebélyesedő 
munkaverseny, elséJGorban a 
szocialista brigád- és a korop
lexbrigád mozgalom. 

A tárgyalt idó.;zakoon javult 
a termelési tanácskozások 
színvonala és aktivitáss. J6 ha
tása van a közelmúlt bériigyi 
intézkedéseir..ek, valamint az 
ösztönző rendszeTcl: ef}'!/Te 1,a
tékonyabb alkalmazásának. 
Annak ellenére, hogy az utób
binál több helyen hiányzilt 
még a helyi szolgálati vezető!c 
és mozgalmi szervek bátrabb 
kezdeményezése. 

Sokat javított a dolgozók 
munkamorálján az a tény, 
hogy ma már az igazgatóJág 
személyi áilományár.ak csak
nem 50 s;:ázalé1:a rövidít�tt 
munkaidciben dolgo::il:. Ag
gasztó viszont. hogy elsősor
ban az ép!tési szolg.:)latnál a 
csö1.kcntett mu1: katdú köve
telte felemelt teljes!tményt 
ed.dlg nem tudták realizálni, 
ami a heti 48 órás munk1füatás 
visszaállitdsát vor.hat;a maga 
után. Nagy gondja az iga.�ga
tóságnak az utánpótlás bizto
sítása, ebből kifolyólag e,n·es 
munkaterületeken a tov:íbbl 
munkaidő-csökkentés bevezet
hetősége. 

Az 50 százalékos 1agdíirészesedésből 

Közel 1 9  millió forint szociális 

juttatásokra, kulturális és sportcélokra 
Az 50 százalékos alaprésze

sedés bevezetésével a szak
szervezeti bizottságoknál 
visszamaradó összeg az 1967. 
évhez viszonyítva több mint 5 
millió forinttal emeU;:edik. Az 
alaprészesedésen felül a sz.:ik
szervezeti központ további 1 
millió 700 eze:: forint különré
szesedést bi::tosít az alap
szervek részére a szociális jut
tatások fokozottabb kielégíté
sének fedezésére. !uv az alap• 
és k:llönréi=esedéssel e{l',liitt, 
minteg-11 18 millió 850 ezeT fo
rir..t áll alapszeTveinJ; rendel
kezésére a be�edett t,agd(jból. 

A nagyobb anyagi eszközök 
lehetővé t�ék, hogy a szak
szervezeti bizottságok ez év
ben fokozottabban tudnak fog
lclh:ozni a tagság szociális, 
kulturális és sportigéuyeinek 
kie,égítésével. 

s.�ülési és temetkez�si segé
lyek folyósítására pé!dliu? 3 
míUió 300 eze1' forintot, 700 
ezer forinttal magasabb ösz
szeget - irányoztak elő a múlt 
évinél. Ezen kívül e1111éb szo
ciális célokra további 3 miltió 
700 ezer forintot fordítanak. 

A kulturális igények kielégí
tésére 

175, ismeretterjesztés és egvéb 
kultuTális célol,,"Ta 4 millió 300 
ezeT forintot fordítaook. 

A sportigények kielégítésére 
580 ezer forintot terveztek. A 
szakszerreLet a visszamaradó 
tagdíjból további 2 millió fo
rintot juttat vissm a t�ág 
kulturális, szociális és sport
igényeinek kielég'itésére. F.ren 
belül közel 500 e-..:er forintot 
biztosítunk kulturintézmé
nyeink felújítására, mintegy 
450 ezer forintot a sz.ervezett 
üdültetést végző vasutas üdü
lők fenntartására, 200 ezer ío
rintot a nyugdíjas tagok segé
ly<!Zésére, illetve üdültetésére. 

A felsorolt juttatásokon fe-
lül a szakszervezet 

196&-ban 3000 gyermek 
kéfüe.t-es üdültetését blrlo
sította a balatonkenesei 

üdülőben. 

A gyermeküdültetésre fordí
tott összeg eléri a 2 millió 500 
ezer forintot. 

A vonatkísérők műhelybizottsági titkára 

A dolgozók é!et- és munl;:a
körülményeinek javítására tett 
intézkedések, a szakszervezet 
közvetlen érdekvédelmi tevé
kenységének elemzése nagy 
teret kapott a jelentésben. A 
kollektív szerződésben foglalt 
megállapodások általában ér
vényesülne!.:. 1967-ben mint
egy 6 millió forintot fordítot
tak az igazgatóság ter'J.letén 
szocíilis beruházásolcr11. Az öt
éves terv során felépít�re ke
rülő 20 szociális létesítmény
ből eddlg üzenkettót adtak át 
rendeltetésének. Legnagyobb 
t>olumenú épífüe::és a miskol
ci vontatási főnökség öltöző
mosdója és étterme, amelynek 
átac!ási határideje 1970. Javult 

5 millió 100 ezer forintot, 
az elmúlt évinél 1 millió 
'l'OO ezer forinttal maga
S."\bb összeget has=álnak 

teL 

A kulturális felhasználáso:ron 
belül könyvtárra 600, a műve
lődési otthonok 1..í.mogatására 

A közölt számadatok is bi
zonyítják, hogy a beszedett 
ta,gdíja,k 1u1.gyrészét közvetle
nm szakszeroezeti bizottsá
gaink használják fel a tagság 
külföifá1e igént1einek kielér,íté
sére. Az összegek hatékony 
felhasználása érdekében szük
séges, hogy a szakszervezeti bi
zottságok rendszeresen tájé
koztassák a tag.5,;got a rendel
kezf.sre álló pénzügyi eszkö
zökről és azok me6felelő fel· 
használásáról. 

Szikár, őszhajú ember Natn1 
Dezsó, Deb1·ecen állom,1.s leg
régibb műhelybiwttsági tit
kára. 1945-ben bizalminak ,·á
lasztották. 1950 óta műhelybi
zottsági titkár. 

Addig nem megyek 
n:;ugdijba, amíg a „mandá
tumom" tart mond!a és 
őszintén hiszi, hogy gazdasá
gi munkájával egyenrangú a 
:,zakszervezeti funkciója. Mo,ct 
57 éves, s vonatvezető, 1941 
óta szolgál a vasútnál. Szere
ti ezt a dinamikus munkát. 

- Az utazásnak varázsa 
van - bizonygatja. - A vo
naton annyiféle ember fOTdul 
meg, hogy szinte az egész 
társadalom keresztmetszetével 
találkozunk. 

A forgalom jelenti Igazán a 
vasútat, annak minden szép
ségével, problémáival - vall
ja. Az elmúlt 27 év alatt egy
szer sem vállalt állomási szol
gálatot, pedig sokszor kérték 
rá. Igy aztán utazik megsza
kítás nélkül, s életközelból 
ismeri a vonatkísérők minden 
gondját, baját. 

Alapszervezetében jelenleg 
534 szakszervezeti tag van. 
Hetvenkét bizalmival dolgo
zik. Érdekességnek számít, 
hogy a vezetőségválasztások 
időtartam.át csupán ebben az 
alapszervezetben két hétre 
tervezik. Egy-egy term�lési 
tanácskozás három napig tart 
és ugyanaddig a bizalmi érte
kezletek is. :trthető, hiszen az 
emberek nagyrésze állandoo.n 
úton van, szétszórva Buda
peit és Záhony közöt. 

A vonatkísérőknél jelenleg 
:::2 szocialist:i brigád működik, 
155 taggal. A szocialista mun
kaverseny hat.ísára Debrecen 
állomáson Javult a baleset
mentes közlekedés. Nagy De
zső nemcsak szervezője, ha
nem aktív részvevője is a szo
cialista munkaversenynek. Ed
digi munkáját öt kiváló dol
gozó jelvény, a Munka t:r
cemrend bronzfokozata és a 
Szocialista Munkáért kitün
tetés bizonyítja. 

Eredeti szakmája asztalos. 
De a második vllághá.borút 
megelőző évek munkanélküli
sége az egyetlen biztos kere
seti forráshoz vonzotta. Az
óta Debrecen az ország egyik 
Ieggyors-'.lbban iparosodó váro
sa lett. Tucatjával születtek a 
n:;igyvá!l.alatok, az Európa-hí
rii g,rá�·ak. Olyanok, mint a 
Magyar Gördülőcsapágy Mú
vek. a Biogtil Gy6gvszergyá.r, 
a 1faw.7ária l\Iúanyag1171ár, a 
Medic:,r stb . . . Nagy Dezső 
azonban hűséget fogadott az 
acélsineken gördülő szerelvé
nyelmek. Sok vilrnros eszten
dőt élt meg a vasútnál eltöl
tött több mint ne1171edszázad 
alatt. Ott volt a szoeial!sta 
v�út bölcsőjénél és ott van 
az első vonalban most is, 
amikor a vasút összehasonlít
hatatlanul korszerűbb eszkö
zökkel, de nem könnyen old
ja me� a szállítási feladato
kat. Ma már csak baráti be
s7,élgetéseken egy-egy pohár 
sör Yagy bor társaságában, 
meg az újságíró multat idé
ző kérdései nyomán esik szó 

azokról az ldókrlil, amikor a 
vonatkísérők 500-520 órát is 
teljesítettek egy hónapban. 

Sokkal könnyebb az életük, 
de még mindig nem problé
mamentes. Az augusztusban 
bevezetett új díjazási rend
szer anyagilag még érdekel
tebbé tette őket, liogy lelki
ismeretesebb, jobb munkát 
végezzenek. A munkaköri bé
rek ráépítésével általában 
e!égedettek az emberek, csu
pán a jegyviZ.!:gálók pa.,a.sz
kodnak, akik közül nem min
denkit érint egyformán az új 
rendelkezés. Ezért harcol most 
különböző fórumolmn a vo
natkísérők műhelybizott:"-.ág,i 
titkára, hogy még kedvezőb
ben alakuljanak &z an;-agl 
feltételek. 

Nagy Dezső 1932 óta vesz 
részt a munlcismozga!omban. 
Olyan kommunistának tartjúk 
számon pá�tszervezetébcn, aki 
hoss::ú évei, óta példamutató 
munkát végez a s::akszerveze
ti mozgalcmiban. A társadalmi 
munka ma már megszokott 
életritmusához tartozik. A 
szolgálatba lépés e!őtt és a 
fárasztó munka után még órá
kat tölt az emb-erek ügye�-ba
jos dolgainak intézésével. 

a dolgozók ruhaellátósa a mi-
nőségi követelmények igénye 
ellenére is. 

Csökkent a balesetek számn. 
Nem megn:,'tlgtató viszont a 
táppénzes á!lomfmy alakulása, 
amely hosszú ideig a legmaga
sabb volt ezen a területen. 

A dolgo:tók politikai, szak
mai ismerete színvonalának 
emelésére tett intézkedések 
gyümölcsöző�k. Jelentős ered
ményeket értek el a dol�ozól, 

,,Nem könnyen válunk meg tőle . . .  " 
Nyugdíjba késziil Balázs Fe- galmas embernek ismerte min-

renc, Hatvan á!lomás egyik denki. 

régi vonatkfsérője. Huszon- Egyszerű szakszervezeti tag 
nyolc esztendeje tartozott a volt. Kitüntetéseket nem ka

hatvani vonatkísérő telepúllo- pott, de büntetve sem volt. 
Mégis, mi az, amiért meg kell 

máshoz. Szerény, csendro, szor- emlékeznünk nyugdíjba mene-
telé'rúl? 

Ha ,ovore nyugdí;ba 
megyek - mondja - tovább- • 
ra is a szakszervezetben és a 
pártban szeretnél: tevékeny
kedni. Higpye el, én már nem 
tudok meglenni enélkii.ll 

A nyár végén a MAV Gépjavító nyng<lija,sainak egy csoport
ját meghívták az üzem vol\yarcvashegyi üdülőjébe. A nyug
díjasok, miután megtekintették az üdülőt, elbeszélgettek egy-

kori munkatársaikkaL 

Semmi egyéb, mint az, hogy 
í:::ig-vé'l'ig oo�uta.s, aki mo:;t 
búcsúzni l:ész:ül munkatársai
tól, szolgálatától. A 28 éven 
át, ha esett, ha fújt, Balázs 
Ferenc sok tár:;ával együtt 
kerékpárral hajtott Hctvanba 
lo.kóheluéről, Hort községbóL 
Nem csábították más munka
helyek, ahol talán többet is 
kereshetett volna, mindvégig 
hú maradt a vasúthoz, nehéz 
szolgálatához. z..·em könnyen 
válnak meg most tőle mw1lca
t:írsai, ;elettesei, akik nyugdíj
ba vonulása alkalmából jó pi
henést, hosszú és nyugodt éle
tet kívánnak Balázs Ferenc vo
natlósérőnek. 

Szücs Ferenc 
Hatvan Molát Ferenc 
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A rövidített munkaidőben is 
eredményesen dolgoznak 

Látogatás az Északi Járműiavító Üzemben 
Az fszp.kl Jármúj:n ítóban a z  év elején kísérletként ,•e:zet

ték be a kéthetenkénti szabadszombatos munkarendet. Erre az 
iizemre nem ,·életlenül esett a választás. A felsőbb szervekhez 
benyújtott ten·ilk, amelyben leirtá.k, hogyan kívánják meg
szervezni a munkát a munkaidő csökkentése esetén - a leg
megalapozottabbnak hítszott. 

trdemes visszapergetni, va
jon hogyan is tervezték. 

A termelés csökkenése nél
küli l;éthetenkénti szabad 
swmbatok bevezetf..séhez 493 
ezer munkaóra megtakarításra 
mit szükségük. Miből kívánták 
ezt a közel félmillió órát „eló
varáz.solni"? 194 ezret míi.szahi 
fejlesztésból, 196 ezret üzem
és m:inkas=crvezésból, 63 ezret 
technológiai változtatása/e Té
tién és 40 ezret egyéb munka
fef/1/elmi és más intézkedések 
útján tervezték elöteremteni. 

Zavartalan átállás 

A számok is azt jelzik, hogy 
a munkaidő-csöklcentés meg
szervezésénél az üzem veze
tőinek volt min tönti a fejü
ket. új te<:hnológiákat kellett 
kidolgozniok. Gördülékenyeb
bé, hatékonyabbá kellett tenni 
a munkát és nem utolsó sorban 
a mérnö'töknek, technikusok
nak új műsuiki megoldáS">\-at 
kellet találniok, korszerűbbe
ket, kifizetódőbbeket a ré
gieknél. 

Kilenc hónap telt el a mun
kaidó-csökken tés első napjá
tól. Hogyan i:ikerült a sz,S,p 
ten:et megvalósítani? - kér
deztük Tocsil, Károlytól, az 
üzem fómémökétől és B11ra-
11yai Zoltántól, a sw1tszerve
zeti bizottság titkárától. 

- A műszaki intézkedések 
jelentős része már január 1-én 
életbe lép2tt. A jó elö!:és::ltés
nek köszönhető. hogy többsé
f"k hamar me(lhonosodott a 
m 'ltelyeklien ts m1mkaórák
ban kamatozott - je!entette 
ki a tómérnök. , 

jobban alakult, mint azelőtt 
bármikor. ütemessé vált a jár
műkibociátás. Végrehajtották 
mindazokat a feladatokat, ame
lyeket a félévre beterveztek. 
Sőt ezen felül a MA V különle
ges igényeinek is eleget tettek. 
A készárutervben 4,8 millió fo
rinttal csükkentek a költségek. 
(A teljes teljesítmény értéké-
né! ugyan fel!utás van, de ez 
nem az Északin múlik. Ennek 
az az oka, hogy a jármújavító 
mostanában olyan mozdonyo
kat kap, amelyek elhas7.nál
tabbak, mint ahogyan lefutott 
kilométereiktől várható lenne.) 

Visszatérve az év elején el
képzelt tervre, elmondhatjuk, 
hogy a szakszervezeti bizotts1g 
és az üzem vezetése na.gy gon
dot fordított arra, hogy a ter
melésnövekedés elsösorban a 
műszaki és szervezési intézke
désekből adód1ék, ne a munka
intenzitás növeléséblll. A mű
szaki fejlesztés! intézkedések
bo"1 a félév alatt 80 ezer órát, 
üzem- és munkasrervezés ré
,·én 110 ezer órát, a technoló
gia fejlesztésével 35 ezer &-át 
sikerült megtak�rítani. Egyéb 

intézkedésekkel. például a 
mun kafeóyelem megszilárditii
sával tízezer órát „spórolta!<". 
Ezenfalül - hogy a dolgozók
na'k 44 óra alatt is meg legyen 
a korábbi 48 óra alatt megke
resett bére - emelték a telje
sítmény-százalékot s így újabb 
25 ezer órát nyertek. 

Növekedett a termelés 

Az t:szeki JáTműjat:ító 
Üzemnél tehát nemcsal; sike
Tült megvalósítani az év elején 
különösen nehéznek tünö ter
vet, lumem túl is teljesítettél:. 
Az üzem a rövidített munka
időben jobban dolgozott, mint 
az elmúlt években. Sőt a lét
számcsökkenés ellenére növe
kedett a termelés is. Arról ter
mészetesen szó sincs, hogy nin
csenek gondjaink. Vannak. Az 
új Munka Törvénykönyve ha
tásaként megnőtt az üzemben 
a fluktuáció. S az a tény, hogy 
a MAV-tól egyre gyakrabban 
kapják rossz állapotban a 
mozdonyokat, tetézi a gc'ild
jaikat. 

A nehezén azonban már túl 
vannak, mert me.gta1álták a 
módját: hogyan lehet a 44 órás 
munkahét alatt hatékonyab
ban dolgozni, anélkül hogy a 
minőség Tomlana. 

- A szocialista b igádok 
,·áJialásai is nagy scgit'>éget 
nyú;tottak ahhoz, hop;y már az 
év elején mindenütt zfü:kenő
mentesen állhattak át az új 
technológiára, vezethettek be 
korszerű mű�zakl elgondoláso
kat. !gy ,·ált lehetővé az is, 
hogy a munkaversenyben egy
�e ;obb eredményeket érnek el 
a brigádok és a mli.hel•1rés?ek 

Fodor Béla és Halá. z l\liklós, a N)íratl szot"allsta brigád tag
jai a fozpUyú szekrúny furatát ellenún.ik. 

(Hemző Károly felvétele) 

- tette hozz./i az sz.b.-titkár. •--------------------------

A KPM mega!akulás�nak 50. 
é\ioroulóJára tett válLalások
ban is eoosorban a7..okat a fel
adatokat tűztél<: ki eélul, ame-
1:rei< révén lehetővé vált a 
munkaidő-csökkentés terme
lkkie9és nélküli bevezeté<e. 
Ezen túl néhány brigád külön 
vállalásokat Is tett. 

Kiváló eredmények Szolnokon 
Szolnok állomáson 37 szocia

lista brigád 476 dolgozóval tett 
munkafelajánlást a Kommu
nisták MagyarOTszági Pártja 
megalakulás�nak 50. évfordu
lója tiszteletére. A felajánlá
sok, melyek az élüzem szint 
túlteljesítésére irányultak, ed
dig rendre teljesliltelc. Különö
sen Jó eredmény, hogy a vo
natközlekedési tervet, az állo

terhelésének mutatóját eddig 
103 százalékra teljesítették. A 
vonatkísérők sem maradtak el 
az állomási dolgozók mögött. 
Erre mutat, hogy az egy szol
gálati órára eső vonatkilomé
ter-teljesftményük 3,99 km 
szemben a tervezett 3,6 km
reL 

Szép Ferenc 
Szolnok 
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1=:pftl a Ferencvárosi Vontatási Főnökség központi ép111ctc. A munkálatokat a régi, föld• 
szintes épüld bontásával egyldóbcn kezdték meg a l\f,\V Magasépítési Főnökség dol-
go7/4i (Hemző Károly feh•étele) 

Nyiregyházán megértették :  

alapvető követelmény a nagyobb jövedelmezőség 
Közel félmi l l iós bevétel - melléktel iesítményekből 

NyíTegyháza a debreceni 
igazgatóság egyik. legnagyobb 
forgalmú csomópontja. Ezzel 
persze nem mondtunk újat, 
különösen a Nyíregyházán 
gyakran megforduló vasuta
soknak nem, mint ahogyan az 
ide érkező villamos mozdo
nyok sem keltenek már feltú
nést. Sót, nincs messze már az 
az idő, amikor Debrecen fe
lől is áramszedós gépeket fo
gadhatnak. 

ll'vDágis, mi változott, ml most 
az újdonság a nyíregyházi c.lo
móponton ? 

Az új mechanizmus 

hatására 

Amikor KóM József állo
másfőnöknek feltettük ezt a 
kérdést, válaszát így fogal
mazta meg: 

- Vé!etMnvem szerint mu11-
kánk tartalmában talá.lható a 
legnagyob b  fejlődés. Az első 
látásra n= szembetűnő ez, 
de mégis van, s örömünkre 
szolgál, hogy számolhatunk 
vele. Az új mechanizmus ha
tására gondolok. Nemcsak az 
állomás, hanem az egész cso
mópont munkáját áthatja a 
jobb minőségre, a gazdaságos
ságra való fokozott törekvés. 
N1fÍregyházán megértették a 
vasutasok, hogy keresetük, élet
szlnvonaluk alakulása most 
már döntően a 1.'<lsút mun
kájának jövedelmezőségétől 
függ. 

Arról, hogy az állomásfónök 
szubjektív véleménye meny
nyire objektív alapokon nyug-

szik, meggyőzően szólnak gaz
dasági eredményeik. A teher
kocsik mksúlykihasználásában 
az elsö félév során 6,3 száza
lékkal jobb eTedményt crtek 
el a tervezettnél. A tehervo
natok átlagos terhelését 2, 7 
százalékkal teljesítették túl. A 
MA V-A-l{ÖV komplexbrigád 
második lett az igazgatóság te
rületére meghirdetett verseny
ben. Az idén elöször sikerült 
elérni p.aTabáru forgalmukban, 
hogy nincsenek elfekvő téte
lek. A befutott darabárut még 
aznap elfuvarozza az AKOV. 
A darabáru kezelését végző 
raktári munkások által az egy 
órára eső mozdított súl!) 9 má
zsáról 11 mázsára növekedett. 
Mellékesen foglalkoznak ko
c.sirakományos árumozgatással 
is, így havi átlagkeresetük a 
korábbi 1700 forintról 2000 fo
rintra növekedett. 

- Január óta elsőrendű fe
ladatnak tekintjük a mellék
teljesítmények nöYelését 
mondta Kindrusz András ke
re5kedelmi állomt.sfőnök-he
lyettes. - Kereskedelmi és 
forgalmi dolgozók egyaránt tö
rekszenek erre. A melléktel
jesltmény terven felül hozza 
a pénzt a „konyhára". Mérle
gelés, kocsi önsúlyozás, tola
tás és más mellékteljesítmé
nyeink a múlt év el,ö felében 
66 OOO forintot ered•nényeztek, 
mfg az idén már 481 ezer fo
rint bevételt hoztak. 

Külön elismerést kaptak 
már ezért az igazgatóság ke
reskedelmi osztályától. Része
sültek az anyagi megbecsü
lésből is, mert például a má
sodik negyedévben közel 200 
ezer forint prémiumot oszt
hattak szét a feltételeket tel
jesító dolgozók között. 

lan mozgatásából, gurításából 
több esetben kár származott 
a múlt évben, az Idén ilyen 
hiba még nem fordult elő. A 
nyíregyházi vasutasok óvato
sabban dolgoznak, mert tud
ják, hogy a baleseti kárössze
get levonják az állomás pré
miumából . . .  

Ot tartalékkal - ebből négy 
M 44-es Diesel-mozdony 
látják el elegymozgatósi fela
dataikat Nyíregyháza állomás 
kocsirendezői. Munkájuk gyors, 
jól szervezett, s fgy jelentősen 
növelték az állomás vonatfo
gadó kapacitását. Nyíregyháza 
állomás hibájából az utóbbi 
időben nem fordul elő pe
remállomási vonatfeltartás. 

Méltó partner a vontatás 

A „Szocialista vasúti cso
mópont" címért indított ver
senyben méltó partnere az ál
lomásnak a vontatási fónök
ség. Vállalásaikat eddig min
den szempontból teljesítették. 

- Osszes vontatási teljesít
ményünk 85 százalékát a Die
sel- és a villamos mozdonyok 
hoztálc az első félévben - tá
jékoztatott Halász Ferenc fő
mérnök. - Különösen fontos 
eredményként értékelhet;ük, 
ltogy 100 etl:m teTvünk öt 
názalékos túlteljesítésére tett 
1.·állalásunkat eddig sil,erüZt 
te jesftenün.lc. 

A villamo.'!mozdony-osz'ály 
34 szocialista brigádja p�1d,\u1 
terven felül egv vi amosmoz
dony elkészítés<it ígérte. A 
ka•bantartó'< Czimrcik brigádja 
a XV-ös énület gózfútését ké
szített.e el két Mttel kortbban. 
A Kongress-us brlg:'.id a Diesel
mozdonyműhely l"�füt('lÖnyé
nek határidő előtti efüészíté

máson folyamatban levő re- ----------------------------, A csomópont vállalása 

A vontatási főnökségnél, ahol 
ma már feltúnöen sok fiatal 
szakmunkás dolgozilc, 17 bri
gád 97 fővel küzd a szocialista 
brigá? cí� elnyeréséért, vagy 
a mar elert eredményeinek 
megtartásáért. Az új műszaki 
igényeknek megfelelően vég;:ik 
a szakmunkásképzé.;t. A fő
nökség 26 dolgozója jár jelen
leg villamosmozdony-lakatos tanfolyamra é� tizen készülnek v(llamosmozdony-vezetó vizsgara. 

sét határozta el. 

Ütemes jármúkibocsátás 
A brig;idolc következetesen 

végrehajtották vállalásaL'tat. 
Az első félév eredménve a 44 
órás munkarend ellénére Is 

konstrukciós munkálatok köze
pette 75,78 százalékra teljesí
tették. A kocsikihasználásl ter
vet szeptember l-ig 99,6 száza
lékra teljesítette Szolnok állo
más. A tervezettnél jobb ered
ményt értek el a teherkocsik 
gazdaságosabb felhasználásá
ban. az átmeneti tartózkodás 
rövidítésében. A tehervonatok 

Utazásainál vegye igénybe az 

szolgáltatásait 
útlevél, vízumintézés. VolutOYétel-elodás 

Szobafoglalás bel- és külföldi szállodákban 
és fizetövendéglótó-helyeken 

1969-ben a tengerparti nyoro16st61 kezdve a legszebb 
vórosok megismerésén ót a hegyvidéki üdülésig ismét 
csaknem szózféie tórsasút-program között vóiogothat. 

Az IBUSZ-TIT országjáró autóbusz különjáratoivol 
eljuthat az ország legszebb tájaira 

Disznótoros kirándulások 

A KMP megalakulására emlékeztek 
a Vasúti Főosztályon 

Megható és bensőséges ün
nepség volt szeptember 25-én 
a Vasúti Főoszmlyon. 
A szakszervezet! bi-
zottság nóbizottsága meg-
emlékezést tartott a Kommu
nisták Magyarországi Pártja 
megalakulásának 50. évfordu
lója alkalmából. Az ünnep
ségen rész vett Kelen Jolán, 
Szabó Piro�ka, régi munkás
mozgalmi harcostársak, Gro
mikó Ninel szovjet írónő, a 
pártbizottság, a szakszervezeti 
bizottság. a tömegszervezetek 
kénviselói, a főosztályi nő
dolgozók, mint vendégek Je
len voltak a Nyugati pálya
udvar Rámán Kató brigádjá
nak vezetője. a Rámán Kató 
Napközi Otthon és Ovóda, a 
Rámán Kató Vontatási Fő
nöksél( nőbizottságának kéo
vlselője, s a kaposvári MÁV 
Neveló Intézet Rámán Kató 
úttöröcsapatának küldöttel. Az 
óvodás és Iskolás kislám·ok 
virágcsokrokkal, verssel kö
szöntötték a vendégeket. 

Az ünnepségen Kelen Jolán, 
a Párttörténeti Intézet mun-

katársa beszéit a párt megala
kulásáról, harcostársairól, s 
közvetlen benyomásairól. 
Megemlékezett LandleT Jenf>
Tlll, Hámán Katóról, Csuta 
Károlyról. Rámán Kató az 
11legális KMP egyik kte:nelke
dó harcosa volt, aki 1918 .i).m a 
Vasutas Szövetségben kezdte 
meg munkásmozgalmi tevé
kenységét. majd a Tanácsköz
társaság ideje alatt a Forra
dalmi Munkás és Katonata
nács tagja, a KMP és az 
MSZMP Központi Vezetőségé
nek tagja és a Vörös Segély 
vezetője volt. 1925-től 1936-ig 
több alkalcnnmal állt bíróság 
előtt és éveket töltött bör1ön
ben. Az eszméhez való hűsé
gét nem törte meg a so
rozatos bGntetés. de a beteg
ség elhatalmasodott meggyö
tört szerverete felett és 1936 
augusztUISában 52 éves korá
ban meghalt. Amiért Hámán 
Kató és sokan mások életüket 
adták a dolgozók sz2bb, jobb 
élete, gvermekeink boldog Jö
vője, valóra vált. 

- A szocialista munkat•er
seny igen nagy lendületet adott 
a brigádoknak - kapcsolódott 
a beszélgetésbe Varsányi Lász
ló, a szakszervezeti bizottság 
tlt:tára. - Csomópontunk ta
valy élüzem lett, az idén a 
t•ontt>tási fónök11ég és a pálya
fenntartás dolgozóival együtt a 
,,Szocialista vasúti csomópont" 
lcitiintető cim elnyerésére tet
tünk fela}ánlást. Ebb,m a ver
senyben 684 fővel 128 brigá
dunk vesz részt. 

Eddigi eredmén)•eik - Ide
értve a már le{rt teljesítmémi 
adataikat is -'- a vártnál lé
nyegesen jobbak. Személyvo
m_1ti menetrendszerúséP.ük a 
vallalt 96 százalék helyett 97.3 
százalékra alakult, pedig az 
állomás záhonyi oldalán mií
Jus 26-ig új átszelésl kitérők 
beépítése miatt kikapcsolták a 
biztosító berendezést és kul
csos rendszerrel dolgoztak. 
Csak egy közlekedő 1,onattal 
történt balesetük. ezenkíviil 
egy váltó/elvágás és két kocsi
kisiklás fordult elll az állomá
son. Tolatós tehervonatalk sze
mélyzetének selejtes munkájá
ból tavaly mintegy 150 ezer 
forint kár származott, az idén 
eddig 5000 forintos munkase
lejtjük volt. A kocsik gondat-
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Napirenden : L\KROBATA MUTATVÁNY 

a Vasúti Munkavédelmi Szabályzat 
Somoskőújfalu és Vác állo

mások laktanyáiban emeletes 
ágyak várják az elfáradt vo
na tkísérőket. Szerencsésnek 
tekintheti magát, akinek az 
alsó ágy jut. De az esély erre 
csak ötven :..zázalékos, hiszen 
minden második ember a fel
ső ágyra kényszerül. 

Milyen főbb szempontokat kell szem előt! tartani 
a szabályzat függelékének felülvizsgálatánál 

Mint ismeretes az egészséges 
és biztonságos munkára vonat
kozó alapvető kérdéseket a 
Munka Törvénykönyve, a vég
rehajtásáról szóló miniszterta
nácsi rendelet és ennek kere
tei között a Szakszervezetek 
Országos Tanácsa által kiadott 
szabályzat, az Általános Bal
esetelhárító és Egészségvédő 
Óvórendszabály, valamint a 
miniszterek által kiadott szak
mai óvórendszabályok, magyar 
szabványok, tervezési irányel
vek tartalmazzák. 

A központi előírások azokat 
a legfontosabb követelménye
ket tartalmazzák, amelyeket a 
dolgozók egészségének, testi 
épségének biztosítása érdeké
ben a népgazdaság minden te
rületén meg kell valósítani. 
Vállalaton belüli alkalmazá
sukra, a megoldás módjára vo
natkozó részletes végrehajtási 
szabályokat az Mt. 9. §. alap
ján a Vállalati Munkavédelmi 
Szabályzatban kell meghatá
rozni. 

A függelék kötelező iogszabály 
ve műszaki-gazdasági adottsá
goknak megfelelő, legmaga

utasításból szereztek tudomást 
annak létéről. 

A felsorolt - a MA V terü
letén megtalálható - hiányos
ságok is aláhúzzák a SZOT El
nökségének állásfoglalását, 
mely szerint szükségesnek 
tartja, hogy a vállalatok vizs
gálják felül a VMSZ-eket és 
az irányelvek alapján egészít
sék ki, illetve a központi ren
delkezésekkel ellentétes eló
írásokat módosítsák. E mun
kához kíván az elnökség is se
gítséget adni, amikor a szak
szervezeti bizottságok részére 
irányelveket dolgozott, illetve 
adott ki. 

Berta István, 
a Munkavédelmi Felügyelőség 

vezetője 

Igaz, onnan „lenézheti" az 
alsón fekvőt, de amíg oda fel
jut . . .  Bizony meg kell szen
vedni a magasba törő álmo
kért! Létra nincs. Valóságos 
akrobata mutatvánnyal lehet 
csak felkapaszkodni. Az idő
sebbek számára ez már veszé
lyes játé�. 

Nyugodtan pihenni sem tu
dunk az ilyen ágyakban. Ha a 
két alvó közül bármelyik meg
mozdul, az ágy recseg, ropog. 
Tudjuk, hogy épületben az 
emeleteseké, sót a felhőkarco
lóké a jövő. De ágyban - ha 
csak egy mód van rá - ma
radjunk meg a földsz'.ntes 
mellett! Különösen, ha nincs 
pénzü.Tlk létrára. 

Sz. F. A SZOT Szabályzatban elő
írt vállalati munkavédelmi 
szabályzatot a vasút területén 
a Vasúti Munkavédelmi Sza
bályzat képezi, mely az ez évi 
5. sz. MAV Hivatalos Lapban 
jelent meg. 

sabb szintű mű.szaki megelő- ---------------------------

A vasút szervezeti felépítését 
figyelembe véve a MA V Vezér
igazgatója a Vasutasok Szak
szervezetével egyetértésben 
úgy határozott, hogy a Vasúti 
Munkavédelmi Szabályzat (to
vábbiakban: VMSZ) két rész
ből tevődik össze : 

a) Szabályzatból és mellék
leteiből, melyet a M.4:V Vezér
igazgatója a szakszervezettel 
egyetértésben ad ki. Ez tar
talmazza a vasút központi irá
nyítási jellegéből adódó összes 
rendelkezést. E:rvénye a Ma
gyar Államvasutak - mint 
vállalat - valamennyi szolgá
lati helyére, üzemére, az összes 
alkalmazottra kiterjed. 

b) A szabályzat helyi füg
gelékéből, melyet - figyelem
be véve a szolgálati hely sa
játosságait - a szolgálati he
lyek vezetői a szakszervezeti 
bizottságokkal egyetértésben 
készítenek el. 

A helyileg készített függelék 
ugyanolyan kötelező jogsza
bály, mint a VMSZ. A függe
lék az érvényben levő törvé
nyes előírásokkal ellentétes 
szabályozást nem tartalmazhat. 

A szakszervezet elnöksége 
szeptemberi ülésén értékelte az 
elkészített függelékek tartal
mát, hogy az országosan szer
zett tapasztalatok birtokában 
útmutatást, segítséget adjon a 
helyi függelékek felülbírálá
sához, az esetleges módosítások 
készítéséhez. Milyen főbb 
szempontokat kell szem előtt 
tartani a helyi függelék készí
tésénél? Az alábbiakban ehhez 
szeretnénk néhány útmutatást 
adni. 

zéssel kell biztosítani. Ha pe
dig a műszaki megelőzés nem 
kellő hatékonyságú, akkor a 
személyi feltételek fokozottabb 
biztosításáról kell gondoskod
ni. Például munkaközi szünet, 
munkaidő-korlátozás, aktív pi
henés stb. 

A helyszíni ellenőrzések al
kalmával a VMSZ függelékek 
vizsgálatakor tapasztaltuk, 
hogy csak utalások történnek 
a fokozott hatóképességú. ve
szélyforrások jelenlétére. Saj
nos, legtöbb esetben a műsza
ki vezetők sem tudták egyér
telműen behatárolni, hogy me
lyik gép, berendezés, vagy 
munkafolyamat minősül toko
zott hatóképességú veszélyfor
rásnak. Ennélfogva a védelem 
módozata sem volt konkrétan 
meghatározva. 

A függelékben helytelenül 
egész üzemrészeket sorolnak 
be a műszaki megelőzés III., 
IV. fokozatába, ami gyakorla
tilag megalapozatlan. Elég 
csak utalni a gépek és beren
dezések különbözőségére, ami 
máris ellentmond ennek az el
gondolásnak. 

Kollektív munkával 

A SZOT Szabályzat 4. §. b) 
pontja alapján a függeléknek 
tartalmaznia kell azokat a kö
vetelményeket, amelyeket az 
óvórendszabályok nem tartal
maznak, de amelyele szabályo
zására a főnökségnél (üzemnél) 
annak sajátosságai miatt szük
ség van. Az üzemi ellenőrzé
sek során, de a balesetvizsgá
latok alkalmával is visszatérő 
problémaként jelentkezik, hogy 
a szolgálati főnökségeknél 
egyes munkafolyamatokra 
nincs határozott óvórendszabá-

VÉRADÓNAP AZ ÜZEMBEN 
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A véradók egy csoportja 

A Dunakeszi Járműjavító 
.,Minta szervezet" címmel ki
tüntetett Vöröskereszt-alap
szervezete a Váci Városi Ta
nács Kórháznak vérellátó osz-

(Szónyí Lajos felvétele) 

tályával karöltve szeptember 
elején önkéntes véradónapot 
szervezett. A múhelybizottsá
gok is részt vettek a szervezés
ben, amelynek eredményeként 

-------------, 433 dolgozó 140 liter vért 
adott. 

Irodai szoci11/ist11 
brifád 

A szocialista brigádok itt is 
élen jártak. Többek között az I. 
gyárrészleg galvanizáló mű
hely Ady Endre ezüstkoszorús 
brigádja csaknem teljes lét
számmal részt vett a véradá• 
son. Közülük is kitűnt Mongol 
Béla csiszoló brigádvezető és 
Ormándy József brigádtag, il
letve Bősz József patronáló 
művezető, akik az üzemi vér
adásban most adtak tizedik al
kalommal vért. 

Szónyi Lajos 

1968. OKTOBER 1 .  

Fekete hét a vasúton 
Hat nap alatt öt halálos baleset 

őt halálos üzemi baleset történt szeptember 14 és 20 kö
zött alig egy hét alatt a vasút területén. Mint az a Baleseti 
kró;iika néhány soros közleményeiből is kitúr.ik, nem egy 
esetben munkairányító, vezető beosztású fiatal, 29-30 éves 
dolgozók lelik hal.álukat a sínek között. Szabó Sándor tolatás
vezető 33 éves. 3 gyermekes apa volt. Bordán Pál mozdony
lakatos 29 évet élt. Mások közel álltak a nyu3díjazáshoz. Ve
lencei Gyula vonatvezető például 58, Sebók Mihály vonatfé
kező 54 éves volt. 

A közelmúlt súlyos balesetei közé sorolható a Záhony ál
lomáson bekövetkezett tömeges forrázásos baleset. melynél 
négyen sérültek meg. Kevésen múlott, hogy nem vezetett sú
lyos tömegkatasztrófához a Távközlő és Biztosítóber2ndezési 
Epítési Főnökség rákosrendezői telepén a villamos targoncá
val okozott épületrongálás. Alig kerülte el saját tragédiáját 
Nagy József targoncavezető, aki ittasan lehajtott a rakodóról. 
Szerencsés kimenetelűnek mondható Rémié.s Istvánné Tata
bánya-Alsó állomáson történt balesete is. 

A balesetei: elemzéséből levonható tanulságok arra fi
gyelmeztetnek. hogy mind a gazdasági vezető/e, mind pedig 11 

mozgalmi szervek haladéktalanul, minden lehetséges eszköz 
alkalmazásával vegyék elejét a baleseti helyzet további rom
lásának. Szinte valamennyi baleset bekövetkezésében jelen
tősen közrehatott. hegy a forgalom alatt álló területeken -
tehát a veszélyzón�n belül - foglalkoztatott dolgozók az ál
landó oktatás és figyelmeztetés ellenére figyelmetlenül, kö
rültekintés nélkül közlekednek, illetve végzik munkájukat. A 
testi épség megóvása legtöbb esetben csupán másodperceken, 
néhány centiméteren. esetleg egy fejmozdulaton múlik. Egye
sek körültekintés nélltül lépnek nagy sebességű vonatok vá
gányútjába. Ilyenkor a tragédia elhárítása szinte lehetetlen. 

A vasúti járművek vezetői, akik minden rendelkezésük
re álló eszközzel és módon igyekeznek megelőzni a balesete
ket, sokszor idegtépő másodperceket élnek át. Mint a rövid 
elemzésekből is kitűnik, valamennyi halálesetet már a legki
sebb figyelmességgel és körültekintéssel el lehetett és el kel
lett volna kerülni. Nem lehet elég sokszor sajnos még a szo
morú eseményekkel alátámasztva sem hangoztatni : .,Mielőtt 
ű.rszelvénybe lépsz. nézz körül", ,,Egyenes testtartással ne lépj 
mozgó kocsik közé", ,,Ne ugrálj mozgó vonatról le és fel." 

Nem célunk vészharangot kongatni, de ezúttal is, mint 
már annyiszor, mindenkit arra kérünk, hogy önmaga, csa
ládja és a társadalom érdekében jobban vigyázzon saját és 
mások testi épségére. Erre int bennünket az idén eddig be
következett 32 vasutas szomorú példája, értelmetlen halála. 

Hegedüs Károly 

ŐSZI FORGALMI JUTALÉK 
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Gondolod Julis, hogy hamar hoz:zák az üres kocslkai? 
- Biztos vagyok benne. Csókot igértcm érte. 

(Pusztai Pál rajza) 

Határozott szövegezést lyi előírás. 
A SZOT Szabályzat 4. §. c) 

Mindenekelőtt ki kell hang- pontja értelmében a függelék
súlyozni, hogy csalc olyan do!- nek az üzemi sajátosságok 
gok kerülhetnek a függelékben miatt szükségessé vált óvó
szabályozásra, amelyekre még rendszabályok előírásaitól való 
előírás, központi utasítás nincs. eltéréseket is tartalmazni kell. 
A függelékbe tehát nem ke- A függelékek többségében az 
rülhetnek a meglevő utasítá- óvórendszabályoktól való elté
sok, rendelkezései{, szabá!yozá- ró, de az eredetivel az egész
sok. A függelék csak azokkal séges és biztonságos munka 
a kérdésekkel foglalkozzon, szempontjából egyenértékű ín
amelyek a központi előírások- tézkedések megtétele hiány
ból adódóan a főnökség (üzem) zik. 

öt éve kötöttek először szo
cialistabrigád-szerződést Pécs 
állomás személyzeti és ügyvi
teli csoportjának dolgozói. Ele
inte többen vitatták. an:nak le
hetőségét, hogy ez a brigád 
is hozzájárulhat a te'""'!lelé
kenység növeléséhez. Később 
azonban beigazolódott, hogy ez 
az irodai szocialista brigád -
a dolgozók személyi és egyéb 
problémáinak gyors és hiba
mentes intézésével - közvet
ve elósegíti az állomás mun
káját, üzemi eredményeit. 

Baleseti krónil<a 
csival. A horzsolódás követ
keztében a mozdonyon gőzsze
relvénycső-szakadás történt, 
melynek következtében Csép
ke Béla mozdonyvezető köny
nyebb. Kovács Béla tolatásve
zető, Pál Béla és Bekola La
jos kocsirendezők súlyos for
rázásos balesetet szenvedtek. 

hatáskörébe tartoznak. s a köz- A hiányosságok főbb okát az 
ponti rendelkezés előírásainak alábbiakban foglalhatjuk ösz
figyelembevételével a szolgála- sze. A kiadott rendelkezéssel 
ti hely területére a munkálc el- ellentétben a függelékek készí
végzésének biztonságos módo- tése nem kollekt!v munka 
zatait határozzák meg. A füg- eredményeként jött létre, ha
gelék szöregezése legyen hatá- nem többnyire a biztonsági 
rozott, egyértelmű, kerülje a megbízottak és szakszervezeti 
magyarázatokat. bizottságok munkavédelmi fel-

A SZOT Szabályzat 4. §. a) ügyelóinek egyéni munkája 
pontja alapján a függelékben nyomán. A szolgálati főnöksé
szüksé,:es szabályozni az Alfa- gek (üzemek) vezetői figyel
!ános Balesetelhnritó és Egész- men kívül hagyták azt, hogy a 
ségvédő óvórendszabály helyi szabályozás sokrétű te
(ABEÓ), a szakmai óvórend- vékenységet igényel. Olyat, 
szabályok, vagy egyéb ilyen ami meghaladja egy-két sze
jellegú központi szabályzatok mély erejét. A függelék jóvá-

vasúti utasítások, Vasúti hagyása előtt kevés helyen 
Munkavédelmi Szabályzat stb. kérték ki a műszaki vezetők, 
- főnökségen (üzemen) belüli aktívák, dolgozó/e véleményét. 
alkalmazásával kapcsolatos így csak néhány ember elkép
előírásokat, a sznbt.lyzatokban zelése jutott érvényre. Sok he
elóírt követelmények megva- lyen egyszerűen kivonatolva 
lósitására vonatko?ó megoldá- lemásolták a MAV Hivatalos 
sokat, eljárásokat. Ebben az Lapban megjelent rendelkezé
esetben ol11an természetű. kér- seket. anélkül, hogy a helyi 
dések szabályozáslira. megol- sajátosságok figyelembevételé
dására, meghatározására van vel a megoldás módjának rög
szükség, amelyekkel a főnölc- zítésére törekedtek volna. 
ség (üzem) biztos!tja az óvó- A szakszervezeti bizottságok 
rendszabályok követelmén1}ei- is kevés helyen tűzték napi
ben elóírt cél megvalósítását. rendre a VJl.'lSZ függelék-

Altalában mindenütt, de kü- tervezet megvitatását, ennek 
lönösen. ahol a ·eszi•l"forrás tula idonítható, hogy egyes ve
fokozott hatókép��•«�ű a vé- zető;égi taf::ok ma sem ismerik, 
delmet a lehetőségeknek, illet- mások pedig csak a kiadott 

Sokat foglalkoznak a bri
gádtagok szakmai és politikai 
továbbképzésével. Kollektívan 
vesznek részt a t.ermelési ta
nácskozásokon, a szakszeI'Ve
zeti taggyűléseken és más ren
dezvényeken. Az állomáson 
felmerült egyes problémák 
például a létszámkérdés meg� 
oldásához komoly segítséget 
nyújtott ez az adminisztratív 
szocialista brigád. Az egyik 
elhalálozott vonatkísérő tá
masz nélkül maradt özvegyét 
átsegítettétk a kezdeti nehézsé
geken, majd álláshoz juttatták. 
Télen, amikor nagy havazás 
gátolta a forgalmat, a brigád 
tagjai négy óránként váltva 
egymást, részt vettek a hóel
takarítási munkálatokban. 

Pécs állomás irodai szocia
lista brigádja dr. Nyiri Sán
dor vezetésével jelenleg a 
,,szocialista szolgálati hely" 
címért folyó verseny segíté
sét tekinti legfontosabb lel
adatának. A maguk sajátos 
eszközeivel Igyekeznek min
dent megtenni ezért. 

Illés Gyula 
Pécs 

A Hivatalos Lapból 

A Hlv.atalos Lapból a szakszere 
vezeti bizottságok ás a dolgozók 
figyelmébe ajánljuk a következll-
ket: 

37. számból : 107465/1968. 1. A. 
Epltésl és éplté66zerelésl tervek 
Jóváhagyása. 

38. számból: 118708/1968. 8. , . 
MAV keskenynyomtávu vonalain 
�Jj�� vi�:;�:.ről: utazási nap-

Szeptember l-én Kiskunfél
egyháza állomáson az V. szá
mú vágányra bejáró 763. szá
mú tehervonat összeütközött a 
VII. vágányon mozgásban levő 
állomási tartalékkal. Az össze
ütközés következtében a tarta
lék két kocsival kisiklott és 
súlyosan megrongálódott. To
vábbi két sínnel rakott vasúti 
kocsi is kisiklott. A pálya mint
egy 100 méter hosszban meg
rongálódott. A 763. számú vo
nat mozdonyvezetője Salya 
Sándor oldalbordatöréses, míg 
a tartalékmozdony vezetője 
H. Tóth László könnyebb sérü
lést szenvedett. Farkas László, 
a tartalékmozdony fútője láb
csonkulással járó üzemi bal
esetet szenvedett. A ba/eseúet 
az okozta, hogy a tartalékmoz
dony engedély nélkül 11 bejáró 
763. számú vonattal szemben 
közlekedett. 

* 

Szeptember 6-án Tatabánya-
Alsó állomáson a III. számú 
vágányon áthaladó 809. számú 
vonat elütötte Rémiás Istvánné 
jegyvizsgálót. Nevezett az el
ütés következtében súlyos 
bordatöréssel járó sérüléseket 
szenvedett. A balesetet az 
okozta, hogy Rémiás.né a IV. 
számú vágányon álló 7920. 
számú vonatjáról körültekintés 
nélkül a bejáró és áthaladó 
809. számú vonat ürszelvényé
be lépett. 

* 
Szeptember 7-én Soroksár és 

Dunaharaszti állomások kö
zött a 919. számú vonat utol
érte és kíméletlenül beleütkö
zött a jelzőnél feltartott 975. 

számú vonatba. Az ütközés 
következtében több vasúti ko
csi összetört, illetve kisiklott. 
Jelentős forgalmi akadály ke
letkezett. Kepes Ferenc, a 975. 
számú vonat vezetője szeren
csés kimenetelű, könnyebb sé
rüléseket szenvedett. A bal
esetet az okozta, hogy a köve
tő vonatot visszajelentés bevá
rása és adása nélkül indítot
ták, illetve fogadták. 

* 

Szeptember 9-én Kispest ál-
lomáson végzett tolatás köz
ben több ujjának elvesztésével 
járó csonkulásos üzemi bal
esetet szenvedett Losonczi J e
remiás 'Vonatfékező. A baleset 
egy, a biztonsági határjel felé 
visszaguruló kocsi megkísérelt 
megállítása közben történt. 
Nevezett a guruló kocsit fék
saruval úgy akarta megállítani, 
hogy annak fogantyú.ja helyett 
fejrészét markolta. 

* 
Szeptember 14-én Vác ál• 

lomáson tolatás közben halá
los kimenetelű üzemi balesetet 
szenvedett Szabó Sándor tola
tásvezető. Megállapítottál,, 
hogy egyidejű tolatások elha
tárolásának hiánya és egyéb 
mulasztás mellett nevezett 
egyenes testtartással lépett a 
kocsik közé. 

* 
Szeptember 15-én Záhony 

állomás rendező pályaudvarán 
a 41 1383. pályaszámú mozdony 
összeütközött, illetve erősen 
horzsolódott egy, az átrakó 
munkások által korábban 
mozgatott és később a lejtős 
pályán megindult vasúti ko-

Ugyancsak szeptember 15-én 
Záhony állomás 500-as rako
dójáról mintegy 2 méter ma
gasból lezuhant a Nagy Jó
zsef által vezetett villamos
targonca. A baleset következ
tében Nagy József súlyos sérü
léseket szenvedett. Megállapí
tották, hogy nevezett erósen 
ittas állapotban lépett szolgá
latba. 

* 

S zeptember 17-én Almásfü-
zitő úllomáson a IV. vágányon 
áthaladó 1320/b számú vonat 
elütötte Velencei Gyula Esz
tergom állomás létszámába 
tartozó vonatvezető!. Nevezett 
az elütésnél elszenvedett sérü
lései következtében életét 
vesztette. A balesetet az idéz• 
te elő, hogy Velencei Gyula 
saját vonata Indítását várva a 
bejáró 1320 'b számú vonat ür
szelvényébe lépett. 

* 

Szeptember 20-án a Celldö· 
mölki Von!atási Főnökségnél 
mozdonyjavítás közben hali
losvégű üzemi balesetet szen
vedett Bordán Pál 29 éves 
mozdonylakatos. A balesetet 
egy gőzben álló 520-as soroza• 
tú mozdony hajtórúdjának le
szerelése közben a dugattyú 
hátra vágódása következtében 
történt. A segédes�k""zül alkal
mazott feszítőrűd klvágódva 
ne,·ezett fején halált okozó sé
rülést idézett elő. 



1!15S. OK'rOBE!t J .  

r v��.�:��� � L Ö K  l 
kilométer mögöttem: megyek 
ismeretlen városok felé, s meg
szólítanak ider7en emberek. 

Als=om könyökre clülve, s egy-eg,; ki.3 
álomban a.z otthon szívemé 
z�sz, .-ázóclom, ébredek s országnyi 
tájak szöknek szemeim elé. 

!me a világ: álommal vegyül, 
mint éj a nappal, s éjjel a nap. 
- S nem a zengó szavak hívnak vissza, 
haiwm halk, elcsul.Ló szavak. 

Vona:.!on ülök, ezer meg e::er 
kilom.'ter mögöttem; kezem 

L
érképen keres, éj van, s úg71 t

�

unil;, 
az ég csillagait követem. 

FRUkas Lajos 

A barátság ország·útján 
Lengyelországban vendégszerepelt 

a Debreceni MÁV Filharmonikus Zenekar 

A D2breceni MÁV Füharmo
nikua Zenekar a jól eltöltött 
cyári szabadság után, meg
kerote felkészülését Jen.gyelor
&zági han,,,"VersenykörútjáJ:a. 
Ujul.t, friss erővel, le1kesedés
&el, nagyszerű hangulatba11 
alakult, form616dott, csiszoló
dott a műsor Rubányi Vi!mos 
irányításával Bartók: Magyar 
Képek, Wieniawski : d-moU hc
gedúversen11, Kodály: Galántai 
táncok és Liszt: Les Preludesc 
&rerepelt a programban. 

A W!eniawsld hegedűver
seny Homoki Györ1111, a zene
kar koncert.mesterének előadá-
5ában került bemutatásra, amit 
a lengyel zene."edvelők, nem
csak baráti g,esztu.,;ként éri:É:
!>:e!tek, de a művészi elóadás 
nagy tets::ésnytlvénftást v,Htott 
ki a hallgató3ágból. 

Ez a h!111gt•ersenykörút, 
a:nely egy kulturális csere
egyezmény keretében jött lét
re, messz.e 1;.;emelkedik az ed
cilgi utak közül. 

A feladat korá.ntsem volt 
egyszerű. Ismerjük a lengy;,l 
ze'lekultúr.i-t, művé!zei az 
eg.ész \.ilágon a hMg\·ersen,; .. 
pódJwnok ünnepelt előadói, 
zeneszerzőik a legmodernebb 
eszközökkel, az újnak, a mo
dem zene lrányvonaü:.in<ik ú-
11Yelembevételévcl aL"otj;,k 
múveik egész sorát. Tehát csak 
igazán kiemelkedő produk
ciócal lehetett meqnvernünk 
a:: igénye� hanm;e1·senylátogató 
�ö:önséget. E::t nyugodt lelki
is_merettel állíthatju:,, - si.ke
rult. 

Az évszázados történelmi 
k�p=:atok mellett, megn}il
V='lult napjain.le történelmi fel
rdata is, mely a két nép ba
rá�ságának újabb talpkövét, 
szetbonthatatlan testvéri ere
l�t. _szolidaritás:í.t adta, a szo
c,_:ihzmus megvédésében és 
nvmányainak további építésé
ben. 

A MAV Filharmonikus Ze--

nekar mintl magatart.ís.'i.val, 
mind művészi produkciójárnl, 
!ovi..ob segítette a két nép ba
rátságának elmél:i,itésH. l\Iá.
a oorsói pályaudvaron köszön
tötték az eir11üttcs veze:óit, 
majd a lublini állomáson fúvós 
zenekar, éne1,kar ünnepelte a 
delegációt. Sajnos, a pihenésre 
nem maradt idó, hiszen a késői 
érkezés ezt megakadályozta, de 
a koncert si.!,erét még jobban 
emel-te, hogy a fáiradt.sici;iot le
győzYe, nagyszerűen, jó han
gulatban, felsznbadult művészi 
átélé6sel kitú.11-0 hangversenyt 
adott Lubltnban, s tapsra .-a
'1(Zdtatta a zenel>1·tő halli,ató
lcat. A nagy sikerre jellemző, 
hogy a :zene!s:ar négy ráadá.=� 
l:öszönte meg a lel1.� ünnep
llst. 

M.is:nap, a lublini =útl.gaz
ga:i.x;ágon adott hangverse
nyünkön a szeretetnek. a test
Yéri boi-.:,tsúgnalc lehettünk re
s=�·í, (-rez\ ..., hogy mé1téan 
l;ép,;lselt(il. hazánk re.nekultú
ráj:í.t, s tovább léptünk a meg
kczd,�tt úton L:.<bll11r-Debrecen 
testvt"rVáros ka.pcso!.ataintak el
mélyíl't!sl>ben. 

Ut1113k kvrctke::ő állomá� a 
len;n,1elek so1:at szenvedett fő
városa, Varsó volt. A német 
fas,zmus pusztításainak áldo
zatul esett fővárosban az új 
építkeú-1ek vúgtelen sora, a 
swciali:anus erőinek győzelme 
tárult sren1ünk elé. A ha,-i.g
verseny a Lazienkows'.,y pa1·k 
s:,;abadtérl szinpad:ín volt. A 

festöi körnvc::et, a múlt törté
nel ,nénelc egy csekély marad
ványa, ha csak .-övld idóre is, 
otthO'lla lett a mao11ar muzsi
ka, Liszt, Banók, Kodály mű
veinek. 

S most újra itthon, tapaszta
latokkal, élmén Y'€"kkel meggiaz
dagod va, - újabb sikert sze
rezve a magyar művészetnek, 
zeneh..tltúránk -, !olyta-fjuk 
mur..kánkat a magyar zene to
vábbi felvirágoztatásáért. 

HaVll51 Tihamér 

- HA G�PKOCSI-NYEREMt;NYBETHKONYVET V.A.LT. 
Az OKToBER :iHG váltol1 betút!·önyv m6r 
R�SZTYESZ A FE!JRUARI SORSOLASON. 

MAGYAH VASUfA1' :" 

46 ÉV UTÁN 
Nyugdíjba vonulása alkal

mából köszöntjük volt oktatón
kat, munkatársun!cat, vezetőn
ket - Zólyomi Zolt.in mtíszaki 
felügyelót -, aki 46 éven át 
dolgozott a vasútnál nagy oda
adással, kiváló szakértelemmel. 

Sötét felhők az ÖBB felett 

Zólyomi Zoltán a felszabadu
lás után mindig azokon a posz
tokon dolgozott, ahol a legna
ro,·obb szükség volt. a segítség
re, ahol pillanatnyilag akado
zott a termelés. A nehézsége
ket mindig elhárítolta, mert 
kiváló műszaki képzettsége, a 
munkatársaival tartott jó kap
csolata, s az új módszerek fá
rndhatatlan keresése azt lehe
tővé tette. A rzakmunkások, a 
mozdonyvezetők egész sorát 
nevelte a Miskolci Járműja\·í
tób&n, a vontatási főnökségnél, 
majd később a :MA V Gépállo
máson is. 

Ezúton is köszöntjük Zólyo
mi Zofü,n műszaki felügyelőt 
és kívánunk neki sok boldog
ságot és hosszú éli>tet. 

Volt t:mít..-á.nyai 
é3 munkatársai 

Orosházára 
került 

a vandorzászló 
A sze�i igazgató«ág terü

letén múködő MÁV-AKÖV 
komplex-brigádok első félévi 
versenyét az oro.sházi2..lt: nyer
tek. Átlagos teljesítményük 
106,2 százalék volt, s az érté
kelt !d6s7..a.kban 4816 }mcs.lt ke
zeltek. A lrnmplex-brigádok 
vörö.s vándorzász!ója 4100 fo
rint pénzjutalommal együtt 
került Oroshá:::áro. 

A második helyezettet meg
illet,ó elismeró o!rle\.-elet és 
4000 forint pénzjutalmat Baja 
állomás komplex-brigádja 
kapl:a. A verseny harmadik he
lyezett.je a n.agyk6réi6i komp
lex-brigád lett, s az oklevélen 
kívül 3500 forint pénzjutalom
ban részesülte: .. 

Sz. S 

}.968. JUARCIUS 26-AN az 
osztrák közlekedésügyi mi
niszter, Di;>!. Ing. dr. Lu.dwig 
Vt eiSs közzétette, hogy minisz
tériumában kidolgoztak eg_v 
új vasúti törvényre vonatkozó 
javaslatot 

A tcrvényjavaslatnak az a 
célja. hogy az ÖBB-t önálló 
gazdasági vállalkozí:sként 
szen·ezzélt l\t. vagyis kivon
ják a köz,·etlen állami irán:i,-í
t1s alól. A vasút - a ;a�-a.sla.t 
sze1·int - lvereskedelmi ma
gánvállalko.�ás len,1.e és ma
gánjogú cégE.ént kerülne be 
Bécs kereskedelmi jegyzékébe. 
Bevételeinc.'- és !kiadásainak 
igazolása l:ü,erlllne a szövet
ségi pénzügyi szabályzat ha
tásköréből. 

A törvényjavaslat hangsú
lyozza. hogy a szükséges át
alakításhoz nélkülözhetetlen 
tőkét semmiesetre sem a tari
fák emeléséből fogjá.lt: előte
remteni. Az állam hozzájáru
lások, '.kölcsönök. Yámgarancia 
és hiányswvatosság útján 
nyújt segítséget. 

Az új vállalkozás - megfo
galmazásában is - magán
gazdasági jellegű lenne. Igaz
gatási szempontból két szerv 
irányítaná az ÖBB-t: az üzlet
ve:tetóség és az igllzgatási ta
nács. Az üzletvezetóség négy
tagú lenne. Az igazgatási ta
nács majdani 15 tagját a szö.. 
vetségi kormányzat nevezné 
ki. E sze::-vezet feladata, hogy 
a Yállalkozás szerveinek te,·é
kenységére felügyeljen. vala
mint az, ho� a gazdaságossá
gi elveket és a jogi előírásokat 
egyaránt fi�yclemmel kísérje. 

A Köz!ekedésüg,Ji Min.'srté
rium e törvényjavaslata sem
miesetre sem aratott lelkese
dést. Különösen a vasutas
szakszervezet fo.-dul• erőtelje
sen a.-: ,í; tervezet elle;i és el
utasító magatar..ását igen ala
posan meg is indokolta. 

AZ OSZTRAK SZÖvm'S�
GI VASUTAK állandóan nö
vekvő üzemi deíicitjét egyre 

a-ósebben bírált:fü, s gyak
ran elfogult politikai polémi:l 
alaojául is szolgált. Elegemlö 
emlékeztetni arra, hoty a 
h::gutóbbi ko:ilíció a s:r..ccialis ... 
ták és a konzervath·ol� '.közJtt 
azért futott zátonyra. 11-.ert a 
felei. a.:: ÖBB s::c:má�a s;:ii1,sé
oes soo millió sc1,m;11g beru
há:císi es=köz fcde=etébcn nem 
tudta.le meoegve=ni. Az 19ilG. 
március G-i vélas:,:t.íso..1c uU.n, 
umil:or a konzervntíYo:c meg
k.:1ptft..k a sznv3zatok több�.!
gGt és ön.ílló kormúnyt a!.·úít
hattak, kormL:iy;;ási tcrviU:be 
a:: őBB szcr.álás;:t i.s felvet
tél •. Meg kell áll:.pitanl azon
ban, hogy a polgári ko::-r,1.;'mY
zatncl;: m,-g az sem si ke:iilt, 
hogy az ÖBB-re nehezedő de
ficitet me;,állítsa. Az 19GG-ban 
még 2,6 -mill:árd Schi!!t;igre 
rúgó összeg 1t68-ba-n már 4,1 
milliárd Schillingre ,wtt. 

Dr. Ludwig Wci.?s mlruszter 
már 1966-ban :djelölt egy pro
fesszort t:L'IIlcsot, a..-nelyne!t az 
volt a feladata, hogy tanul
mányozza az osztrá.'lt vasút 
szerkezetét és javaslatolmt te
gyen, hogyan lehetne Auszt
ria e legnagyobb vállal,rnz:í
sánaJt seg{!séget nyújtani. 
1967-ben terjesztették elő a 
jelentést. Viszont az a tör
vényjavaslat. amelyet 19GG. 
március 28-5.n hoztak nyilvá
nosságra, semmiesetre sem 
ezen a professzori jelentésen 
alapult. 

Dr. Welss szövetségi minisz
ter maga fejtette ki a március 
28-i sajtókonfe.encián. hogy 
a professzori 3=4kvi!lemény 
csak irányt,-onalat jelen.tett, a 
Közlekedési Minisztérium 
azonban semmiké;,pen nem 
érezte kötve magát ah-hoz, 
hogy mindaz�. ami a profesz
szorl tervezetben szeretx!lt, 
véghez vigye. 

Ez az álláspont nemcsa1: a 
oosutass::akSzerve;;etben, ha
nem sok más vasúti szakértü
ben is megoöbbentú Itatást 
keltett. A szóbanforgó java�lat 

----------------------------1 már a harmadik válto7�'\t volt. 

K:CP SZÖVEG Nl'.:LKOL 

(Kesztyűs Ferenc ra.Jza) 

A Közle!iedésü,,"Yi Mini.szt.1-
rium már hónapok óta ezzel 
foglalkozott, és állástoglat',s 
céljából az el�ő és mt..sod!:r vál
tozatot is átadta a vo.sutas
sznkszervezetnek. A 3zaks=er
vezet mindkét t:álto::atot tel
jes határozottsággal elutasttot
ta,. 

A SZAKSZERVEZET AL
LASPO:STJA az, hogy egy 
önálló ga7.dasági testület meg
alaldtása önmn:.ában véve 
még nem eredményezné az ál
lamMztartás tehermente�(té
sét. A magánvállalat a1,kor 
sem gy6=né pén=zel mind.azt, 
amit a nyilvánosság joggal e!
t,ár a vasúttól. Ebből követ.'te
zik - a sz..'lkszervezet vélemé
nye szerint -. hogy nem szii!,
sé�es az ÖBB sze.-vezcti for
májút megváltoztatni. 

A förvényja,·aslathoz a 
szakS'Len·ezet rö,iden az alá"'v
biakat fűzte hozzti: 

A szocii:lis és szubvenciós 
tarifák kiegyenlítésére, amdy-
1-e az abban érc1e:,elt intfzmé
n,·ek volnának hivntva. sem
miféle javaslatot nem ad a 
törvényjavaslat. (S::ociáli:; ta
rifák kö=é ta,to:mal; minde
nekelőtt a nmnkbl- .Js tant!lú
jeqyek, amcZyeket a:: Os=trál: 
Vasatak is lé-nyegasen olcsób
ban a-!lr.ak k:.) A profess2eii 
vc.ile1nény sze1·int rnindezclret 
a tarifákat az érdekelt mi
ni<:ztériumokru.:k l,ellen� ki
cgyanlí'�niük. 

A::t is bírálták, ll(Y,J1) a. ja
tl!tslatban s::ó sincs semmiféle 
általános sz!l1,,atosrágról a= 
OBB számcíra. Bár az javaslat 
tervezi azt, hogy egy tartós 
gazdas.ígi veszteséget áll.ami 
esz.scözv':kel fedezzenek, dc 
csak „az állam anyagi lehe
tőségeihez mérten". Ez na
eyon veszélyes. mert ha az 
.Ulam nem akar fizetni. ak-
1,or nem fizet. De mit tegyen 
ebben az esetben a vasút? 

NAGYON NYUGTAL,LVI
Tó az ÖBB pénzellátás:'.Íra vo
natkozó fejezet is. Míg az el
ső j�p:aslatban még megállapí
tották. hogy a vasútnak önál
lóan ltell gondoskodnia beru
házási szükségleteiről, az új 
javaslatban mfi.r az áll, hogy 
az állam adhat túkehozzájáru
lúsokat. Ez olyan megállapí
t�s. amely lehetetlenné teszi 
�z osztrák vasutaknak a hosz
s::ucavu tervezést, hiszen a 
beruházási eszközök az állam 
évi költségvetésétől függnek. 

Itt mutatkozik meg - álla
pítja meg 11 szakszervezet -, 
hogy o,z ÖBB-nek az állam
háztartásból való propagált 
függetlens�e valójában csak 
frázis. 

Meggat!dolásra ad okot « 
TlaS-.itasok szolgálati és bér
ltely=ete is. E törvény szerint 
a vasutasok már nem az ál
lam. hanem egy mar,áncég al
foalnw::ottai ler.mének. Ez azt 
jelentené, hogy mindahhoz a 
jüvedelememelkedfuhez. amit 
eddig az áfü:mi alkalmazottalc 
fizetésem:?li:.s;;nek keretében 
megkapta."'.c. a tovúbbia!cban az 
igazgatósági tan,\cs hozzájá
n1lt.sára lenne szültség. Míg a 
java.slat első változatában 
nyomatékosan hangsúlyozt.ált, 
hogy az állam az új vállalko
zás számára olyan mértékben 
teszi lehetővé a jövedelem
emelkedést, amely me;:p'elel az 
állr.mi alkalmazottak általá
nos béremelés6nek. az új vál
tozatban egyetlen erre vonat
kozó utalás sem található. Ez 
pedig a vasutasszakszervezet 
szerint - egyértelmű rosszab
bodás. Érthető, hogy a szak
s:::ervezet g,aranciát 1:övetel ar
ra nézve, hogy a.-: őBB aLkc.l
mazottai mindazokat a ;ogo
kat, amelyeket eddig 1d1iar
colta(=; a jiivőbeii is me(ltart
hassa,:. 

Az osztrák vasutass7.aksz"r
vezct alapvetúen fontcr.-,nak 
hrtja. hogy nv.!,( mielőtt L,
tézkedés történik az ÖBB 
szervezetének megYii ltoztatá
s:íra, ,maga is me:;feleló kon------------------------------------------ ccpcióval álJjo,1 elő. Ennek 

Meghódították' 
a közönséget 

- A t{z,i,apos vendégsze
replésükkel őnöle politikai
lag is felbecsülhetetlen szol
gálatot tettek hazánknak -
mondotta a búcsúzáskor Hel
sinki pályaudv:rrán Rónai Ru
dolf, hazánk helsinki nagy
követe. A debreceni járműja
vító E11t1e:tértés k6ru5ának és 
Bocskai táncegyüttesénelc 
finnországi vendégszereplése 
élményekben gazdllg út volt. 
Ma már, kipihenve a n)•olc
ezer kilométeres utazás és az 
állandó fellépések fáradal
mait, Czeglédi Sánd<n-, a vas
ut=zakszervezet debrecen i  
területi bizottsága kultm·ális 
bizottságának vezetője is szí
vesen emlékezik vissza a de
legáció sikeres útjára. 

- Két és félnapos ut.Jzás 
után, augusztus 29-én pitlan
tottu� meg az ezer tó ors:.-á
gát - kezdte a beszélgetést. 
- A finn fővárosban az elsó 
előadás előtt óriási i=galom 
uralkodott a= egvüttes tc:gjain. 
A házigazdák ugyanis j6elő!'e 
;Figyelmeztettek mindenkit, 
t�ogy a közönség renclkí'lÜJ 
nehezen melegszilc !el, nehe
xn lehet őket tapsra, lelkese-

désre bírni. Az 1 ��O szemé
lyes szinházteren, kzmtisre 
zsúfolásig megtdt. Ott vol
tak a magyar nagykövetség 
munkatársai és Helslnlci szá
mos vezetője. Az Egyeti,rtés 
kórus kezdte a műsort, majd 
a Bocska, táncea11ilttes tagjai 
léptek s:ínpadra. l\Iagyaros 
táncaikkal percei; alatt meg
hódították a 1:ö;öméget. Ez
után Széll Katalin népdaléne
ke· követl:e=ett. Amikor finn 
nyelven adta. e!ő az eouii. lea
kedvesebb, legnfps;:erílbb finn 
népdalt, a né;:ótér - erre is 
.-itkán akad példa - együtt 
énekelt a múvétz11ővcl. 

Az előad6.s után a kijárat
nál 5-600 ember várta a 
ma�·ar együt,,.,st és csak eró
s1.akkal lehetett az autóbu
szokhoz eljutni. Mámap, a 
polgármester fogadáw.n min
denki elragacltatás..al szólt a 
jól sikerült bemutatkozó sze
replésről. 

A delegáció kö,·etkező állo
mása Joanefsu volt. Finnor
szágnak ez a ,idéke kórusha
gyom:ínyokkal rendelkezik. 
Még kétszáz kilom1terról is 
jöttek érdeklődők az előadás-

rn. A mi!sor itt is na.gy sl
I:ert aratott. A szünetben töb
ben felkeresték az öltözőket. 
A le'.];érdekesebb találl:oz{1.3 
egy magyar sz:ínn:nású gim
náziumi tanárral volt, aki je
lenleg finn nyelvtant és iro
Mlmat tanít. Elmonc.:'ta, ho,?;· 
minden iskolatípusban. általá
nostól az egyetemekig terv
szerűen és részletesen oktat
ják a finn-mag:..-ar rokoni 
kapcsol.atokat. 

Tampere az orszúg m�,ao
dlk legnagyobb városa. A de
lett:íció egy napot tö1.tött a 
mozdonyvezetők fcstiíi l:ör
nJ·ezetben é()ült üclüliljében. 
Ez jó alltnlom volt nrra, ho-zy 
kipróbálj,ík a szaun:,t, a vi
lágszerte ismert speciális finn 
gyógyfürdőt. És term,-szet���n 
az ezer tó országának m:í�ilt 
ked\·elt időtöltés�t: cc,ónaká
:::ást az apró s:::ioete1. kü::ött . 

A kéte7.er 1t!lométer!"S finn
országi út utolsó állom:ír.a 
Im.atra \'Olt. Ipari ,·áro,, az 
ors:tiig le;,13g\�obb \·íz!eró
múv6\�e1. amely2t egv magrnr 
származ6sú technikus n1ut2:
tott be. A búcs?ielóacl<.lso11 is 
táblás há.-::, solc-sol. virág fo
gaclta az együttes szereplését. 

A vendéglátók búcsúzáskor 
ismét meghívták a debre<'e
nieket Finnországba. Jövőre 
�zonban Debrecenben fogad
ják majd a finn vasutasok 
kórusát. 

(molái) 

meg kell oldania a kil!ijnbözó 
közlcked{si ága?..'.lto,. eg\'mús 
ltfü:ötti vlszony;ít i.s. A:: Os;:t
.-á1.: Vasuta/.: e= idő szerint 
döntó hátrár.yb�:i van a kö:
lel,edési ágazc!ol; kö;:ütti ól
talános verse:iyben. (Enne:: 
oJ;a, főként fiwarn.:tsi fa tari-
fakötc!e:zettséce.J Azo'<at a 
me;i:map!t:l.s-:úat, amelyek 
még a vasút mono!)Olhelyzeté
neic idejéből származnal, a 
minden1tori kfüd�A:edési vi;zo
nyoknak megfclelŐ':'n kell 
módosítani. A koncepci6 
har,gsQ!yozza: 

Az összes i:ö:::le7:edéti á.aa-1:at 
ern:séges l:özlekedési terv sze
rint ken op'.imfösan irán16tn
nf. 11-Iin<leneke!őtt a vasúti {,s 
k,J::úti kö;;Zekc'11st kel! 1,oora. · -
n_�tni. A vasút �zámárn eg,• 
tobl> évre szóló beruh:'izt:s, 
terv:;t kell l:i>niteni. nmelyne:, 
keretében m;nt?e'{ 16 mi:liárd 
Schillinget hn•-nálnak fel. A 
tá,'közl{asi h5lcíwt nutomati
zálásá1Jak hefeiz7�f:6ia p�ditt 
öt é•:en bcHil !:iizel O �mlll!árd 
Schilling kellene . . . 

A VASÚTI T0RYE1'"'YJA
VASLAT01.' részletesen meg 
fogják vitatni Ausztriában. 
Előreláthatóan a vél?mények 
üssze fognak csapni egymás
si:l. A vasutasszak.szervezet 
nem titkolja : a dolgozók szá
mára kedvezőtlen vasútt tör
vényt minden rendelkezésre 
6lló eszkö=zel megakadályo=-
=a . . .  

Hans Frelhsl 



MAGYAR VASUTAS 

BE�IUTATJUK A VASUTAS OLIMPIKONOKAT 
1968 október 19-tól november S-ig 

1 7  vasutas sportoló utazott Mexicóba Műszaki Könyvnapok 

A magyar olimpiai küldöttség elt6 csoport
ja szeptember 14-én repült Mexico Citybe, a 
XIX. nyári olimpiai ;átékok színhelyére. A 
má,mdik csoport lapunk zárta után, 30-án 
utazott el Mexikóba. 

A népes magyar küldöttségben 17 vasutas 
spor!oló, hárommal több, mint a legutóbb, 
lokiói olimpián, képviseli a vasutas szlneket. 

A legtöbb versenyzőt, számszerint 9-et, a 
BVSC adta az olimpiai játékokra. Ezen
k:ívül a Pécsi VSK 2, a Szombathelyi Haladás 
2, a Szegedi VSE, a Szol1wki MAV, a Testvé
riség és a Miskolci VSC 1-1 verseny=ője 
utazott Mexikóba. 

Az alábbiakban bemutatjuk a BVSC 
olimpikonjait. Legközelebbi számunkban a 
nyolc vidéki vasutas sportolót mutatjuk be. 

Október 19 és november 
5 között rendezik meg az 1968. 
évi múszaki könyvnapokat. 
Bár elsó alkalommal csak 
1962-ben kerüit sor a műszaki 
könyv ünnepére, mégis bátran 
mondhatjuk, hogy e megmoz
dulásnak máris hagyományai 
vannak. 11:vről évre több üzem
ben rendeznek szakmai vitá-
kat, ankétokat, író-olvasó ta

i lálkozókat, vásárlással egybe
kötött alkalmi könyvkiállitáso
kat. 

A műszaki könyvnapok cél
ja, hogy olyan szakkönyvekre 
hívja fel a figyelmet, ame
lyek a szakmunkás, a techni
kus, a mérnök kezében szer
számmá, termelőeszközzé vál
nak. Ennek érdekében a szak
könyvkiadók - a Tánc:;ics, a 
Műszaki. az Akadémiai, a 1\1e
zógazdaságl és a Tankönyv
kiadó - a műszaki könyvna
pokra harminchat új s=ak
könyvet jelentetnek meg. 

A szakmai ismeretek, a szak
tudás gyarapítására talán még 
sohasem volt olyan nagy szük
ség, mint most, az új gazda
sági mechanizmusban. Már ma 
- s ez az elkövetkezendő 
években csak fokozódik - a 
korábbinál sokkal nagyobb fe
lelősség hárul a gazdasági és 
műszaki vezetőkre, s ehhez na
gyobb és egyre gyarapodó 
szaktudásra van szükség min
den területen, a munkapad 
mellett dolgozóknak épp úgy, 
mint az irányító munkakörben 
levőknek. 

N épgazdaságilag ugyanilyen 
fontos feladat a szakmunkás 

tanulók műszaki Ismereteinek 
növelése is. A Munlcaügyi Mi
ntsztérium felismerve ennek 
jelentőségét - a KISZ KB 
Olvasó Ifjúságért mozgalmá
hoz kapcsolódva -, az 1968-
69-es tanévben az összes szak
munkásképző-intézetekben a 
szakkönyvolvasásra irányítja a 
figyelmet. A szaktanárok be
vonásával - segítséget kérve 
a szakszervezetektől is - moz
galmat indítanak a szakköny
vek olvasása érdekében. E 
mozgalom célja: a múszaki 
kultúra terjesztése, megismer
tetni a tananyaghoz kapcsoló
dó s:,:akkönyvelcet a jövő szak
munkásaival. Célkitűzésük: 
bemutatni a fiataloknak a tu
dás egyik legcélravczetőbb for
rását, a szakkönyvet, megér
tetni. hogy ez nélkülözhetetlen 
mindazoknak, akik nem akar
nak megrekedni, elmaradni, 
akik lépést akarnak tartani a 
korszerű szakismeretekltel . 

A különböző társadalmi 
rendszerek versenyében döntő 
jelentősége van a termelésnek, 
illetve az ennek jellegét, tech
nikai vonatkozásban meghatá
rozó termelékenységemelke
désnek, az új technika beve
zetésének és széles körű alkal
mazásának, a műszaki fejlesz
tésnek. A szakmunkásokat, 
technikusokat, mérnököket e 
téren a műszaki szakirodalom 
segíti munkájukban. A mű
szaki könyvnapok jelentősége 
abban van, hogy a kiadók igye
keznek gondoskodni arról, 
hogy a meafeleló szakkönyv a 
megfelelő kezekbe kerüljön. 

A Táncs i c s  K iadó k iadványai 

Turóczy Judit sportága: 
úszás 

Kovács Edit: sportága 
úszás 

Legfőbb cél 
a baráti kapcsolatok ápolása 

A svédországi Eskilstunában ülésezett 

a Nemzetközi Vasutas Sportszövetség kongresszusa 

A Nemzetközi Vastitas 
Sportszövetség (USIC) szep
tember 8-13 között svédor
szági ES1kilstunában tartotta 
XXIII. kongresszusát. 

Tárgysorozatán elsősorban 

a sporttalálkozók nemzetek é11 
klubok közötti megrendezése 
a szövetséJ legfőbb célkittizé
se. Ebben a szellemben került 
sor a jövő évi sportversenyek 
időpontjának és helyének rög
zítésére. 

Gyarmati Andrea sportága: 
úszás 

Az olimpiai 

kerettagok nélkül 

Súlyemelóink 

ötödik helyen végeztek 

Lahtiban 

A Nemzetközi Varitas 

Szigeti Ferenc : 

Ki mit tud 

geometriából ? 

Az előző években nagy si
kert aratott - két kiadásban 
Jelent meg - Dobrovolny „Ki 
mit tud matemati1cából7" cí
mű könyve. 

A „Ki mil tud geometriá
ból?" ennek a matematikai 
feladatgyújteménynek a foly
tatásaként Is tekintendő. Az 
olvasó igen sok egyszerű és 
bonyolultabb ábrázoló geo
metriai feladatot talál benne. 
A rajzos feladványok geomet
riai testek, tárgyak I. és II. 
képét (homlok. Illetve felül
nézetét) adják, s ezek alapján 
kell elképzelni, illetve meg
szerkeszteni a III. képet, az 
oldalnézetet. A fokozatosan 
bonyolódó. mégis egyszerű fe
ladatok kitűnő fejlesztői a 
térszemléletnek. A könyv raj
zos feladványai és megfejtései 
az egyéni érdeklődőkön kívül 
a pedagógusok, diák és fel
nőtt szakkörök, napközik és 
tanulókörök vezetőinek, ál. 
talános és középiskolák tanu
lóinak érdeklődésére tarthat 
számot. 

Fákla Jolán : 

Főzés, mosás, takarítás 

A könyvecske elsősorban az 
általános Iskola! gyakorlati 
foglalkozás - háztartási Is
meretek - anyagához ad se
gítséget. 

A tartalomból: F6zés, kor

szerű táplálkozás, élelmiszerek 
tárolása, egyszerűbb ételek el
készítése. - Mosás: mosósze-

1.AHÁSCSERE 

l!lcser61n6m debreceni MA V 
kolónia! 2 szoba. konyha. kamra, 
Uvegezett verandás. cserépkályhl!B, 
kUlönudvaros, gzép lakásomat bu
dapesti tan4cs1 rendelkezésa 
ml!Bfél szobásra. Cím : Bihari Pé
ter. Debrecen, MAV KolónJa 
XV/3. ErdekJOdn! bármikor le
het. 

rek, a mosás technikája, mo. 
sógép használata, különleges 
any::igok mosása, folttisztítás. 
- Takarítás: takarító eszkö-, 
zök és használatuk, a takarí
tás célszerű munkarendi-e, 
nagytakarítás. 

Szentirmai László : 

Háztartási villamosgépek 

Bevezetőben a könyv rövi
den tárgyalja a lakások villa
mos hálózatát, a háztartások 

villamosenergia-fogyasztását 
és az ezzel összefüggő gaz
dasági kérdéseket. A továb
biakban a gyakorlatban al
kalmazott különféle vlllany
motorok szerkezetét ismerteti. 
részletesen bemutatja a főbb 
villanymotoros háztartási ké. 
szülékeket; mint pl. darálók. 
keverőgépek, mosógépek és 
centrifugák, hűtőszekrények. 
ventillátorok, hajszárítók stb. 
Behatóan foglalkozik a ház. 
tartási villanymotoros készü
lékek balesetelhárításl elő
írásaival, mind az üzem�lte
tés, mind a szerelés és a javí
tás vonatkozásában. 

Dr. Jirka Ferenc: 

:4 családi pótlék szabályai 

A szerro népszerűen ma
gyarázza a családi pótlékkal 
kapcsolatos jogszabályokat. 
Főbb fejezetei : A dolgozókat 
megillető családi pótlék álta
lános tudnivalói - A családi 
pótlékra jogosultság - A csa
ládi pótlék összege - A csa
ládi pótlék ügyvitele - Jog
orvoslat - Vegyes rendelke
zések. 

A szerkesztóseg iizeni 

Perlaki Gyula Sopron ; Szép Fe
renc Szolnok; Szilád! Sándor Sze
ged ; Volosinovszkt János Debre
cen : Boldizsár Gyula Békéscsaba:  
Markos J'ózset Zalaegerszeg : 
SzOos Ferenc Hatvan ; CSiba J'ó-
zset GödöllO: Foki István Bp.: Le• 
vetelltet lapunk anyagibot. tel
ba.,ználjuk. 

1968. OKTOCER 1. 

- Fotoldállftás nynt U
honyban a vasúti t,trakások 
gépesitéséről. A kiállításon 
azokat a korszerű rakodógépe
ket mutatják be, amelyeket a 
záhonyi átrakókörzetben hasz
nálnak a dolgozók. 

- Kiemelkedő eredménye
ket érnek el a jubilenml mun
kaver,enyben a dombóvári 
vontatási főnökség szocialista 
brigádjai. Jelenleg 31 brigád
ban 300 vontatási dolgozó küzd 
a szocialista brigád cím elnye
réséért. A jubileumi verseny
ben az élüzem célkitúzé3ek tel
jesítése melh:tt az újítómozga
lom is jelentősen fellendült. 

- GAZDAG KULTURALIS 
PROGRAM. Hatvanban 1J 
MAV Liszt Ferenc Múvelódésf 
Ház az ószi és téli hónapokra 
bővítette programját. A ha
gyományos rende=vények mel
lett ismét megrendezik a ter
melőszöv<!tkezeti tagok téli po
litikai tanfolyaMát, a fiatalok 
részére pedig általános hon
védelmi előképző tanfolyamot 
indítana.Te. 

- Országos közlekedésgaz
dasági ankétot rendezett a 
Közlekedéstudományi Egyesü
let Szombathelyen a Savaria 
Nagyszálló télikertjében. Az 
ankéton a Közlekedés- és Pos
taügyi Minisztérium, a MÁV 
Ve:,érigazgatóság, az Autóköz
lekedési Tröszt, a vasútigazga
tóságok és az AKÖV-ök kép
viselői, valamint közgazdászok 
vettek részt. 

- KEK EXPRESSZ. A nyár 
eleje óta u1 expresszvonat 
lcözlekedik Hannover és Ham
burg között. A 160 km1óra se
bességgel közlekedő kék ex
pressz 83 perc alatt teszi meg 
a két város közötti utat. Ko
rábban 94 perc volt az ex
presszvonatok menetideje. 

- A nyugatnémet vasntak 
a közelmúltban Münchenben 
nyitotta meg a Deutsche Bun
desbahn negyedik konténer 
pályaudvarát. A tervek sze
rint 1960. tavaszáig még 25 
konténer átrakodóhelyet léte
sítenek. 

- Megépítik az 1919-es pán• 
célvonat mását. Borsod me
gyében a KISZ kezdeményezé
sére a fiatalok elhatározták, 
hogy a társadalmi szervek se
gítségével, a Tanácsköztársa
ság kikiáltásának 50. évfordu
lójára elkészítik az 1919-es 
északi hadjárat páncélvonatá
nak mását. A 376-os mozdony
ból és az öt kocsiból J.i'6 vo
natot eredeti formájában épí
tik fel. 

- EREDMENYESEN DOL
GOZN AK a dorogi vontatási 
fónök.$ég szocialista brigádjai. 
A jubileumi munkaversenyben 
tanúsított helytállásuk is ;ól 
példázza, hogy a dolgozók 
munkakedve, lelkesedése ;ól 
kamatozik a termelési ered
ményekben. A főnökség tíz 
szocialista brigádja ugyanis a 
kitűzött határtdóre teljesítette 
vállalását. 

- Emelik a személydijsza• 
bást a svájci vasutak. Hírek 
szerint a tervezett 11 százalé
kos személydíjszabás emelke
dését a helyi forgalomban 
akarják bevezetni. A teherfor
galomban 6-7 százalékos 
emelés várható. 

- NEPSZERO EXPRESSZ. 
A Párizs-Tolouse között 200 
kml6ra sebességgel közlekedő 
,.Le Capitole"•expressz a se
bességnövelés óta a vártnál i& 
nagyobb utasforgalmat bo
nyolít le. A szakemberek véle• 
ménye szerint a gyorsan köz
lekedö személyszállító vona• 
tok nem veszik úgy igénybe a 
pálya felépltményét, mint 11 
tehervonatok. 

11,\GYAB VASOTAll 

az.ok a kérdések szerepeltek, 
melyeknek célja nemzetközi
leg Is tovább bővíteni azokat 
a lehetőségeket, amelyek a vas
utas sportolók és dolgozók 
sporttalálkozóit hivatottak elő
segíteni. 11:rtékelték az elmúlt 
kongresszus óta lezajlott vasu
tas nemzetközi sporttalálkozó
kat. A magyar vasutas sporto
lók 1968-ban a következő ver
senyeken vettek részt : sakk 
(Szovjetunió - 4. hely), súly
emelés (Finnország - 5. hely), 
férfi teke (NSZK - 4. hely), 
tenisz (Len gyelorszá� 5. 
hely) férfi kosárlabda (Fran
ciaország - 5. hely). Fentiek 
alapján Magyarország a 26 
tagállam közül a 8. helyre ke
riilt. A pontversenyben 1. 
Szovjetunió, 2. Bulgária, 3. 
Románia. 

A magyar vasútas sportolók 
1969-ben előreláthatólag atlé
tikában, vízilabdában, kerék
pározásban és birlcózásban 
mérik össze erejüket Európa 
legjobb vasutas versenyzőivel. 
A kerékpárverseny szervezé
&ével a szövetség Magyarorszá
got bízta meg. A versenyre 
1969. augusztw 1-5 között 
kerül sor Budapest körn11ék6n 
164 kilométeres távon. A ver
senyen előreláthatólag 9 or
szág csapata vesz részt. 

Sportszövetség (USIC) szep
tember 7-8-án Lahtiban 

(Finnország) rendezte meg a 
nemzetközi vasatas súlyemelő 
bajnokságot. A kétnapos ver
senyen 11 ország 76 súlyemelő
je vett részt. A magyar csa
pat gerincét a Testvériség 

súlyemelő! alkották. A csapat 
sajnos nélkülözte az olimpia! 
keret tagjait, Tóth Gézát, Ba

kost és Nagy Róbertet. Ennek 
ellenére az Igen erős mezőny
ben az ötödik helyen végzett 
csapatunk. A versenyen 
Szarvas Gábor, a Testvériség 
sportolója a 75 kilogrammos 
súlycsoportban aranyéremmel 
szerzett dics6séget a magyar 
vast'.Jtas sportnak. 

Elcserélnlm megegyezé6sel. 
ldsméreta, összkomfortos sze
mélyzet! társbérletem nagyobbra. 
va'17 garzonra. Telefon : 318-
1901241. Uzem! :  22-'15/262. 

Kovács Sándor FelsOg!ld, Per- a Vasutasok Szakszervezeténell 
lat:J• 

A l<ongresszus bizottságai 
egyöntPt•íen állást fcglaltak 
amellett. hogy elsfümrban 
a baráti kapcsolatok ,i'?olása, 

A kongresszus Magyarorszá
got Ismételten megválasztotta 
az elnöksé� tagjává. A ma
gyar képviselőt, Gulyás János 
titkárt, emellett a szövetség 
elsó alelnökévé választották. 

Az USIC soronkövetkez6. 
XXIV. kongresszusát 1 969. 
szeptemberében Nürnbergben 
tartja. Az elnökség ülésére 
Portugáliában kerül sor. 

A versenyben: 1. Szovjet
unió 38 ponttal, 2. Lengyel
ország 27, 3. Bulgária 19, 4. 
Románia 18 pont. 5. Magyar
ország 16 pont, 6. Finnország 
15 pont. 

- Kelenf!lldl pdlyaudvarnál 1,.. 
Vő 2 szobás &iszkomtortos t. eme
letl szép. világos, utcai, modem 
MAV-lakásomat (cserépkályha. 
vtllanytt1zhe1y) elcseréln�m l szo-
ba komfortos MA v vagy tanáct�f 
laká1-ra. esetlee 1 s7oba teakonv• 
hás garzonra. Telefon: s1a-1001z.i1. 
Uzemt : 22-75/262. 

Lakl Gyula Sopron : Leveleiket ti• 
lelékea helyre tovllbb!tottuk, 

R:!lsz!lnetnyOvin!tie. Kllszönete• 
met fejezem kJ mindazoknak. 
Akik szeretett férjem ltJ. Varga 
Sándor 1ntézO elhalálo1ása a!kal� 
mából rés1vMUkkPI fájdalmamat 
enyMtetVlc:. 6zv. Varga Sándorné 
IIltézO, Záhony ,mamás. 

Szl!'l'!r� a ,zerk•s:<ta blzottsál 
F�zerkPSztO: Gulyás Jánoe 

l'elelOs 57.erkesztő: Vls1 Ferenc 
Szttk..,,ztllsél!: 

Budaneet V1 BP..nczűr utca U. 
Telefon várost: t-1 

Ozemt t 11-'1? 
IClaC,ja @s ter, ... ztl a N!psUVI 
íA1rk1Ad6 V611:tlat. Budnp�t. VJl..
....-11M.·"rr:t Dt :,II. "t"f'1eron: Uf-lUI, 

l'elel/14 "1a:l�, G4b0r MértOD. 
!I N�PSZS'-"11 r.11t'k11l"?-' Vállalat 

te�z'!ot1'1p 
CsekkszAmb,;1.1m· ,� A1�  001-K • 

Szikra LapllJ'omda 



Korszerű létesítmény a zalai do1nbok között 
Október l-én adták át rendeltetésének a zalaszentiváni ú; vasútállomást 

A VA S U T A S O K S Z A K  SZ E R V E Z E l É N E K  L A P J A  

Október l-én ünnepélyes 
külsőségek között átadták ren
deltetésének a 135 milliós be
ruházással épült .zal,a.szentiváni 
új vasútállomást: Az iimlep
ségen megjelent Rödönyl Ká
Toly mim°"!;zterhelyettes, a 
MA V vezérigazgatója, Szabó 
Antal főtitkár, BaTanyai Já
nos az MSZMP Zala megyei 
bizottságának titkára, újvári 
Sándor a megyei tanács vb-el
nöke. 

XD. EVFOLYAM, 20, SZAl\f Ára 40 fillér 

AZ ALAPSZERVEZETI 

VÁLASZTÁSOK ELŐTT 
A SZOT Elnökségének 1968. 

július 29-i határozata ér
telmében az alapszervezeti vá
lasztásokat 1969. első negye
dében kell megtartani. 

Szakszervezetünk elnöksége 
október 4-i ülésén úgy határo
zott, hogy a vasút teTületén 
1969. ;anuár 15 és máTcius 15 

között lesznek a választások. A 
bizalmiak, műhely- és osztály
bizottságok választására ja
nuár 15-tól február 15-ig, a 
szakszervezeti bizottságok vá
lasztására pedig február 1 és 
március 15 között kerül sor. 

A szakszervezeti bizottsá
gokkal egyidőben választják a 
számvizsgáló bizottságokat, a 
társadalombiztosítási tanácso
kat, a kereskedelmi-társadalmi 
e!lenóröket és a társadalmi bí
róságok tagjait. A szakszerve
zeti tanácsokat, azok szakszer
\"ezeti bizottságait és számvizs
gáló bizottságait csak ott kell 
újjá\·álasztani, ahol azt az el
nökség kijelöli. 

A választások elól:észltése és 
lebonyolítása felelősségteljes, 
sokrétű munkát követel. Hely
telen Yo!na azonban, ha a szak
szervezeti tevékenység egyet
len része is hátrányt szenved
ne emiatt. Ellenkezőleg! A...."t 

a:: aktiL·l!ást, amely Hyenkor 
;elentkezik, a szakszerve.zeti 
tevékenység egészének javára 
l;ell kamatoztatni. A tagdíjbe
soro!ás után ez lesz a legkÖ
z�lebbi alkalom, amikor min
den szakszervezeti taggal sze
mé!yesen beszélnek a bizal
miak, szakszervezeti aktivis
ták. 

E z a személyes találkozás 
alkalmat ad arra, hogy a 

Yálasztott szervek közvetlenül 
tudomást szerezzenek a dolgo
zókat foglalkoztató kérdések
röl, kritikát halljanak kétéves 
rnunkájukról. A választásnak 
eló kell segíteni a vasút szá!lí
tási feladatainak teljesítését, a 
dolgozók kezdcményezó kész
ségének kibontakozását. a szak
szert:ezeti és üzemi demokrá
ria ért:ényesiLlését és k!terebé
lvesedését. 

A szakszervezeti demokrácia 
új megjelenési formája, hogy 
a választást megelőzően leg
alább egy hónappal taggyűlé
sen vagy aktívaülésen megvá
lasztják a jelölő bizottságot. s 
döntenek a választandó vezető
ség létszámáról. A ;elölő bi
zottsáunak egy hónap alatt al
kalma nyílik aTra, hogy közvé
leménykuta tás alapján azokat 
Javasolja megválasztásra, akik 
a dolgo;::6k bizalmát élvezik, 
eddigi munkájuk alapján mél
tóak a bizalomra. Jó alkalom 
lesz ez a sorozatos elbeszélge
tés annak felmérésére Is, hogy 
a tagság hogyan vélekedik a 
választott kollekth•a egésze és 
a vezetőségi tagok munkájá
ról 

A jelölő bizottságoknak arra 
k:ll törekedniük, hogy a tag
sag politikailag szilárd, veze
tésre alkalmas, a dolgozók ösz
szetételét tükröző vezetőséget 
Válasszon. Olyanok kerüljenek 
funkcióba, akik képesek, alkal
�asak a feladatok végrehajtá
iara, tekintélyük van a dolgo
zók, a társadalmi szervek és a 
11azdasá!7i vezetők elótt. Olyan 
vezetóségekre van szükség, 
amelyben a tagok kollektívan 
dolgoznak, munkájuk alapja a 
dolgozók igényeit, problémáit 
Ismerő és tükröző tevékenység. 

A jelölő bizottságok akkor 
dolgoznak helyesen, ha a 

l:'Unkában eddig Is helytálló 
tisztségviselők újraválasztását 
la\'asolják. Akik viszont nem 

feleltek meg a várakozásnak, 
azok helyett olyanok megvá
lasztását kezdeményezzék, aki
ket a legalkalmasabbnak tar
tanak a funkcióra. A jelöló bi
zottság és a tagság e1711üttes 
értékelésén és kölcsönös fele
lősségén is múlik, hogy az el
kavetkezendő két évben mi
lyen összetételú vezetóség áll a 
kotlektíva élén. A jelölő bi
zottság munkáját végső soron 
a taggyűlés hagyja jóvá, vagy 
veti el Amennyiben a jelölés 
találkozik a tagság véleményé
vel, úgy az új vezetőség a dol
gozók támogatását élvezve 
kezdhet munkához. 

A szakszervezeti szervek vá
lasztása csoportértekezleten, 
taggyűlésen, küldöttgyűlésen 
történik. Az előkészítés során 
arra kell törekedni, hogy a 
szerYezett dolgozók minél na
gyobb számban közve<tlenül ve� 
gyenek részt a vezetőségek vá
lasztásában. 

A vezetőségválasztó taggyű
lésnek két napirendi pontja 
lesz: 1. a beszámoló, 2. a vá
lasztás. A választásokkal egy 
időben adnak számot a vezető
ségek kétéves munkájukról, 
ezzel eleget téve beszámolási 
kötelezettségüknek. Akkor jár
nak el helyesen, ha már most 
gondolnak a beszámolók elké
szítésére. Nagyon fontos, hogy 
a számotadás a szakszervezeti 
munka egészét felölelje, s tük
Tözze a tagság véleménvét. 

Fordítsanak nagy figyelmet 
a munkahely gazdasági és 

szakszervezeti munkájának 
együttes értékelésére. Foglal
kozzanak a felsőb!:> szervek 
határozatainak érvényesülésé
vel, saját határozataik ered
ményességével, hiányosságá
val, a legutóbbi vezetőségvá
lasztó taggyűlésen fel vetett 
kérdések, problémák mikénti 
elintézésével 

Térjenek kí arra, hogyan se
gítették a gazdasági vezetőket, 
hogyan mozgósították a dolgo
zókat a gazdasági és a szak
szervezeti feladatok végrehaj
tására. Milyen előrehaladást 
értek el a vezetés színvonalá
nak emelésében, a kollektív 
munkában, a dolgozók közvet
len éTdekvédelmében. Szólja
nak a szervezeti életről, a 
szakszervezeti hatáskörük ér
vényesüléséről, a kollektív 
szerződésben foglaltak érvény
rejuttatásáról, vagy az ezzel 
kapcsolatos nehézségekről 

A legutóbbi választástól el
térően javasoljuk, hogy a be
számolót adó vezetőség teTjesz
szen hatáTozati javaslatot a 
taggyűlés elé. Ebben konkrétan 
fogalmazzák .meg az alapszer
vezet legfontosabb feladatait. 
A jó határozati javaslat hatá
rozattá emelve nagy segítséget 
nyújt az új vezetőségnek a 
munka megindításához, össze
gezi a tagság igényét a válasz
tott testület tevékenységét il
letően. A határozati ;avaslat 
akkor éri el a fenti célokat, ha 
a tagság véleményét, javasla
tát taTtalmazza. 

A választás előkészítésében 
és lebonyolításában 

egyetlen alapszervezet sem 
nélkülözheti a páTtszervezetek 
segítségét, irányítását. Szüksé
ges, hogy a pártszervezetek 
nyilvánltsák véleményüket a 
választott tisztségviselők mun
kájáról, segítsék a beszámoló� 
elké�zítését. A szakszervezeti 
bizottságok kérjék ezt a segít
séget a pártszervezetektől. 

1968, OKTOBER 15. 

AigynrJ! ,,árad" a kóolaj 

Két éve még 1420 vagon ola
jat szállítottak a finomítókhoz 
a szegedi olajmező központjá
ban levő Algyő állomásról. Az 
oiajmezó hozama azonban 
gyorsan növekedett és a múlt 
év szeptemberében már 503 va
gon kőolajat adtak fel Al
győn. 1967 végéig 250 ezer ton
na olaj továbbítására került soT 
innen. 

Az olajkitermelés az idén to
vább fokozódott és az elszállí
tott mennyiség augusztus vé
géig havi 1275 vagonra növeke
dett és 196§ végéig várhatóan 
félmillió tonna kőol,a.j elszállí
tására került sor Algyő állo
másról. 

Az olajszállítások további 
fejlesztését teszi lehetővé a 
m05t épülő új iparvágány és az 
olajállomás, melynek elkészü
l�e után Algyő állomás men
tesül az olajszerelvényektől. A 
kitermelő vállalat állomására 
futnak majd be az üres szerel
\"ények és közvetlenül onnan 
indulnak a rakott irányvona
tok. 

Az ünnepséget Szabó Béla, a 
szombathelyi vasútigazgatóság 
vez.etóje nyitotta meg. Tájé
koztatta a résztvevőket a 
munkálatok befejezéséről, az 
UJ létesítmény jelentőségé
ről, majd átadta a szót Rödö
nyi Károly miniszter-helyettes
nek. 

- A mai napon a vasút 
korszerúsítésének ismét ;elen
tős állomásához érkeztünk _;_ 
kezdte beszédét a miniszter
helyettes. - Az eÜész megye 
és Nyugat-Dunántúl vasúti 
közlekedését érintő koTszerú 
létesítményt adunk át Tendel
tetésének. A vasút műszaki 
fejlesztése ezen a vidéken 
nagybruJ érezteti majd hatását 
a fejlődő és iparosodó Zala
egerszeg térségében. Megszün
teti az árutovábbítás von!il
tottsá.gát és az utóbbi időben 
mind nehézkesebbé vált ösz
szekötő menete'k'kel történő 
elegyátállftásokat. Ez utóbbiak 

Zaia.szentiván-Kisfaludpusz
ta és Zaia.szentiván állomáso
kon igen sok kocsiácsorgást 
idéztek elő. 

A negyedik negyedévben 

, i 

Az új állomáson korszerú, dominó rendszerú biztosító be-
rendezés könnyíti a dolgozók munkáját. 

A miniszterhelyettes ezután 
eUSllllerését fejezte ki az új ál
lomás építésében részt vett 
válLalatoknak, s vasutaso.k
nak, majd így folytatta: 

- Zaia.szentiván új állomá
sának megnyitása csak egy Té
sze annak a múszaki fejleszté
si programnak, amelyet Zala 
megyében ezekben az évek
ben hajtunk végTe. A Szom
bathely-Nagykanizsa közötti 
fővonal Nagykanizsa-Egervár 
-Vasboldogasszony közötti 
szakaszán már befejezódött a 

vonal korszeTúsítése. A vágá
nyok mindenütt korszerű, he
gesztett hézag nélküli kivitel-

(Szabó 1\-Iihály felvétele) 

ben készültek. Az állomások 
vá,gányhosszának növekedésé
vel lehetővé vált a nagyter-he
lésú vonatok közlekedtetése. 
újudvaT, Gelse és Zalaszent
mihály-Pacsa állomások új, 
korszerű felvételi épületet 
kaptak. Számos helyen telje
sen új nyomvonalra került a 
pálya, megszüntettük a régi 
kissugarú íveket. E muniká..1< 
nyomán a régi mellékvonali 
vasút a rekonstrukció befejez
tével a mai követelményeknek 
megfelelő fővonali jelleget ölt. 

30 ntillió 129 ezer tonna árut kell elszállítani 
BELSŐ SZERVEZÉSI 1�TÉZKEDÉSEK - KEDVEZMÉNY A FUV AROZJATÓKNAK 

A miniszterhelyettes befeje
zésül a megye áruszállítási 
problémái\·al foglalkozott. El
mondotta, hogy Zalaszentiván 
és Zalaeqerszeg állomásokat 
körzetesítik, így az új létesít
mény nemcsak Zalaszentiván, 
hanem a környező községek 
szempontjából is na.gy jelen
tőséggel bír. 

Az ünnepi besz&l elhangzá
sa után kitüntetésb€-n része
sítették azokat a dolgozókat, 
akik kiemelkedő munkát Yé
ge7,!e a zalns,enth-áni új állo
más épít .ben. 

Szeptemberben 9 mU!ió 701 
ezer tonna árut szállitott a 
vasút. Ez az előirányzottnál 
707, a bázisértéknél pedig 
427 ezer tonnával kevesebb. 
Az előirányzott, illetve a bá
zishoz viszonyított elmaradás 
oka többek között az is, hogy 
a szállítófelek 7068 kocsit le
mondtak. Ez a kocsimennyi
ség 19,9 tonna átlagos kocsi
kihasználással számolva több 
mint 140 ezer tonnát jelent. 

Az őszi forgalom első hó
napjában lényegesen egyen
lőtlenebbül alakultak a vas
úti szállítások, mint koráb
ban. A fuvaroztató vállala
toknál bevezetett munkaidő
csökkentés miatt 

a hétvégi munkaszüneti 
napokon kevesebb kocsit 

raknak be és kl, 
emiatt a hét többi napján a 
vasút nem tudja igényeiket a 
kívánt időben és mértékben 
kielégíteni. 

A l\IA V Vezérigazgatósága 
a hónap elején felhívással 
fordult a fuvaroztatókhoz: 
saját érdekükben is növeljék 
a i:asúti kocsik hét végi be-, 
illetve kiTakását. 

A hét végi rakodások nö
velése érdekében belső szer
vezési intézkedések is történ
tek. Ezenkívül a fuvarozta
tóknak kedvezményeket nyújt 
- anyagi ösztönzőkön keresz
tül - a vasút rakodásának 
növelésére. Ilyen ösztönzés az, 
hogy a feladásnál mentesség 
alkalmazható és az is, hogy 
munkaszüneti napokon a fel
adási iTánvvonati prémiumot, 
valamint az átvevői (leadási) 
jutalmat a duplájáTa emelték. 

A bevezetést követő októ
ber eleji első hét eredményei 
azt mutatják, hogy a szállító 
felek még nem ismerték elég
gé ezeket a kedvezményeket 
és nem éltek a lehetőségek
keL 

örvendetes, hogy a vasút 
belső intézkedései nyomán -
a rendkívül nagy nehézsé
gek ellenére is - javulás 
mutatkozik az áruszállításnál. 
Az október 8-lki 

1'7 123 kocsi megrakásAval 
a vasút elérle az ez évi 
legjobb berakási teljesít-

ményét. 
Október 1-8-ig a vasút mind 
a berakási, mind pedig a szál-

lítási tonnaterYét teljesítette. 
A bázishoz viszonyítva to

vábbra is csökkenő tenden
ciát mutat néhány tömegáru 
- szén, kő, kavics - �zállí
tása, ugyanakkor emelkedik 
a cementszállítás tonnameny
nyisége. Az áruösszetétel ilyen 
változása mellett nagy problé
mát okoz a fedett kocsis áTuk 
szállítása iTánt fokozódó 
igény. A raksúlyos tömegáruk 
arányának csökkenését a vas
út a kocsik jobb kihasználá
sával Igyekszik ellensúlyozni. 
Szeptemberben 19,95 tonna 
átlagos kihasználással a bá
zisnál 0,71 tonnával kedve
zőbb eredmény született. En
nek eredményeként 

mintegy 15 ezer kocsi 
megrakását takarítottuk 

meg. 
Az egy kocsira eső statikus 
terhelést legnagyobb méTték
ben a pécsi igazgatóság nö
velte. 

Szeptemberben a tehervo
natok menetrendszerűsége to

áramlás és a vonatközlekedé
si terv gépi úton történő elő
álli tásához. 

A nemzetközi teherforga
lomban októbeT l-től egysége
sen 12 számjeggyel ellátott 
kocsik közlekednek. Ezzel 
kapcsolatban a szükséges sta
tisztikai és szervezési intéz
kedéseket megtették, figye
lembe véve az iránypont
rendszer és a gépesített adat
feldolgozás követelményeit. 

A vasútnak a negyedik ne
gyedévben a teTv szeTint 30 

mi!lió 129 ezer tonna áTut 
kell elszállítania, többet, mint 
bármikor eddig a vasút tÖTté
netében elszállított. Az Időjá
rás nyilvánvalóan kedvezőtle
nebb lesz, mint napjainkban. 
A nappalok rövidülése, a kö
dös, párás, esős időjárás to
vább fokozza a vasutasok erő
feszítéseit. A vasút vezetői 
bíznak abban, hogy az objek
tív nehézségek ellenére a dol
gozók mindent megtesznek a 
szállítási tervek minél kedve
zőbb teljesítése érdekében. 

(vf) 

lkerhf dmérleg 

határidő előtt 
Békéscsabán a XV-ös pálya

mesteri szakasz dolgozói több 
mint egymillió forint értékű 
mwt!<a határidő előtti teljesíté
sét vállalták a Kommunisták 
Magyarországi Pártja megala
kulásának 50. évfordulója tisz
teletére. 

Felajánlásuk döntő részét 
már teljesítették. Lökösháza 
állomáson szeptember 30-a he
lyett szeptember 15-én adtak át 
rendeltetésének egy 920 ezer 
forint értékű hidmérleget. Most 
ugyancsak Lökösházán, az új 
biztosítóberendezés felszerelé
sével kapcsolatos előmunkála
tokat végzik és megkezdték egy 
háromszobás lakóház alapozá
sát. 

B. Gy. 
vább romlott. a bázishoz ké- i-------------------------
pest 8 százalékkal kedvezőtle
nebb. Kétségtelen, hogy a ceg
lédi vonal villamosítása visz
szavetette a budapesti igaz
gatóság ilyen vonatkozású 
eTedményeit; azonban a 15 

százalékos Tomlás nem indo
kolt. A debreceni igazgatóság 
kivételével - mely növelte is 
teljesítményét - kisebb-na
gyobb mértékben a többi igaz
gatóság eredménye szintén 
alatta maradt a bázis telje
sítményének. 

Az elszállított utasok száma 
34,6 millió volt, a bázisérték
nél 0,2 százalékkal, az elő
irányzatnál pedig 1 százalék
kal kevesebb. A személyszál
lító vonatok menetrendszeTin
ti közlekedése 96,45 százalék 
volt, ami a báziséTtéknél 1 

százalékkal kedvezőbb, 
Napjainkban a nagy 6szl 

szállítások közepette - meg
felelő előkészítés után -

az egész vasúti hálóza
ton bevezették az Irány• 

pont rendszeri. 
A rendszer bevezetésének cél
ja az, hogy meggyorsuljon az 
elegyrendezés, a vonatképzés 
és az elegytovábbítás, a ko
rábbiaknál megfelelőbb ala
pot teremtsenek az elegy-

Munkásmozgalmi veterántalálkozó 
a Vasúti Főosztályon 

A MÁV Vezérigazgatósága 
október 3-án baráti találkozó
ra hívta meg azt a 78 idős 
vasutas veteránt - a „Szocia
lista hazáért" érdemrend tu
lajdonosait -, akik négy-öt 
évtizede vesznek részt a mun
kásmozgalomban. Közülük 
többen a KMP megalakulása 
óta tagjai pártunknak, sokan 
pedig részvevői voltak a Ta
nácsk.öztáTsaság dicsőséges 
harcainak. 

Imre József lakatos 1927 óta 
vesz részt a munkásmozga
lomban, 1938 óta tagja pár
tunknak. 0 mint partizán har
colt a II. világháború alatt a 
német elnyomók ellen. 1956-
ban ismét fegyvert fogott a 

pártház védelmében. 

Meggyes TiboT már 20 éves 
korában vöröskatona volt, 
1944-ben Internálták, majd el
hurcolták. 

Lehetne tovább sorolni a 
névsort, hisze� mind a 78-an 
hasonló életutat jártak be. 
Most már valamennyien 
nyugdíjasok, de mindegyik
nek van társadalmi munkája, 
hiszen anélkül számukra az 
élet elképzelhetetlen. 

Az idős veteránok közül so
kan már botra támaszkodnak, 
többen csak feleségük kísére
tében vállalkozhattak az út
ra. Babinszki AndTás 1906 óta 
MA V alkalmazott. A Tanács
köztársaság idején MonoTon 
volt a diTektórium tagja, ezéTt 
ötévi börtönTe ítélték. Az el
lenforradalom éveiben az Idős 
veterán mégis részt vett 
párt újjászervezésében. 

A találkozón Harmati Sán,. a dor vezérigazgató-helyettes köszöntötte az idős veteránokat, kiemelte, hogy harcos élet�tjuk, kommunista magatart: :uk példaképül szolgál a mostani és a jövő generációk előtt. 

BognáT Lajos, volt debrece
ni vonatfékezó végigjárta a 
börtönöket és internálótábo
rokat és mindvégig töretlenül 
hG maradt a marxizmus esz
méjéhez. (b. 1.) 
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Napirenden : 

a csökkent munkaképességű 
vasutasok helyzete 

Október 4-én ülést tartott a szakszervezet elnöksége 
A szaksrervezet elnöksége 

október 4-én ülést tartott. El
sőként a csökkent munkaké
pességű dolgozók helyzetének 
rendezéséről szóló jelentést 
tárgyalta. A jelentés alapgon
dolata : a csökkent munkaké
pességű dolgozól:ról való gon
doskodás fontos társadalmi és 
népgazdasági feladat. A ró
luk való gondoskodás célja: 
szociális helyzetük rendezése, 
annak biztosítása, hogy teljes 
értékű tagjai lehessenek a tár
sadalomnak. Részükre olyan 
munkakörülményeket kell biz
tosítani, ahol teljes értékű 
munka elvégzésére képesek, 
egészségük további romlása 
nélkül. 

Az elnökség határozata ér
telmében kiadandó utasítás 
szerint a vasút területén csök
kent munkaképességűnelc azt 
kell tekinteni., aki a vasútnál 
bármilyen oknál fogva bekö
vetkezett egészségromlás miatt 
- o!'vosi vélemény alapján -
eredeti munkakörében teljes 
értékű munka végzésére tartó
san alkalmatlan, s emiatt ala
csonyabb munkabérrel járó 
munkakörben foglalkoztatható. 

Az elnökség határozata le
szögezi, hogy az 1969. évi mun
kaügyi és pénzügyi tervekben 
biztosítani kell a csökkent 
munkaképességű dolgozók tör-
1.•ényes rendeletek előírta fog
lalkoztatásának feltételeit. Az 
ilyen dolgozókat foglalkoztató 

szervezett munkahelyre szállí- elnökség, hogy tanácsi fedezet
tása nincs tervbe véve, és a ból épülő intézményekhez 
munkahelyre gyalog, vagy sa- adandó hozzájárulással bizto
ját kerékpáron jutnak el, 1969. sftsanak férőhelyet vasutas
január 1-től közlekedési díj gyermekek részére. Feladatul 
térítésben keli részesíteni a szabta a bölcsődék és napközi 
dolgozókat. otthonok dolgozói között meg-

Az ülésen a pénzügyi szak- levő bérfeszültség feloldását. 
osztály vezetője beszámolt a Az elnökségi ülés napirend
vasút 1968 első félévi nyeresé- jén szerepelt a Yontatási szol
gének alakulásáról és az azt gálat dolgozóinak helyzetéről, 
befolyásoló tényezőkről. Az el- élet- és munkakörülményei 
nökség a tájékoztatást tudo�· alakul.1sáról szóló jelentés. Er
másul vette. ről lapunk következő sz:ímá-

A következő napirendi pont ban részletesen beszámolunk. 
a gyermekintézmények helyze- A központi vezetőség osztá
téről, a továbbfejlesztés !ebe- lyai az elnökség elé terjesztet
tőségéról előterjesztett jelentés ték a VII. kongresszus óta 
volt. Az elnökség leszögezte, végzett munkáról szóló jelen
hogy a vasutas bölcsődék és tést. Elfogadás után az elnök
napltözi otthonok fontos szo- ség úgy határozott, hogy a be
ciális létesítmények, és mint a számolót a központi vezetőség 
béren kívüli juttatás kategó- elé kell terjeszteni, s azt kö
riájába tartozók, a dolgozók vetően arról a szakszervezeti 
szociális helyzete szempontjá- tagságot tájékoztatni kell. 
bői igen jelentősek. Végezetül az alapszervezeti 

A vasút területén jelenleg 7 választásokra vonatkozó irány
bölcsőde 379 és 14 napközi elvekről tárgyalt az elnökség. 
otthon 1085 férőhellyel műkö- A határozat szerint 1969. ja
di1c. Ezenkívül több száz vas- nuár 15 és március 15 között 
utas szülő gyermeke nyer el- újjá kell választani a bizal
helyezést tanácsi kezelésben mialcat, műhely- és osztá!y
levő gyermekintézményben. bizottságokat, a szakszerve-

Az elnök..ség úgy határozott, zetí bizottságokat, számvizsgá
hogy törekedni kell az intéz- ló bizottságokat, a társadalom
mények megfelelő szintű fenn- biztosítási tanácsokat, a ke,-es
tartására. Újonnan alakuló kedelmi társadalmi e!Zenőrö
vasutas lakótelepen a későb- ket, a társadalmi b!rósáqok 
biek során lehetőséget kell biz• tagjait, valamint a GYSEV 
tosítani bölcsődék, óvodák épí- vállalati szakszervezeti taná
tésére. Járható útnalt tartja az csát. 

műhelyek felállítása mellett, 1-------------------------
meg kell könnyíteni számukra 
a szakvizsgák megszerzését. 

Elfogadta az elnökség az 
építési és pályafenntartási 
szakszolgálat dolgozóinak a 
munkahelyre, illetve a szállás
helyre történő szállításával 
kapcsolatos intézkedésekre vo
natkozó előterjesztést. Esze
rint valamennyi gépesített, 
mozgó pályamesteri szakaszt 
folyamatosan el kell látni 60 
km/óra sebességgel közlekedő 
vontatóval, amely személyszál
lításra és anyagmozgatásra 
egyaránt alkalmas. A vonta
tókhoz egy-két darab személy
szállító kocsit kell biztosítani .  

A pályafenntartási főnöksé
gek részére terepjárásra is al
kalmas, 5 tonnás közúti teher
gépkocsit kell beszerezni. A 
szállítóeszközök beszerzéséig, 
illetve azokon a nyílt vonallal 
rendelkező pályamesteri sza
kaszokon, ahol a dolgozók 

HAJ NAL BAN 

._ Dieselesitlk a vasutat és a kartárs még mindig ilyen 
elavult módon udvarol? (Pusztai Pál rajza) 

Az egység 

élenjáró katonája 

A néphadsereit egyik alaku
latától levél és fénykép érke
zett a Debreceni Jármújavító 
Üzem igazgatóságához. 

„Orömmel értesitjiik Onöket 
- írja az alah-ulat parancsno
ka -, hogy Cérna Mihály őrve
zetó, aki az üzemiikben dolgo
wtt, becsülettel teljesíti felada
tát a kiképzésben, a politikai
és társadalmi munkában. Kivá
ló munlcája elismeréséüi az 
1961-68-as kiképzési évben el
nyerte az egység élenjáró kato
nája címet, amely a soníl!o
mány részére a megtisztelő ki
tüntetések egyike. Köszönetün
lcet fejezzülc lei Önöknek, hogy 
ilyen nagyszerű embert ktíld.tek 
a Magyar Néphadseregbe." 

Cérna Mihály hegesztő i pari 
tanulóként kezdte az üzemben, 
1964-ben. Már tanuló korában 
KISZ-tag lett, és a szakmun
kás vizsga letétele után nyom
ban bekapcsolódott a szocialis
ta brigád mozgalomba. Az el
ismerő sorokat nagy örömmel 
fogadták az üzemben. A szocia
llsta brigád, amely ma is tag
jának tekinti, várja az alkal
mat, hogy személyesen gratu
lálhasson a ki váló fiatal őrve
zetőne.k. 

v. J. 

Készül az új kollektív szerződés 
A jelenleg hatályos kollektív szerződést átmeneti., kí

sérleti jellegunek tekintettük, s úgy foglalkozlUnk vele az 
alkalmazás során, hogy tapasztalatait az ÚJ megköt.ésénel 
hasznosítani fogjuk. 

A MA v 1968. évi kollektív s,;erződésének tapasztalatait 
szalcszervezetünk elnöksége és a központi vezetőség szep
temberi ülésén megvitatta. A tapasztalatok ismeretében - a 
munkaügyi miniszter és a SZOT együttes rendelete, illetv� 
irányelvei alapján az illetékesek már hozzáfogtal; a két évre 
szóló 1969/70. évi MAV kollelctiv szerződés eLökészitéséhez. 

Az előkészületi munkákhoz lényegesen több idó áll a 
szabályalkotók rendelkezésére, mint 1967-ben, így több le

hetőség kínálkozik az alkotói kollelaíva. kiszélesítésére és " 
koltektív szerződés tervezetének széles körú alapos megvi
tatására. :f:ppen ezért a korábbinál nagyobb kollektíva ké
szíti elő. Az igazgatóságok és a területi bizottságok, vala
mint a KISZ képviselői, a munka elkezdését/JJ részt vesznek 
az előkészítő munkában, s önállóan - a dolgozók eddigi 
javaslatainak és a gazdasági lehetőségek ismeretében - fej. 
tik ki alkotó tevékenységüket. 

A múlt évben jdő hiányában, kevés lehetőség volt ar. 
ra, hogy széles körben megvitassák a kollektív szerzódés 
tervezetét. Közrejátszott ebben az is, hogy későn hirdették 
ki a központi jogszabályokat, s alig használták ki a hely! 
vitalehetőségek egyébként is nagyon szoros határidejét: 
Most korábban elkezdődtek az előkészületi munkák és sok• 
1"11 több idő áll rendelkezésre a tervezet nyilvános vitájá• 
hoz is. 

Előzetes számítások szerint az új kollektfo szerződé1 
tervezetét november elsó napjaiban megkapják a szolgála• 
ti főnökségek, közép• és alapszervezetek, valamint a mú
helybizottságok. December végéig mintegy két hónap áll 
ren<l<>lkezésre a tervezet tanulmányozására és megvitatásá
ra. Minden szoli!á1ati főnökségen mel? kel! keresni a leh,.+ó-
ségeket ahhoz. hol?V a doleozók megismerjék a tervezetet; 
és elmondhas'\ák róla véleménvüket. A termelPsí tanác.sko
záson is módot kell adni a véleméntJPk. 1avaslatok n11i11·á
nos kifeité.séhez. Az elhanezottakra lehet_ó1eg a v!t.a �orán; 
voS'V késóbb - eset1�1? írásban - kell válas:,;t R<l'li. Ezen
kívül a javaslatokat ös.«.zegyújt\re, a kol1ektív s-i:erzóM�t szö� 
veeező bizottsá!!hriz kel! maid továbbítani. A toná<'•kozáso• 
kat novemb<>r máso<lik felére és decemberre kell iJteme2111: 
s azokra céls?erú közép•�ervi, vaS'V központi vitavezető 
részvételét kémi a vezető szervektől. 

Dt'. Canka József 

Székesf eh érv ár állomáson 
íclkészültek az új oktatási éne 

Székesfehérvár állomás szak
szervezeti bizotts,\gának irodá
jában beszélgetünk Varga 
László szb-titkárral. Az abla
kon át, az állomás előtti térre 
látni, ahová egymásután ér
keznek a diákokat szállító 
autóbuszok. A tér fái is jelzik 
az őszt. S természetesnek tűnt, 
hogy az szb-titkál: előtt is az 
oktatásról szóló intézkedési 
terv található. Éppen azért 
kopogtattunk be hozzá, hogy 
megtudjuk: hogyan Mszült fel 
Székesfehérvár állomás szak
szervezeti bizottsága az új ok
tatási évre? 

Elötérben 
a szakmai képzés 

:;._ Előbb talán az elmúlt év
ről néhány szót - kezdte tá-

jékoztatását Varga László. -
Elmondhatom, hogy eredmé
nyes évet zártunk. Befejező
dött a vonatvezető, és kezelői 
tanfolyam, amelyen 19-en 
vizsgáztak. A jegyvizsgálók 
tanfolyamát nők végeztélc. 
Legtöbbjük kezelő volt, 
így ezen a tanfolya-
mon kellett megtanulniok a 
vasút alapjait, s a szakmájuk
hoz, munkájukhoz szükséges 
összes teendőket. 

- A szakmai tanfolyamokat 
az idén is megrendezzük. A 
szocialista brigádokban is 
szép számmal vannak, akik 
állandóan tanulnak, s hogy 
mi is lássuk a fejlődésben el
ért eredményüket, az elkövet
kező időben érdekes vetélke
dőt rendezünk számukra. 

Vetélkedő ország lettünk, 
nálunk mindenki vetélkedik 

lv''ll\oNl>l"V\AIV'll\o'\l\>l"\J\AIV\/\,'\l\,V\AIV\/\,'\l\,VV\IV\l\,'\l\,VV\IV\l\,'\I\Nl,'l,"-"""'""""'""'""'""'""'.-v,1A,M.,.._.'\I\.Nl>l"V\AIVV\,""1>1"\JYIIV""'""""'< valamiben. Székesfehérvár ál
lomás 21 szocialista brigádja 

130-140 olyan doloozója van 
az állomásnalz, ai.ilc eddig még 
nem végeztél. el az általános 
ísl.ola 8 osztályát. S ahogy 
múlnak az évek, egyre keve
sebben jelentkeznek. Ma már 
ott tartanak. hogy hiába a rá
beszélés, nagyon kevesen van
nak, akik legalább az alaptu
d:íst, a 8 á \talánost meg alrnr
já1t szerezni. Most a szakszer
vezeti bizottság elsősorban 
azokat ösztönzi a hiánvzó isko
la elvégzésére, akik már a ha
todik. hetedik osztályt is el
vé�ezték, s az utolsó nekifutás 
előtt állnak. A többség, aki ki
marad, aki nem tud részt ven
ni az oktatásban vidéki, nehéz 
szolgálattal megterhelt ember. 
Az elmúlt évek oktatási sta
tisztikájából azért ide kíván
kozik egy szám : az állomáson 
70-en végezték el az általános 
iskola 8. osztályát. 

Feri bácsi pirosbetűs ünnepe 
Rétfalvi Ferenc, szakszerve

zetünk idős aktivistája piros
betűs ünnepként tartja szá
mon szeptember 27-ét. Való
ban nagy nap, ünnep volt szá
mára. A Parlament Munkácsy
termében 70. születésnapja al
kalmából ekkor vette át a 
Munkaérdemrend ezüst foko
zatát az Elnöki Tanács elnöké
tóL 

Amikor lapunk olvasói ne
vében mi is gratuláltunk a 
komáromi vasutasok népszerű 
Feri bácsijának, megragadtuk 
az alkalmat, hogy munkájáról 
és tapasztalatairól is beszél
gessünk vele. 

A vasíít a hobbyja 
- P'elnabadulásunk eszte-n,• 

dejétől kezdve 1959-ig, amikor 
nyugdíjba mentem, Komárom 
állomás függetlenített szak
szervezeti titkára voltam. 
Nemrég egy újságiróval be
szélgettem - jegyezt� meg 
Rétfalvi Ferenc. - Arról kér
dezett, hogy mi a hobbym? 
Csak ennyit mondtam neki: ii 
vasút, ha ezt annak lehet ne
vezni • . .  

Valóban, am!óta Feri bácsi 
nyugdíjba ment, ha csak nem 
utazik ki valamerre, minden 
nap ott van Komárom állomá
son. De miért utazik kl a 
nyugdíjas? 

- A szakszervezeti bizott
ságokat patronálom :f:szak
Dunántúlon - mondta és hoz
zátette: - Szakszervezetünk 
társadalmi aktivistá;aként dol
gozom. amióta nyugdíjba men
tem. Rendszeresen járok Ta-

tabánya-Felsóre, Győrbe, Pá
pára és még sok más állomás
ra, szolgálati helyre. Az alaP
szervezetek patronálása rend
szeres munkát kíván. 

- Elégedett-e a patronált 
alapszervezetek munkájával? 
- kérdeztük tapasztalatairól. 

- Mindenütt tapasztalható a 
fejlődés, hiszen az új mecha
nizmussal megnövekedett 
szakszervezetünk alapszerve
zeteinelt hatásköre is. Szak• 
szeroezeti bizottságaink örven
detesen mindenütt többet fog
lalkoznak az érdekvédelmi 
feladatokkal és munkájuk kö
zéppontjában ii dolgozókról 
való fokozott gondoskodás áll. 
Ahol problémák vannak, az 
rendszerint ii koITektiv veze
tés hiányábói adódil:. Nem jó, 
ha a szakszervezeti bizottság
nak csak egy-két tagja dolgo
zik. Szerintem ezért rendkí
vi.i l jelentős a megfelelő káde
rek kiválasztása. 

Szívvel-lélekkel 
:... Hogyan érti ezt? 
- úgy, hogy csak olyan 

vasutas dolgozókat javasoljunk 
és válasszunk a szakszervezeti 
bizottságokba, akik szívvel
lélekkel vállalják is ii köz/5s
ségi munkát. Ez, bármilyenek 
a körülmények, mindenképpen 
kisebb-nagyobb áldozattal jár. 
Mit ér, ha ,,alaki csak a tiszt
sé'-!et vállalja, a munkától hú
zódozik? Szerencsére nálunk 
ma már csak szórványosan ta
pasztalható ilyen ldei:(en.kedés 
a társadalmi munkától, de 
azért nem árt, ha a követke-

ző választás alkalmával felfi
gyelünk erre. 

- Különösen fontos - foly
tatta a tapasztalt aktivista -, 
hogy mindenütt többet foglal
kozzunk a bizalmiakkal is, 
jobban segítsük őket. Gyakran 
tapasztalom, hogy egyik-másilc 
alapszervezetünknél nem ké
rik a bizalmuzk véleményét, ha 
a tagságot érintő kérdésekről 
kell dönteni. Igy nem csoda, 
ha a bizalmi úgy érzi, hogy 
csak a bélyegárusítás tartozik 
rá . • . Még az is előfordul, 
hogy némelyík szolgálati veze
tő a szakszervezeti bizottság 
helyes javaslataival, jogos ész
revételeivel a főnöki hatáskör 
súlyát állítja szembe. Nem jó 
módszer e7. Sok helyen ezért 
nehezebb feltárni a hiányossá
gokat. örvendetes, hogy szak
szervezeti bizottságaink és kü
lönösen a titkárok többsé!?e 
eredményes és jó munkájával 
vívta ki és erősíti napról nap
ra tekintélyét a gazdasági ve
zetés előtt. 

- Milyen tanácsot adhat a 
veterán szakszervezeti akti
vista a ténylegeseknek, a fia
taloknak? 

Fiatalos lendülettel 
= Sok év tapasztala.ta tanf� 

tott meg arra, hogy a mozgal
mi munkához türelem kell -
válaszolta Rétfalvi Ferenc. -
Csalc Titkán fordul elő, hog11 a 
meggyőzés, a nevelőmunlea 
gyors eredményre t1ezet. Az 
emberek érzékenyek és erre is 
tekintettel kell lennünk. A szí
vós nevelómunka mellett a 

szakszervezeti aktivisták bát
rabban lépjenek fel a dolgo
zók érdekeit sértő intézkedés 
ellen, ha ilyet tapasztalnak. 

is örömmel fogadta a szak
szervezeti bizottság kezdemé
nyezését. A szalcmai vetélkedőt 
november végén rendezik meg. 
úgy tervezik, hogy a brigádok 
maguk választják ki verseny
zőiket. A részvevőknek össze
sen 60 kérdésre - 20 forgal
mi, 20 kereskedelmi és 20 po
litikai kérdés - kell majd a 
vetélkedő során vála�zolniok. 

S a jutalom? Varga László 
örömmel mondja: 

- A vetélkedő első helye
zett;e kéthetes jutalomüdülés
ben részesül, többen kapnak 
még jutalomszabadságot, s ér
tékes könyvajándékot. 

Gyifr érdeklödés 

Szembe kell nézni a nehéz 
kérdésekkel is. Körülbelül 

Saját elöadókhal 

Az elmúlt évhez hasonlóan 
az idén is két politikai iskolát 
indítanak. A „Társadalmunk 
időszerű kérdéseí" tanfolvam• 
ra 38-an jelentkeztek. A ·rész
vétellel általában elégedettek. 
Hogy néhányan nem tudnak 
minden előadáson mpgjelenni, 
abban a szolgálat játszik köz
re. A s�a kszervezeti bizottság 
saját előadókkal szervezi meg 
a két tanfolyamot. 

Távolabbi célkitűzése az 
szb-nek az aktívák to,,ábbkép
zése. Hat előadásból álló so
rozatot indítanak az alaps:,;ervi 
választások után. A téli hóna
pokban közel 90 aktíva okta
tását tervezik. 

(-ács) 

A 70 éves Rétfalvi P-erenc 
ma is fiatalos lendülettel dol
gozik. Erről tanúskodik, hogy 
nemcsak szakszervezetünk ak
tivistája, hanem Komáromban 
a szakmaközi bizottság titkára 
is. Amint elmondta, legjobban 
annak örül, hogy a komáromi 
vasutasok ma is éppen olyan 
bizalommal fordulnak hozzá a 
legkülönfélébb problémáikka 1, 
mint amikor szb-titkár volt. És 
Feri bácsi ugyanolyan szorga
lommal és lgvekezettel segít, 
intézkedik, utánajár, mint an
nak idején tette. 

A müvef ődési ház höviteUe programját 

Hogyan győzi ezt így, het
venévesen? 

A munkaidő csökkentése óta 
a szórakozásra is több idejük 
jut a dunakeszi ;,írmújavitó 
dolgozóinak. A szakszervezeti 
bizottság kezdeményezésére 
ezért a nyár folyamán az iizem 
múvelődési háza bővítette 
prog·ramját. 

Térzenét, mú.<;,oros esteket, 
hajókirándulásokat szerveztek. 
Meghosszabbították a könyvtár 
nyitvatartási idejét, új művek 
beszerzésével gazdag! tották ál
lományát. 

Most az őszi évad újdonsá
- Szeretem az embereket, a gaként filmklubot szerveztek 

vasutasokat és mindig sok volt Dunakeszin. A tagsági igazol
a dolgom. úgy is mondhatom, ványt, amelyért havonta 10 fo
�ogy nem volt idő71!, hogy az rintot kell fizetrti. minte�v 
oregségre gondol3ak .  . • négyszázan igényelték, több mondta mosolyogva a veterán hely pedig nincs í!' a nagyteaktivista. (remben. A klub magyar filmek Lőrincz János (vetítésével kezdi programját, 

ezt egy német filmsorozat, 
majd egy tucatnyi világszerte 
sikert aratott fiun bemutatásá• 
ra kerül sor. 

BUCSUZAS 45 EV UTAN 
Negyvenöt évi szolgálat után 

ment nyújdíjba idős Torma Er
nő pályamester, a Bp. Józ.•ef• 
városi Pályafenntartási Főnök• 
ség dolgozója. Az idős vasutast, 
aki elnyerte a Munka i,:rdern• 
ére-m és a KiYáló Vasutas ki
tüntetéseket. három.�zor jutal
mazták Kiváló Dolgozó jel
vénnyel és kiváló újító is volt; 
október 4-én meleg szeretettel 
búcsúztatták munkatársai. 
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Csáeslorgalo1n 

a főváros éléskamrájában 
A törökszentmiklósi vasutasok 
méltó partnerei az üzemeknek, 

termelőszövetkezeteknek Látogatás a nagyvásárle/epi vasúti kirendeltségen 
Melyik fejpályaudvarunk 

forgalma veheti fel a versenyt 
azzal, amelyik a csepeli sza
badkikötó szomszédságában 
található? A NagyvásáTtelep 
forgalma, úgy tűnt, vet1:_kszi_k 
G Keleti pal11audvar nyuzsge
,ével is. Igaz, utasok helyett 
itt gyümölcs és zöldségféle 
áradatát láthatja a szemlélódó, 
de a magasított peronokon, 
melyekhez a rakodó csonkavá
gányok vezetnek, valósággal 
nyüzsög a rengeteg elektromos 
targonca. Ládák, ládák minde• 
nütt, megrakva szólóvel, almá
val, répával, ömlesztve érke
zik a káposzta és megkezdő
dött már a burgonyaszállit
mányok befutása is. 

Kevés a kocsirendezo 
- Ke1:és az emberűnl-; 

l)ana<;zolta Pilisi Ferenc állo
m.Jslónök. - Jelenleg állom.asunk 48 kocsfrcndezójc kö
=•I 17 lllány:lk. Várjuk az új felvételeseket, de hiába. Sajnos 
5a'll az anyagiak szempontjá
ból, sem a munkakörülményeket tekintve nem lehetünk 
:ersenytársaí a körnvékbeli uzemeknek. Rendczöpó.lyaudva�u nkon 38 t'asutas do!gozó-11<1...: kellene egy turban s:olgálatot teljesltenl, de ma például t�ak 17-en dolgoznak é közülük mindössze hat a kocsirendező. Az éj�zaka a nálunk dolgozó n<égy l\IH-es Diescl-mozdonn,·a1 öt kocsirendezönk dol�ozott. lg".. nem csoda, hog-_,r csak 1+1 fos „csa;:,ataink" l)(;nnal:, amikor az utasltás rzennti előírás 1+J, 1+4 fó lenne. 

Most, az 6szi csúcsforgalom 
idószakában 400 teherautóval 
dolgozik a Zöldért Vállalat. 
Ellátják a budapesti üzleteket 
és nagymennyiségű árut hor
danak a fóváros éléskamrái-
ba: a budafoki pincékbe, az 
Anna-hegyre, Soroksárra és 
más helyekre. 

Nehéz a dolguk 

Ezekben a hetekben k!ilönösen a nagyobb rendezópályaudvarokon alaposan megnöve
kedtek a feladatok. Szinte egymást követik az érkező és induló teherszerelvények. A ké
pen Líthat-0 szerelvény Js indulásra vár. hogy rakományát eljuttassa a célállomásra. 

(llemzó Károly feh·étele) 

Elkészült a TBÉF új központi székháza 
Két- és négyszemélyes irodák - Tágas étterem 

Még állványerdó övezi az 
épületet, gyors ütemben foly
nak a burkolási munkálatok, 
belül azonban már minden ra
gyog, a szobákban kellemes 
meleg van. Tizennégy eszten
dei fennállása után végre iga
zi otthonra talált a MAV Táv
közlő és Biztosítóberendezési 
E:pítési Főnökség. 

zel a feladattal párhuzamosan 
a szolnoki rekonstrukció\"al 
kapcsolatos távközlési é9 biz
tosítóberendezési munkálato
kat is elvégezzük. 

Mindez bizonyítja, hogy 
nagy szükségük volt az 5 és 
fél milliós költ.siéggel megépí
tett új székházra. Az eddigi 
hat telephely most már végre 
három telephelyre csökkent. 
Könnyebb lett a központi irá
nyítómunka és a műszaki gaz
dasá,gi munka összehangolása. 

dezet megvan rá. Ezzel a mun
kások egyrészének eddig nehe
zen megoldható szállásprob
lémáján tudnánk enyhíteni. 
Nagyobb lehetőség nyílna a 
tervszerú oktatási munkára és 
a kulturális célokat szolgáló 
új helyiségek adnának lehetó
séget majd a dolgo7.ók barát
kozására, klubéletére ..• 

Nagyon fontos fejezetéhez ér
:kezett el az új székház átadá
sával a TBll:F. 

:&faros László 

- Városunk nagyobb (1.ze.; 
mei már áttértek az új mun
karendre. A Barnevál és a 
Finommechanikai Vállalat ed
dig nagyon jól oldotta meg a 
szállítási problémákat. Ezekre 
a napokra ugyanis rendszere• 
sen rakodóbrigádokat állítot
tak munkába, igy biztosították 
és biztosítják ma is a folya
matos munkát. Ezt a jó mód� 
szert szeretnénk bevezettetni a 
többi vállalatoknál is. 

Körzetesítés előtt 

- Eddig csak a szállításra 
váró anyagokról beszéltünk é8 
nem esett szó a leadási külde
ményekról, pedig Törökszent
miklóson ez is jelentős 
folytatta az állomásfónök. -
Városun/.; a szállítás szempont
jából körzetesítés elótt áll. De 
ehhez fel kell újítani az uta
kat, s járható földutakat ki
építeni a tanyákhoz. Vagon
számra érkeznek állomásunT-;
ra az építő-, útburkoló anya
gok. :E:s jönnek a gépek, a be
rendezések, a kooperációs ter
mékek és nyersanyagok a tö
rökszentmiklósi gyárakba, üze
mekbe, termelószövetkezetek
be. Ezeknek elszállítása is 
mindig sürgós feladat. 

Bene Lajos 12 éve dolgozilt 
az állomáson. Vezetése alatt a 
kollektíva nyolcszor érdemelte 
ki az élüzem címet. A vasuta
sok ebben is méltó partnerei 
tudtak lenni a város üzemei
nek és a milliomos termeló
szövetkezetek dolgozóinak. 

Molát Ferenc 

Hogyan érvényesül 

az anyagi ösztönzés 
A népgazd,aság minden te

rületén, 4lY a vasútnál is az 
anyagi ösztönzésnek alap\·etó 
feladata, hogy a doJgoz<'.xkat 
serkentse a jobb, eredménye
sebb és gazdaságosabb mun
!,ára. Kiemelkedő tevékeny
s<ég esetén anyagilag is jutal
mazzák jól végzett munkáju
kat. Az anyagi ösztönzést első
sorban a munkaverseny válla
lásainak teljesltésénél kell és 
helyes alkalmazni. Ez eló.segí
ti, hogy eredményesen teljesít
sék az Igazgatóságok, csomó
pontok, üzemek és szolgálati 
helyek a célkitűzéseket, ami a 
hálózati eredményben jut ki
fejezésre, és az évvégi nyere
ségrészesedés nagyságát is 
meghatározza. 

Ebből követke7Jk, hogy a 
rnsútigazgatóságok a munka
versenyben elért eredmények 
alapján kapják a szabad pré
miumot, melyet a szolgálati 
helyek között úgy kell elosz
tani, aho(l1J azok hozzájárultak 
az igazgatósági teljesítmények
hez. A kapott szabad pre
miumösszeggel gazdálkodhat 
a gazdasági vezetö a szakszer
vezeti bizottsággal egyetértés
ben. A tapasztalatoK szerint 
élnek is a részükre biztosított 

és hatáskörükbe leadott anya
gi eszközökkel és !gyekez.nck 
azt hatékonyan felhasználnL 

A gazdasági vezetók többsé
ge felismerte az anyagi ösz
tönzés hatását és húzóerejét 
és azt megfelelő módon alkal
mazza. Jó példa erre a dombó
váTi vontatási főnökség, ahol 
az elsó félév gazdasági ered
ményei alapján kapott szabad 
prémiumból 5000 fDTintot visz
s;;atartottal-; a szakszervezeti 
bizottsággal egyetértésben. A 
visszatartott összeget arra 
használják fel, hogy célfel
adatokat adnak ki egyes szo
cialista brigádok részér-e és a 
végzett munka után így köz
vetlenül · jutalmazzák a rend
kívüli feladatokat megoldó 
brigádokat, és azok tagjait. 

Ugyancsak jól élnek az 
anyagi eszközökkel a dombó
vári építési főnökségnél, ahol a 
dolgozók egy csoportja célíel
adatként kapta meg a gépál
lomás udvarának lekö\·ezését 
és a feladat teljesítése után 
közvetlen megkapják az anya
gi elismerést. 

h 
_Kész cso�a, hogy ilyen ne

zi�ég:k kozepette mégis gyó
lás/ N

agyvásártelep löszolgá-

A Tatai utca 3. szám alatti 
uJ háromemeletes épület fó
nöki szobájában éppen meg
bes7..élés !közepébe csöppen
tünk. Kiss József, a fónökség 
vezetője, Juhász István fó
könyvelő, Bánsági Ferenc, a 
t2rvgazdasági csoport vezetője, 
Vicha Sándor párttitkár és Do
bos László, szl>-flkár az épü
let átadásának és átvételének 
ünnepsé,gét tervezi. 

A fentiekkel ellentét'ben a 

A dolgozók elégedettek r------------------i miskolci vontatási főnökségnél 
a szabad prémiumot a veze-

. 1. De vajon hogyan? Meg��rdeztuk erról az itt dolgozó 
�asut'1;�0k partnerét, a Zöldt V_allalat rakodási osztályVezetoiét. 

- Nincs okunk különösebb P«;iaszra - mondotta Vermes 
�roly - a vasút igyekszik se
: en! a munkánkat. Ilyen fl1I forgalomban peTsze al:ad
;:"k problémái:. Előfordul 
h?�g az elöjelentett kocsikat 
11

111 •0 várjuk és akkoT állnak ?ereit tehercutólnk, teljesít
�en�ben dolgo=ó rakodómun
v·s

amk pedig bosszankodnai:. 
111

1810nt a� is igaz, hogy a vasút 
Afét

. vagányhiánnynl küzd. ' Pt\és alntt áll a 240 méter 
���1u, raktárepületünk mel
r k 

U>.ódó kilen� vágánv A 
1��óteret Itt be födik és· kor
a �.vi� ítással llitják el. Ha 
1
r
é '!te.ez� a_ jö\"Ó tavaszra 

kü
gr: _befe1ez1 a munkát ne

CU::
k. 

15 könnyebb lesz a' dol-

Változó létszámmal 
- 1955-ben alakult fónöksé

r,flnk _: kezdl a beszéJ.g-etést 
Kiss Józs,ef -, s csak most, 
1968 szeptemberének kö:epé
tő! dolgozunk véqre olyan kö
rülmények között, a,nelyek 
munkánklwz feltétlenül szük
ségesek. 

- Mi a soronlévó legna
gyobb munka? - kérdezzük. 

- A Budapest-Nyugatipá-
11:audvar-Cegléd közöttí vo
nal vtllamosltási munkálatai· 
val kllpcsoll!tos távközlési és 
biztositóbererulezési munkála
tok elvégzése. Ezt a munkát 
ez év januárjában kezdtük, s 
a ter,ek szerint december 10-
lg sor kerül a befejezésre. Ez-

Az épülettel, a szobák be
osztásával, a szociális heyisé
gekkel elégedettek a dolgozók. 
Itt kapott helyet -, s ez :na
gyon fontos fordulat - a bu
dapesti üzem mOszerészmúhe
lye, amely a tá\·közlés biz
tosítóberende:ziési gyártmányo
kat készíti. Kétségtelen, hogy 
kissé m�zebb kerültek a vá
ros középpontjától, de ezt a 
hátrányt nagyon sok előny 
semleges.íti. A szobák két, tl
leWe n.é(l1JSZemélyesek, nagyon 
jó lehetőséget adnak a nyu
godt munkához. Az ebédló tá
gas, a higiénia mi'llden szem
pontját figyelembe véve oldot
ták meg a tálalást, s az étkez
tetési vállalattól rendelt koszt 
minőségére sincs különösebb 
panasz. 

- Az épülethe'? egy köz
ponti, szociális és kulturális 
célokat szolgáló épiiletrés::t 
szeretnénk éplteni - mondja 
Kiss József. - A pénzügyi fe-

tők és dolgozók között úgy 
osztották el, hogy a múszaki
ga=d.asági vezetllknél egy főre 
108, a gözmozdonyi•ezetőknél 
14, a villanws-mozdonyvezetők
nél 8, a t•ontatási munkások

.. nál prdig egy főre 1 forint ju
tott. Az anyagi ösztönzés ilyen 
formában nem éri el a célját, 
nem serkenti a dolgozókat a 
jobb munkára. 

A rakodógépek segítségével, gyorsan kiürülnek a vagonok. 
Balatonboglár állomáson a kaposvári AKOV önjáró darus 

ma.rkolója, percek alatt megrakja. a tehergépkocsikat. 
{llemzö Károly rekétele) 

A jövőben a munka ered
ményesebbé tétele érdekében 
sokkal jobban kell érvényesí
teni az anyagi elismerés el
osztására t•onatkozó elveket éa 
szabályol<"at, mert a dolgozók 
joggal várják el a jól végzett 
munka után az anyagi-erköl
csi elismerést. Bátran és kö
vetkezetesen kell alkalmazni 
az új ösztönzési formákat, 
mert ez<>k a jobb munkára 
nagmh.b te!jesítménvek eléré� 
sére késztetik a dolgozókat. 

:&lolnár Lá&zló 
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Hűtőszekrény a laktanyakocsiban 
Korszerű/,/, munkafeltételek, javuló szotiális ellátás a hudapesti 

igazgatóság építési- és pályafenntartási szolgálatánál 
Milyen feladatok megol

dása vár az idén a budapesti 
területen az építési és pálya
fenntartási szakszolgálatra? -
Császár Gézának, a budapesti 
igazgatóság építési- és pálya
fenntartási osztályvezetőjének 
tettük fel ezt a kérdést. 

Fokozott gépesítés 

- A budapest-ceglédi vo
nal villamosítása és a buda
pest-szobi vonal rekonstruk
ciós munkái az építési szak
szolgálat legfontosabb felada
tai - kezdte válaszát az osz
tályvezető. - Ezek során több 
mint 82 kilométer vágány épí
tését, 85 csoport kitérő beépí
tését kel! elvégezni. A föld
munka igény 100 ezer köbmé
ter és betonból 1100 köbmétert 
kell beépíteni. Jelentősek a 
magasépítési feladatok is. Töb
bek között Rákoshegy, Mende, 
Maglód, Cegléd, Tokod állo
másokon a felvételi épület, 
Cegléd, Komárom és a Hámán 
Kató Vontatási Főnökségeknél 
raktárak, szociális létesítmé
nyek, Almásfüzitő, Komárom, 
Dunakeszi és a rákosi lakó
telepek korszerűsítése, számos 
szociális létesítmény, egész
ségügyi objektum bővítése, fel
újítása van folyamatban. 

megtakarítást tesz lehetővé. 
- Az idén tovább javítjuk 

dolgozóink szociális ellátottsá
gát - folytatta Császár Géza 
- 9,1 millió forintot fordítunk 
öltözők, mosdók, melegedők és 
munkásszálláso1, építésére. A 
tervezett 23 létesítményből 18 

már elkészült. Az almásfüzitői 
és a győri öltöző-mosdó építé
se csak jövőre fejeződik be, 
amikor egyébként további két
millió forinttal növeljük szo
ciális beruházásainkat. Szak
szervezetünk területi bizottsá
gának kezdeményezésére 
igyekszünk javítani a mozgó 
pályafenntartási egységeknél 
dolgozók szociális ellátottságát. 

- Milyen intézkedésekkel? 
- A laktanyakocsikban la-

kók élelmiszertárolási gondjai
nak megoldására 54 hűtőszek
rényt rendeltünk - felelte az 
osztályvezető. - Huszat már 
leszállítottak, a többit is meg
kapjuk az év végéig. !gy mJn
den két laktanyakocsi lakói ré
szére egy közös hűtőszekrény 
áll majd rendelkezésre. 

Ruhaszárító-kocsik 

A laktanyakocsikban eddig 
megoldatlan problémát jelen-

tett a vizes ruha szárítása. 
Most készült el a külön e cél
ra berendezett, f"Uhafogasokkal 
és elektromos szárítókkal fel
sz:relt első két száritókocsi. 
Ezeket a mozgó, valamint a 
terézvárosi pályafenntartási 
főnökségnél helyezték üzembe. 
További 12 kocsit rendeznek 
be ruhaszárítás céljára. Né
hány lakókocsiban ventillá
tort szereltek fel a szellőzés 
javitására, s ha ez beválik, jö
vőre minden lakókocsi kap 
ventillátort. Kísérletképpen 
foglalkoznak a laktanyakocsik 
központi fűtésének megoldásá
val is. Ezt a módszert a mozgó 
pályafenntartási főnökségnél 
próbálják ki. Eddig két építés
vezetőség és egy gépesített pá
lyamesteri szakasz kapott öltö
ző- és fürdőkocsit. További hét 
fürdőkocsira van igénye a 
szakszolgálatnak. 

Az építési- és pályafenntar
tási szolgálat dolgozói számára 
rendkívül előnyös az idén be
vezetett szezonális munkálta
tás. Ez a szociális vívmány
ként is értékelhető intézkedés 
több mint 12 ezer dolgozónak 
hetenként átlagosan négy órá
val növelte a szabad idejét. 

K. J. 

- Hogyan alakulnak a pá- 1----------------------------
lyafenntartási feladatok? 

- Nem csökkent a fenntar
tási igény, viszont a koráb
biakhoz képest csaknem 100 
fővel kisebb létszámmal kell 
a munkát elvégeznünk. Ezért 
csak fokozott gépesítéssel 
győzzük a munkát. Vonalain
kon 85 kilométer hosszban 
végzünk ágyazatros.tálást, 400 
vágánykilométeren gépi a1á
verést és fekszins:zabályozást, 
120 kilornéteren alázúzaléko
lást, 750 csoport kitérő terv
s.zerú megelőző karbantartá
sát és 90 cs.oporl k1'léró cse
réjét kell elvégezni. 

A terv időarányos részét -
emelte ki a továbbiakban az 
osztályvezető - az építési és 
a pályafenntartási szolgálat 
dolgozói egyaránt teljesítették. 

Javul 
a szociális ellátottság 

A rendelkezésre álló korsze
rű géppark magas fokú terme
lékenységet biztosít. Az építé
si szolgálat hét, a pályafenn
tartás nyolc aláverő gépet 
üzemeltet. A próbaüzemelés 
során kitűnően bevált a vib
rációs megoldású ágyazattö
mörítő berendezés. Elkészült a 
vágányirányító gép prototípu
s.a is, amely műszaki sze:11-
pontból tökéletes irányt biz
tosít és jelentős munkaerő-

VILLAMOSÍTÁS 

- Előbb Is elkészülhettek volna! Nem tudott tovább vár
ni ez az öreg gőzös. Végleg fekve maradt. 

(Pusztai Pál rajza) 

Belföldi szállítmányozási napok 
A KözlekedéstudománYi 

Egyesület Szállítmányozási 
Szakosztálya érdekes, újszeru 

A Szocialista f ónökség címért 
versenyeznek 

kezdeményezésként kétnapos 
tanácskozást rendezett Eger
ben, szeptember 19-én. és 20-án 
a Gárdonyi Géza Színházban 
,,SPE�s·• címmel. A lakoni
kus rövidségű címmel a belföl
di szállítmálllyozási napok al
kalmából rendezett előadáso
kat és vitákat ruházták fel, 
melynek célja a spedíció kor
szerűbbé, gazdas.ágos.abbá téte
le és a spedíció helyének meg
határozása az új gazdas.ágirá
nyítási rends.zerben. 

Sikerül-e megszerezni a Szo
cialista főnö1-ség címet? Ez volt 
az alapgondolata a MAV Ma
gasépítési Főnökség szakszer
vezeti bizottsága által összehí
vott nagyaktlva értekezletnek, 
amelyet szeptember 24-én tar
tottak a főnökség kultúrtermé
ben. A meghívottak - szak
szervezeti aktívák, szocialista 
brigádvezetők, kiváló újítók, 
építésvezető!<, főépítésvezetók 
és főmunkavezetólt - az vizs
gálták meg, hogy milyen intéz
kedések szük<;égesek ahhoz, 
hogy a főnökség 1968. évi cél
kitűzését elérje. 

Takó Zoltán, a szakszervezeti 
bizottság titkára reszletesen és 
őszintén vázolta a jelenlegi 
helyzetet. Elmondotta, ho�y 
rrJlyen fokozott feladlüok ha
rulnak a szakszervezeti akti
vistákra szakvonali vezetőkre 
abhoz, hogy a negyedik ne
gyedévet eredményesen zárva, 
büszkén jelenthessék: a válla
lást teljesítettük. 

Beszéde további részében 
őszintén feltárta az újító moz
galomban mutatkozó vis.sza
esés okait. Elmondotta, hogy a 
főnökség műszaki dolgoooiban 
megvan az akarat és tehetség 
ahhoz, hogy többet. jobbat al
kossanak. Az utóbbi időben 
czonban a műszaki dolgozók 

várnak az újítások benyújtásá
val, mert úgy érzik, hogy az 
építőipari újításoknál a vi
szonylagos újdonság országos 
szinten való vizsgálata szinte 
előre elzárja a lehetőséget na
gyon sok újítástól, Másrészt a 
rendelet a műszaki dolgozók 
részére nem biztosít olyan vé
delmet, amit a legaktíva,bb újí
tói réteg elvárna. 

Pődö-r Sándor, a főnökség ve
zető főmérnöke, ,,szakmai 
szempontok" figyelembe véte
lével vizsgálta a Szocialista 
Főnökség cím elérésére tett 
vállalás.t. Elmondotta, hogy he
lyes szervezéssel, az anyagirá
nyítás ismételt felülvizsgálatá
val, fokozott munkalendülettel 
biztosíthatják azokat az ered
ményeket, melyek a vállalt kö
telezettség teljesítését jelenthe
tik. 

A nagyaktíva értekezlet több 
határozati javaslatot fogadott 
el. Ezek között szerepel a KMP 
50 éves évfardulójá-ra indított 
jubileumi munkaversenyben 
·vállaltak teljesítésének maxi
mális segítése, az tíjitómozga
lom fellendítése, a propagan
damunka javítása, a szocialista 
brigádmozgalom továbbszélesí
tése az építésvezetőségeken. 

B. L. 

Az egri tanácskozást megelő
ző budapesti tanácskozáson a 
szállítmányozási osztály veze
tői hangsúlyozták, hogy közle
kedéspolitikai koncepciójuk 
gyakorlati megvalósítás.ára ki
jelölt munkabizottság másfél 
évi vizsgálatának eredményét 
tárják a szállító felek és fuva
roztatók elé. 

Az egri konferencián meg
vizsgálták a belföldi szállítmá
nyozás szerepét, a belföldi szál
lítmányozás jogi- és díjszabási 
problémáit, valamint a tovább
fejlesztési lehetőségeket is. 

Részt vettek a konferencián a 
gazdasági tárcák és fóhatós.á
gok, a megyei szervek, a fuva
rozási vállalatok, a különböző 
üzemek, swvetkezetek szállítá
si szakemberei, a baráti Len
gyelorsz-ág és az NDK, a szom
szédos Ausztria egy-egy szak
értője. 

Példamutato 

vasutasok 
A véradó mozgalomnak már 

hagyományaJ vannak a Ba
konyban. Ha megjelenik egy
egy községben a piros autó
busz - a szombathelyi Vérel
látó Központból egymást 
érik az önkéilltesek. l!ls - mint 
azt a zirci járási vöröskereszt
nél elújságolták - a vasutasok 
mindenütt példáit mutatnak. 
Egyenruhájukban messze ki
tűnnek a többiek közül. Első
sorban a zircieket dicsérik. 
Egy-egy véradásra 20-25 vas
utas is eljön. Többen közülük 
már többszörös véradók és 
minden.napos, felelősségteljes 
munkájukon túl az életmentés
ben is részt vesznek. Vati Já

nos állomásfőnök már nyolc
szoros véradó és egyik aktív 
szervezője a mozgalomnak a 
Bakony vidékén. 

ÖNKÉNTES VÉRADÓK 

A szolnoki járműjavítóban a dolgozók, köztük elsősorban a 
szocialista brigádok, példamutatóan vették ki részüket az ön

kéntes véradásból. 

Miért balt meg Madarász Pál 
művezető? 

Egy üzemi baleset megszívlelendő tanulságai 

A miskolci jármújavitó VIII. 
osztályán augusztus 23-án sza
bálytalan munka következté
ben halálos üzemi baleset érte 
Madarász Pál 48 éves műveze
tőt, 4 gyermekes családapát. A 
vizsgálat szerint Madarász Pál 
külsős művezető 1968. augusz
tus 23-án 8 óra 20 perckor az 
MVE 380 típ. 71 273 leltári szá
mú esztergapadhoz szállittatott 
egy 4090 mm hosszúságú, 30 
mm keresztmetszetű rúdanya
got, és utasította a gépen dol• 
gozó esztergályost, hogy ké• 
szüljön elő az anyag leszúrá
sára. Amíg az esztergályos el
ment kést köszörülni, addig a 
múvezető a rúdanyagot befog
ta a gépbe. Amikor az eszter
gályos visszatért, és felmérte 
a helyzetet - látva, hogy az 
anyag 1350 mm hosszan kinyú
lik a gépből - aggályát fejez
te ki a munkával kapcsolat
ban. 

Madarász figyelmen kívül 
hagyta a fiatal esztergályos 
észrevételét, és határozott uta
sítást adott a gép indítására, 
miközben fél kézzel az anya
got megfogta. A gépet a dolgo
zó beindította. Rögtön a be
indítás után, a centrifugális 
erő hatására 

a gépből kinyúló anyag el
hajlott, és az ott tartózko
dó művezetőt olyan erővel 
sújtotta fejbe, hogy az per
ceken belül belehalt sé-

rülésébe. 
A balesetvizsgáló bizottság 

- az összes körülmények fi
gyelembevételével - a baleset 
bekövetkezéséért egy személy
ben az elhunyt Madarász Pál 
művezetőt hibáztatta. Az esz
tergályos hibáztatásától elte
kintett azzal az indokkal, hogy 
a fiatal szakmunkás - 1 hó
napos esztergályossegéd - fi
gyelmeztette művezetőjét a 

munka veszélyére, ugyanakkor 
nem volt tisztában a munka 
megtagadásának lehetőségé
vel. 

Ennyit a baleset előzményé
ről, bekövetkezéséről és a fe
lelősség megállapításáról. A 
balesetvizsgálat nyelvén szól
va, olyan esetről van szó, ahol 
nem kell bonyolult összefüggé
seket tisztázni, így a balesetet 
előidéző ok és a mulasztó fel
derítése különösebb gondot 
nem okoz. 

Madarász Pál halálos kime
netelű balesete azonban több 
dologra figyelmeztet. Elsősor
ban arra, hogy 

bárki felhívja a figyelmet 
a munka baleseti veszélyé-

re, azt meg kell fogadni, 
még akkor is, ha az illető fia
tal szak.munkás. A magasabb 
beosztás senkit sem jogosíthat 
fel arra, hogy olyan utasítá
sokat adjon, amelyeknek vég
rehajtása előreveti a saját és 
mások testi épségének és egész
ségének veszélyeztetését. Érde
mes idézni az egyik tanú val
lomását: 

„A megtörtént balesettel 
kapcsolatban teljes mértékben 
az elhunyt múvezetőt tartom 
hibásnak, mert olyan felelőt
len utasítást adott, amely tel
jes egészében ellenkezett egy
részt a józan ésszel, másrészt a 
műszaki tapasztalatokkal." 

A magasabb beosztás azzal a 
felelősséggel jár, hogy nagyobb 
körültekintéssel, a munka he
lyes megszervezésével, a biz
tonsági előírások maradékta
lan betartásával és betartatá
sával kell biztosítani a terme
lés zavartalanságát és ezen ke
resztül a dolgozók egészségé
nek és testi épségének védel
mét. Mindezt azért kell szóvá 
tenni, mert 

a vasút területén még gya
koriak az olyan súlyos bal• 
esetek, amelyeknél megál
lapítható a munkát Irányí
tó vezetők mulasztása és 
a kellő megfont-Olás hiá
nyát képező utasítások ki-

adása. 
Ezt bizonyítják az utóbbi he
tek súlyos balesetei, melyeknél 
maguk az irányítást végző ve
zetők lettek áldozatai a sza
bálytalan munkának. 

Madarász Pál balesete más
ra is figyelmeztet. Arra, hogy 
cselekedetünknek határt kell 
szabni olyan esetekben, ami
kor a veszély előre látható. A 
balesetet megelőző napokban 
éppen Madarász művezető 
volt az, akí rendkívüli bal
esetelhárítási oktatáson ismer
tette azt a halálos kimenetelű 
balesetet, ami a Lenin Kohá
szat Műveknél következett be. 

űgy látszik sem a művezető, 
sem az esztergályos nem von
ta le a tanulságot, előbbi ami
kor a veszélyes munkára kiad
ta az utasítást. az utóbbi pe
dig, amikor a gépe! beindítot
ta. 

Végezetül szeretnénk vissza
térni a balesetvizsgáló bizott
ságnak, a felelősség megálla
pítása tekintetében elfoglal 
álláspontjára. A bizottság el 
tekintett az esztergályos hi 
báztatásától azzal az indoko 
lással, hogy fiatal szakmunkás 
létére figyelmeztette múveze
tőjét a veszélyre és nem volt 
tisztában a munkamegtagadás 
lehetőségével. Megítélésünk 
szerint ebben mindössze az a 
pozítív, hogy felvetette a ve 
szély lehetőségét. Az a tény 
hogy a munka-megtagadás le
hetőségét nem ismerte, ne 
vet jó fényt az üzemre. Félre
értés ne essék, nem a munka 
megtagadására akarjuk öszt" 
nözni a dolgozókat. De felvető
dik a kérdés: a vezetők és a 

beosztottak megtesznek-e min 
dent a balesetek megelózésé� 
ért? Mint ez a tragikus halá 
bizonyítja a miskolci járműja 
vítóban e tekintetben akad 
még tennivaló. 

T. J. 

Baleseti krónika 
Szeptember 25-én Ebszőny

bánya rakodón a 3695. számú 
vonattal végzett tolatás köz
ben csonkulásos üzemi balese
tet szenvedett Pázmándi Fe
renc Tokod honállomású ko
csirendező. A balesetet az idéz
te elő, hogy az első vágányra 
beállított és elégtelen fékezés 
miatt meginduló kocsikat egy 
fél méter hosszú fadarabbal 
szándékozott megállítani. E 
művelet többszöri ismétlése 
közben megcsúszott, és egyen
súlyát veszítve elesett. Esés 
közben jobb karja a guruló ko
csi kereke elé vágódott. 

* 

Szeptember 25-én Gyoma ál-
lomáson az állomási tartalék
mozdonnyal a IV. számú vá
gányra gurított kocsik elütöt
ték a 4-es számú vízdarunál 
salakozást végző F. Nagy An
tal rámolót, aki kórházba szál
lítás után életét vesztette. A 
balesetet az idézte elő, hogy F. 
Nagy Antal figyelmeztetés el
lenére néhány másodperccel 
később szándékozott a közele
dő kocsik elöl kilépni. lgy az 
űrszelvény elhagyására már 
nem volt elég ideje. 

* 

Szeptember 28-án Budapest 
Keleti pályaudvaron a bejáró 
5523. számú vonatról leugrott 
és súlyos zúzódásos sérüléseket 
szenvedett Juhász Károly, a 
Rákos Motorüzem Főnökség 
dolgozója. Me�állapították, 
hogy nevezett erősen ittas ál
lapotban volt. 

* 

Szeptember 29-én Kápolnás-
nyék állomáson a 2208. számú 

mozgó vonatból kizuhant Var 
ga József büfés, az Utasellátci 
Vállalat dolgozója. Nevezett 
kiesés következtében súlyos, 
de nem életveszélyes, gerinc
sérüléssel járó üzemi balesetet 
szenvedett. A balesetet 
okozta, hogy miközben a v 
nat kitérő utáni íves vágány 
részen haladt, Varga József a 
reteszzárral nem biztosított aj
tónak vágódott, mely ennek 
következtében kinyílt. 

* 

Szeptember 29-én Karcag é 
Kunmadaras állomások között 
az SZ/I. számú iparmenett 
végzett tolatásnál mindkét lá 

bán csonkulásos üzemi balese 
tet szenvedett Nagy Viktor, 
Karcag állomás kocsirendező
je. A balesetet az okozta, hogy 
a kitolt szerelvény menetirány 
szerinti első kocsija - mely 
nem volt a szerelvényhez kap
csolva - elhagyta a gépes 
részt. Ismételt ráütközésnél az 
elguruló kocsi lépcsőjén tar
tózkodó Nagy Viktor lezuhant, 
és mindkét lába a mozgó kocsi 
kereke elé vágódott. 

* 

Október 7-én Cegléd állo-
máson az YC 33-12 rendszámú 
tehergépkocsi hátramenetben 
elütötte Kardos Károly pálva
munkást, a Budapesti Építési 
Fönöksél!' dolgozóját. Ne,·ezett 
az elütésnél elszenvedett sé
rülései következtében októbrr 
9-én a ce(!'lédi baleseti kórház
ban életét vesztette. A baleset 
a Cegléd állomáson folyó fel
újítási munkálatoknál alkal
mazott erőgépek és közúti jár
művek kiszolgt:Jásánál történt. 
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Lengyel közlekedési napok 
Budapesten 

A Kö71ekedéstudományi 
Egyesület a Lengyel Közlcke
déi;i Mérnökök és Techniku
soir Egyesületével közösen ok
tvber 7-tól 12-ig leng:,el köz
lekedési napokat tartott Buda
pesten. 

Ez év májusában egy 

té.rsa.ság k-Ozlei:edésének hely
zete és fejlesztése címú eló
adását, melyben elmondotta, 
hogy a háború pusztítása után 
viszonylag rövid idő alatt új
júépftették a lerombolt orszá
gukat és 

ma már 2G ezer kilom<!ter 
va.súU pályával rendelkez
nek, a.melyböl a vlllamosí
toU vonalak hossza küzel 

3000 kilométer. 
A miniszter hangsúlyozta, hogy 
a közlekedésben továbbra Is a 

ló közlekedé!lpolitiknl koncep
ciók alapján klvánj:ik gazda
ságosabbá tenni a belföldi és 
nemretközi áruszállítást. 

A lengyel kfüle1:edé3i napok 
sok érdekes előadásán megis
merhették a magyar szakem
berek a lengyel vasúti, gép
jármú és közúti problémákat, 
e nemzetközi tapasztalatcsere 
új lehetőségeket is feltárhat a 
magya::- közleked<i:Studomány 
pcrspektíváiban. 

B. L 

korábbi megállapodás alapján 
- Lengyelországban tartották 
meg a magyar 1,özlckedési na
pokat és ennek viszonzásául 
26 előadás és 15 filmbemutató 
keretében ismerhettük meg a 
lengyel közlekedés problé-máit. 
A s�mottevő tudományos ese
mén}'l"e 43 fónyi lengyel dele
ráció érkezett Budape;tTe 
Piotr Letl'inski okleveles mér
nök, közlekedésügyi miniszter 
vezetésével. 

\·asút játssza a döntó szerepet •--------------

A vendégeket dr. Csanádi 
György közlekedés- és posta
ügyi miniszter, a Közlekedés
tudományi Egyesület elnöite, 
a Magyar Tudományos Aka
démia levelező tagja kö.lzön
tötte a Műegyetem dísztermé
ben. Ebból az alkalomból a 
Jl!agyar Közlekedéstudományi 
Egyesület 

6 arany- és 3 ezüst kl
tüntetö Jelvényét nyújtotta 
át a lengyel tudományos 
élei k.iemetkedo személyi-

ségeinek. 
A lengyel közlekedési napok 

Idején a :\túegyetem auláj:íban 
300 fényképből álló lciáll!táson 
mutatták be a lengyel közle
l;edts eredményeit, múszaki 
fejlód�sét. 

A lengyel kö7Jekedési napok 
a'kalml,ból a Lengyel Népköz
t:irsasá� budapesti rendkívülj 
ts meghatalmazott nagykö\'e
tc, Jan Kiljanc::yk, a lengyel 
ts magyar vendégek tisztelet.:
re fogadást adott. 

A tudományos ülésszak nagy 
figrelemmel kísérte Piotr Le
winski lengyel közlekedésügyi 
miniszter: A Lengyel Népköz-

Lengyelországban. 1967-ben 11 
PKP 352 millió tonnút megha
ladó árut fuvarozott el és kö
zel 993 millíú utas vette igény
be a vasutat. 

Az elmúlt évben az 1947. 
évi forgalomhoz viszonyítva, 
az áruforgalom négyszeresét és 
a személyforgalom háromszo
rosát bon>·olítotlák le. 

A min.iszter nagy vonalak
ban isme,-tette a len�yel vas
utak 15 év�, t:ívlati fejlesz
t.,_;i tervét. Eszerint 

tovább folytatják a ,·ona• 
lak villamo�ltá.sát � mint
egy 6000 kllo1 1éter vasút
vonal fölé kerül ma.jd fel-

só,•ezeték. 

Ez az egész hálózat �5 száza. 
léka. Naí;Y jövőt szánnak az 
automatika széles l:ö1.i alkal
mazás.-ínal�. A nehéz és mun
kaipényes feladatokat gépekre 
bí:zák a. ;öi·óbcn. Nagy súlyt 
helyeznek a távközlé•i h.\ló
zat korszerűsi�.;ére. Meggvor
sítják a \·onatok utaz::.SI sebes
ségét és tökélete:;:ltik az uta
zóközönség i&énl·einck kiell'
gitését. 

Az áruszállításban a lenin·el 
közlekedésügyi miniszter ki
emelte, a különböző ágazatok 
közötti ös,zhang fontosságát. 
A mienkhez alapve(ően hason-

----------------"---

Felelő séget éreznek a vasút jövőjéért 
Tolna megyei vasutas fiatalok találkoztak Dombóvárott 

A közelmúltban Dombót."á.-
1"oit tartották meg a Tolna 
megyei vasutas fiatalok ta
nácsirnzását. Az elnökségben 
he!yct foglalt Harmati Sándor 
vczérigazgatóhelyettes és I„öl
desi Gyula, a péc.;i vasútigaz
g:itóság helyettes vezetője. A 
tanácskozás több mjnt száz 
ré,zvevőjét Kazai István, a 
do;nbóvári járt.s! KISZ-bi
U>ltság munkatársa üdvözölte, 
majd Hadi László, a MA V 
dombóvári csomóoont KISZ
bizottságának titkára tartott 
beszámolót a megyében dolgo
zó vasutas fiatalolc élet- és 
munkakörülményeiről. 

- Az elmúlt évek szép ered
ményeihez nagymértékben 
ho:zájárultak a fiatalok is, s 
ez a jövóre nézve bí=tató. A 

fiatal vasutasok döntő több
sége megáll;a helyét a mun
kában, kezdYe a segéd.munkás
tól egészen a legmagasabb be-
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osztásig. Az eredmények érté
két növeli, hogy azoKat igen 
sok esetben mostoha körülmé
nyek között érték cl - mon
dotta többek közölt Hadi Lász
ló. 

Részletesen elemezte azokat 
a körülményeket, amelyekne:t 
megjavítására feltétlen szük
ség van ahl1oz, hogy a vasút 
utánpótlása biztosított legyen. 
Végül kérte a va..út vezetőit, 
hogy segítsék elő az egyes 
szo!g:ílati helyek munkakörül• 
ménycinek javítását, mert el
sősorban ezen kere.sztül látja 
az utánpótlás biztosítását. 

A beszámolót követő vitában 
közel harminc fiatal vett 
részt. Felszólalásaikban részle
tesen elemezték élet- és mun
kakörülményeiket, hangsú
lyozva, hogy vala.mennyien hi
vatásuknaf; érzik mu11lcájuf;at, 
szeretik a vasutat. 

A fiatalok javaslataira, kér
déseire elsőként Harmati 
Sándor vezérigazgatóhelyettes 
válaszolt. Jóleső érzéssel nyug
tázta a vasút jövője iránti fe
lelősségérzetet, s azt, hogy a 
fiatalok egy egészséges türel
metlenséggel sürgetik a fejló
dést, :Mint mondotta, a vasút 
ve:::etői ismerik a problémákat, 
s tgyel:cznek azokat a lehető 
legrövidebb idő alatt megol
dani. Ami a le::nagyobb gon
dot, a lakáshiányt illeti, Har
mati elvtárs elmondotta, hogy 
előreláthatólag még ez év vé
géig határozott választ adnak, 
milyen körülmények között le
het enyhíteni a jelenlegi la
kásgondokon. 

Földesi Gyula, a pécsi igaz
gatóság helyettes vezetöje biz
to�:totta a fiatalokat, hogy a 
jö,•őt Illetően aggodalom�a 
nincs ok, mert a ten•ekben ott 
szerepel a dombóvári csomó
pont fejlesztése is. S ez a fej
lesztés jobb élet- és munkakö
rülményeket fog majd biztosí
tani a fiataloknak és idősek
nek egyaránt. 

Fogadás 
a lengyel 

nagykövetségen 

Jan KUja.nczyk budapesti 
lengyel nagykövet októ()el" 8-
án, kedden este fogadást adott 
a nagyköv<ctsé'len. A fog dáson 
Piotr Lewins/.;i miniszter út
nyúj otta dr. Csa11ácii Györuy 
köz.lckedés- é.� postaü:;yi mi
niszlernc-k, Rödünyi Károl:1 
közleked�s- és postaügyi mi
ni�mrhe!yettcsael�, a MAV \"e

zérigazgatój{,nak, Li1tdr.er Jó
::se/nel:, a JI.IAV vez:•rig.'17.gató 
helyettesének, Kuzsei De::sű
nck, a KP!\1 nemzetkö7l kap
csolatok főosztálya ,·ezetőjé
nek, dr. Pászto1· Pálnak, a mL·
kolci vasútigaz.gatóság vezetó
iének, Solymos Jáncs :!IIAV f<>
mfmö'.me.'c a két ors�·ig kőzle

kedw kapcsolatainak fejleszté
,;e terén kifejtett munk.6.j:íért a 
Lengyel Közlekedés Kiváló 
D&gozóia kiti.intetéi,t. Ugyan
a.!<l!:or több kiváló közlel:edési 
szakember kapta meg a lengyel 
közlekedésügyi mérnökök és 
tecllnikuw!; egyesületének 
disz;elvényét. A ki tünteté
sekért dr. Csanádi Gyürgy köz
lekedés- és posta�i min'sz
ter mondott kö<zönetet és egy
ben kifejtette, hogy a két or
szág közlekedés&nek szakembe
rei közt igen gyümölcsöz.ó k.ap
csolt.:t alakult ki. 

A fogadás baráti légkörbe., 
zajlott le. 

Hatvanban javult 

a munká ellátás 

Két é\-e, amióta külön mun
M..ellátási felelfut i.:i vál.asztot
tak HatL-an állomás szaksrer• 
vezeti birott.<;ágába, több prob
lémát sikerült megoldani az ál
lotr.áron. A raktári dolgozók és 
a von.atkí�érók számára mosdó 
létesült, va.Tl mC.r keré!q>ártáro
ló és a kért étke7..ó helyi,;," get 
is l{.,trehoztá.1<:. Két szolgálaU 
helyre beverett.ék a viret. 

.. 

OLIMPIAI HANGUI.AT Vasutas nyerte 

a Munka pályázatát 

,.1-Iom,an azerveztúk meg • 
munkaidő csökkentését? dm
mel pályázatot hirdetett i 
Mun1::e, a szak&zen.•ezeti mo.z• 
galom folyóirata. A beérkezetl 
pályaművek elbfrálAsa megtör
t&.,t. A 2000 forintos el.ső díjai 
Révai Sándornak, a Dunakeszi 
Jármúja\'Ító üzem szalmzerve
zeti bizo� titkárának ítél
t.e oda a blr-.i16 biwtt.ság ,,sa;6.t 
erób6i" cfmú dolgozatáért, 
amelyből a folyóirat októberi 
száma részleteket is közölt. 

G1-at1Úálun.kl 
- A súlyl'melésed nem szalJályos, de a rakodás;al azért 

,:yor&an végzünl-. 
(Pusztai Pál rajza) Könyvismertetés 

Automatiúlis 
l{ultíu·otlhont avattak: 

a váci csomóponton 

a vasúti üzemekben 

A kibernetikában, illetve u 
autonutizálásba...-i haswált to
ga:makat vasútra, mint komp
lex információfeldolgozási 
t:zernre használj:ík fel. A szer
zők magas színvonalon, köz
érthetően táTgya.lják a bonyo
lult problfmát. A oo.sútüzem
mel kapcw"!lltos automati2lálási, 
uerve:::é.ri feladatokat részlete-
3en 1..-idolaozzák, ismertetik a 
vasutat, mint dinamikus önsz:i
b.ily-ozó rendszert, közlik a vas
úti folyamatok múszaki-ga.zda
ro� problémáinak elenwlsét 
és modelles megoldását, majd 
a ,•asúti üzem autom:ltáinak és 
azok rendsze!"é,,ek bemutatá
sával, az á=lattervezés (;s 
rorga!omlebonyol!tás kérdése:it 
tárg)·alják. 1gy jutnak el az 
automatizált szimifuhoz, mint 
a vasút mfu:zaki, technológiai, 
gazda..<;ági fejlesz¼sé:iek �
eszc<öz.éohez. A könyv függelé
kében szemléltető I),!ldákat kö
zöl. (Mii.szaki Kön1f1'1.iadé.). 

A türlénelmi múltra vir.sza
tekimó Vác évsrizados falni 
közütt új szinfol ttal gazdago
dott a vasúti csomópo.lt. S=cp
tember 21-é11 aeatlák fel, il
letve adták át rendeltetésének 
a vasutasok ki!ltÜrigényét, ös:
s::efogását és aZ:.otúkészséglit 
dic.;éró új iwlturo,ihont. A 
c�orr,ópont dolgozóinak régi 
vágya valósult meg. 

A Yáci vasutasokban mélyen 
él a szocialista kultúra szercte• 
te, mint ahogy azt a szakszer
vezeti bizotl�ág r.:iszéról a 
megnyitó alkal�nával mondott 
ünnepi beszédböl megtudhat
tuk. 

A csomópont dolgozói nem 
várták, hogy mindent készen 
kapjanak.. A krülcti bizottság 
által biztosított 115 ezer torint 
csak a lcgszü,<ségesebb mun
kálatokra és anyagok beszer
zésére volt elegendő. A 250 
ezer forint értékíi. /wlturális 
Zétes!tmé1\ynek több mint a fe
lét, 135 ezer forintot, 6102 tár• 
sadair.1i mun1:aúrával, a cso
mópont do!uozói mag.ik b:..::to
s,tottak. 

Lelkesedésben nem volt 
h,ány. A különböző szolgálati 
ágak egy emberként vették ki 
részüket a munkából Különö
sen dicsJret illeti az állomás 
szakszervezeti bizottságát és 
szervezett dolgo:óit. Elis.merés
sel kell nyilatkozni a többi 
szolgálati ág szakszervezeil 
szerveiról, a szolgálati !őnöl,
ségek vezetöiról és a munká
ban részt vevő pártszervekról, 
akik �zintén messzemenő tá
mogatt:st nyújtottak. 

A csomópont vasutasalnak 
áldozatkészségét tanúsítja, 
hogy a forgalmi és kereskedel
mi szolgálat dolgozói 3398, a 
vontaU1si főnökség dolgozói 
1096, az építési és pályafenn
tnrtási fónökség dolgozói 1327, 
a nyugdíjasok 246 és a !.:lslét-

sz:ímú szertár dolgozói 36 órát 
doigoztak társ:.da:mi mun\;:í
ban. Az állomás részéről vol
tak dolgozók, akik az építkezés 
ideje alatt több mint egy teljes 
hónapot dolgoztak térítés nél
kül. Ezek kGzött kell megé:n.ll
teni Bcg6 Gábort, Szabo Jó
zsefet, B"logh lsti:ánt, Horváth 
Páit, akik fárac!hatallanu! 
munkálkodlak a kultúrotthon 
elkéstitésén. 

Most új gondok foglalkoztat
ják a csomópont szakszerve�e
ti szerveit. Hozzáfogtak ugyan
is a kultúrotthon programj:í
n:tk klalakíiásához, a kulturá
lis élet fellendítésének, politi
kai és szer,·ewti tennivalóinak 
mego!d:ísához. Szükség volna 
még az új otthonban a felsze
relési tárgyak kiegészítésére és 
különböző berendezésre, ame
lyet még ezután akarnak meg
teremteni. Lelkes munkájuk 
alapján meg�rdemlik a további 
támogatást. 

Daki Károly 

A Táncsics Kiadó kiadványai 
KARSAI ELEK : 

Számje/távirat valamennyi magyar királyi követséghez 
A kötet a magyar ellenfor

radalmi rencszer kü!politik.'.li 
,bo.szorkánykonyhájiba" nyújt 
betek.imt-st Olva.�ói mintegy 
tíz év i:ü!politikai akcióinak 
történetét kö,-erheti nyomon : 
az 1920-as francia.-magya:r 
titkos tárgy,ilás0t'aól az 1930-
�s hágni, láteányos megegye
zés,g. Rendkívül érdekes té
mfü köz:Ul néh:í.nyat ízelftönek 
bemutatunk: a MAV b&rbet·é
tc/ének franci11 ten•e 1920-ban, 
az elsó é.� második k.inUy
puccs, a Lundendorfr-Horthy 
tltkos össze!ogás 1920-21-ben, 
a ma,c.·ar-jug�zláv és a ma
gyar-o:= kapcsolatok alaku
lása 1926-27-ben, az <r-,t:-ák 
Helmwehr uralomra jutására 
irányuló olasz-magyar ter-

vek és a'kciók, a Szentgotthár
don le!eplez.ett fegyvercsem
�szé<;, az erdélyi magyar 
nagybirtokoook birtokügyc. 

A S7Rr7.Ó 1967-ben kutatáso
kat roly'.atott Londonban a 
F01'eign Office (az angol kül
ügymini!ztérium) irntany�gá
ban. A kutatások során kitűnt, 
hogy az angol diolomácia 
rendkívül nagy figyelmet 
szentelt a magyar be!- és kül
politikai hely-zet a!akulásá.
na.'<, melyet az ott levő igen 
gazdag imta.nyag bizonyít Ez 
tette lehetővé, hogy a diplo
mt.cia.i tárgyalásokról, akciók- • 
ról szóló magyar és angol je
lentéseket egymá<J mellett kö
zölheti - s a kettő n= min
dig egyezik . • •  

Dr. BÁLINT ISTVAN - MURÁNYI MIHALY : 

Munkabiztonság és munkalélektan 
A munkabiztonság lélektana 

vizsgálatainak középpontjában 
:1.116 fő kérdések: milyen ter
heLó tfoyewk és veszélyforrá
sok fenyeaetik a dolgozó1:at 
munkáj1nkba.11, hogya.11 lehet 
l'=ek kikUszöbölését•el Mgy 
csökkentésével a munkabiz
tonsánot fol:.oznl l& az e::::el 
szorosan összefügpő - a dol
r,o::ó személyi tJédettséaét fo
ko::ó - pszichikus tényezők 
lwtatása. 

A szerzők feltárják az em
ber pszichikus folyamatai és 

a munka biztonsága közott 
fennálló ö&szefüggéseket, is
mertetik a munkabiztonság lé
lektan! alapfogalmait. A mun
kabiztonság tárgyi, szervezési, 
személyi és közö&ségi feltéte
leinek tárgyalása során tájé
koztatnak azokT61 a Iélektaru 
okokról, körülményekről, ame
lyek közrejátszanak a balese
tek létrejöttében, bemutatják 
azok kiküszöbölérenek é'l 
csökkeT1t.;1'éuek fontosabb 
módszereit. 

Dr. SZILVASI ZOLTÁN - BURAN KÁROLY : 

Amit az újítóknak tudni kell 
újítani szándékozóknak az 
őket érdeklő legto:r.ios:>bb kér
désekre, részben felkelt! a1 
é;deklödést az újítói tevékC'fly• 
s<>g Iránt. Ismerteti a joi;:alkat 
összefoglaló rC'Ildeleteket. 

A Tolna megyei vasutas fia
talok első tanácskozi,.sa Hadi 
L:íszló zárszavával ért véget. 

Szigetvári László 
Hálóban a burgonya - nrm kell lapátolni! Oifote.o;en 
oldoUák meg a burgonya \'agonba rakásM az NDK-ban. 

Az újítóknak és újítások 
iránt érdeklödőknek szóló 
könyvecske célja: közérthe
tően ismertetni a dolgozók 
ú;itással kapcsolatos jogait, 
1:ötelezetts.Sgeit, tellnivaZólt, 
lehet6ségeit. lliagra::-ázatot ad 
részben az újítóknak vagy 

irányelveket. Tájéko:rta•�<:1 
nvi.íjt a� újítási üg}·ekben ,,r.i,f 
ell,'.:az.odóshoz. 
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Bemnt11tj11k II vas!ltas olimpikonokat 
lUint 1.apunk elözó számában közöltük, a 
XIX. Nyári Olimpiai Játékokon részt vevö 
magyar sportküldöttségben 17 vasutas spor• 

toló kapott helyet. A BVSC kilenc váloga
tottját már bemutattuk. Ezúttal a többi 
vasutas olimpikont mutatjuk be olvasóinknak. 

Tóth Géza. 
Sportága.: súlyemelés 

Egyesülete: 
Szombathelyi Haladás 

Tégla Ferenc 
Sportága: atlétika 

Egyesülete: Szegedi VSE 

Szarka Zoltán 
Sportága: labdarúgás 

Egyesülete: 
Szombathelyi Haladás 

Bakos Károly 
Sportága: súlyemelés 

Egyesülete: Testvériség 

B. Nagy Pál 

Sportága: vívás 

Egyesülete: Szolnoki MÁV 

Géra Imre 
Sportága: kerékpározás 

Egyesülete: Miskolci VSC 

Honti Róbert 
Egyesülete: Pécsi VSK 

Sportága: atlétika 

Erdősiné Tolnai Márta. 
S portága: torna 

Egyesülete: Pécsi VSK 
(Hemző Károly felvételei) 

KERESZTREJTV ÉNY 
Vlzszl.ntes: 1. A szocialista brl• 

cádmozgalom sajátos követelmé• 
nye. (FolytatAsa a függőleges 
Z!t•ben.) 14. Szapolyai János. 15. 
Jugoszláv vára& a Dráva mellett. 
16. Teljesen hibátlan. 17. Általában 
igy nevezik a vizes oldatokat. 19. 

N pótlással holland impresszionis
ta fest� (1853-1890) . 20. Görög 
közigazgatási kerületek neve. 22. 
Értékes prémQ emlősállat. 24. A 
felsőfok jelzője. 25. Vers.kellék. 26. 
Francia futár. 28. Kettős mással
hangzó. 30. Világhírű norvég !ró 

(1828-1906) . 32. Erődítmény. 33. 
GyUmölcsiz. 34. Igavonó állat. 36. 
Az elektromos ellenállás egysége. 
37. Pest megyei város. 38. Férfi
név. 39. Bék.aporonty ez. a hal. 41. 
Rendelkezik vele. 43. Jugoszláv 
íolyó, 45. Rag. 46. Klh3ló dravida 
nép Ind1ában. 47. Japán pénznem. 
49. Országos Rendezóiroda, 51. A 
közlekedés alapja, 52, Boráról hl· 
res hegyaljai község. 53. Kinal 
tisztelet.adás a padlóra borulva. 54, 
Időmérő, 56. Fehér fényű fémes 
elem. 57. Erdőig. 58. Község Ba· 

ranya megyében. 60. Btlnkezdet. 
61. Nem stabilan ál,ló. 63. Vajda 
János „erdeje". 65. Régi spanyol 
ezüstérmét. 68. Ajak, kJ56é rövl• 
debben. 69. Ellentébes kötőszó. 70. 
Mutatószó, 71. Kerekedik. 73. Asz
szonyom, :!ranc!ául. 75. Gödényféle 
madár. 

Függl!lcges: 1. Nem férne.s ké
miai elem, fút1anyag. 2. Ilyen 
.,próba" 1.s van a színházban. 3. 
Opus. 4. Ceylon fővárosa. 5. Be
cézett női név. 6. Kevert agy, 7. 

Éneklő hang. 8. 5amarlum kémiai 
jele. 9. Távolság (ék. hiány). 10. 
Tó a Szovjetunióban. 11. A Bernl 
Alpok csúcsa (3975 m). 12. Gomb 
betúi keverve. 13. Csomó. 18. Fe
jér megyei község. 21. 1002 rómal 
száma!. 22. Attila népe. 23. Török 
tanács, gyU!ekezet. 26. Finn folyó 
a Lapp-földön. 27. Era. ok, érte· 
Iem (latin). 28. Kínai város. 31. 
Motorkerékpár-márka. 33. Ketyeg 
az óra. 35. Nádnyelvű fúvósliang
szeren. 40, Igyad ! 42. Ideghártya., 
a szem fényérző rétege 44. csa
var. 48. Japán város. 50. Hátsóln
dlal folyó. 53. Kimondott betű. 55. 
Fölé ellentéte. 57. Vasúti kupé. 58. 
AZonos magánhangzók. 59. Moha• 
medán hittudós (ék. fel.) . 60. 
Olyan bú, amelyiknek a közepe 
hiányzik. G2. Hangtalan egek. 64. 
Hirt ad, ldssé régiesen. 66. Ilyen 
fogat is van. 67. Finn munkás 
sportszövetség. 69. Vízi állat. 72. 
Igekötő. 73. Meredek kezdet, 7f. 
Ablakszélek. 

Bekllldendll: vfzszln- 1 és foly
tatásaként a fUggőleges 29. Beklll• 
dési határldó: november 10. 

Az eUlz6 keresztrejtvény belyes 
megfejtése: Vonalvi!La.mosltás. 
Iránypontrendszer. 

Könyvet nyertek: Dombos 
László Balatonfenyves. MA V-állo
más. Mészáros László Pápa, va
szari út 16. Nagy Károly Püspök
ladány MÁV állomás V. pm. s:z.a
kasz. Erdélyi Istvánné Szeged ál
lomás, anyagcsoport. Horváth Já
nos Ilocska, Fő u. 107. up: Ma· 
gya.rboly, Ba.ranya megye. 

Egy vasárnap délelőtt a Szónyi úton 

11:rdckes. izgalmakban bővelkedő mérkőzést játszottak a ké
zilabdás lányok a süllyesztett kézilabdapályán. 

Kik voltak október első va
sárnapján, a gyönyörű nap
sütéses delelőttön az elsők? 
Nem könnyű megállapítani. 
Korán érkeztek - és nyomban 
játékhoz láttak a teniszezők, 
aztán a gyeplabdázók tűntek 
fel. Nem, nem a gyepen, csak 
a sa1akos labdarúgó edzőpá
lyán, hogy botjaiklkal kerges
sék a cementből, gyantából, 
parafából és gumiból össze
gyúrt labdát. 

É.5 a másiik labdarúgó-edző
pálya 'környéh"'én már melegí
tett a BVSC ifjúsági II csapa
ta, hogy a Székesfehérvárról 
Zuglóba utazott Videoton el
len megküzdjön a bajnoki 
pontokért. Futballnemzet va
gyunk. Míg az NB l-es gyep
labdáz6k küzdelmét összesen 
hat néző telkintette meg, az 
,.ifi kettő" mérkőzésén leg
alább 100-150 néző állta és 
ülte körül a pályát. 

A ,,gödör", a sportkambinát 
mélyén felkvó kézilabda-pálya 
is hamarosan benépesedett. A 
BVSC nöi NB II-es kézilabda
csapata a makói lányokat lát

ta vendégül. Itt is szép szám. 

mal akadtak néwic és tapsol
tak a gólokna!k, amelye!kikel 
egyik női csapat sem maradt 
adós. Még a vizilabdáz6k egy 
kis csoportja is abbahagyta 
egy időre a sz.áraz edzést, hogy 
szurkoljon a vasutas lányo..li:
nak, a testvér-szakosztálynak, 

Ahogy a nap mind feljebb 
haladt, úgy sok.asod ta'.k a teni-

ÜZEMI  LABDARUGAS 

Idén is megrendezték Zá
honyban a vasutas üzemi lab
darúgó bajnokságot. Az üzemi 
bajnokság, amely a KISZ-bi
wttság rendezésében kerü1t le
bonyolításra., mintegy 250 dol
gozónak nyújtott rendszeres le
hetóséget a sportolásra, de a 
szurkolók sem ur.atkoztak, hi
szen minden mérkő:resnek leg
alább száz nézője volt. A baj
noki címet változatqs küzdelem 
után a pályafenntartás csapata 
szerezte meg. A géptelep csa
pata a második, a kocslszolgá
laté a harmadik helyre került. 
A határőrség együttese verse
nyen kívül vett részt a záhonyi 
vasutasok labdarúgó vetélkedé
sében és valamennyi mérkőzé
sét meg is nyerte. 

Egeressi Zsigmond 
főpályamester 

A H IVATALOS LAPBÓL 

A Hivatalos Lapból a szakszerve
zeti bizottságok és a dolgozók fi· 
gyelmébe ajánljuk a következőket: 

39. számból: 117447 /1968. 11. e. Az 
árukezelési helyek tervszerű ki· 
szolgálásának, a kocsirakományú 
kOldemények rakodást Idejének és 
a rakodásszervezés ösztönzlS mó
dozatainak (premizálás, jutalma
zás) szabályozása. 

40. számból: A közlekedé,,_ és 
pootaUgyi miniszter 47/1968. (Közl. 
J;;rt. 24.J KPM számú utasítása a 
Munka Törvénykönyve végrehaJtá· 
sáról szóló 30/1967. (Közi. Ert. 27.) 
KPM számú utasítás módosításá
r6L 

A közlekedés- és postaUgyi mi
niszter 46/1968. (Közi. J;;rt. 24.J 
KPM számú utasltása a Munka 
Törvénykönyvének a tárca költ
ségvetésí szerveinél történő végre
hajtásáról. 

119517/1968, 3, A. A Vasutl Ruhá
zati Utasítás 4. sz. mellékletének 
újbóli kiadása. 

115063/1968. AEI. D. A fáradtolaj 
gyűjtése és felhasználásának sza
bályozása. 

l l9638/1963. 11. B. Tényleges vas
úti alkalmazottak és nyugellátot
tak :u-cképes igazolványának ér
vényesítése 1969. évre. 

(A szerző felvétele) 

szezók és hamarosan minden 
pályára ki lehetett függeszteni 
a „megtelt" táblát. Lám, az 
NB I B-ből kis híján a leg
magasabb osztályba feljutott 
BVSC férfi teniszcsapat is ki
használta még a napsugaras 
októberi vasárnapot. Forró Mi
hály edző irányítá..s.a mellett 
'kiadós edzőmér'kózéseket ját
szottak egymás ellen. Tétjük 
is volt ezeknek a mérkőzé
seknek; egy-egy pohár Jaffa
szö·rp. 

Alig kOll1gatta el a déli ha
rangszót a Kassai téri templom 
nagy,haran,gja, m..-ú- 'kifutott a 
zöld �pre a BVSC NB I B-s 
labdarúgócsapata. A déli ha
rangszó után néhány perccel 
megkezdődött a mét·kőzés, 
amelynek két pontjára haj, de 
nagy szüksége lett volna a „ki
esés -réme" ellen küzdő vas
utas csapatnak. Támadott is, 
úgyszólván az egész 90 per
cen keresztül a Győri Dózsa 
ellen és végül mégis örülhe
tett, hogy keserves 2:2-vel leg
alább az egyik pontot otthon 
tudta tartani. Dehát ez már a 
vasárnap délután eseményei
hez tarlozilk . . .  

Vedres József 

111n1nn111111111111m1m• 

Jubiláló 

�ttörő labdarúgók 

Tíz eszte."l.deje alakult a Du
nakeszi Vasutas Sportegyesület 
úttörő labdarúgó csapata. A 
Kiss István edző - a járműja
vító dolgozója - által irányí
tott együttes jól megállja a he
lyét a Budapest V. csoport baj
nokságában. A fiatal labdarú
gók között, akik a járműjavító 
dol.gozóinak gyel'mekei, több 
olyan tehetség található, aki 
már az országos úttörő olimpi
án is részt vett. 

Sz. L. 

A szerkesztőség 
üzeni 

Zs. Molnár Dezső, Diósgyc5r
Vasgyár; Szücs Ferenc Hatvan ; 
Boldizsár Gyula Békéscsaba; dr. 
Gál György Bp.; Marosán Pál, 
Czeglédi Sándor, Voloslnovszki Já
nos Debrecen ; Egeressi Zsigmond 
Záhony; Ruzsik János Somodor
Somogyaszaló; dr. Bán.kfalvy Gyu
la Szeged; Arvay János Bp. Nyu• 
gatl pu.: Leveleiket lapunk anya• 
gához felhasználjllk. 

Urbán József Hegyeshalom; Tóth 
Ferenc Dévaványa: Leveleiket u
letéli:es helyre továbbítottuk. 

KÖ Z LE �I E NY 

Szeptember 29•tlil megl.ndult a 
debrecen-nyfregybá.zl hálókocsi• 
járat. Budapest Nyugati pályaud
varról a 6720 számú vonattal 23,43 
órakor indul és Debrecenbe érke
zik 4,M órakor. Az utasok 6,30 
óráJg a kocsiban tartózkodhatnak, 
ugyanis a kocsit Debrecenből a 
6,3Z órakor induló 1'132 számú vo
nat továbbítja Nyíregyházára. Deb
recenből Budapest Nyugati pálya• 
udvarra Z2,37 órakor a 6'115 szá
mú vonat továbbftja a hálókocsit. 
Budapest Nyugati pályaudvaron 
az utasok 8 óráig tartózkodhatnak 
a kocsiban. 

1968, OKTOBER 15. 

- Tizennégy éve nem volt 
baleset a Békéscsaba-Szeged 
közötti vonalon levő Telekge
rendás állomáson, melynek 
csinosítását, parkosítását a 
dolgozók társadalmi munká
ban végzik. 

úJJASZERVEZTEK a szín
játszó csoportot a hatvani 
MAV Liszt Ferenc Múveló
dési Házban. A csoport most 
Huszka: Lili bárónő e. ope
rettjének bemutatására ké• 
szül. 

- ünnepélyesen búC!lúztat
ták munkatársai a nyugalom
ba vonuló Kiss János főinté
zőt, Felsőmocsolád állomásfő
nökét, aki több évtizede szol
gált a vasútnál 

- Cukrászati kiállítást ren
dezett Debrecen állomás kul
túrvárótermében az Utasellá
tó. A kiállított különlegessé
geket meg is kóstolhatták a 
látogatók. Az Utasellátó deb
receni üzemének több mint 
20 ezer forint terven felüli 
jövedelmet hozott a sikeres 
k"'iállitás. 

- Babonás versenyző 
(Kesztyüs Ferenc rajza) 

KET FüTOKAZAN-
KOCSI időszakos javításának 
terven felüli elvégzését vál· 
lalta a debreceni vontatási fő· 
nökség gózmozdonyja1,-ító rész
lege. A Diesel-múhely dolgoz&. 
öt nappal a kitűzött határidó 
előtt végzik el két M62-e, 
mozdony időszakos javítását a 
KMP megalakulásának 50. év

fordulója tiszteletére. 

Szeptember az újítók 
hónapja a Szombathelyi Jár• 
műjavítóban. Az üzem gazda
sági vezetői a szakszervezeti 
bizottsággal közösen szeptem
bert az újítók hónapjává nyil
vánították. A kezdeményezés 
eredményeként ebben a hó
napban mintegy 15 újítást ad
tak be a dolgozók. A legtöbb 
újítás a Diesel-motorok javí
tásánál bevezethető új mód
szereket és eljárásokat tartal
mazza, 

- METRÓ :EPVL MEXI· 
KóVAROSBAN. A három 
építés alatt álló földalatti 
vonalon a párizsi metró min• 
tájára légtömws kerekekkel 
ellátott kocsi/e közlekednek 
ma:/d. A hálózat hossza 40 ki· 
lométer lesz. 

- Nagy teljesítményű híd• 
mérleget kap Dorog állomás. 
Az új mérleg alkalmas lesz 
bármilyen típusú vasúti ko
csik mérésére. Ha a hídmér
leg elkészül, a jövőben a ra• 
kodóterületen szinte idővesz
teség nélkül végezhetik el a 
mérlegeléseket. 

- Kína vasútvonalat épít 
Nyugat-Afrikában. A Máli és 
Guinea között épülő vasútvo
nalon a kínai mérnökök már 
megkezdték az előkészítő 
munkálatokat. 

Jubileumi pályázat a 
MÁV Nyugdíj Hivatalban. A 
pályázóknak a közelgő hár
mas történelmi évfordulókkal 
kapcsolatos tíz kérdésre írás
ban kell válaszolniok. A pá
lyázat díjait a hivatal novem
ber 7-i ünnepségén adják 
majd át a nyerteseknek. 

MAGYAR VASUTAS 

a Vasutasok Szakezervezetének 
lapja 

Szerkeszt! a szerkesztő bizottság 
FOszerkesztő: Gulyás János 

Felelés szerkesztő : Visi Ferenc 
Szerkesztil<>ég: 

Budapest VI., Benczúr utca tl, 
Telefon, városi: 229-872 

üzemi: 19-7'1 
Kiadja és terjeszt! a Népszav• 
Laokiadó Vállalat, Budapest vn„ 

Rákóczi út 54. Telefon : 224-819 
Felelős kiadó: Gábor Márton, 

a Népszava Lapkiadó Vállalat 
igazgatója 

Csekkszámlaszám : 75.915.001-46. 
Szikra Lapnyomda 
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Nagyfontosságú tanácskozás 

Az országgyulés elfogadta az új vasúti törvényt 
és a közlekedéspolitikai koncepciót 

Dr. Cs1111ádi Gyiirgy közlekedé:;- és postaügyi miniszter expozéja 

Mint ismeretes, az ország- é& joga,17:.otás sokb::or foglal
gyűlés legutóbbi ülésének na- iwzoti a közlekedés ;,.-oblémdt
pirendjé:i szerepelt a. ,·asutak- val, de nz egész ors:::úg fejlú
ról szóló törvényjavaslat és a dését érintő, átfogó 1�ö=!ekc
magyar köz!ekedéspolitilm fej- déspÓlitil:aí koncepciót 120 éi;-

� lesztesi koncepciója. l\fivel a • vel ezeWtt tátgyalta uto!já ra. 

mai korszerú közlekedlste::h• 
nika reális talajá.'l maradva a 
koncepció a legfontosabb fej
lesztési céljainkat igyekszik 
egységes e:,észbe foglalni. 

Abból a tényből indultunk 
ki, hogy közlekedésünk korsze
rúsítését a leggazdas�gosabb:in 
é.; legcélsze�"Úbben a meglevő 
hálózati struktúrára kell épí• 
teni. A 1:::eméI11-, , f6!té nt o.z 
árvszállitásban belátható ideig 
a legnagyobb terhelést tovább
'l'G is a va�-út vállalja magár"
A vasút rekonstrukciója kerc-
bben tovább folytatjuk a vo
nalak és a vontatás korszerű• 
sítl.,;ét, megszilntetjük a i;ú�• 
mozdonyokat és felfrissítjük, 
Lővítjük a járműparkot. .A 
vasúti járműparkot automati• 
l:us lmpcsolókészülékckkel sze. 
re]JUk fel. Széles körben alkal-

A forgalmi szakosztály és üzenlirányító központ 
dolgozói a jubilemni numkaversenyben 

A munkaverseny tömegmoz
ca:om jellege évről évre íejló
d:.k, eró.;ödik. El>ból adódik, 
hogy a versenyben való rész
\"ételt nem lehet csak megha
tirozoU munka.csoportokra, fl
:t!Jr.ai munkát \'égzó dolgozók
ra szűkltenl, vagy csak ol\ an 
te...-filetre szorítani, ahol szá
mokkal m,khetó tevékenység 
ío'..)"ik. 

A \·asútüzeml célkitűzések 
- a g,i.zdnságossáz, a tervsze
rúség és üzemszervez.és, a k.:.
Til!ó mh:fu«:g, a dolgozók élet
és mur.k::rkörüL'llényelnek ál-
1..ndó javit&.Sa minden 
t>awta, dolgozónak, vezető
flek és beos::tottnak, fizikai é& 
aclminfe=tratii> munkát 'Dé/}ZÓ 
.io:gozónak egyaránt h'deke. 
Ez szabja �g e. verse:nyben 
,•a1ó részvételt, a kö:;;..'\s ér Je
kek fel'smerese te6zi önkén
tassé {;s törnegméretűvé a ver-
5enymozgalmat. 

Ennek megértését mutatja a 
forgalmi sza�osztály és ü:rem
!rányító központ dolgozó�ak 
rész•:étele a jubileumi munka• 
Tersenyben. A KommunlstáJc 
J,foguitror&.4gl Párt;a m�a
lculásán41; SO. h/orduW:}4 

f"iszte!eUre olyan többletfel
adatoT; megva!ó.-itátát túzté:c 
ma!7Uk elé, ar.li nem tartozik 
s=oro.san vett munkaköri kö
telességiik be, nem szerepel 
pl'émiu,n célkitú::éseik kö=ött. 
Firo•elemre méltó e kezdc..'né
nyezés. Nem formális klny!
latkozásról van szó válla,l
sukbrul, hanem olyan ke�etl 
lé;,ések me;;t�teléró', rnelre;;: 
bíztatók a vasútnál folyó 
munkaverseny töm�gmozg:11-
mi éli tartalmi tovább1ejle.,z
tése sze:npont.iából. 

A szakosztály és ilzem:rá
nyító központ dol.;ozóir.nk 
válla!á.•:i széles körú, de tar
talmát teldntve három fő cél• 
kitűzésre irányul: 

- tanulmánytervek k�szfté
se a racionálisabb menetrendi 
mzg<>ldásokra, . a rnunk.asz�:-
vezés javítá.-sára, tökéletefJté-
sére; 

- konkrét helyszíni se;t!t
ségnyújt.'\.s a közlekedéspolit\• 
kai koncepcióból adódó szer
vezeti intézkeué6ek 1P•akorlatl 
végrehajtá.•ához, az új mun
karn6d,zerelc kiszt?les!téséllez; 

- a végül a feltételek biz• 
tos!táu az i�tós;ígok, 

sw!gálati helyek váll3 '.á-.a\: 
nak telje,ltéséhez., az 1908. évi 
vasútüzemi célkitűzé.5ek rne;?
vclósft�á.."toz. 

J6 példa a r:,malés arra, 
hogy az irá nyitó-, r:ezetös::er
vek is Té&Zt tudnak és helye&, 
ha részt t.•esznek a munkavet
sen11ben. Ne:n eleger.dó ugyan• 
is a célkitűzések. klalakitúsa, 
hanem azok mcgva!ós.lttsa é:-• 
de>.ében tevél,enyen közre is 
kell múködrJ, biztosítva a 
váUalá�o'.,, oé!lki U1zé.>ek való
ravá.ltá.�ár.U:. feltételeit. Ezt 
öntötték konkrét formába a 8. 
sza!cosztály és ü:z.emirányí! 6 
központ do:gozó! a jubileuini 
munkaverse:.yben tett vá!la
lásaLlckal. Többet a1carnak teJi
ni, ;obban szcrvezet!ebben 
4karnak dol.gozni és r:ezetni. 

Célju!r, a ..szakmai vái.!a!á
soko:1 túlmenően, e gyors üg,1-
intézés, a ;a;:!ISlatokra, és::re• 
vételei,re való gyors reagdl,h, 
az emberséges bá.n4sm6d, az 
emberekröl 11aló fo:.Owttabb 
gondoskodás megvaló.rltása, az 
üzemi demokrácia fejles;,tésé
re vonatkozó 'Dasútt végre;ia,j
tási utasításo1,ban foglaltak 
iirvényesítése. Közelebb a,!car-

--------------------------, nak kerülni a végrehajtiishoz, 
a vés,ehajt::.Sban részt \"e·,6 

Bezárult a jubileumi kiállítás 
A MAV 100 éves jubileuma 

a1ka:máb6l a Kö::lekedé..'i Mll· 
::mmtbaa megrendezett hl 
� erdeklőcllst kiváltott ki· 
állitf.s oktúoer 1-vel zárult. 
Kereken 25 000-en ta'tintették 
meg az érdekes vas,'.it-törté
ne!:i, vala'lllnt a MA V jelenét 
k jövőjét bemutató berende
w..eket és fe4zerelési tárgya
kat, fánykepeket és egyéb do
lru.-r.entumokat. A léállítás 
módot n.rúj,ott arra, hogy a 

látogat.ők véleményt nyi! •á· 
r:itsanak arról, hogy m1;yen 
s:z.i.Mlre .t�t sz.amélylrn• 
cákat látnának �z!vesen a Jö
vőben a MA V vonalain. 
6625-en adták le szavazatukat 
és ebből 1 86-t szavazatul e 
bordó szfml koc:;ik v.tték el a 
pálmá.t. Sok látogatónak tet
szett a kék színű kocsi Is, 
amelyre 1753 szavazatot adtak 
le. 

Csel,sz/ovák-magyttr vasutas 
szakszervezeti vezetők tanácskozása 

1968. október 13-19-én a tójét fog:wta Geréb Sácidorné 
cse.'lszloYá:t é� a magyar és Somosi.ól Gábor, a SZOT 
vasutas .szakue:.-vczetek kép· tit!cárL 

dolgoz&:hoz, s m!nd:?Z r.allJ,'on 
fontos, né!külözheteUerr a ve
zetés, a vezet.::Sben ré:..::t ve
\·óic számára. 

T�i:ékenyen akarnak kör.re
mú!·ooru a munka\·er.ser.r 
szerve2.ésében; l?'t\!'t. ba�t a 
!orga1mi sza:Lzolg{,.la�ál, to
vább akarjá!c fejleszteni a 
sza.kszo!gálatok között.! együtt
múl:ödést. 

Most a kötelezettsé:;vállalás 
teljesítésén van a hangsúly, s 
ezen ke!l a sz.akosztá!y minöen 
do,gozóján&k fáradoznL Kö
vetkezetesség és kilartó mun
ka a val6ravált4s al4pt•etó fel
tétele és akkor nemcsa7c t.ent 
" ,,fltlatJ házban''. hanem az 
egész hálózaton érezhető lesz 
a munkaversenyben való rész• 
t•étel és annak pozitív hatd.sa. 
Ezt várják az igazgatóságok és 
a swlgálati helyek do'.gozói a 
forgalmi szakosztály jubileumi 
munkaversenyben tett válla
lásair.ak telje:iítésé!óL 

(bordi) 
\"!solól Budapesten tanácsko- ,_ _ _.. __________________ -:--:-::--:-zfut tartottak. A cseh�zlovák 
k'.lld<ltt.sé�t dr. Jo::.ef Fi!o, " 
CsehszloYák Közlekedés! és 
Távközlési Szaksz�rvezet el
nü!te vezette. Tagjai voltak. 
Pao•el Reha.k, dr. GabrteL Leh• 
11ert és ing. Igor St:oboda. Ma
gy�: ré;zról a megbeszélésen 
l'\\szt vett S.:abó Autal, a 
Yasutaso!;: S7�":Szervezetének 
fó,ltkára és G:ll11áa Jár.0&, a 
Szak ,zerve?.et titkára. 

A tanácskozáson megbeszél
t.?k a két szakszervezet egyiltl· 
niükooé.sével kapcsolatos to
vábbi l&péseket. Kicserélték 
tapMzta!ataikat a két ors=ág 
va.utas dolgozóinak élet- és 
munkakö:ülmén.1eit íllet6 kér
désekben. Megállapodtak, hogy 
a kölcsönös tájékozódás érde
kében rendszeressé teszik ta· 
lálkozólkat. A csehszlovák
lllagyar \'asútl határforgalom
ban részt vevő dolgozók 
e&Yütt."tlúlcödéslt a közös ér
tiekek sz�!leméb:m konkretl
zi,ják, Közösen kidolgozzák 
azo:cat a szempontokat, ame
lyek hozzájárulnak. a határál
lomások munkájának meg
gyorsltásához, gazdaságosabbá 
tHeléhez, a dolgozók munka
körülményeinek l,:; szoc;álls 
ellátásának javításához.. 

A tanácskozás a teljes 
egyetértés és együttmúködésre 
törekvés szellemében folyt le. 
A csehs.z:ovák d.:legáció veze-

két téma szorosan füszefügg, Az ennek alapján ho::ott 1848. 

azokat a.z ország,,"Yll!és együtt ét-i, XXX. iörvén.1cikk köz
tárgyalta. A kormány nevében lekedésil.gyllnr, fejlödésében 
dr. Cia!tlidt Gl/ÖrcrJ köz!eke- hOS$ZÚ idó!lg meghat,tro::ó s;;;e
dés- és PoStaügy! miniszter · rcpet ;idtszott. Ha nerm ::ikr,:.iuk 
terjesztette az orzzággyűlés elé azt, hogy a közlekedés előre-
a , l':lSUtasolt és a közlekedési haladásunk f6kjc legyen, akkor 
do1,,ozók de az egész népgaz- olyan új, kö7..lekedé:spo!itika! 
da�{.g stii.mára oly fontos wr- koncepciót kell kialakít:mu:1k, 
vezetet. Az alábbiakban kivo- amely ,megfelel a mai modern 
natos:m ismertetjük e minisz- é'.et követelményeinek és vl
ter beszMét: . szonylag hosszabb időre meg-

- A maw,ir U!r1'rnyhozá, szabja a fej!ódés útját. 

Közlekedésünl: túljutott a neliéz ével=en 

A két vi�háború között -
noh.::t a közle:redéstechnikában 
a:d:or l'I volta:.S. ne.mze:közill:� 
elismert úttörú eredményeink 
- országunk közle:::e<lésl rend
szere távol állt attól, hogy kor
szerűnek lehetett �·olna nevez
ni. Ezt a kóz'eheciéri rendszert 
puszti!otta el a má$ootk t'i!ág
h.!bor-.í. Viszont a gyors újjá
ép;tés során lényegében csak a 
háború előtti e1maradoi1 szín
vonalú k&,:leketlésl e;zközöltet 
lehetett életre kelteni. Ennek 
eHenére az 1960-as évek elejéig 
4';1:erllt a megtöbbszörözooütt 
s.:ti!lltán feladatokat ellátni. 
Kl!'lőbb azonban .l.özlekedé
sünk szinte t.llimdósult, kapa
citásh.it,nnyal küzdött, s csak a 
legutóbbi eaztendőben juto�
tunk el odáig, hogy ál;:aláb.ln 
eleget tudunlt tenni a reánk 
háruló feladatoknak. 

hog:t közlekedtisünk meglevó 
he!Yzetének, állat)otának, s?íu
\'omhának reális és sokoldalú 

A miniszter ezután ismertet
te az egyes köz.lckedési ágaza
tok fejlődését. Utalt al'ra, hogy 
a közúti járművek elterjedé• 
sével új lehetőségek nyíltak a 
közlekedés kor.zerüsitésére, 
gyorsHásái-a. Ehhez azonban 
modern úU1álózatot kell épf� 
ni, s új alcp:ikra 1:e!Z he!11ezm 
a ra..•,W és a közúti kö.-!el.edéa 
eg!{ilttmii�üését. Kiemelte, 
001/'J .:: OTtmg 1.özl.ekodé�ek 
geriiicét képgzJ -carui rereonst• 
ru,:ció;a je!etitő,en elÖ1'elta.• 
la.dt. Besz.?dében több p,ildánl 
il!wztrálta, milyen eredménye
.tret értünk el a vasút �·illamo• 
sítá.sában, dle.3elesitésében. A 
miniszter ezután szólt a köz
úti · közlekedésről, á légiközle
kedésről, a hajózá.,ról, majd 
!gy folytatta : - Ma mér me� 
áHapithatjlLk, hO(l'JI közlekedé• 
sünli túljutott a legnehezebb 
éveken, s ;eienleg á!ta.lában ki 
tudja eléglteJl_í a népge::da,ág, 
a lakosság igén11eit. A 1ia.ládás 
azonban e fejleszté,ek ellenére 
sem kíe!ég!tö. Sok még e kifo
gás a 1zemét11szá!Utásra,, 4 kil
!ó:-ibiizö swlgáltatások minjíié
gére é1 korszeniségére. • 1 

Dr. Csanádi Gyöl'f!')' közlekedés• " posfafini miniszter be
azédét mondja 

- A közlekedéspolitikai Hon. 
cepció azt a célt szol Ija, 

elemzése alapján kijelölje a 
távlati fejlesztés fő irányait. 
Közlekedéspolitikai koncepci
ónk 12 éveg távkitra s::óL Gon
dos mérlegelés a.lapján úgy ta
láltuk, hogy a tudomány és a 
technika mai rohamos fejlődé
se meilett körülbelúl ez az a 
tá�·lat, amelyet elég blztonsá�
gal előre láthatunk, amely idő 
alatt bepótolhatjuk lemara.dá
i;unkat. Hazai viszonyaink és a 

rnazzuk a modern hírközlő & 
biztosítóberendezéseket, gépe
s(tjük az építési és fenntartási 
munkákat. 

Gazdaságtalan 
vuútvonalak 

Dr. Csanádi G11örrn, ezután 
kifejtette, hogy a közlekedés
politika nem kívánja elhanya
golni a hajózás és a légiközle
kedes fejlesztését sem, noha 
ország-.mk közlekedési rend
szerében ez a két ág százaléko. 
sa.n jóval kisebb szerepet ját
szik, mint a vasúti és a közúti 
közlekedés. Hangsúlyozta, hogu 
11 közle/cedéspo!itikai ko11cep
ctóban külön fejezetet szentel
tek a kisforgalmú vonalak é• 
állomások fo,•ga!má11,ak 4ltere
lésére, a körzeti állomá.,i rend• 
szer kialakftltsára. Ez :i.z utóbbi 
hónapokban különösen sokat 
foglalkoztatta a helyi tanácso
kat és az , ország közvéle.'llé
nyét. E közérdeklődésre szá
motu:rtó témát a miniszter így 
folytatta: 

- A r:aaúthálóza.tban 2000 
kilométer összhos•zúsáaú lcts
forgalmú 'Donal t.'an, amelyek• 
re az áruszállítás alig több 
mint ern, százalélca, a személy
s::á!lításnak pedig három s:-á
zaléka jut. A csekély forgalom 
a vonalak kapacitásának csu
pán töredékét használja ki, 
emiatt a szállítás önköltsége 
többszöröse a többi vonalénak. 
Ami pedig a közlekedtis szín
vonalát illeti, közismert, hogy 
a ritka forgalmú, elavult be
rendezésekkel rendelkező vo
na!.aJcon korszerütlen a közle
kedés. Abba a helyzetbe kerül
tilnk, hogy e vonalakat rÉ,SZ• 
ben már most, részben az elkö
vetkező ötéves terv idején fel 
kellene újitan!, amire legaláblJ 
2 éa fél milliárd forintot kel• 
lene költeni. Ha ezeket a vona• 

(FoZ11tatás a J. oldalon.; 
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Kit lehet megválasztan i  
szakszervezeti funkcióra ? 

A szakszervezet elnöksége főbizalmit válasszanak a fel
október 4-én jóváhagyta az sőbb szerv engedélyével. 
alapszervezeti választásokra A műhely (osztály) bizottsá
vonatkozó irányelveket. Cik- gi tagok száma a dolgozók 
ll:ünkben a választással kap- létszámától függően 3-5 fő. A 

esolatban néhány módszertani titkárt a megválasztott vezető
kérdéssel foglalkozunk. ségból nyílt szavazással vá-

Mint már közöltük, az alap- !asztják. Póttagokat és szám
szervezeteknél január 15 és vizsgáló bizottságot választani 
február 15 között kerül sor a nem kell. Meg kell viszont vá
bizalmiak választására. A bi- lasztani a szakszervezeti bi
zalmit szakszervezeti cso- zottságot választó értekezlet 
-portértekezleten kétéves idő- küldötteit. 
tartamra, nyílt szavazással vá- A szak.szervezeti bizottságok 
:(a.sztják. Személyére a mű- választása taggyú1ésen va,,<ty 
l,'lely- vagy osztálybizott.ság küldöttértekezleten történik. 
képviselője, illetve a szakszer- Küldöttértekezletet általában 
vezeti csoport bármelyik tagja ott kell tartani, ahol a szerve
tehet javaslatot. Az értekezle- zett dol{l'OZók létszáma meg• 
tet a szakszervezeti bizottság, haladja a 600 főt. Azokon a 
illetőleg a műhely-, osztály- 600 főn aluli munkahelyeken, 
bizottság hívja össze. Ezen az ahol a vezetóségválasztó-tag
összejövetelen tesz eleget a gyűlés megtartása nehézségbe 
bizalmi beszámolási kötelezett- ütközik, a szakszervezeti bi
ségének, a választást megelő- zottság kérheti a területi bi
:i:ően. zottságtól küldöttgyűlés tartá-

Az alapszabály lcltetóséget sának engedélyezését. A kül
ad arra, hogy kis létszámú döttek számát, illetve a képvi
:inunkahelyeken múl1elybizott- seleti arányt a szakszervezeti 
ság helyett, a bizalmiak közül, bizottság határozza meg. 

Iránys7.ámok a sza,kszerveze,i bizottságok létszámára: 

300 tóig 
1000 főig 
ISOO főig 
2000 tőn felül 

A számvizsgáló bizottság 
tagjainak száma egységesen 
3 fő. Póttagokat választani 
egyik bizottságnál sem kell. 

A szakszervezeti tagnak 
alapszabály szerinti joga, hogy 
választhat és választható. Egy
éves tagság után bizalminak, 
két év után pedig minden 
alapszervezeti funkcióra meg 

3- 7 tag 
5-11 tag 
9-13 tag 

11-15 tag 

lehet választani a szervezett 
dolgozót. A sza.lcszervezeti tag 
akkor élhet választójogával, ha 
tagdíjfizetési kötelezettségé
nek -alapszabály szerint eleget 
tett. 

Arra kell törekedni,  hogy a 
szervezett dolgozók minél na
gyobb szá,mban, közvetlenül 
élhessene'k választójogukkal. 

A t,ezetőségválasztó-értekezlet 
alckor határozatképes, ha a 
választás napján munkában 
lévő szervezett dolgozólmalc 
(küldötteknek) legalább két
harmada jelen van. Ha a 
vezetőségválasztó értekezlet 
nem határozatképes, akkor 14 
napon belül újra oo.sze kell 
hívni. Ilyen esetben az érte
kezlet a részvevők számától 
függetlenül határozatképes. 

A jelölő bizottság választá
sáról előző számunkban már 
írtunk. Tevékenységükkel la
punkban még részletesen fog
lalkozunk. Most csak arra uta
lunk, hogy a jelö!ó bizottság 
köteles a jelöltek listáját a 
választás előtt legalább 1 0  
nappal kifüggeszteni. 

A szavazás módjával, a sza
vazatok számlálásával is kü
lön cikkben foglalkozunk. 
E!öljáróban annyit, hogy 
nyílt szavazással választják a 
bizalmit, a társadalombiztosí
tási tanács, a társadalmi bíró
ság tagjait, a kereskedeh11i, 
társadalmi ellenőröket. Titko
san választják a műhely
oszt.álybizottságokat, szakszer
vezeti bizottságokat, valamint 
a számvizsgáló-bizottságokat. 
·Funkciójuk szerint is titkosan 
választják a szakszervezeti bi
zottsá'(ok elnökeit, titkárait és 
a felsőbb szerveket választó 
értekezletek küldötteit. 

A szakszervezeti bizottság 
20 nappal a választás előtt kö
teles ismertetni a tagsággal a 
vezetőségválasztó taggyűlés, 
küldöttértekezlet időpontját, 
megtartásának helyét, napi
rendjét. 

Névadó ünnepségek 
Kedves, családias, névadó 

ünnepséget rendeztek a na
pokban a MAV Nyugdíjhiva
talban. Az ü:mepségen a csa
ládtagok, barátok és munka
társak mellett megjelentek a 
társadalmi szervek képviselői 
is. 

A névadó ünnepség hivata
los része után a VI. kerületi 
Karikás Frigyes általános is
kola 20 tagú· csoportja dallal 
és verssel köszöntötte Kere
pesi Lacikát. Végül a boldog 
szülők, akik mindketten vas
utas dolgozók, örömmel vették 
át a Vasúti Főosztály szak
szervezeti bizottságának, a 
Nyugdíjhivatal szocialista bri
gádjainak és a munkatársak 
ajándékát 

A dunakeszi járműjavítóban 
kettős névadó ürtnepséget ren
deztek a közelmúltban. A két 
újszülött kisfiú szülei Veres 
Gábor kárpitos, illetve Tóth 
László anyagkihordó a jármű
javító KISZ-szerve:retének 
tagjai. 

Az ünnepségen előbb az 
üzem KISZ-bizottságának tit
kára, illetve a szülők alap
szervezetének képviselői. majd 
a szakszervezeti bizottság 
megbízottja köszöntötte az új
szülötteket. hozzátartozókat. A 
helyi általános iskola úttörő
csapata énekkarának közre� 
működése, kedves színfoltja 
volt az ünnepségnek. 

A névadószülők a társadal
mi szervek nevében takarék
betétkönyvet és gyermekruha
csomagot nyújtottak át aján
dékképpen a szülőknek. 

A szolnokiak kezdeményezésére Törődnek a nyugdíjasokkal 
megrendezik a jármújavítóipari szocialista 

brigádok vetélkedőjét 

A szakszervezet elnökségé
nek a yasutas nyugdijasok 
helyzetével kapcsolatos hatá
rozatát széles körben ismer
tette a budapesti igazgatóság 
területén működő nyugdíjas 
csoportok vezetőivel a terüle
ti bizottság, ugyanak,\cor meg
különböztetett figyelmet for• 
dít a nyugdíjas vasutasok kö
zötti kulturális, politikai és 
szervezeti munka javítására. 

A járműjavító 'üzemek igaz
gatói, mozgalmi szerveinek, 
művelődési házainak vezetői 
megtárgyalták a MAV Szol
noki Járműjavító Üzem által 
kezdeményezett járműjavító, 
ipari szocialista brigádvetélke
dő célját, tartalmát, a lebonyo
Íítás módszereit. Egyértelmű 
volt az állásfoglalás: az 1918-
as Polgári Demokratikus For
radalom, a Kommunisták Ma
f}Yarországi Pártja megalaku• 
lása és a Magyar Tanácsköz

az w:enien belüli. majd az ott 
első helyezést elért brigádok 
az országos vetélkedőn. A 
tablók, szakdolgozatok, össze
állítása és a brigádélet fej
lesztése kollektív munkát kö
vetel a brigádoktól, brigád
tagoktól. 

Nem formális dologról, ha
nem gazdag, tartalommal meg
töltött, a szocialista brigád
mozgalom továbbfejlődését 
előmozdító, jól szervezett, a 
;ubileumi munkaversenyt erő
sítő mozgalomról van itt szó. 

Az elmúlt 2-3 hónap alatt 
több tucat nyugdíjas a-J.apszer• 
vezetben szerve7.JÓdtek újjá a 
szociális bizottságok. Egy-egy 
nyugdíjas vezetőségi tag irá
nyításával többezer nyugd,íja3 
és .nyugdíjas özvegy helyzetét 
vizsgálták meg, jártak el szá. 

társaság 50. évfordulójának ,---------------------------

méltó megünneplése nagy le-
hetőséget teremt a jármújaví
tó üzemekben dolgozó 943 szo
cialista brigád és J O 814 szo• 
cialista brogádtag politikai ak
�ivitásának, felelősségének nö
velésére, mely várhatóan po
zitív hatással lesz a termelő 
munkára, a munkafegyelem 
alakulására. 

Ez adta alapiát annak az 
elisme'résnek. mellyel a Jar
mújavító üzemek vezetői. moz
galmi szerveinek képviselői 
méltatták a kezdeményezés 
jelentőségét. Megértették, hogy 
ez, anú a járműjavító üzemek
�1 most elindul, nemcsak a 
megszokott, csupán lexikális 
ismeretekre irányuló vetélke
dő. Ennél többről, a munkás
mozgal-01n történeténelc ismer• 
tetéséről, szakmai ismeretek 
bővítését szolgáló széleskörű., 
ismeretterjesztő tevékenység
ről, politikai munkáról, a vál
lalások kiemelkedő, maradék 
nélküli teljesítéséről, a brigá• 
dok, brigádtagok fokozottabb 
,:,éldamutatásáról, a kollekti
�itás fejlesztéséről van szó. A 
részt vevő brii;:ádok, brigád
tagok nemcsak a politikai és 
szakmai irodalmak forgatásá
val, hanem a helyi munkás• 
mozgalmi múlt kutatásával, az 
üzemükben folyó munka- és 
üzemszervezés tanulmányo-
1ásá val. a szocialista brigád
tiozgalom helv:i történetének, 
)tpasztalatainak feldolgozásá
'al készülnek és vesznek részt 

Előkészületek Debrecenben 
a l,ármas évfordulóra 

A debreceni vasúti csomó
pont pártbizottsága és szalt· 
szervezeti bizottságai a tár
sadalnti szervekkel össze
hangolt terv alapján készül• 
nek a hármas történelmi év• 
forduló méltó megünneplé
sére, 

Előadássorozat keretében 
idézik fel a fél évszázada 
történt forradalmi esemé
nyeket. Valamennyi előadást 
filmvetítéssel teszik élmény
szerűvé a hallgatóság számá
ra. Novemberben központi 
ünnenségen méltatják az év
fordulók jelentőségét és 
könyvkiállítást rendeznek a 
hármas évforduló tartalmát ki
fejező művekből. Debrecen 
állomás kultúrvárótermében 
fényképkiállítást nyitnak majd, 
A dokumentum-felvételek a 

polgári demokratikus forra
dalom eseményeit, a KMP 
harcait, a Tanácsköztársaság 
hősi küzdelmét szemléltetik 
majd. Sor keriil zenei esemé
nyekre is: az évforduló/e nap
jain a. vasútállomás fúvósze• 
f!ekara térzenét ad a debre• 
ceni Petőfi téren. A fiatalok 
részére műsorral egybekötött 
,,Ki mit tud" vetélkedőt ren
deznek a hármas évforduló 
tárgyköréből 

A debrec.eni csomópont dol
gqzól vállalásaik teljesítésé
vel is 'készülnek a hármas 
történelmi évfordulóra, s az 
eddigi eredmények alapján 
bizonyos, högy helytállásu
kat tanúsítja majd az értéke
lés. 

Czeglédi Sándor, 
Debrecen 

Ünnepi rendezvények a Nyugatiban 
A közelgő hármas évforduló 

ünnepségsorozatának első ren• 
dezvényeként a proletár nem
zetköziség jegyében "Békét 
Vietnamnakr' címmel kiállí
tással és filmvetítéssel egybe· 
kötött nagygyűlést t.artottak 
október 14-15-én a Nyugati 
pályaudvaron. A további pro�
ram szerint megemlékezést 
tartanak az „őszirózsás" for'
radalomról és a KMP megala
kulásáról. 

A pályaudvar szakszervezeti 
bizottsága mellett működő 
agitációs, propaganda és kul• 
turális bizottság ünnepi haing
versenyt rendez a vasutas ze•· 
n.eiskola közreműködésével. 
Könyvkiállításra és a munkás• 
mozgalom harcait bemutató 
jubileumi vándorkiállitásra 1� 
sor kerül. 

Lázár IÓ7.Bet 

mos esetben szakszervezeti, 
tanácsi, vagy egyéb szerveknél 
helyzetük javítása, szociális 
körül1.11éayeik kedvezőbbé té• 
tele érdekében. 

A budapesti igazgatóság 
egész területén újraszervezés 
alatt van valamennyi nyugdí• 
jas alapszervezetben a szal,
szervezeti bizalmiak hálózata. 
A városokban, kő'.l!Ségekben és 
más közigazgatási területeken 
lakóterületek, utcák szerint 
ala.kítják ki ezekben a hetek• 
ben az új szakszervezeti cso
portokat, választanak új sza:k
szervezeti bizalmiakat, rende
zik az egy bizalrrnihoz tartozó 
szakszervezeti tagságot. Az 
alapszervezetekben a!i: elmúlt 
két hónap alatt tö!,b mint 200 
új szalcszervezeti csoport kezd• 
te meg működését. Többezer 
nyugdíjas felJteresésén és a 
szervezeti életbe való bekap
csolásán munkál>kodnak most 
a nyugdíj� vezetőségei{. az 
újonnan megválasztott bizal
miak, nyugdíjas aktivisták. 
Olyan nyugdíjas vasutasokat 
keresnek fel, akik az elmúlt 
10 év alatt nyugdíjba vonul
tak, de nem kapcsolódtak be a 
vasutas nyugdíjas csoportok 
muni.kájába. 

Több nyugdíjas szervezet
ben új tisztségviselők láttam: 
munkához. A fóvárooban és a 
vidéki alapszervez:'!tekben is 
számos helyen ki,bővítették a 
vezetőséget. 

Növekszik a nyugdíjas ala1:>· 
szervezetekben és a fóbizal• 
miak által vezetett csoportok• 
ba:n is a 70-80 évesekre irá
nyuló figyelem, egyre több he
lyen kímélik a sok fáradságtól 
őket. 

Javul a tényleges dolgozókat 
tömörítő szaT�zervezeti bizott• 
ságok figyelme is a nyugdíjas 
vasutasok iránt. Számos szak
szervezeti bizottság szervez 
a nyugdíjasok részére összejö
vetelt. Szép példáját adta az 
elmúlt ldós-zakban a nyugdíja
sokról történő gondoskodás
nak a Keleti Vontatási Főnök• 
ség, az tszaki és La.ndler Jár• 
mújavító és még számos szol
gálati hely köztük a MAV 
Gépjavító Özem szakszerveze
ti bizottsága és üzemvezetősé
ge, a:kik két napra látták ven
dégül családi üdülőjü.kben -
a múltévi nyereség terhére -
azt a 40 nyugdíjast, akik az 
előző esztendőben búcsúzta.!{ 
el az üzemtől 

K. I, 
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Elkészült a kollektív szerzódés 

tervezete 
NOVEMBER EI.SO HET�

BEN hozzák nyilvánosságra a 
MAV 1969/70. évi kollektív 
g_zerzúdés tervezetének vita. 
anyagát. 

Ez a tervezet az 1968. évi 
kollektív szerződés tapaszta
lataira épülv-e, az anyagi lehe
tőségek határain belül, figye
lembe veszi a múlt évi viták 
során elhangzott igények egy
részét, továbbá az előkészületi 
munkák során ez év közepé
től beél"kezett javaslatokat, 
módosító indítványokat. A 

nyilvános vitára kerülő terve
zet nem végleges okmány, ha• 
nem vitaanyag a szó legszoro• 
sabb értelmében. Ahhoz a dol• 
gozók és a vezetők közül bár
ki, s a MAV-nál tevékenyke
dő társadalmi, mozgalmi szer
vek bármelyike megteheti ész
revételét, módosító javaslatát. 
Lehet a tervezet szövegéből 
kihagyni, lehet azt új rendel
kezésekkel kiegészíteni. Az 
sem követelmény, hogy a dol
gozók írásba foglalva tegyék 
meg észrevételüket, hanem 
azt mindenki szóban és kötet
lenül elmondhaitja majd a vi
ták során. 

Minden szolg-.ilati hely, szak
szervezeti bizottság megkapja 
a vitaanyagot annyi példány
ban, hogy az egyes munkacso
portok, turok, reszortok és 
rriűhelybizottságok megismer
kedhessenek a tervezettel. 

A VITAANYAG megismeré
se nem a vezetők előjoga: min
den vasutasnak joga, hogy eló• 
zetesen megismerje a terveze
tet. C:ppen ezért a gazdasági 
vezetők és a szakszervezeti 
szervek feladata és köteles
sége, hogy a vitaanyagot idő
ben eljuttassák az egyes mun
kacsoportokhoz, a szakszerve
zet műhelybizottságaihoz, a 
párt- és KISZ-szei:vezetekhez, 
hogy legyen elegendő idő an
nak tanulmányozására, s arra, 
hogy azt a dolgozók és a he• 
lyi vezetők egymás között elő• 
re megtárgyalhassák, az egyé
nek, kbllektívák kialakíthas
sák véleményüket. 

A kollektív szerződés t.erve
zetét szervezett formában is 
meg kell,- vitatni' az érintett 
dolgozókkal. A szervezett vi� 
ták legalkalmasabbnak tűnő 

formája a termelési tanácsko. 
zásokhoz hasonlóan és ugyan. 
olyan szinten rendezett kollek. 
tív tanácskozások. Minden ter. 
melési tanácskozást tartó ern,
ségnél meg kell tehát tartani 
a kollektív szerződés terveze
tét vitató tanácskozásokat. E 
tanácskozások megszervezése 
egységes feladata lesz a szol
gálati helyek vezetőinek és a 
szakszervezeti bizottságoknak. 
Ern�ek során a helyi vezetők, 
funkcionáriusok beszélges. 
senek el a dolgozókkal a vita
anyag egyes tervezett rendel
kezéseiről Ez elősegíti a he
lyes értelmezést, melyre azért 
van nagy szükség, mert az új 
kollektív szerződés két é'V'l'e 
szólóan szabályozza majd a 

munkáltató és a dolgozók leg• 
szorosabb együttmúlcödésének 
mozzanatait, az egymás mel
lett jelentkező kötelezettsége
ket és jo�okat. 

A KOLLEKTfV SZERZO. 
DÉST vitató tanácskozásokat 
november második felében és 
decemberben, de még az ün
nepek előtt kell megtartani. 
Addig a tervezet kézhezvéte
létől hat hét áll rendelkezésre 
az anyag tanulmányozására és 
megvitatására. 

A központ1., vagy a közép
irányító szervek biztosítják, 
hogy minden tanácskozáson 
megfelelően képzett és a ter• 
vezetet jól ismerő vitavezett1 
álljon a dolgozók rendelkeze• 
sére. 

Minden észrevételre, javas• 
latra reagálni kell, egy sem 
maradhat válasz nélkül. A d,ol• 
gozók. észrevételeinelc, javas
latainak sorsát azonban nem á 
t.anácskozáson döntik el, ha
nem a kollektív szerződést 
megkötő vezetők elé kell azo
kat terjeszteni. így a javasla
tok összegyűjtve, legfelső 
szinten kerülnek elbírálásra, s 
utána indokolt választ, tájé
koztatást kell adni azok sorsá
ról is. 

A TANA.CSKOZAsOK ala• 
pos előkészítése, gondos meg
szervezése lehetővé teszi, hogy 
a ' vásutasok sok ezres tábora 
vil:assa meg az -új lfollektív' 
szerződés tervezet.ét. • 

Dr. Banka .József 

N·yugqíjasok köszöntése 

A Székesfehérvári Pályafenntartási Főnökség ez évben 
nyugalomba vonult nyugdíjasai 

Bensőséges ünnepség kere
tében búcsúztatták ae első fél
évben, illetőleg július végéig 
nyugdíjba vonult dolgozóikat 
a székesfehérvári pályafenn
tartási főnökségnél. Kiss Já
nos szb-titkár megnyitó sza
vai után Murányi István, a 
főnökség vezetője köszöntötte 
az idős dolgozókat és köszöne
tet mondott áldozatkész mun
kájukért. Kérte a nyugdíjaso
kat, hogy ne feledkezzenek 
meg a főnök.ségről és annak 
dolgozóiról, problémáikkal a 
jövőben is bizalommal fordul
janak a vezetőséghez. 

Ezután Mesterházy László 

párttitkár meghatott sza:\'ak
kal köszöntötte a nyugdíjaso
kat, akiknek átadták a szak
szervezeti bizottság ajáindé
kait. 

Baja állomáson október 
19-én ünnepélyesen búcsúztat• 
tak öt nyugdíjba vonuló 
vasutas-dolgozót. Zsolnai Jó· 
zsefné, Re-ngei József, Triszt 
Mihály, Holkovics József és 
Bence Pál több évtizeden ke• 
resztül mindig lelkiismerete
sen és pontosan végezte mun• 
káját. Idős munkatársaiknak 
szép emléktárgyakkal ke<l
veskedtek az állomás dolgozói. 

Azonnal beköltözhet6, bútorozott öröklakás 

SZERENCSE SORSJEGGYEL 
Balatoni nyaraló és személyqépkocsl 

SZERENCSE SORSJEGGYEL 
.Azonnal átvehet6 s�cmélyqo,pkocslk 

SZERENCSE SORSJEGGYEL 
K6tszeméllyes k0lfl51dl uta:tás 

SZERENCSE SORSJEGGYEL 
4 forlnMrt meqnyerhetl 

SZERENCSE SORSJEGGYEL 

Kapható az úJsáqárusoknál, trafikokban, 

postásoknál, Ozletekben és áruházakban 
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Aí országgyűlés elfogadta az új vasúti törvényt 
és a közlekedéspolitikai koncepciót 

(Folytatás az 1. oldalról.) 

lakat felújítanánk, újabb 30--: 

so évre állandósítanánk a mai 
helyzetet, hogy úgy mo7:dj�m, 
drága pénzen kon�er�_alna�k 
azt, ami már régen tde,et mul
ta. Ü{/1/ gondolom, hogy ekkora 
luxust nem er.{Jed,ietünk meg 
magunknak. 

A lcisforgalmú vonalakhoz 
h,t.•onló az ugyancsak ki,5for
ga1mú vasútállomások problé
mája. Normálnyomkö:::ü i:asút
hálózatunkon több mint ezer 
íllomás átlagosan 7 kilométer
re mm egymástól. Ezeknek kö
rülbelül felén, mintegy 500 ál
lomáson az összes áruforgalom 
még a napi 3 teherkocsit sem 
íri el. Ennek a helyzetnek a 
fenntartása akadályozná a vil
la..rnosítást, a dieselesítést, a 
nagy raksúlyú kocsik előnyei
nek lóhasználását, végsó so
ron az önköltség csökkentését, 
a szolgáltatások színvonalá
nak emelését. 

El6térben 

a körzetesítés 

A probléma korszerű megol
dása az úgynevezett körzeti ál
lomási rendszer. amelynek fo
kozatos kiépítését a koncepció 
előirányozza. Ha a következő 
10-12 év alatt a legkisebb for
galmú 500 állomáson az áru
forgalmat meg5züntetjük, a 
nsút áruforgalmának csak 5-
10 százaléka kerül át más ál
lomásokra. Ugyanakkor lch.e
tóség oon arra, hog'J aitol 
szükséges, a mezőgazdasági 
idényben ét:enként n.éhán11 
hétre t1 kisá.llomások egy 1'é
uén lelu!tót:é tef1'JÜk az árofel
&dást. A korszerűsítéssel az ál
lomások átlagos távoL5ága kö
rülbelül a kétszeresére növek
szilt, s ezzel arányosan csökken 
a menetidő. A körzetesítés a 
azemélysz:íllítást alig érinti, 
mert az áruforgalomból kizárt 
állomásokon az utasforg&lom 
to,·ábbra is megmarad, ha az 
igények azt indokolják. 

Dr. Csanádi György ezt kö
Yetóen a munkaerő-problémá
\"31 foslalkozott. Elmondta, 
hogy a koncepcióban elóirány
zott mú5zakl fejlesztés és az 
ahhoz kapcsolódó szervezési 
Intézkedések növelni fogják a 
munka termelékenységét. A 
vasút egyes területein munka• 
tr6 szabadul fel, amelyet ré3z
ben a nyugdí;ba menők pótlá
:ára, részben a munkaidő 
csökkentésénél vesznek maid 
figyelembe. A fejlesztésnek 
egyik fő célja, hogy a közleke
dési dolgozók munka!törülmé
n:,eit javítsa. Beszéde további 
reszében az új közlekedéspo
litikai koncepciók összefüggé
sét elemezte, majd a vasútról 
szóló új törvényjavaslat elfo
gadása mellett érvelt. 

A közlekedéspolitikai 
koncepció megt:alósitásának 
- a politikai, műszaki és 
gazdasági etófeltételek meg
teremtésén túl vannak 
iogi vonatkozásai is - foly
tatta a miniszter. - Szocia
lista, jogalkotásunk az 1960-as 
évektől megkezdte a régi jog-

közlekedési ágak fuvarozási 
feltételeit, a Polgá.ri Törvény
könyv alapján, a kormány 
rendeletekben szabályozta. 

Az új vasúti törvény 
amely négy !ejezetból áll -
a vasutak irányításával, léte
sítésével, átalakításával kap
csolatos rendelkezései mellett 
foglalkozik az állampolgárok 
jogait érintő kérdésekkel és 
a köffofgalmú vasutakon kí
vül a saját használatú vai;
utak kérdéseit is rendezi. 
összhangban a közlekedéspo-
1' "',�i koncepcióval, lehetővé 

valósításra váró műszaki, 
technológiai és szervezési el
gondolások végrehajtásában, 
ütemezésében alkalmazkodni 
kell a népgazdaság általános 
fejlődéséhez. Felmérhetetlen 
jelentősége lesz annak, ha a 
közlekedésfejlesztés tervezé
sében és megvalósításában 
biztos irán11tű lesz a kezünk
ben, olyan koncepció, amelyet 
a párt és a kormány magáé
nak vall és most az ország
gyűlés, s általa pedig orszá
gunk népe elfogad és támo
gat. 

Szavaz az országgyül� Elöl Fock Jenő, a Minisztertanács 
elnöke, mögötte Kádár János és Blszku Béla 

(MTI Foto: Vigovszkl Ferenc és Pálfai Gábor felvételei) 

teszi egyes kisforgalmú vas
útvonalak forgalmának nép
gazdasági érdekből való be
szüntetését, illetőleg átterelé
sét. Intézkedik a tön•én11ja
vaslat a i:asutasok fokozott 
büntetőjog! t:édelme, társada
lombiztosítása, egészségügyi 
ellátása, utazási és száilítási 
kedvezményeiről is. Ezek a 
rendelkezések a vasutasok 
nehéz, felelősségteljes mun
kájának elismerését kívánják 
szolgálni. 

Az új törvénnyel a magyar 
közlekedési rendszer gerincét 
képez6 vasúti lt�lekedés te
rületén felmerült és jogi ren
dezést igénylő kérdések szo
cialista szellemű, időálló sza
bályozását kívánjuk elérni. 

A fejlesztés iránytflje 

Aan.!g a vasúti törvényja
vaslat - céljának megfele-
lően szigorúan megfo-
galmazott jogszabályszöveg, 
amely a stabilitást, a jog
biztonságot szolgálja, addig a 
közlekedéspolitikai koncepció 
nem merev tervezet. Célja, 
hogy körvonaJazza a közleke
dés nagyobb távra szóló gaz
daságpolitikáját, amely szer
ves része a párt és a kor
mány országos gazdaságpoli
tikájának. A koncepcióban 
meghatározott elvi célok, fej
lesztési tendenciák, a meg-

- Abban a mélt1 meg(11Jő
ződésben terjesztem a közle
kedéspolitikai koncepciót és a 
vasúti törvén11;avaslatot a 
tisztelt országgyűlés elé, hogy 

a szocializmus épitéaét, orszá
gunk felemelkedését, népünk 
életszínvonalának emelését 
szolgáljuk. Kérem ezért ezek 
elfogadását - fejezte be nagy 
taps közben beszédét dr. Csa
nádi Györw közlekedés- és 
postaügyi miniszter. 

Az új vasúti törvény és a 
közlekedéspolitikai koncepció 
közérdekű voltát a hozzászó-
1ók száma is bizomitotta. A 
közlekedés- és postaügyi mi
niszter expozéjához 25 kép
v!seló, köztük két miniszter 
fűzött megjegyzést. A v!tába.n 
felszólalt a négy vasutas-kép
viselő is : Tóth Géza, Záhony 
állomás főnöke, Szabolcs
Szatmár megye, ' Korponai 
Lajos, a debreceni jármű
ja.vító szocialista brigádveze
tője, Hajdú-Bihar megye, K41-
már János, a dunakeszi jár
műjavító főmérnöke, Pest 
megye és Szenes Ottó, Szol
nok állomás üzemmémöke, 
Szolnok megye képviselóje. 

A vita során elhangzott 
észrevételekre dr. Csaffá<li 
György adott választ, majd 
az országgyűlés bi:::almat sza

vazott a. közlekedés holnap
ját megszabó fejlesztési el
veknek, elfogadta a vasutak
ról szóló törvényjavaslatot. 

11 Déli pályaudvar dolgozói 
nehéz körülmények közölt is 

helytálltak a nyári lorgalomban 
Másfél esztendeje szb-titkár 

a Déli pályaudvaron S::abó 
Imre, feladási pénztáros. 

Azért kerestük fel Szabó 
Imrét, hogy egy kis vissza
pillantást kérjünk tőle a Déli 
pál11audt:ar ez évi nyári csúcs
forgalmáról, pontosabban ar
ról, hogy történt-e előrelépés 
a kulturáltabb közlekedést il
letően, s most, hogy beköszön
tött az ősz, hogyan gondosko
dik az szb a dolgozók szakmai 
és politikai képzéséről. A cél 
ugyanis az, hogy képzettebb, 
a vasút na.gy odaadást és szer
teágazó ismereteket követelő 
munkaterületén jártasabb dol
gozókkal legyen megoldható 
az elkövetkező évek nagy nyá
ri csúcsforgalma. 

LevegöUen pénztárak 

Beszélgetésünk ideje alatt 
sorra keresték fel az szb-tit
kárt az egyes reszortok felelő
sei, s ezek a „villámbe3zélge
tések" is hasznosan egészítet
ték ki azt a képet, amelyet 
Szabó Imrétől kaptunk. 

- Ha az idei n11ári csúcs
forgalomról beszélünk, els6 he
tven kell meaemlitenünk azt 
az áldozatos, nagyon nehéz 
munkát, amelyet személypénz
tárosaink végeztek - mondot
ta az szb-titkár. - Hozzá kell 
tenni, hog11 munkakörülmé
n11eik rendkívül ,-osszak: a 
flllíl1/ an11agi befektetéssel épült 
pénztárak szíik és levegőtlen 
volta miatt nagyon sok bosz
szúságot okoznak a bennük 
dolgozóknak. Napi 50-100 ezer 
forintos forgalma volt egy-egy 
pénztárnak, s elképzelhető, 
how a 1'et:íziók sorá.n milyen 
lehetetlen volt a munka el• 
lenórzése, amikor a fülkében 
két ember alig fér el eg11más 
mellett , • •  

Az szb-titkár elmondta, 
hogy mintegy 30 tagú pénztá
ros gárda állandóan dolgozott. 
A nyári hónapok idején a 
pénztárosok szabad.ágra még 
csak nem is gondolhattak . . .  

- A minap értekezleten be
széltem arról. hogy ha a ko
csi egyik kerekét kiveszik -
mondja -, az nem gördül sza
bályosan. lgy volt és így van 
ez nálunk is : a munka szépen 
ment, a nagy csúcsforgalma1 
rendben lebonyolítottuk, mect 
helyükön voltak a kerekek . . .  

- Az állomás 11  OOO forintot 
kapott a1Ta a célra - világo
sít fel bennünket az szb-tit
kár -. hogy a navember 7-i 
ünnepség alkalmával megju
talma=zuk a legszorgalmasabb 
dolgozókat. A múllelybizottsági 
titkárok a biza.lmiaktól kap
ták a ;avaslatokat. amelt1eket 
az szb-titká,- az állomásfónök
kel vitat meg. 

Megkezdödöll 
a oktatási évad 

Az oktatással kapcsolatban 
az szb-ti tkár elmondotta, hogy 
kereskedelmi oktató hiánya 
miatt a forgalmi oktatótiszt
és a pénztárfőnök foglalko
zik ezzel a munkával is. Pedig 

Szabó Sándor oktató tisztnek 
sok más feladata is van: 
ó készlt elő a vizsgákra, 
s:::ervezi a tanfolyamokat. 
Most éppen az okoz nagy 
gondot számára, hogy 
tekintettel a számos nyugdí
jazásra 40-50 fős 
jegyvizsgáló-tanfolyamot in
dítson. 

A Társadalmunk idoszerú 
kérdései tanfolyamon október
ben volt az első előadás. He
tenkén t egyszer van bizalmi 
tanfolyam, amelyet a műhely
bizottsági titkárok tartanak. 

Sánta lm1'e jegyvizsgáló, a 
szakszervezeti bizottság kulúr
felelóse a teremhiányra pa
naszkodott. Mint mondotta, az 
oktatóterem kisebb bővítése 
elősegíthetné az oktató mun-

kát, rendezvényeik számát is 
gyarapíthatnák. 

Két hete vette át a közön
ségszervezés feladatát Regecz 
Andrásné, aki a Kis Színp:id
tól és az Egyetemi Színpadtól 
eltekintve minden színházba 
szerez jegyeket a kultúra ked
velőinek. Kovács Jánosné, az 
szb nőbizottsági felelóse 10 
esztendeje tölti be ezt a fel
adatkört. ,,A nőlc politikai ne
velése érdekében - mondja -
a nőbizottsági tanfolyamok 
szervezése jól halad. Az egész 
csomóponton mintegy 600 nő
dolgozó problémáival keli fog
lalkoznunk, s ezt a feladatot 
igyekszünk lelkiismeretesen 
megoldani . . •  " 

Maros László 

Nincs szénhiány, 
de a választék korlátozotf 

Sok kedvezményes utalvány beváltadan maradt 

Jut-e elegendő tüzelő a 
vasutas háztartások részé1'e? 
- A közelgó tél újra idősze
rűvé teszi ezt a kérdést, 
amellyel a MA V Anyaggaz
dálkodási és Ellátási Igazga
tóság D. osztályának vezetőjét 
kerestük: fel. 

- Az új mechanizmus adta 
lehetőségekkel élve a vasuta
sok háztartási szénszükségle
tét is az Egyesült Magva-,. 
S=énbán11ákka! kötött éves 
szerződésünkben biztosítottuk 
- válaszolta Kocsis Lajos osz
tályvezető. - Csa.k olya,n sze
net rendeltünk, amit a fo
gyasztók szívesen vásárolnak. 
A bán11ák pontosan szállítot
tak, <1:! eitátás mégsem kifo
gástalan. 

- Mi okozta ezt? 
- Felhívásaink ellenére az 

igényjogosultak jelentős része 
nem jelentkezett a tüzelőért. A 
1'észletes utalt:ánnyal ,-endel
kezők csa.k auguaztit.,- --vEgén 
;öttek, de akkor tömegesen, 
Nem fedezhettük a hirtelen 
megnövekedett szükségletet. 
Áprilistól júliusig a háztartási 
célra rendelt szén nagy részét, 
a tönkremenés elkerülése cél
jából üzemi célra kellett fel
használnunk. Ezért maradtak 
beváltatlan részletes tüzelő
ut:,h-ányok. 

Érdemes megjegyezni, hogy 

az igazgatóság fokozott ked
vezménnyel igyekezett ösztö
nözni az igényjogosultakat az 
utalványok nyári beváltására_ 
A részletvásárlási kedvez
ménvt 720 forintról 1440 fo
rint,-a emelték fel és nagyobb 
mennyiségű hulladékfáról 
gondoskodtak ,-észükre. Saj
nos sokan nem éltek idejében 
az adott lehetőségekkel. 

- A kedvezőtlen elózm� 
nyek után. mégis milyen el
látás várható az őszi-téli hó
napokban? 

- A bányákkal együttmű� 
ködve igyekszünk pótolni a 
nyáron kiesett mennyiséget -
felelte az ooztályvezetó. 
Nem lesz szénhián11, ezt ga
rantálhatjuk. Válogatni azon
ban nem nagyon lehet, mert 
az egyes szénfajtákból. például 
a berenteiből, nem tudjuk biz.. 
tositam az országos szükségle-, 
tet. •K-ét-Jiilc a szakszervezet he. 
lyi szerveit, hog,J a.z igéntrlo• 
gosultak folyamatos ellátásti 
érdekében legyenek a kiszo!• 
gáltató helyek segítségére, 
Amennyiben azt esetenként 
jogosnak tartják, tegyenek ja
vaslatot a lejárt részletfizeté
ses utalványok utólagos bevál. 
tására, hogy az arra rászoru
lók CS3ládját mulasztásuk el
lenére se érje hiány, 

Ferencvárosi eredmények 

Számos elismerésre méltó 
eredményt értek el a KMP 
megalakulásának 50. évfordu
lója tiszteletére meghi�detett 
munkaversenyben a ferencvá
rosi pályafenntartási főnökség 
dolgozói. 

�bályok feltilvlzsgálatát, új 1 ____________________________________ _ 
Jogszabályok alkotását. Ennek 

Sikeresen hajtották végre 
például a budapest-kunszent
miklósi vonalon a hézagnélkü
li vágány semleges hőmérsék
letének felemelését az úgyne
vezett „kilélegeztetéssel". Az 
adott hőmérsékleti viszonyok 
miatt éjjel kellett végezni ezt 
a munkát. Újszerű technoló
giával sikerült igen rövid vá
gányzárási idő, 2 óra 10 perc 
alatt 7-800 vágányfol116méter 
„kilélegeztetését" elvégezni. E 
munkát aláverőgéppel végzett 
fekszin szabályozással kap
csolták össze, így jelent456en 
javult a pálya állapoté" 

A ferencvárosi rendezőpá
lyaudvaron 11 csoport kitérő 
cseréjét végezték el. További 
beruházásként végrehajtották 
a ferencváros-józsefvárost 
vonal felépítményének fójaví
tását és a Ferencváros N11uga.tt 
1'endezőpályaudvar kihúzó vi• 
gányának felújítását i!;. A fő
nökség tervteljes!tése szem
pontjából rendkívül fontos 
munkálatokat Da1'vassy Endr• 
és Un11i Antal szakaszmérnö
kök, valamint t:rdi Péter, Ró
nai András és Szabó Béla pá· 
lyamesterek szervezték és irá
nyították, a fizikai dolgozók 
kitűnő összefogással hajtottáic 
végre a feladatokat, sokat be-
pótolva az elsö félévi lemara
dásból. 

ereclményeként életbe lépett 
a postáról és a távközlésról 
s7616 törvény, a polgáti repü
lessel és az utakkal összefüg
g� kérdéseket szabályozó tör
venyerejű rendelet. Előkészü
letben van a gépjármű-közle
k�ésről szóló magasabb szin
tű Jogszabály és elkészült a 
ta.rutakról, most a tisztelt or-
1:ágg,Jűlés elé terjesztett tör
vénv;avaslat is. 

új vasúti törvény 

A beterjesztett vasúti tör
vényjavaslat törvényerőre e�eléséveI igen régi hiányt 
Pótolunk. A vasutakra vonatkozó alapvető rendelkezéseket átfogóan tartalmazó tör
vény a felszabadulás előtt 
sem volt. Ezt a hiányt a 
�últban csak részben egyen
�ulyozta, hogy az egyes vasu�onalak építésén�, engedelyezése törvényhozási úton történt, és ennek keretében szabályozták az üzemeltetés feltét�leit is. Más a helyzet a fuvariogot illetően. A vasúti fuvarozásra belföldi és nemzetköz\ vonatkozásban 
�gyaránt kor��erű jogsza-á!Yaink vannak, az egyes 

Közlekedéspol itika 
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Dr, Csanádi György megtekinti a kiállítú& 

A Közlekedési Múzeum a 
Múzeumi Hónap keretében ú i
szerű kiállítást rendezett. A 
kiállítás a Parlamentben 120 

f!!/ után megfogalmazott, át
fogó, új közlekedéspolitikai 
koncep,;ió el�ő, gondos mun
kával, nagy hozzáértéssel ké
szített bemutatója. 

Mint ismeretes, az újjáépí
tett, újjászervezett Közlekedé
si Múzeum a megnyitását kö
vetően célul tűzte ki, hogy a 
múlt hagyományainak ápolá
sa, tárgyi emlékeinek őrzése 
és tudományos feldolgozása 
mellett a közlekedés jele
nének, várható jövőjének ala
kulását is bemutatja. Ezen az 
úton haladva - egy év alatt 
- ez a harmadilt olyan kiálll
tás, amely a közlekedés proh
lémáinak megértését, eredmé
nyeinek és céljainak megis
merését szolgálja. A régi moz
donyok, autók, villamosok, s � 
magyarországi repülőtárlat a2 
elmúlt század közlekedési 
eszközeinek fejlődését mutat
ja be. A jövő fejlődésének 
egyes fázisait tablók, model
lek és makettek szemléltetik. 

A Közlekedési Múzeum 
Közlekedéspolitika című kiál
lítását, amely szemléltetően 
bemutatja az országgyűlésen 
elfogadott közlekedéspolitikai 
koncepciót, október 29-én dr. 
Csanádi G11örgy közlekedé,
és postaügyi miniszter ünne• 
pélyes külsőségek között ny1 -
totta meg. A kiállítás az év 
végéig áll a látogatók rendel
kezésére. 

:Molnár Arpád 

Nőit a termelékenység 
a dehre�enÍ járműjavÍióhan 

A július l-től bevezetett 44 
órás munkahét tapasztalatai
ról számolt be Bíró Bé!a igaz
gató a debreceni járműjavító 
szakszervezeti tanácsának leg
utóbbi ülésén. 

Kedvező eredményeket ho
zott a munkaidő-csökkentés a 
jármGjavító üzemben - né
hány fontos termelési ered
mény Ismertetésével bizonyi
totta ezt az Igazgató. Korri
gált darabszámos tervét az el
ső félévi 100,81 százalékkal 
szemben a harmadik negyed
évben - csökkentett munka
idő mellett - 103, 44 százalék
ra teljesítette az üzem. A te-r-

melékenység 101,19 százalékról 
104,72 százalékra növekedett 
annak ellenére, hogy az üzem 
a harmadik negyedévben H 
fős létszámhiánnyal dolgozott. 

Az üzem igazgatósága és 
társadalmi szervei a dolgozók 
bevonásával jól felkészültek a 
munkaidő-csökkentésre. Mun
kapadokig lebontott intézke
d�si tervet készítettek, amely
ből világosan kitGntek a ten
nivalók, a kieső idő pótlásá
nak feltételei. A termelékeny
ség nö,·e!ését mGszaki fejlesz
téssel, job 1) munkaszervezéssel 
alapozták meg. 

Volosinovszki János 



Új közlekedéspol itikai koncepció -
a karikaturista szemével 

- Nlesák. ntár a közútra tuelték a vasúti forgaln1at. 

- 1'fi lesz velünk, ha megszüntetik a ftSntat? HL-.zen 
lnég utunk sincs. 

- Ne féljen, Juli nénJ, megoldjuk azt hellkopterrcL 

- Amelyik fain gyoz, oH lesz a lr.ö:r:pontosított vasútállo
más és a másikat megszüntetjülr.. 

(Pusztai Pál rajzai) . 

Hangversenysorozat kezdődött 
a Vasúti Fóosztály kultiutermében 

Sokan vetttt részt a Vasuta
sok Szakszervezete központi 
szim!ónikus zenekarának ok
tóber 11-i évadnyitó hangver
senyén. S akik távolmaradtak 
- vagy a még núndig elégte
len propaganda miatt nem 
tudtak róla -, kellemes zenei 
élménytől estek el. 

Az évadnyitás mindig előre
pilla.rrtás : mit kapunk a dolgos 
hétköznapok üditő változatos
ságaként? .Milyen lesz az a 
bartóki .,tiszta foTTás", amely 
tf!sti-lelki felüdülést ;elent a 
tél szürkeségében? Miként 
fogjuk tovább fOTmálni ma
gunkban a zene sze.-etetét, 
amelyre fá ra.dhatatlan embe• 
rek önzetlen munkája nevel? 
Ez a hármas cél vezé�li a szak
szervezet szim!ónikus zeneka
rát évek óta. Az eredményt 
pedig az egyre növekvő láto
gatottság - ezek körében is a 
mind több fiatal érdeklődő -
igazolia, 

Az ú; évadban 8 hangver
senyból álló soTozatot hirdet
nek, amelynek keretében a 
ro�ant'kus és klasszikus Inst
rumentális zene legszebb örök
érvényű darabjai mellett ope
l"arészleteket, kórusműveket, 
;h-\ákat és dalokat hallhatnak 
a zenekedvelők. 

pon. A belépődíj mlnlmáUs, a 
nyolc hangversenyre összesen 
40 forint. lgy senkinek sem 
okoz anyagi megterhelést a 
részvétel. Az egyes műsorszá
mokat a televízió Zenélő órái
ból is jól ismert KolláT EndTe 
zeneesztétikus szlnvonalas, le
bilincselően érdekes, a művet 
és alkotóját korának núliőjé
ben bemutató, színes ismerte
tője vezeti be. 

A már említett első hang
verseny magyar est volt. En
nek során nem egy el.fefedett 
- és mint Kollár Endre talá
lóan megje�•ezte: méltatlanul 
e1feledett - remekművet hal-
lottunk: így Goldmark érde
kes Salcuntala nyitányát, Er
kelnek egy alig isme-rt zene
művéből a Névtelen Hósökból 
Ilona áriáját. 

A hangversenyt PongTácz 
Zo!tán vezényelte körültekintő 
pontossággal, s óvári MáTta, 
Kereszt/!SSY Hédy szépen meg
formált énekszámai valamint 
SiindoT János remekbe sikerült 
hegedúszólója, valamint Váczi 
K,íroly zongoraművész közre
működése tette igen színvona
lassá. 

A tövetlezó. romantikus est
re, amelynek műsorán többek 
között Mendelssohn világhírű 
e-moll hegedűversenye is fel
hangzik, és az ezt követő-hang
versenyekre néhány bérlet 
még kapható a zeneiskolában. 

Vizsga nélküli . targoncavezetés 4 súlyosan sérült 
A háromnegyedévi statisztika s_zerinf a balesetek 25 ,9 százaléka 

az anyagszál lításnál és rakodás közben történt 

A Távközlő- és Biztosít6be
rende7.ési Épít� • .,; Főnökség ve
zetőjének augusztus 21-ón kelt 
üzemi baleset jelent.."séll<m l3 
következő állt ;  .,Dárdai And
Tá.s a= áltar.a i:ezetett vill.a11•os
targoncáva! az ideigl2nes be
tomw.ihe!ybe való bel!aladás 
közben az ajt(m,yf!á&t áthidaló 

geTen.dába iitkiizött. A ll ,n!- · rül a k.é::-<lh.1, a targonca vezc
zsás vasgercnd.a a hom!d!:fal tője, miután Yez-etői igawl-

t . vá�n.7al nen\ r-encle�k.e;.'.ett, 

gond.kra is, tehát 2 targo.."\ea
vezetói állást nem \•ál!alhatta 
volna el. Samoa')li B. Fen<1te 
c:;oportvezetó nem megfclelóf!'II 
�•égezte el az ok.tat<4t. Az Gk
t:i.�st naP,16ba 1�em vezette be 
a Vlv::S:i:. :l!l. §-ában elólrtalc 
szerint az o!üntá& tál'g;i\.t 
részletes fclsorolásbnn. 

egy r,faút mag,.wal ntntt:4 a kel.:ő oktatssban ne.'!1 reszctargonc,a,ce=etói-e i..s a:: olt ó'.o!- sült, hor.nnn ismerhette a tar--
90::ókra. zrha.nt. A in.en�k- ·4 gc�t.:a�:e:,;e!és s��bál;r2it? A 1;·á
főt �ú!yos sériUések!.:el a. kó,·- I.ssz ez.réi:l:e!nr'i: t.ihonn!m. 
hlizba sz,l,llítotútk. A ba.leEe1 !Ié;t,s, a fe,e1ő.<:re;;(át nem le
v!zsgáuita folya:m.a.tbaf!-" � �t íi;:!·elrll� kívül ha�n.l. A 

Megengedh-e.tetlen arányok 
A2 üzemi balesetek jelentős 

része ma még uz anyagmozga
hlsi és ral,:odási munl--..ák köz
ben következik be, és ez a je
lent.ég a vasútra is érvénye:,, 
1968. októbcT 1-ig a vasútnál 
clőfardult összes üzemi bal
eset 25,9 százal.éka an1Jll{1Szá.l
litási, rakodási munkák köz
be11 történt. Ha meggondoljuk 
a személy- és áruiuvarowssal 
kapcsolatos - t.ev&kenység sok
rétűségét, a veszélyforrások 
gyakoriságát, könnyen belát
hatjuk, hogy ez az arfuiy na
gyon kedvezőtlen, sót bát;i:-an 
kimondhatjuk; megengedhe
tetlen. Ezek a balesetek elke
rii!hetők, ha a dolgozók mun
kájukat körültekintéssel, az 
óvórendszabályok, utasít.ások 
előírásainak betartásával vég
zik. A sz.abályta!an munkát, a: 
óvórendszabályba ütköző cse
lekedeteket sok vezető eltűri, 
a mulas=tókat nem figyelmez
teti, és a szükséges ba!es�t
mege!ózó intézkedések megté
telét is elmulasztja, felelós
ségTe vonást pedig csak na
gyon ritkán alfoalmaz. 

A balesetből származó rnun
kanapk:iesések a t.errnelés fo
lyarnatcxsságában zavarólag 
hatnak, és jelt!lltós anyagi -
táppénz, s<>...gély, kártérítés -
veszteséggel járnak. Nem lehet 
kö:wmbös senki számára, hogy 

a munka\·édelem dhanyagolá
sa sok dolg<:>Zó szem·�t, 
károsoclii:!'..át, hal.Uát ol;:ozbat
j.a. 

!gy tö,:tént a TBÉíi'-nél be
követke:rett súlyos, tölni,ges 
üremi bale:setet megelőzően 
is. A baleseti jelentés szöve
gét a bevezetőben idéztük. 
Vizsg,áJjuk n1eg a bal� kö
rülmenyeit és okait. 

1968. augusztus 21-én D:iroai 
Andr-'..s, a fónökség II. sz. te
lephelyén villamostargo11dval 
betonelemeket ra:!todoft az 
építés alatt álló ideiglené:s be
tonmúhelybe;n. ,Feladata � 
volt, hogy az aknaelemeke1 
targoncával k:i.'ltordja a mú
helybo7, és a közlekedési út 
mentkn rakJa le. Az utolro 
fordulót kezeit.e meg, a.mtkor 
háttal a mengtiránynal: tw�
litette meg a be;áratot. A. tar
gonca mllájdt menetkö::bf!n 
kezdte leengedni, és amikor a 
bejá.Ta.tot elérte, - a villa uám 
magasabbdn volt még, mint a 
bejárat szabad nyílása, ezért az 
á.thidaló-gere1uuíban meg
akadt, 11 a i-.:öz11l 8 �ás bé
épitett gn-endát kimozditotta 
helyéből, m.il11 a. fal ew ré
azével eglfJtt a targonca wze
töjéTe és II műhelyben dolgo
zó G. Pál, G. Jánoa, K. Mihá.ly 
d-0Ígo.?6krá zuhani. 

Nem volt targoncavezetői vizsgája 
A baleset közvetlen bekö

vetkezéséért a felelősség Dár
dai András targoncavezetőt 
tef.hel{,' mert nem tartotta be 
az· OR- 025. Anyagmozgatási 
Baiesetelhárit6 és Egészség
védő óváTe-ndszabá!y 311., 313. 
pontjait, a targoncavezet-Ok 
Munkavédelmi útmutatójá
ban foglaltakat. Eszerint vil
lamostargoncá val ki- és bejá
ratokban különös óvatosság
gal, csak lépésben szabad ha
ladni. Hátrafel.é menetben viI
lamostargoncával közlekedni 
tilos 1 Teher nélkiili közleke
désnél a villát a földtől, Illet
ve a padlószinttől 15 cm-re 
kell úrrtani, tehát ha.ladórnoz-

g:\s közben a tatgon,ca villájá
val emelő vagy süllyeszt6 moz
gást vé�znl nem 4&�4,, A 
targoncav�nek a munká
jára vonatkol'J6. szabályokat 
fel tétlen is,rnem.ie kell. Kér
dés, hogy Dárdai ismerte-e? 

A főnökség a balesetvi:1.:sgá
lat S-Or-'d!l et-re nem foniított 
figyelmet. A f"endórdgi 1'1.zs
gálat megáZta.pítasa Ul11,'G'llis 
megdöbbentó �..ani,agságni ve
tett fénvt. Dárdai Andrá8114k 
nem volt ta,-gonca,:,ezetU vtzs
gá;jlt., tehát a reá 'lronátkozó 
rendelkezéseket részlete!lell 
nem is ismerhette. A sorozat08 
mu1am:tá:s itt kezd6dik! · 

Sorozatos mulasztások 
Az igazságügyi szakértlíd vé

leményben foglaltak szerint 
KiTály Albert személyretl és 
munkaügyi csoportve:retó ezt 
nem vette fig.relembe, Dárclait 
gépkocsiveretői jogosítvá.11y
nyal - mely targoncavezetés
re nem jogosít - törvénytele
nül targoncavezetői munka
körben alkalmazta. De Kenye
Tes István üzemvezető és So-
1nogyi B. Ferenc megbízott 
csoportvezető sem ellenőrizte 
a munkábaállítás alkalmárnl 
a targoncavezetői igazolványt. 

Dárdai Andrást 1968. júlit!B 
23-án alkalmazták, mint újfel
vételest a TB:€F-néL A Vas
úti Munkavédelmi Szabályzat 
38. §-a értelmében minden új
felvételes dolgozót legalá'bb 2 
óra elméleti és 2 óra gyakor-

la ti oktatásbam kell �le
ni, majd 14 napOIIl belül a 
me�zerzett l.smereteitból be 
kell S?.ámoltatni. Az elméleti 
okta¼st a részleg- ,,agy re
szortvezetónek., illetve bizton
sági megbízottnak, a gyailror
lat! oktatást a dol.gozólc köz
vetl.:n vezetójéndc kell meg
ta.r.,ani. Ezt � oktatást c:s:tk 
egészségvédelmi és biztonság
technikai vizsgával rendelkez6 
személy v�eti. 

Az újfelvlteles Dánlal And
rást a feh·étel napján az o,l;:
tatási napló srerint &azesen 
egy órai b(deaetoédelmi okt<l
tá.sban l"észesítette· Som."'1,fi B. 
FereffA! CtOf)O'l-tr.,ezett,, A 2 óra 
elméleti, a 2 6ml gyal!:orlatl 
oktatást, továbbá a , vl=akér
dezé:st elmul.a:sztottá-k. Felme-

Utazásainál vegye igénybe az 

�-•· 
szolgáltatá�ait 

úflev.;1, vl:r.uminté:r.éJ. Valutovétel-elodás 

Szobafoglalás bel- és !cültöldi s:r.á!lodál:bari 
és fizetövendéglót6-helyekeii 

1969-ben a tengerparti nyaralástól kezdve a legszE,bb 
városok megismerésén át a hegvvldékl üdüléslg Ismét 

csaknem százféle társasút-progrcm között válogathat. 
Az IBUSZ-TIT ors:r.ágjórá aut6bus:r. lcülön!árcrtatvol 

eljuthat o:r. ország legs:r.ebb tájaira 
Disznótoros kirár.dulósok 

Ha Dárdai András leeresztett ,-Ulával közltkedtk. a bále,et 
nem kiivetkeztk be 

gl!pjánnúve:retói v!:z:s,,"ll anya
gának egyik alapvető kérdése 
az, hogy- a killönböző kategó
riájú gépjárműveket csak az 
arta érvényes viz..� megszer-
2'é.se után lehet vezetni. Ez 
tenné6zetesen érvényes a tar-

(Lan.'°5 Géza felvétele) 

Ismét fel IT.ell tenni a kér
dfst: vajon Somogyi B. Ferene 
ls.-nerte-e az oktatással kö1p,:so
lato.s előírá.s&..at? A v.lzsgálat 
erre is egyértelműen válas:1J0lt: 
Nem ismerte! 

Nem okultak a balesetből 
1868 júliusában szóbeli meg- védelmi teendóit nem a Ie:t• 

bizást kapott a csoportvezetői körültekintőbbe:t végzi. Ha 
teendólt ellát2.sára. Ez a mun- hozzávesszük a.zt, r.ógy a bíz
ka fokozottabb ismereteket ki- tonságtechnikai T>izs:JíÍ14 19C6· 
váJ1, . így a s.zói>el! megbízás- ban elét:ült é& 1966. deef!mbff 
sal együtt az új feladatoka,t is 6-!n az isllútl6d6 b!ztOMág
ismertetni kell az újonnan teehn.ilari mugcízt!lttiso11 
megbízott dol.gdz6va.l. Sót, a megh.ívá.3 ellenére nem jele-,._, 
megbít.a.tásról a biztonsági meg, a vizsgát 4z6ta �em s�
megb!zottat 1:1 értesíteni k�ll, re.te meg, ez a felti�lezésiink 
hogy az egé5zségvérlelm.i és bizonyossá válik. 
bí�onságtec.hnikai vizsga meg- A 3/1967, (VII. 21.) �ZOT 
sreT'V.ezé'"� · az: Jntézkedéselu;t " ,Szabályzat lti.-nond;a; -nogy a 
meg tudja ten.."li. · Ezeket a fel• baleoetvizsgá.latok .megt:16:ro 
a.d4toka.t ' Kenyeru hti:itn.. jeU.igúek legyenelt.. Ez azt je
iizem.i,ezetó-nek kellett tiolna lenti, a feltárt hiányosságok 
el1>égi:r.mi. Nevezett azonban megszüntetésére az lntézkcdé
e::t etm:ilaszkotU� Somor.;Yi B se!cet azonnal meg kell tenni, 
Ferenc, saját belátása s..,,_'"int A baleset óta több mfat 2 hó
i�•ekezett az oktat.!st el végez- 11ap telt el, de Somogyi B. Fe
ni. B.:Ztonsá.gtechnikai v.izsgá- renc még mindig t,égtz okta
\•al nem rendelkezett, íg,y nem táJlt, tehát a főnökség vezet6' 
is oktathat.ott. Az oktatás tehát a balesetből a mci napig sem 
a közvetlen felettesének, Ke- tanultak. 
n:ireres Isvánnak volt a il'l- Végkövetkeztetéskél1t . m.eg
adata. Enn,ek azonban ö sem állapíthatjuk: ez.t a súlyat 
tett eleget, olyan dolgo.:ól b-l- Oz,e..,ú balesetet is el !éete� 
zott meg az oktat"sa!, ak:i er- volna kerülni, ha a vétke$ dol
re .. nem oo!t feljogosíto4. Az gozók a reájuk vonatkozó el6-
e<ldig!ek alapján joggal fe!té- írásokat betartják. 
tél.ezhetjük, bog_y Kenycri>..'I Sárl!.orl G6bor, 
Istvá? �v=tó, a munka- l,anios Gésa 

Baleseti k•·ónika 
Október H-én N6,rrádkö

vesd állomáson az induló 4%21 
�g, ·von� halálra gátolta Boda 
Marion bádogost, a Bp. J'Ó7.&ef• 
vúosl Pál;tafenntanási F6nök-
11� dolarozóját. A halá.los bal
esetet a.z idézte elő, hogy ne,·e
zcit a már mozgásban le'l'ó 
voaaira al.a'rt felugrani, köz
ben Iá ba a lépcsóról letiSí1-
Sllott � a vonat kerekei elé 
került. 

. * 
Október 15-én a Kunszrnt-

mtklós-Tass állon„ás bejárati 
jel.zójénél álló 4537 sz. vonat
ba belerohant a 69. számú me
n�tigaiolv'ánnyal közlekedó 
pályamesteri motoros kisko
csi. Az ütközés köv-etkeztében 
z;.a,a:á!iyi Lajos pály.;munkás, 
aki a kiskocsin tartózkodott, 
súl;os,• d<! nem életv-eszélyes 
fej- és láh..érülései; üzemi bal
eset.et szenvedett. · A bale-retet 
� okozta, hogy a kiskocsit ve
z,;tö Solti Károly pil.ramest�r 
:t1ém tertot�a be az előírt kö
vetés! távolságot, nú:töz!J..m az 
élótte haládó Yonat megfigye
léséi Is elm\!!3.sztotta. 

* 
Október :lt-én Rákosrende-

kez.ése előtt mozdonyáról le
ugrott. A balesetet az oko:r.ta, 
hogy M44-0ll5 psz. Die;el
tartalékmozdo:,.y személy.z.ete 
az átálhlsra utaló hangosbe
mondón adott közleménynek 
csupán a rávor.atkozó u!asl• 
tását vette figyelemre és azon
nal megindult a vele szemben 
közeiedó gurítós gép irányába. 
A kéizl.emé;1y elsó_ ré:.ze a ir.i• 
rlt6s gépre vona�kozott. A 
Dies-el-tartaléknak csupán a 
közlemény első reszének \'ég
rehajtáaa után lett volna sza
bad meginduinla. 

* 
Október 2�-én Csa.j6.g ál!<>-

.\ ltangnrsenyekct a Vasúti 
Főosztály kultúrtermében tart
ják. általában havonta egy al
kalom..rnal, mindig pénteki na- dr. Csillag Ferenc 1 •------------------------

.?ó állomáson . a 3urít6doir.b
ról 1ejáró 520-059 psz.• gurf
t.6$prés horz.so!ódott a D. VI. 
sz. vágányról eilndu,t M 44-
085p;;z, tartalé'.,:nozdonnval. A 
horzMlóclás köcet1:,,�ében 
mi1"A1�:H gJ„ s::olg,f'JI"::6-,""elen
né 1:61t. r:0:--L.7::t� r-:é:ill �.;! 
s..-:tenvp,:l-..�t Gi·ó,-? L-l'J,j-::i!; ,cr�kf
sérő, .aki az ütközl'.....; bekövet-

máson a -GOOS. sz. tehe;.·von;.t
tal vég;,..ett tolatá.9 kfü:oell 
erős rájár,is miatt ;e:entlls 
anya;gi kárral jMó sériilések.et 
s::envedett 2 Üb pél11a.fenl!.t4r
t6.si a!áverőgép, meg:iériiltel; 
az u.g-.i,zno:t tárolt ta!:61':ocstle, 
a 6099. s::. vcmat mozdont,'3 pe
dig szolgálatké;it,?lenné t,tl.lt. 
Könnyebb séi:-J!ést szenvoo.ett 
Fele Imre aláverőgépket.elö. 
A ba!�$etet a?: idéz'.e eló, liogy 
a mozdon,veze�ó és a vonat
kísérők a tol-ctás.lezetó t..ti;oi
lc�ében en.gecHly n.éU;t1l 01tl..� 
r,:;esen to!a�si mozg,ítt ttt
geztel:, amellett, hogy közben 
az általuk érintett váltók állá
sát sem fi;ye1ték meg. !gy kö
,·etkezh ·��tt be, ho!:.V a mun
k�gép(.!�ke! é� !a':�ókocs!kkal 
fr,gl�:t c.,cn',á;-<t te�eló vfil
t•'•�1 m:.�t?� ..... 20 k:n/óra sebe�
:-:-ég9",:?1 fith-n.ladt'a belerohantak 
azokba. 
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förténe/1ni évlorduló 
1917. november 7-e új feje�_etet nyitot: az emberiség 

történetében. A világon előszor a munkasosztály vette 
kezébe a hatalmat az egyik legelmaradottabb, legzsar
nokibb birodalomban, a cári Oroszországban. 

Az orosz munkáso�ztály,_ a szovjet n�_P tudta,. ho";_" nemcsak - és nem 1s elsosorban - a torténellru te,t 
dicsőségét vállalta magára. Vállalnia kellett, és csodá
latra méltó hősiességgel vállalta is az új győzelemre 
segítésével járó megpróbáitatás?k�t. Vállalta a:z új for
mák kikísérletezésének nehézsege1t. S a telJes oda
adást és minden erőt igén)·be vevő feladatok megoldá
sa közben támasz és remény tudott lenni mindazok szá-

� • mára, akik a törtéiielém előrehaladásáért küzdöttek Y!s 
küzdenek világszerte. 

Az októberi forradalom jelszavai : a g,JáTat a mu-n
kásoknak, a földet a �aTantoknak, sz1_1badságot a 7:em
zeteknek, békét a nepeknek kovetésre talaltak 
Oroszország dolgozó tömegei között és forradalmasító 
erővel hatottak az egész világra. 

A Szovjetunió, mint sziget, évtizedekig . egyedül áll! 
a kapitalista világ tengerében, dacolva mindennel, ami 
elpusztítására megsemmisítésére irányúlt. A szovjet ha
talom viselte ' a másodtl: világháború legsúlyosabb ter
heit. A történelem nem ismer ahhoz hasonlót, amit a 
Szovjetunió véghezvitt. Annak ellenére, hogy a_ n:i,zy 
károkat okozó személyi kultusz fékezte a szocialista 
forradalom erőforrásainak szabad kibontakozását, a szo
cialista Szovjetunió történelmi tettet hajtott végre, s 
bizonyságot tett a szocialisa forradalom erejéről és le
győzhetetlenségéről. 

1917 óta a reakció, a társadalmi haladás minden 
rendű és rangú ellensége a Szovjetunióban látta fő el
lenségét támadásuknak legfőbb célpontja az első szo
cialista 'állam volt. Ez elsősorban azzal magyarázható, 
hogy október jelentósége az első perctől kezdve túlnótt 
a nemzeti kereteken, és nemzetközi jellege legfőbb sajá-

. tosságává lett. A Szovjetunió világtörténelmi szerepe, 
mel11et a forradalmi és haladó mozgalmak éll!n betölt, 
fél évszázad alatt még jobb�n. ,:n.egeT?s�ött, és na?.• 
jainkban amikor a nemzetkoz1 1mpenahzmus a legso
tétebb t�rveit szövi az emberiség ellen, s az emberi
séget létében fenyegető háború kirobbantásán dolgozik 
- még nagyobb jelentőségúvé lett. Ez a felismerés szer
te a világon nemcsak a dolgozó milliók előtt válik egy
re nyil\'ánvalóbbá, hanem minden becsületes, a béké
ért őszintén aggódó ember számára is. 

51 év alatt átalalmlt a világ arca, új erő"\.;szonyok ke
letkeztek. A szocialista országok a Föld területének 26 
százalékára terjednek ki s határaik között él a világ 
lakosságának több mint 35 százaléka. A fejlett kapita
lista országok területe a Föld felszínének 24,4 százalé
kát foglalja, el, lakosságuk pedig a Föld nfpess��!nek 
19 1 százaléka. Mig a szocialista OTSzágok reszesedese a 

t,'ilág jpari termelésében 1937-ben mintel11/ 10 százalék 
t,0lt addig ez az arán11 1961-ben mór kb 40 százalék. 
Az összehasonlítás legfontosabb mutatói és a fejlődés 
iránya rendkívül kedvezőtlenek a kapitalizmus szá
lnára. 

A magyar nép történelme 1917 óta ezer szállal f,�
zódik„az olt.tóberj. locradaloinho� A Szovjeturoó had-, 
seMe verte le. nép�ről a fa!linta bilincset. A szov
jet !lépben barátra, tártlaszra-•találtunlc 'tlemesak á• nap. • 
sü.téses Időben, de akkor' is, amikor nehéz és kritikus 
helyzetek adódtak szocialista fejlődésünkben. 23 év 
tanulságának birtokában az átmeneti kudarcok kon
zekvenciáját is figyelembe véve állíthatjuk: a mawar 
nép jövö;e, 11 szocializmus magyarOTszági sorsa elvá
lctszthatatlan a Szovjetuniótól, a szocialista oruógoltkal való e(11Jaég megvalósításótóL 

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 51. évfor
dulóját azzal is ünnepeljük, ha számba vesszük és még 
hatásosabban érvényesítjÜk tanulságait. 

Az emlékezés, a régi dicsőséges harcok feleleveníté
se nem puszta ünneplés. Az évforduló Ismét alkalom 
arra,· hogy a történelmi múlt tanulságait alkotóan fel
használva, választ adjunk a szocialista forradalom mai 
kérdéseire és eredményesen, marxista módon oldjuk 
meg mindennapi feladatainkat. 

Tíz nap a Szovjetunióban 
A Világ egyik legnagyobb 

„árosába, Moszkvába érkezett 
,·onatunk. Először léptünlt e 
"l'áros földjére, mégsem tűnt 
l�egennek. hiszen képről, mm
rol már jól ismertük a Lenin
he1111et, a KTemlt, a Vörös te
Tet. Vendéglátóink, a szovjet 
emberek az első perctől kezd
ve barátként fogadtak ben-
11ünket, a n11olcvan vasutas ,olgozót, akik a szocia.l!sta bri-
gádmozgalom szervezésében, 
�ejlesztésében kife;tett több 
tVes munka elisme,-éseként tíz 
114P0t tölthettünk a Szov
jetunióban. 

Moszkvai séták 
Moszkvában a Népgazdasági 

Kidllítáa szomszédságában lak
tunk. Ablakunk előtt nyúlt az 
ég felé a szovjet ember, a tu
domány és a technika dicsőségét hirdető űrhajós emlékmű. Kll!pve szállodánk kapuján, a 
V1lag egyik legmagasabb tele
VÍZiótornyát láthattuk. 

Gazdag program várt ránk '- Szovjetunió fővárosában. A 
i'iépgazcJasági Kiállítás csarnokaiban Ismerkedtünk a szov
let köziársaságok életével. A 
történelmi emlékeket felidéz
•e sétáltunk a Kremlben. El
f�gódottan jártunk a falak kötott, ahonnan a kommunizmus 
építés61; irányltják. Voltunk a 
f�ertárban, ahol az ötvösmuveszet felbecsülhetetlen ér-

tékú alkotásaiban gyönyörköd
hettünk, megcsodáltuk Moszk
va ősi templomait. Sétáltunk 
a Gorki; utcán majd a Lo• 
mo-noszov E{ll!etem m.igasságá
ból gyönyörködtünk a moszk
vai panorámában. Feledhetet
len élményt nyújtott a Tf"e• 
tvakov képtár, majd egy este 
a kongresszusi palotában, ahol 
végignézhettük a Fehér ga
lamb című balettet a nagyszín
házi balettiskolások előadásá
ban. 

Jártunk a Közlekedési Mú
zeumban, ahol bemutatták a 
szovjet vasutak fejlődését. 
Gyors ütemben teremtik meg 
a világ legnagyobb és legkor
szerűbb vasútját. Láttuk Itt a 
legkorszeTúbb mozdo-nvoTrot és 
kocsikat, 4 pálvaépltésl és 
fenntartási gépek működő 
modelljeit, a modem tóvkö=· 
ló- és biztosító be1"endezéseket, 
az embenól való gondos(«>dást 
bizonl/Ító munkavédelmi esz
közöket. Idegenvezetőnk be
mutatott egy régi mozdonyt, 
amelynek tiszteletbeli moz
donyvezetője Lenin elvtárs 
volt. A múzeumban 6rzik a 
gyászvonatot, amely Lenin 
holttestét vitte Gorkijból 
Moszkvába. 

Nagyszerű élményt jelentett 
számunkra az utazás a világ
hírű moszkvai metrón. Gyere
kes vidámsággal szórakoztunk 
a mozgólépcsőn, megcsodáltuk 
a művészi Igénnyel kialakított 

MAGYAR VAStrrAS s 

Csillagászati számok jelzik 
a szovjet vasutak teQesítőképességét 

kilométert ugyanannyi lesz a 
hegesztett ' pálya is. l í!70 végé
re a fővonalak körilloolül 
háromnegyed része nyu;;sz.!k 
majd kavics ágyazaton. 

Teljesen eltűnnek a forga
lomirányítás régi, prim1tív 
eszközei. Hét esztendő alatt 

29 eur váltót szereltek U 
elek.t.romos veúrlésre. A 
mostani ötéves tervben 
újabb 30 ezerre kerill sor. 

Két év alatt például H ezer 
váltót szereltek át, az Idén 
5500 készül el. Az állam most 
újabb anyagi eszközöket irány
zott elő a vasúti jelző- és táv
közlési berendezésekre. 

A bralszki vízierómú, melyen a Tajset-Léna felé közlekednek a vonatok 

Tavaly egy sor új vonalon 
indult m� a közle!,edés. Az 
Angara torkolatához vezet az 
Acsinszk-Abalakovo-i vonal, 
a Ku=nyeck-medence szénleló
helyeit szolgálja ki az Al'tist
Podobáaz ,:illamos!tott vonal; 
az Aktan-Zsetibaj-Uzo-ny vo
nal, a Mangislak-félsziget 
kőolaj-lelőhelyein oldja meg a 
szállítást. 

133 ezer kilométer! Ilyen 
hosszú jelenleg a szovjet 
vasúthálózat. A szovjet 
vasutak tavalv 2 milliárd 590 
tonna árut és 2 milliárd 592 
ezer utast szállítottalc. 

Hogy kézzelfoghatóbbá te
gyük e két számot, próbáljuk 
meg elhelyezni a szállított 
árumennyiséget 50 tonnás va
gonokban, amelyeket késól>b 
egyetlen szerelvénnyé kapcsol
nának öl'Sze. Mennyi ideig kel
lene várni - egy napig, egy 
hétig, vagy egy hónapig? -
amíg a 100 kilométer óránkén
ti sebességgel haladó szerel
,·ény elmegy mellettünk? A 
ldilönös vonat 

esaknem 300 nap alatt ha• 
la.dna el a türelmes vá• 
rak02JÓ mellett. Hossza az 
en-enlftónek 1'7-surese 

lenne, 
vagyis a Föld-Hold-távolság
nak csaknem kétszerese. 

A szovjet vasutak teherszál
Htása 1970 végére eléri az évi 
3 milliárd to-nnát, és több mint 
2 1  milliárd útast juttat el 
i-�ndÉ!"rtetesi helyére. - --

Egy ·ilyen hatalmas intéz
mény irányítása pontos áru
tovsbbító-rendszert és magas 
színvonalú technikai berende
zést igényel. A vontatóeszkö
zök seb�gét fokozni kell. A Szovjetunióban ezért rátérnek 
az új modem vontató
mozdonyok alkalmazására. Je
lenleg 

97,6 Mer kilométer hosz
szú vonalon villany-, illet
ve Diesel-momonyok köz-

lekednek, 
a ezek továbbítják az egész 

állomásokat, s azt a szerve
zettséget amellyel a földalatti 
hatalmrui forgalmát lebonyo. 
lítják. 

Észalc Velencéje 
A Moszkvában töltött négy 

nap után a Vörös Nyíl ex
presszel utaztunk tovább a 
Szovjetunió második le�a
gyobb városába, melyet Jog
gal neveznek „"Esza.k Vele-ncé
;é-nek". Leningrád a történelmi 
emlékek városa. Sétálhattunk 
a Néva partján, a Péter-��1 
erőd falainál, megnézhettük 
az erődtől nem messze levő 
faházat, amelyben a városala
pító I. Péte,- cár lakott. A Né
va túlsó partján, szemben az 
erőddel, a Téli palota hatal
mas barokk épülete, amelyet 
fél évszázaddal ezelőtt roham
mal foglalt el a forradalmi 
nép. s ahol letartóztatták az 
ideiglenes kormányt. 

Minden vá.Takozást felülmúlt 
az Ermitázs amely ma a világ 
egyik legnagyobb képzőmúvé
szeti múzeuma. Napokat kel
lene benne eltölteni . . .  Já:
tunk a Szmolnijban. ahol ki
kiáltották a forradalom győ
zelmét a szovjet állam meg
alapftását. A Szmolni;ban ma 
a Lentngrádl Területi Pártbi
zottság és a Tanács székel. 
Láttuk azt a két szobát Is, ahol 
Lenin elvtárs lakott a felesé
gével. Lenin elvtárs szerény
ségét tükrözte a lakás megka
póan egyszerű berendezése. 

Jártunk az Auróra cirkálón, 
melyet büszkén őriznek a Szu� 

vasúti teherforgalom 92 száza
lékát. 

A villany- és a Diesel-moz
donyok mind nagyobb teret 
hódítanak. A villamosltott 
vasútvonalak hossza több, mint 
29 ezeT kilométer. A leghosz• 
szabb vonal - 5500 kilométer 
- Moszkvától a Bajkálig ve
zet. 1970-re a villamosított pá
lyák hossza eléri a 35 ezer 
kilométert. A többi vonala
kon - a mellékvonalak kivé
telével - Diesel-mozdonyok 
közlekednek. A gőz.'Ilozdonyok
ra a teljes teherszállitásnak 
mindössze 3 százaléka jut. 

A mozdonyparkot újabb 
,;llany- és Diesel-mozdonyok
kal bóvítik, amelyek 

a személyvonatokat órán• 
ként 160--180, a teher
vonatokat pedi&' 100-120 
kilométeres sebességgel to-

vábbítják. 

nem kétszerese, és rövidebbek 
is. 

1971-tól a tehervagonokat 
már csak görgőscsapágyakkal 
gyártják. A Krjukovol vagon
gyár már az idén, az Urali 
Dzerzst-nszkij vagongyár ped1g 
1972-ben áttér a fémszegé!yc
zésű, nyitott vagonok gyártá
sára. Az altaji vagon.gyár 1972-
től már a zárt vagonokat is 
ezzel az eljárással készíti. 

A fokozódó sebesség, a m1-
gyobb teljesítményű mozdo
nyok megkövetelik a pályaeró
sítést és a pályafenntartás ja
vitását, a csomópontok és állo
mások fejlesztését, az automa
tika, a telemechanika, az 
elektronikus számítástec'mika 
és a távközlés fejlesztését. 

A Jelenlegi ötéves tervidő
szakban a vasbeton-t�lpfás 
pályák hossza eléri a 20 e7..er 

A vasúti technológiai folya� 
matok'ban 

széles körben alkalm1.mk 
az elektronikus számítás-

kchnikát, 
különösen a szerelvények 
menetidejének kialalótásában, 
a teherszállitás-tervezésben, a 
jegyárusítás és az elszámolás 
automatizálásában. Moszkvá• 
ban és Gorkijban már elké
szültek a vasúti s:r.ámító
központok. Hasonlóakat ter
veznek Kijevbe, Har1wDba �s 
Novoszibirszkbe. A leningrádi, 
a szverdlovszki és a kujbise"\.i 
csomópontokon elektronikus 
gépekkel működ6 információs 
és rendező-tervező berende
zések működnek. 

(APN) 

Az új mozdonyok többségét a ,-------------------------. 
8 tengelyes teher- és a 6 ten
gelyes személyvonati mozdo
nyok alkotják. 

A szovjet hatalom évei alatt 
a tehervonatok átlagos terhe
lése ötszörösre emelkedett, s 
ma több, mint 2500 tonna, 
e'711es vonalakon pedig eléri a 
6-7000 tonnát. A közeli évek
ben a tehervonatok terhelése 
eléri majd a tízezer tonnát. Ha 
egy ilyen szerelvényt hagyo
mányos, 4 tengelyes vagonok
ból állítanának össze, hossza 
1,5 kilométer lenne. Ezért fo
kozzák a vagonok befogadó
képességét. Most próMl;ák ki 
4 8 tengelyes, 120 tonnás 
riszternákat, éB a 125 tonnás 
nyitott vagonokat. Ezek teher
befogadó-képessége a négy
tengelyes vagonokénak csak-

vorovról elnevezett tengerész 
tlsztiiskola növendékei. Már 
nem búgnak fel az Auróra gé
pel, de ma is a szovjet flotta. 
egyenjogú, élő hadihajójának 
tekintik és a forradalom mú
zeum.át rendezték be benne. 

Petrodvorec 
Csodálatosan szép a lenin

gTádi éjszaka. A középületeket 
nagyszerűen kivilágítják, a 
szobrok, szökőkutak színes ra
gyogása felemelő látvány. Jó 
néhányan végignéztük a haj
nali órákban a Néva hídjainak 
szétnyitását, hogy utat enged
jenek a tengeri hajóknak. A 
vízibuszok, szárnyashajók per
cenként közlekednek. A han
gulatos Klrov szigeteken úgy 
éreztük magunkat. mintha a 
mi Margitszigetünkön lettünk 
volna. 

Jártunk a várostól nem 
messze levő Petrodvorecben, 
a cárok egykori nyaralójában, 
a Finn-öböl paTtjón. Gyönyörű 
a kastély, a park, vízesésekkel, 
trükkös szökőkutakkal, pom
pás sétányokkal. Alig tudtunk 
megválni e helytől, de némi
leg kárpótolt bennünket, hogy 
szárnyashajóval a tengeren 
át tértünk vissza Leningrád
ba. A tenger nyugodt volt, ha
jónk kiemelkedő orral, szinte 
a viz felett száguldott. 

Még egy utolsó séta a vá
rosban és elérkeztek a búcsú
zás nehéz pillanatai. A közel 
negyvenkét órás utazás után 
nagyszerű élményekkel gazda
godva érkeztünk haza. 

Dr. BonU István 

A zöld koszorú 

Hosszú volt az út idáig, amíg 
túrunk a Nvuga_ti pdlyaudva• 
ron elnyerhette a zöldkoszo
rús szocialista brigádjelvényt. 
Kezdeti nehézségeinkről, úgy 
gondolom, elég csak annyit el
mondani, hogy háromszor len
dültünk neki a brigádszerve
zésnek, mire sikerült megta
lálnunk a helyes módszereket 
és sikerült kialakítanunk a 
személy- és a teherpályaudvar 
egységes, nagy létszámú szo
cialista brigádját. 

Gazrlasági eredményeink 
kezdettől fogva Igen jók vol
tak, s ezért a nagyobb ener
giát, szocialista szerződésünk 
társadalmi, kulturális részére 
fordítottuk. Sohasem fogom 
elfelejteni, milyen nagy izga
lommal készültünk első közös 
rendezvényünkre. az egri ki
rándulásra, hogyan számol
gattuk az indulás előtt ::i vo
natnál megjelenő tagiainkat. 
A rossz idó ellenére is huszo-n
n110Zc tagat vonzott a Tendez• 
vényünk . . . Azóta rendszeres
sé váltak honismértető kirán
dulásaink. Jártur.k már Pé
csett, Miskolcon, Veszprémben, 
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Sárospatakon és másytt, ha: 
iánk legszebq- • taJ11in, Brlgá, 
dunk minden alka1ommal ben
sőséges hangulatú ünnepségen 
búcsúztatja nyugdíjba men& 
tagjait. A megrendezett mú, 
zeum- és a képtárlátogatások, 
közös mozilátogatása-ink, a:i 
együtt eltöltött színházi esté� 
egy-egy levelét adták az el-. 
nyert zöldko.�zorúnak. 

Mé(lsem v411yunk éa -nem le. 
hetünk elégedettek. Szeretnén� 
brigádunk munkájába iobbru, 
bevonni a fiatalokat, akikne� 
lendülete ma még hiányzik, 
Velük együtt szeretnénk el. 
nyerni majd a bronzkoszorús, 
azután az ezüst- és az arany
koszorús brigádjelvényt is. 

Arvay János 
Bp. Nyuirati pályaudvar 

Automata 

próbália ki 

a fékeket 

A szerelvények utazásra t.ö�
ténő előkészítésében az eg�;k 
legmunkaigényesebb művelet 
a fékpróba. Gondosan meg l<ell 
vizsgálni a légfőve?.eték fel• 
töltését, a készülék pontos é.s 
megbízható munkáját, • 
amennyiben szükséges, a javí
tásokat is el kell végei;ni. 

A fékek múkÖdésének "izs
gálatára automata berendezfi;t 
dolgozfak ki a Leningrádi Va
súti Tudományos Kutató Inté
zetben. A fővizsgálónak csa t 
egy gombot kell megnyomnia, 
s a berendezés a fékpróba 
minden elemét olyan logil::us 
következetességgel dolgoza 
fel, mint ahogyan azt a f3-
b!okk „rnemoria" rendszerébe'!I 
raktározta el. A parancsokat 
elektropneumatlkus átt� ves2' 
fel. A légcsapot az automata 
kifogástalanul kapcsolja be.,, 

A vezérlőpulton felszerelt 
idórelével, a szerelvény egés2 
hosszában és a brigád létszá
mának megfelelően szabályoz• 
ható az üt.em. A munkafolya
mat görbéjét nyomás-indikátot' 
rajzolja le. A aablonra helye
zett lyukszalaggal bónnely pil
lana(ban meg �het róla '1!/Ó· 
zódni, hogy minden uabállf" 
azenl-e. 



--·-=-------------------·------ M:�!_�S�U�T.;.;,;;A�S-----------------------1-96_s_. _N_o_v_�ml_xm_1_._�_ 

Olimpikonjaink ragyogó sikere 
38 „vasutas pont11 Mexikóban 

vel járultak hozzá a vasutas 
sportolók? És megbocsátható 
3rwnünk is, amikor a „leltár
:észítés" végén kiderült : a 

.nagyar olimpiai csapat nagy
;zerű teljesítményéhez 38 

.,vasutas-pont" is hozzásegített. 
Birkózóink, labdarúgóink, ví
vóink, úszóink, súlyemelőink, 
tornászaink, kerekpározóink, 
atlétáink még a számarányuk
hoz viszonyítva is tekintélyes 
mennyiségű pontot tettek a 
magyar sport olimpiai a.szta
\ál'a. 

Az aranyérmesek - a 7 pon
tot szerzők - soraiban ott 
volt a Szombathelyi Hala.dás 
kitűnő kapusa, Sza:rka Zoltán, 
és ugyancsak a bajnoki emel
v�nyhez, az olimpiai arany
éremhez vezető utat segítette 

Fenyvesi Csaba (BVSC) �zereplésével a párbajtőr- Bakos Károly (Testvériség) 
csapatban B. Nagy Pál, a (itemző Károly felv�tellii) 

Az egykori azték birodalom Szolnoki MA V vívója és Feny-
1-íe:i:ikó fővárosában és a fő- t•eri Csaba (BVSC). A női úszásával nemcsak egyik leg-
várost környező városokban ered..,nényesebb versenyzőnk 
befejeződtek a XIX. nyári volt, de szinte órák alatt az 
olimpiai játékok küzdelmei. olimpia elsőszán1ú kedvencé\-é 
A Mexikó elé tornyosuló ren- lépett elő. Bátor versenyzése 
geteg nehézség - politikai, azt is bizonyította, hogy a 
�zségügyi, technikai stb. - vasutas sportköl'ökben folyó 
«llenére is Mexikóban az új- nevelőmunka, ezt a munkát 
l;:or legeredményesebb olim- erkölcs.ileg és anyagilag is tá� 
plai küzdelme bontakozott ki, mogató t-:írsadalrni és gazda-
'ercdményekben, események- sági szervek eröfes7.ítése nem 
�. drámai fordulatokban volt eredménytelen. Ugyanezt 
:azdagon. A fantasztikus re- bizonyította Bakos Károly, a 
lordok és a. fantasztikus meg- Testvériség fiatal súlyemelőjé-
lepetések oUmpiáján a magyar nek bronzérme is, amely -
&l))Orl fényesen szerepelt: 17 Andreához hasonlóan 4 
ponttal felülmúlta ebben a olimpiai „vasuta.s-pontot" ho-
roppant versengésben az előző, zott. 
tókióí eredményét is a nemze- A vívóknál még Kamuti 
tek nem hivatalos pontverse- László, a tornászoknál E. Tol-
nyében. Tízmilliós kis nemze- 1tai Márta, az úszókruí.1 Tú-
tfilnk 194 pontos teljesítménye róczy Judit és Kovács Edit 
előtt tisztelettel emelt kalapot szereplése eredményezett to-
ll egész világ. vábbi 2-2 pontot Mexikóban. 

B. Nagy Pál (Szolnoki MA V) Jgy alakult ki a 38 ,;1;,isii,as
. Joggal A nálunk jóval na- pont" ezen a világversenyen, a c:,robb, gazdagabb országok - tőrvívó F. Bóbis Ildikó és egy világ ifjúságának. minden ::iéJ11,pán, Nagy-Britannia, a Né- másik BVSC-vívó, dr. Kamuti pének nagyszerű békefeszti

�et Szövetségi Köztársaság, Jenő ugyancsak 5 ponttal iga- válján. 
Ol1t:fZ01'&z.ág, Franciaország, zolta nagy klasszisát. Illene talán azokról is szól
S11édország, soroljuk még? - A magyar sportolók, de az ni, akik „pont nélkül" jöttek 
11!1-a!'adtak messze a magyar egész olimpiai mezőny egyik haza? A súlya-nelő Tóth Gé
�rtolók eredményei mögött. legfiatalabb tagja, az alig 15 záról, az úszó Szentirmay IEt
'tzen az olimpián egész nem- esztendős Gyarmati Andrea, vánról, az aUéta Honti Róoort
.r.etünk szíve ott dobogott az a két egyéni ötödik helyével ról és Tégla Ferencr51, a blr
A..--ték Stadionban, a Stadio és a. női váltócsapat ugyan- kózó Steer Antalról, a kerék

. ()!ifflpicóban, az ,:llberca ' - •- öt.ödik be.lvét ,.jelerw,ó pározó Géra Imréről ? Ha szó-
()ltm.picában. Xochimi!cóban, · hmk ró!uk, semmi esetre sem 
is mindenütt, ahol Vel:'5eny- a türelmetlenség, m&g kevésbé 
iroink - mellükön a Magyar a szemrehányás han,tján. Be-
Né'fiköztársasá.g cfmerével - csíiletes akarással küzdöttek 
r.ijthoz álltak. Igen, minden ők is, de a nagy világverse-
!')Ont értékes volt, az eredmé- nyek nem mindenki számára 
�Yeket az éjszakai órákban is hozhatnak babért. A XIX. 
lc!váncsian váró hazai közön- nyári olimpiai játékokon olyan 

A takarékosság nap ja 
Az első takarékpénztárak megalapításának 100. évfordu

lóján, 1924 októberében Milánóban ünnepi tanácskozásra ül
tek össze három világrész - b;uróz;a, AmeTi!ca, Ausztrália -
28 országának, közii\k Magyarország takarékpénztári képvi
selői. Akkor, a takarékpénztárak első nemzetközi kongresszu
sán született meg a gondolat, hogy október utolsó munl,a
na.pját e. Vilá.gtakarékosság napjává avassák. Egyidejűleg 
megalapították a Takarékpénztárak Nemzetközi Intézetét is, 
azzal a célkitűzéssel, hogy világviszonylatban népsze.-űsítse a 
takarékosság gondolatát, irányítsa az egyén és a küz<isség ér
dekeit egyaránt szolgáló takarékossági mozgalom kiszélesíté
sét. t,.:z. intézet, amely 1948-ban Milánóböl Ams:éterdamba tet• 
te át székhelyét, tanácskozási joggal rendelkezik az ENSZ
ben. 

A XIX. század kezdelén Európn-szerte megkezdték a ta
karékpénztárak szervezé5ét, majd a. talmrékpénzCári hálózat 
kiépítését, azzal a célkitúzéssel, hogy takarékosságra szoktas
sák, elsősorban a ki.s keresetű dolgozókat. 

A takarékos&ág jelltige és célja, így a takarékpénztárak 
szerepe is megváltozott a szocialista országokban. A mi T,ö
rülményeink közölt a rendszeres takarékosságot nem a 11.yo
mortól való félelem, indolcolja. A józan, ésszerű takarékos
ság tervszerű, beos?rt6 életmódot jelent, ami emelkedő élet
szíavonalat, nyugodt, kiegyensúlyozott életet bi:i;tos(t, melyet 
előre nem látott bajok, váratlan kiadások se tudnak megin
gatni. 

A vas-utas dolgozó/e között is nagy teret Tió<!lt a taltaré
lcossá.gí mo::ga.lom. A különböző takarékossági formák közül 
mindenki maga választja ki a neki legmegfelelőbb formát. A 
számtalan takarékossági lehetőség közül a szakszervezeti bi
zottságok a Kölcsönös Segítő Talcarélcpénztclr (KST) működé
sével vannak leginkább szoros kapcsolatban. 

A KST közvetlenül a munkahe)yen gyűjti össze a dolgo
zók megtakarításait és az összegyűlt forintösszegekből az 
alapszabálynak megfelelően a tagok részére kölcsönöket fo
lyósít. A kölcsönfo!yósltás lehetőségét nagymértékben segíti 
sza.ksze1·vezetünk központjának, évi 950 OOO forinto1 for
góalap támogatása. Ezt az összeget mintegy 26 OOO főt szám
láló, közel 100 KST részére bocsátja rendelkezésre: 

\ Dr. Keresztes István 

Szimultán 29 táblán 
A Nyugati Vasutas se salck

szakoszt:llya a köz<c?lműltcan 
új helyis,égbe költözött. A bír
tokoavételt ünnepélyes kere
tek között ternzték. Mi ls 
lehetne ünr.epélyesebb a bű
vös kockák megszállottjai
nak, mint sakkozni? 

így sz�etett meg a gondo
lat, amelyet tettek követ
te:c Az ünnepségre meghív
ták a sakkvilág ismert nagl'
errberét, a szovjet David 
Bronstejn nemzetközi nagy
mestert. A mester elfogadta 
a meghívást. 

Jtihász Dezső elnök rövi<l 
ünnepi beszwe után huszon
kilencen egy ellen, megkez
dődött a sakksz.imultáz,_ Bron
stejn nem valamiféle nazy
mesteri, megverhetctlen gőg-

gel emelgette a figurákat, ha
nem kedve3kadő mosoly kísé
retében magyarázott eg.re• 
s.clmek vagy gratulált az ei·ő
sebbe!mek egy-egy jó lépés• 
hez. Három teljes órába telt, 
a.míg végzett az egyesület 29 
ta5já\·al. 

öten végeztek rell'Jvel, köz
tük · az állomástónök MarM 
Viszló is. A =.gyrncster négy 
játszmát elvesztett a huszon
kilenc köz(U. M 3\l"<licsérte dt". 
Ladányi László és dr. Tamás 
Béla m.attjalt. 

A jól küzdő j:ítékorn!- rakk
szakkönyvet kaptak aján
dékba, m�y:nek értékét még 
az is fokozta. hogy n v!'!n
dég nagymester buzdító so-
rokat írt bele. 

- i;-eri;-ely -

BVSC siker . a vasutas teniszbajnokságon 
ség számára, és minden ver- világklasszisok buktak el már 
fe!'!Yzót, aki színeinkért küz- a selejtezőkön, ,olyan sok.szo- A hagyoll'_ányos o:.-szágos OB II-es cs:i.patai mé!"ték ösz-
lött, szívünkbe zártuk. ros világréorderek nem kerül- vasutas teniszbajnokságot a sze tuch'.isukat. A bajnok<><l.g 

De talán bocsánatot, felmen- tek a döntőbe sem, akik �zá- közlekedési sportegyesületak m!ndvégig sportszerű, baráti 
li.-st kapunk azért, hogy a mára egy esetle!!es ezüstérem teniszszakosztályainak bevo- légkörben bonyolódott le, a 
�t.as-sportolókért egy ici- is „kudarcot" jelentett volna, násával Sopronban rendezték szó igazi értelmében jó hírve-
jkivel jobban izgult, eredmé- korábbi eredményeik, a nem- meg. A hét versenyszámban rése volt a tenisz5portnak. 
,ayeit a többinél is jobban zetközi erőlistá'I elfoglalt he- tíz sportegyesület 145 ver-
:!Zámon tartotta a vasutas dol- lyezésük, a „papírforma" alap- senyzője indult. A közlekeclé- Eredmények: Férfi eg;,es : 

tozók hatalmas tábora. A 17 Ján. si teniszszakosztályok bevoná- Forró Mihály (BVSC), 2· Hé-

fasuta.<J sportolóért egy ici- De tessék nekün1c egyetlen sa jelentősen emelte a verseny vész László (BVSC), 3. Tóth 

)icivel hevesebben dobbantak nagy világvl?rsenyt megemlíte- színvonalát. A BVSC OB I/B, Fe
re

n
c 

(BVSC). Férfi páros: 

11'. vasutas.szívek, és sikereik ni, a.z elmúlt 15-20 év káprá- az SZVSE OB II., a Szombat- 1. Tóth-Schlotter (BVSC), 2. 

:,iirdetésekor az öröm fáklyája zatos fejlődésében, amelynek helyi Haladás OB III-as csa- Révész-Kiss (BVSC), 3. For-
$8 ?I'.agasabbra lobbant. Meg- minden számföan a papírfor- patai, valamint a vendéglátó ró-Hidasi • (BVSC) és Csok-
\ior-

...s
átható ez a 'kis „szakmai Farltasinszkiné Bóbis Ildikó mct érvényesült volna ? . . . Soproni VSE mellett az Előre nyai-Berzéki (Előre). Nói 

sm,inizmu.s", amely minden bi- (BVSC) Vedres József OB II. és a KPM ugyancsak egyes :  1 · H0rvátll Árpádné 

=nyal, végigkísérte a vasas, r-------------------------------------, (KPM), 2. Váli Zsófia (BVSC), 
ez· élelmezési, a könnyűipari 3. Döbrei Éva (BVSC) és 
dolgozók: sportköreiből, a fegy- Schweit;r.er Ernőné (KPM). Ií-
veres . testületek és más egye-

Á bé. 
,, BVSC I. osztályú vívója vol- júsági fiú :  1. Móricz András 

sületek sportcsaládjaiból ki- se 'SZorJJOS ezüstér1ne tam. ne-rn. adtam fel a i·eményt (Szombathelyi Haladás), 2. 
t;:e!'alő versenyzők szereplését és igaza.m lett • • • Pintér An_drús (SZVSE), 3. 
is. Hivatássze:·etete közismert. Szalai- Tibor (Soproni VSE) és 

• - Mamikám, mi van? - őt esztende;e van a MAV Kecsik András (Soproni VSE). 
Megbocsátható ne'tünk ls, riadt fel október 17-én haj- • Ifiú.súgi leány: 1. Váli Zsófia 

hoitr 'nyomban az olimpiai já- iw.lban négy óra. körül a 7i,;_ Kórház II. sz,ár.;.ú sebé,szetén, (BVSC),  2. Illy J_ udit (BVSC), 
,. 'mesztendős Kamuti Eszte}- mint orvos és ta1:aly lett szak-

orvos. 3. Tóth Mariann (BVSC) és 
z, amikor a család nagy iidv- _ Na'"• örömmel hallottam Kálmán Agnes (Soproni VSE). 

rivalgással fogadta Szepesi ,,., II os�t f'rf• ~ 1 S hl t a.k.1<.or reggel a rádióban a · � · e · 1 e„y�s: • c o -
György bejelentését Mexikó-

. na=•sze·-" '-.',rt _ mondta k<>r- ter Mátvás (BVSC), 2. Szép 
városból: dr. Kamuti Jenő �� ru " - I t á (SZVSE) 3 
ezüstérmes lett! désünkre �r. Lukác.s Tibo-r, s v n • • Hidas; 

dr. Kamuti osztályának főor- György (BVSC) és Kamerda 
Dr. Anda. Lujza, a kiváló vosa. _ Jenő nemcsak k-ivál,6 Káwly (Testvériség). II. oszt. 

tőrvívó felesége, a.z Orvosto- 'sportember, hanem w.:tgyon te- női ei:rves : 1. Horváth Arp1d-
vábblcépző szemészorvosa hetséges sebész is, akitől azt né (KPM), 2. Döbrel �va 
megmagyarázta kislányának, várjuk, hogy tovább fejlődik és (BVSC). 3. Váli Zsófia (BVSC) 
hogy mi történt: apuka ezüst- az olimnia.í ezüstéremhez ha- és Schweitzer Ernőné (KPM). 
érmet nyert az olimpián. ,,Jól sonló sikereket ér el nag,J fe-
vanr• - mondta Eszterlee be- lelósséatudatot 1cövete1ő mun-
lee(!Yezóleg, majd a fa.l felé kájában, a� emberek irJógyítá-
fordult és tovább aludt. sában is. 

(maros) 
HIVATALOS LAPBOL 

A Hivata!OG Lapból a sxa.kszer-
���

e
!fut�i

z
�J��tik ! ����! 

40 éve i'tlsutas 
Sokan gratulálta.:c a mis..',:ol

ci igazg,a.tóság I. osztályába., 
SerJő;:;ó Zoltán főallenórnek, 
munlc.av.édelmi és balesc:telhá
rí1á�i főelőadónak 40 éves 
szo1gálati jubileuma alkalmá
ból. Az idős vasútas jcienlegi 
munkahelyén kívül mindö-3sze 
egy helyen, Miskolc Tiszai pá
!•·audvaron dolgozott, ahol 22 
é�ig teljesített szolgálatot. 

- Kikövezik Békés á.llomá& 
raktárteriiletét, ahol eddig 
naponta átlagosan 40 kocsi ki
és berakása nehéz köliilmé
nyek között történt. A fejlesz
tésre több mint egymillió fo
rintot költ a v:;sút. Sor kerül 
az élórakod6 felújítására is. 

- Negyven évi szolgálat 
után nyugalomba ,,01rnlt Ba
gó János, Alsóórs állomás 
dolgozója, alti é,·el.ig szal,szer
,·ezeti biz�lmi és az IÍllomás 
munkásellálási felelőse is volt. 

- 70 éves a kasza.peri kis
vasú.t. A Bé.1céscsa/;1a-Békés
dmson között t>e:z:ető 60 ki
lóm.éteres ke�lcenynyom).;özü 
t•as-útcm jeleli.tós ieherfo·rga::
mat bont10Utanak le. Az W 
közlekedő személygé-plcocsikat 
naponta több ezer utas ves.;;i 
igénybe. 

- Tanul.m;'.inyi kirándulá
suk alkalmáv.:il ok'.óber 12-
én a Ganz-MA VAG-ban tet, 
tek látogatást a békéscscbai 
pályafenntartási fónö;_ség 
KISZ-fiataljai. Az érdekiódií 
fiatalo�-rat szive:yesen fogad� 
ták a !óvárosi naro,üzemben. 

- ALKOHOI, ellenes hetei 
és ,tisztasági hetet rendezett 
szeptemberben Miskolc Gö
möri pályaudvaron a háro11i 
éve múködó vöröskereszt
s::ervez,it. Októberben szé)J 
sikerrel szen·e:.--ték m.eg a.:i 
eáészségii.gyi hónapot. 

- ünnepi műszak. ,1 MAV 
11,fagasépité.i Fönökség é;:,ület. 
g_é:.>észeti építésvezetóségének 
dolgozói a legutóbbi szaksz.er
vezéti ta3gyűi�i.L'._ön e,hata. 
roztak, hogy a Kl\f P 50. é-i•es 
évfordulójának tiszteletére tett 
korábbi vállalásaik marsdék, 
tal.an végrehajtása érdekérne� 
ünnepi műszakot tartanak. A 
műszak keretében vállaltál;-, 
hogy a darabbéres órák ará
nyát a.z időbéres órákhoz vi
��onyítva 3 szá:w,J,ékkal növe. 
"ik. 

A sifikszervezeti bizottságait 
figyelmébe! A MUNKA, a 
Szakszervezetek Országos Ta
nácsának havi folyóirata 1969-
ben megnövekedett példány
számban jelenik meg. Előfize. 
tését, terjesztéret a Néps:::av11 
Lapkiadó Válla.lat - Bp. VII� 
Rákóczi út 54. - intézi. A 
szakszervezeti, kollel-:tív és 
egyéni elő fizetéseket - az ed
diginél nagyobb példán;-szá111 
igé::iylését ""7 a kiadó nm·em
ber végéig kéri bekülde;:ii. 

B�LYEGKIALLlTAS 

A Vasúti Főosztály és a 
Mmikácsy .Mihály Bélyeg
gyűjtő Kör. a Kom.n\unistáis: 
Magyarországi Pát·tja meg3Ja
kulásának 50. évfordulója 
tiszteleté1,e és a vietnami s„o
lidarítási hét alkalmából ka
mara-bélyegkífillítást rend� 
zett a Vasúti Főosztály Iza
bella utcai klubhelyi&E\gében. 
A kiállítási tablókon a mun
kásmozgalommal kapcsolatos 
bélyegek meliett jelentős h.e-
1:,et foglal taJc el a vietnami 
nép életét, munkáját és har• 
cait ábrázoló bélyegek. A ki
állítás tartama alatt a posta 
kflönleges bélyegzőt hasz
nált. 

Szarka Zoltán (Szombsthelyi 
Halacl.í$) 

tékok befejezése után papírt, 
ceruzát vettünk elő, és izga
tott kíváncsisággal láttunk a 
sz.imoLásnak: a magyar csapat 
194 pontjához, a nemzete],; 
rangsoro1.isában e'ért nagyon 

Sokkal nehezebben tért nyu
govóra ezen a hajnalon a csa
lád. Gyors telefonbeszélgetés 
következett az ezüstérmes 
olimpikon édesanyjával, aki 
szintén végigvirra.sztotta a 
mexikói olimpia egyik legiz
galmasabb küzdelem$Orozatát. 

- Jenő iw.gyon becsülete
sen készült az olimpiára -
mondja a boldog feleség, a.ki 
a napokban várj,: második 
gyermekét. - $zavakba fog. 
lalt remények nem hangzot
tak el. de biz-tam abban, hogy 
férjem Mexikóvárosban ís 
míndent elkövet a jó szerep-

lésért. Kissé elszomorodtam, 
amikor a legjobb 24 versenyző 
közül Jenő visszaesett a vi
gaszágba. Amikor a.rróL is tu.
domást s�ereztem, hogy olyan 
versenyzők ellen kell kiharcol
nia a döntőbejutá.st, mint Lo
sert, Parul.ski, Putyatyin és 
Svesnyikov, nem láttam Jenő 
helyzetét valami rózsásna.Te. 
De mert én is értek valamit 
ehhez a sporthoz, hiszen a 

MAGYAR VASUTAS 
a Vasutasok Szakszervezetének 

lapja 
szerkeszti a szer.kes2.tO bizcittság 

Főszerkesztő: Gulyás János 
Felelös szerk'eszto: Visi Ferenc 

Szerke,;zt&.ég : 
Budapest Vl.. Benczú!' ut'='a u. 

Tele.fon. városi: 229--272 
Qz:,m!: 19-'77 

Kiadja & terjeszti a Népszava 
Laok!adó Vállalat. Budapest VTI 

Rákóezl lit M. Telefon: 221--819 
Felel(5s lcladó: Gábor Márton. 

z&ket: 

Cl. számból: 11755'1 /1980. f. C. A MA V 1960. év vég! részesedéséb61 a szervezett főegységek változó keretrészére Jogosító feltételei
nek meghatározása. 

117332/1968. 3. e. A mozgószállások egészségügyi sz,ibálya!. 
i,,;;J;}.":,;_

6 feltaláló" jutalomsza-
4?. számból: 119789 /1968. 2. e. 

ta�;;:�és! s,;akvb:sga meg-

A szerkesztöség üzeni 

Molnár Arpád Bp. Ferencváros; 
dr. Szilágyi Simdor9 Foki llitván 
Bp. ; Volosinovszk.1 J.lnos, Vasvári 
De-tJSő, Czeglédi Sándor Debrecen; 
K.úes Jánoo Székesfehérvár; Lá• 
zár József Bp. Nyugati ; Szőke La• 
Joe., Behán Rózsa Miskolc; dr. 
Klapll Lajosné Baja; Boldizsár Gyula Bekésc,saba ;  Klss Lajos AJ· sóőrs ;  Szllád1 Sándor Szeged : Le
:��"tul:.Pllllli: anyagához fel• 

'őkelő helyezés,ével mennyi-

a Népszava LapJdadó Vállalat 
Igazgatója 

Cseklcszámlaszam : 75.91S.00l-f6. 
Szikra Lapnyomda 

120m /19ij8. 3. A. MA V Epfttl-gépJaVitó Fónök$ég szervezése. 
Idegen nyelvtudás lgazoládro rendszeresített vú.Ggák ldópo11tja. 

Tóth De,sé5 Mersevát. Da,na, Zoltán Dul'l.aújvár06; M�Inár Ar:pád, Bp. : Levelr.lket illetékes hely• re M>Vábbiloltuk. 



A V A S U T A S O K S Z A K SZ E R V E Z E l É N E K L A P J A  

JD. EVFOLYA.."d', Ára 40 fillér 1968. NOVEMBER 16. 

A jubileumi évforduló tiszteletére 
Több mint 4 millió forint értékű üzemanyagot takarítottak meg - Egy Bahv-kocsi 

terven felül 

A debreceni vontatási fő
nökségnél a napokban meg
tartott termelési tanácskozások 
alkalmával a jubileumi mun
kaversenyben elért ki váló 
eredményekról számolhattak 
be. A főnökség dolgozói az él
ii;em-feltételeken túlmenően 
a kiváló t•asúti csomópo:it szá-

mára előírt céllGitúzéseket is 
teljesítették. Az év első kilenc 
hónapjában a vontatás a 100 
etkm tervét 106,9 százalékra 
teljesítette, üzemeltetési ön
költségét az előirányzat alatt 
tartotta, s a termelékenység
ben 12 százalékos ja\'Ulást ért 
el. A főnökség 1087 tonna gáz-

A KMP mefalakuláslinak \ 
jubileumára 
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november 24-e döntő fontosságú dátum 
a magyar munkásmozgalom ti,rténetében. 

Fél évszázaddal ezelőtt, ezen a napon alakult meg a 
Kommunisták Magyarországi Pártja. 

Az őszirózsás forradalmat követő hetekben az egye
düli jelentős szervezett erőt a munkásság és a dolgo
zó parasztság képviselte Magyarországon. A szervez
kedés t:iharos (J'JOrsasággal fejlődött. A szakszerveze
tei, taglétszáma néhdny hét alatt több mint félmillió
val emelkedett. Nagyon rohamos volt a földmunkások 
és a törpebirtokosok szervezkedése Is. Országszer�e 
megalakultak a munkás-, paraszt- és katonatanácsok. 

November közepén önként kimondta feloszlatását a 
parl�ment és a felsőház. Ez a körülmény még inkább 
aláhuzta a tanácsok jelentőségét. Növelte befolyá
sukat, hoz_· legális, választott szervek voltak. 

Novemb�r 16-lin a dolgozók követelésére kikiáltották 
a köztársaságot. Ezekben a napokban jutott el Ma
gyaror3zágra a szovj.:?t kormánynak Lenin és Szverdlov 
ált_al aláírt felhívása, mely a magyar dolgozókat fel
szolltotta, hogy düntsélc meg a burzsoázia uralmát. A 
f�lhlvás mély hatást gyakorolt elsősorban a budapesti 
to:negekre. A balratolódás eredményeként a burzsoá
zia minden szervezete szétesett, szétzilálódott, demo
ralizáiva volt. 

K özben a nemzetközi viszonyok erőteljesen a for-
rüdalom javára változtak. November 9-én Berlin

?en is .. kitört a forradalom, ahol a szociáldemokraták 
es_ a. fugget!en szocialisták koaliciójából megalakult a 
n.ep?1ztosok tanácsa. November 11-én Ausztria ,,szo
c,ahsta népköztársaságcrá" alakult. 
. A �·őztes antant hatalmak, Franciaország, Anglia 
e� üZ E(71Jesült Allamol:, megrettentek ettől a fordulat
tol, � . azonnal arra törekedtek, hogy a forradalom köz
ponti a!. Szorjet-Oroszorszé.aot megsemmisítsék. E cél
Juk eifrésére addig, amíg a központi hatalmakkal 
folyt a _hföorú, nem tudtak jelentős e:-őket bevetni. A 
központi hatalmük összeomlása után azonban az an
tant minden erejével készülődött a szovjethatalom el
len. 

olajat és 890'.l tonna &zenet ta-
karított meg a versenyidó-
szo.kban. A megtakarított 
üzemanyag értélce több mir•t 
4 millió forint. 

A KMP jubileuma tisztele
t.ére rendezett ünnepi műszak 
alkalmával a 424-227-es moz
dony brigádja hívta versenyre 
a főnökség valamennyi dolgo
zó brigádját. Vállalták, hogy 
kifogástalan munka meilett, 5 
százalékkal túlteljesítik a 
szénmegtakarítási előirányza
tukat. Felhívásuk nyomán 
széleskörű munkaverseny bon
mkozott ki, melynek eddigi 
eredményei szép sikert ígér
nek. 

Több értékes munkafel:::ján
lást tettek a Diesel-mozdony 
javítórészleg dolgozói is. Ezek 
teljesítése során, a kitiL:ött 
idő előtt 6 nappal �•égezték el 
az M62-0l7-es mozdony D3-as 
vizsgálatát. 

A dunakeszi járműjavító
ban a műhelyek és gyáregysé
gek között széla körben bon
ta:cozik ki a jubileumi mun
kaverseny. Ha csak a brigádo
kat vesszük alapul: 144 bri
gád, Z 140 taggal -&esz részt a 
versenvben. 106 brigád, 1670 
taggal mar elnyerte a szocia
lista címet. 

Ezek a szocialista kollektí
vák a termelé�i felaratokon 
túlmenően is magukénak érzik 
az üzem gondjait, és részt 
vesznek minden társadalmi 
megmozdulásban. Legutóbb az 
üzemi böicsöde bővítését vé
gezték el társadalmi munká
ban. A kiváló eredmények 
erkölC3i és anyagi vonatkozás
ban egyaránt elismerést nyer
nek az üzemben. November 
7, alkalmából 117 kiváló dol
gozó kitüntetést nyújtottak át 
a legjobb dolgozóknak, és fé!
millió forint összegű pénzjuta
lom szétosztására került sor. 

A jubileumi műszak során 
az üzem KISZ-bizottsága tár
sadalmimunka-aJcciót hírde
tett a fiatalok részvételével. 
Vá!lalták egy új, B11hv típusú 
személykoc3i normaóraérté
kének teljesítését. Ezt a terven 
felül ké.3zülő kocsit no\·ember 
19-én ünnepélyesen kívánjálc 
átadni a forgalomnak. 

ŐSZI FORGALMI CSÚCS 

Október/Jen 10 millió 611 ezer tonna 

árut szállított a vasút 
Előzetes adatok szerint a 

vasút októberben 10 millió 611 
ezer tonna árut szállított. Ez a 
mennyiség az előirányzottnál 
86 ezer tonnával, a bázisnál 93 
ezer tonnával magasabb. Az 
előirányzat 2,8 száZé'Jékos, a 
bázis 0,9 százalékos túlteljesí
tése egyúttal azt is jelenti, 
hogy 

a vasút októberben az 
idei csúcseredményét ér-

te eL 
Nemc..sak a mennyiségi mun
kában született csúcsered
mény, a kocsikihasználás 0,5 
tonnával való emelése ugyan
csak őszi forgalmi csúcs. 

A szállíttató felek még min
dig nem eléggé értik meg a 
vasút szállítási problémáit, hi
szen októberben a berakás he
lyére - a felek megrendelése 
alapján - kiállított kocsik 
közül 7726 kocsit lemondtak. 
Ez 658 kocsival több mint 
szeptemberben volt. 

Szeptemberhez viszonJit\·a 
némileg javult a vasárnap be
rakott áruk mennyisége. Jólle
het a vezérigazgatóság szep
tember végi felhívása még 
nem hozta meg a várt ered
ményt. A fuvaroztató felek 

szombaton és fóleg vasár
nap még mindig nem mcg
feleló ütemben rakodnak. 

A rendkívül kedvező időjárás 
adta lehetőségek nincsenek 
kellő mértékben kihasználva. 

A bázisltoz képest továbbra 
is csökkcné tendenciát muta
tott néhány tömegáru - szén 
és kő - szá!!!tása, ugyanakkor 
emelkedett a kavics, a mű
trágya, a cement és cement
gyártmányok kocsiigénye. Ezek 
közül küiönösen a műtrágya és 
cement 80 ezer tonnás emelke
dése a döntő, mivel ezen ánik 
a fedettkocsi-igény növekedé
sét okozták. Közismert ugyan
is, hogy az őszi forgalomban 
szinte kielégithetetlenül nagy 
a fedett kocsi?, iránti igény. 

Októberben a tehervonatok 
menetrendszerintl közlekedése 
romlott, a bázisnál 8,5 száza
lékkal alacsonyabb. Rendkívül 
nagy a visszaesés a pécsi, a 
budapesti és a szombathell/Í 
igazgatóságnál, de a többi igaz
gatóság is alatta maradt a múlt 
év oh'ióberl eredményének. 

A tehervonati menetrend• 
szcrúségnél mutatkozó 
visszaesé!I nagymértékben 
akadályozza. a vasúti mun
ka tervszerűségét, a gaz
daságossági előírások be
tartását, az áruszállítási 
szükségletek kielégitését. 

A menetrendtől, a vonatközle
kedési tervtől való eltérés ká
rosan 'befolyásolja a tehervo
nati elegy csatlakoztatását az 
üres és rakott kocsik - k�ze
lési helyekre - időre történő 
beállítását és kihúzását. A ké-

sé5 a rendező pályaudvarok 
elegyfeldolgozó munkáját terv
szerűtlenné, egyenetlenné te
szi, torlódást, vonatfeltartáso
kat okoz. BetarthataUanná te
szi a mozdony- és az utazósze
mélyzet! fordulókat, rendkívül 
megnehezíti a vasút munkáját. 

A menetrendszerűség nagy 
arányú romlása ellenére a 
géprevárások számának csök
kenése egyben azt is jelzi, hogy 
a tehervonati közle!cedés ope
ratív tervezése még ma is sok 
esetben gépre - mozdonyra -
történik, nem pedig a rendel
kezésre álló elegyre és kocsi
mennyiségre. 

A korszerű, nagy teljesítrn�
nyű villany- és Diesel-mozdo
nyok teljesítménye - a napi 
átlagos haszonkilométer 
mind a bázisnál, mind az dö
irányzottnál kei·esebb. A vil
ianymozdonyo!rnál a csökkenés 
1,9, illetve 3,3, a Diesel-moz
donyoknál 7,2, illetve 1,3 szá-

zalék. Kétségtelen, hogy a 
csökkenéshez hozzájárultak 
műszaki és objektív nehéz.sé
gek is. A tehervonati menet
rendszerűség javításával, a fel
tartások kiküszöbölésével, elő
relátó és gondos tervezéssel, a 
vonatok útjának figyelemmel 
kísérésével, a sz::kaszir:'inyítók 
munkájánalc javításával növel
ni lehetne a k orszeri, mozdo
nyok telje.ítményét, amely 
nemcsak vasútüzemi hanem 
népgazdasági érdek is. 

Az októberben bevezetett 
irán:1Pontrendszer másfél hó
napos tapasztalatai kedvezőek. 
Egyszerűsít�e került a kocsi
!elírás, az elegybejelentésck 
és vonatclemzések adása is. A 

kocsikra elhelyezett, a továb• 
bltási útvonalat meghatározó 
és a rendeltetési helyet kifeje
ző számbárca megfelelő tájé
koztatást ny1íjt a kocsih tolatá-

(Folytatás a 3. oldalon) 

Hetvenöt éves 
11 székeslehérvá1i jlirműja vító 

Bödönyl Károly miniszterhelyettes ünnepi beszédo 
az üzem jubileumi ünnep:.égéu 

A Császári és Királyi Sza
badalmazott Déli Vaspálya 
Társaság - közismertebb ne
vén: Déli Vasút - a múlt 
század végén elhat:írozta. 
hogy a magyarországi vona
lain közlekedő vonó- és von
tatott Jarművei javítása és 
ka rhan tartása céljából javí
tóműhelyt létesít Székesfehér
várott. A műhely 75 évvel 
ezelőtt kezdte meg működé
sét. Legelső munkája egy 733 
sorozatszámú gőzmozdony fő
javítása volt. 

A háromnegyed évszázados 
évfordulóról november 8-án 
ünnepélyes külsőségek között 
emlékeztek meg az. üzemben. 
Az ünnepségen Rödöny! Ká
rol11 miniszterhelyettes, a 
MÁV ve:rkrigazgatója mon
dott beszédet. 

Beveretőjében ismertette a 
javítóműhely létrejöttének kö
rülményeit, fejlődésének főbb 
állomásait. A vaspályatársa
ság viszon.yl.ag rövid idll 
alatt, már az elsó világhá
ború kezdetéig korszerű fel
szereléssel látta el a jav!t6-
múhelyt, hogy alkalmassá te
gye a fokozódó mozdony- és 
kocsijavitási igényeik kielégí
té� A műhely irányítását 
végző vezetők egy rés:rkt 
Ausztriából telepítették át. A 
munkások nagy része székes
fehérvári volt vagy a kör-

nyezó falvakból járt be dol
gozni. 

A miniszterhelyettes ezután 
emlékeztetett a munkáss..-'1.g 
mozgalmaira, amelyek úgy
szólván az alapítással egy 
Időben megkezdődtek és a 
századforduló után egyre 
szélesebb méreteket öltöttek. 
Különösen nagy lelkesedéssel 
kapcsolódtak be a munkások 
az 1918-as őszi forradalmi 
moz.galomba. Ennek az idő
szaknak Otiemelkedó harco.sai 
voltak : Dobros Istl:án. Pálin
ká.s Sebő és Vágó Kálmán. 

A Tanácsköztársaság ideje 
alatt is számos forradalmi 
tettet hajtottak végre a mű
hely mtmkásai. Előbbre lép
tek a szociális helyzet javítá
sában, kivívták az akkord
bérrendszer eltörlését. A Ta
nácsköztársaság fegyveres vé
delmében is sokan részt vet
tek a műhely munkásai kö
zül. 

A műhely múltjának rész
letes ismertetése után a je
lennel és a jövő terveikkel 
foglalkozott a miniszterhe
lyettes. A vasút rekonstruk
ciójáról szólva a következő
ket mondotta: 

- A járműjavító szolgál.lzt 
1980-ig szóló fejlesztési ter
vében a főbb fejlesztési célo
kat kitúztük. jóváhagytuk. 
Ennek megfelelően folyil: a 

Az antant imperialistái Magyarországgal szemben 
régi szövets�geseiket a cseh a jugoszláv. a román 
burzsoáziát támogatták. En�ek megfelelően egyre
m�sra rc.gadták el ezeknek az államoknak l\Iagyaror
szug teruleté,-e vonatkozó követeléseit. E követelések 
telje;ítéseképpen elkezdődött Magyarország területei
nek megszáUá�a. 

-----------------------------------------· t székesfehérváti járműjavító 
teljes átépítése is. A jubiláló 

_Ilyen körülmények között jött el november 24-e a 
Payta(apító értekez!et na9ja: a Városmajor utca 42°-es 
•:��:t �tc!z:ban meg:ilak-ult a Kommunisták Magyaror-
8-UIJ� P�rt3a. A mintegy 40 alapító tagból 17 tagú köz
pom� bizottságot választottak. A párt elnöke K-an Bé
'r·. titkára Hirossik János, Vántus Károly, Rabinovits 
-6-se/ és Somló Dezsö lett. 
E lsó_nek a b-,!scvik párt üdvözölte az új testvér

.. .. pal'to�: .,Nagy örömmel kísérjük figyelemmel az 
onok fe!lc�ését és küzdelmét a forradalmi szociallz
n;us _ zászlaja alatt . . Kiker:ilhetet!en a győzelmünk, 
��tars�k" - hangsűlrczta többi között az üdvözlet. 

a��:11� han�nemú a KMP programnyilatkozata is : ,.Ce'.unkat mrndPn pok!okon keresztül hövetjük mlnd
ac!dio. m!o a proletár forradalom nem győzött." 
k �- J_Communisták Magyarországi Pártjának megala
h u,:.s;ival nemc�ak a magyar munkásmozgalomban, 
/��m a m�gvar nép történetében is új szakasz kez
t ���t. _A part olyar jelszavai, hogy „Kövessül, orosz es, cere1,ik nó!dáiát!'' . .,Minden hatalmat a tanácsok
":,':.·;/"· •:f:ef•m11,erczni a burzsoáziát, felfegyverezni · 11 •.0 etar,atust/" - azonnal nagy visszhangra talált. A 
ra

k
r
b
t befolyása a megalakulása utáni napokban és hee en rohamornn növekedett 

h A1 
következő években a pÚt alapítói közül sokan 

� tak vértanúhalált. A párt útját könny és vér önt�zte: kevesen élték mea az alapítók közill a szabad
&agot. 

1 
S maga a párt? Az 50. évfordulón a nép vitathatat

an vezére a szocializmus felé vezető úton. 

A fél évszáz'.ldos jubileum alkalmá,•al meghajtjuk 
él , .. : megc_mlékcz�s �ászlaját mindazok előtt, altilc 
á �-u et a;ltak a partert, a népért. akik vére, harca 
g;rin a_ part vezetésével békében. szabadságban, füg
sáé:;segben haladhatunk nagy céljaink valóraváltá-

Hogy is volt csak Mexikóban ? 
A vasut.isszakszervezet, a 

Közlekedés- és Postaügyi Mi
nisztérium, valamint a vasúti 
főosztály vezetői november 
8-án baráti ünnepség kereté
ben köszöntötték az olimpián 
eredményesen szerepelt vas
utas, közlekedési és postás 
sportolókat. A szakszervezet 

Benczúr utcai székházában 
megrendezett ünnepségen 
megjelent dr. Csanádi Györ(l1J 
közlekedés- és postaügyi mi
niszter, Rödönyi Károly mi
niszterhelyettes, a MÁV ve
zérigazgatója, Szabó Antal fő
titkár, Bessenyei Miklós, a 
pootás szakszervezet fótitká-

ra, Kaszás Béla, a Közlekedé
si és Szállítási Dolgozók Szak
szervezetének titkára Daczó 
Olivér, a Budapesti 'Közleke
dési Vállalat vezérigazgatója, 
Csanádi Arpád, az MTS elnök
helyettese, és Berzi Sándor, a 
SZOT Kulturális Agitációs 

(Folytatás a 6.' oldalon) 
' 

Szabó Antal fotitkár kös�U az olimpikonokat. 
(Hemző Károl11 felvétele) 

üzemnek tehát nem csal: 
múltja, ha11em eredményes 
jelene é.s biztató jÖL'Ője ,iJ 
van . .  , 

- Az utóbbi esztendőkben 
számos különleges feladatot 
oldottak meg a különféle 
rendeltetésű speciális vasúti 
kocsik gyártásánál - foly
tatta. - Több mint ZO fajta 
kocsit gyártottak, közel UOO 

darabszámban. Ezek között 
sz.erepel a zúzottkőszállító, az 
ércsz.állító, a cement-, hal- és 
tejszállító kocsi. 

Az üzem fejlesztésére eddig 
ls sokat fordítottunk. Befeje
zés előtt áll a !kocsiosztály 
csarnokánál a lciszolgáló mű
helyrészek, a {-ényezőműhely 
és az irodasor építé.;e. Meg
kezdődött a daraboló- és elő
készítő műhely kivitelezése. 
Ugyancsak befejeiks előtt áll 
a nagyszerelde csarnokának 
rekonstrukciója. A távlati 
tervek között szerepel az ú; 
orvosi rendeli!, s ew köz
ponti fiirdő és öltöző építése. 

A fejlesztésre nagy szü�ég 
van, mert - mint ismeretes 

a vasúti jármú-alkatrészek 
gyártását jóformán teljes egé
szében ez az üzem veszi át 
Ezenkívül a különleges vas� úti járművek gyártása is változatlanul az üzem p•ofilja marad. 

Rödönyi Károly r-1: .  : .c;�•,:1r_ 
helyett� befejez,�,ül , ,, .. · •�',i 
�unk�.'kereket kívtnt n iub1láló uzemnek. majd kitünte�ket adott át. 
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Ötven éve történt Tanácsok a választásol, elött 

Megalakult a l,1agyarországi 
Vasutas Szövetség 

Hogyan dolgozza11ak 

a jelölő bizoffságok ? 
A vilfigháoorú befejezéséért 

és a demokratikus jogok<',,:-t 
egyre elszánfabbn.n, szervezet
teoben fe:Jépő tömegek hru·ca 
1913 október végén az őszi
ró:-sás forrada!oni" kirabbaná
sához vewtett. A forrada!om 
gyózclmél1e!� biztosítf..sálx'Ul 
klemeLs:edő szerepük volt a 
va.sutasoknal;. 

1918 ok,óoer utol�ó napjai
ban megauikult a Vas:ites 
S.::indikátus. A vasutas réteg
szervezetek együttműködésé
nek b!ztositó.súval ez a srerve
ze, n�egsokszorozta a fo:-r-é:.dal
mat támog:itó vasutc,sok ere
jét, és úrndler Jentmek - a 
Nemzeti Tanúcs irodaveze-'..ójé
nek - títmuiat:ö.sát követve 
közvetle:-iül is részt vállalt � 
polgári demokratikus forra
dalom győzelmének biztosítá
sában. 1918. október 31-é-n a 
szindil:átus fegvveres kato
ná7ckal meg.s�á!!ta a MAV 
Iaazr,at,l.�{:.ry épiilP.tét. és átvet
te a MÁV-elnök lia.táskörét. 
Lefoglalta a MA V Igazgatóság 
központi távirdáját és telefon
köz?Jontját, elrendelte a fővá
rosba irányított katonavona
tok feltartóztatását. 

Osztályharcos 
szerv.ezkedcís 

A szak.c;zervezeti válí:tsz!áso:� 
elöi;észítés<I:vel lapunk 1:orábbi 
számaiban m{r .. � [ogl.U::tvzott. A. 
ciitkek.1;,ez kaoc30!6d1:a - n1c
Iyek ér-intcttlk ugyan a j.elö!ű 
bi:wttságok mun&.,i<j.i.t - úgy 
gondo!o•n. érden�es ré3zle:z:;cn 
fogl:ükoz,li a v:'.la•ztásolc ered
m§nyessigét döntf>C!1 befolyá-
soló jelü!ü bizotts..ágo���al. 

Az ir.:nyelvek a jelölií bi
zottságok sz:ímát 3-11 főben 
jelölilc me-g. E�cn belül a helyi 
szervek attól függően tegyenek 

juvn.sL�tot szá1nukz-a, hogy 
men:iy,en Yannak azolc a dol
go::ók. :;klk};:cl OOsz��et�t 
keil foly tatniok a jelülé,<:k <ár
ciel��te:i. A jelö�ő bL:of.1.sá got a. 
�e-=:etöségt·é,as;:;tást lean.l::b'J 
egy llú,iap�al megelföú s�a;,
szerve.:eti t.ng91riJ.lése,1, üct!!1J 
a!ctíva.értefoc.7.leten, ny2t sza
·ua.i:ússal ,�el! megi�ú las:zf<.ini. 
Rzt követ�3cin a m�g\.·álasz�ott 
bii.ottsi.� saj�t soraiból e1r..ö
küt választ. 

des szocialista múltra vissza
tekintő vasúti munl,áso:, és a 
szocialist.a szerv..ezkedéshez 
újonnan csatlakozó kil1evezett 
Y&Sutas dolgoz6k között. ,,.4 
régi kelta hösi népmondák s:::e
r!nt - írta - a::: ifjú harcost 

nem szabadott m<>akérdezni, 
ho(l',; honnan jött, mi volt a 
hazája, mi a s-=:ármazása. Csal; 
a::t szabadott vizsgúlni, hogy 
igaz széndélf, harcos cll1atáro
:::és vitte-e a l:elt.a táborba. Ha 
igen, akkor a legöregebb  har
cossal e(f!Jenérté!::J.. megbecsü
lés volt a része . . .  Bizalom fe

Segítsük a jelölő lJizottsú901mt 

jében bi::a?.O·n-1., ez az, amit én A választás után a helyi és 
1;érek a vasúti 111,u<f!.káss:.�gtóL a íalett=s szervek adjanak s?git
többi Jvategóriú.l;, j'észére." ség.et a jeiöló bizottságnnk. 

„ Van azonban egy komoly 
Néh"'ny szót érdeme3 ejteni 

Landler Jenő. kér-ésen1 �z új elvtársair-...!""ho�� 
arról, miben jusson l;,ifejez4s--
re a segítség. Semmi esetre 

is : becsüljél, meg a fi:::üa.i se m abban, hog11 elJre emé3.n
a Mag')ar Vasutas körül tömö- mimicást. Azt a munkást, ame- tett névsor. ad;·analc a keziik
rülő szocialista vasúti n1u1lkú- l,rik nem kinevezett, ne..-n be, ntint ahog'!,a.n €Zt az elözó 
sok alkották. 1918 noY-ember �0ndsz--resft.a.tt nem n· " · .;; 
első napjaiban a Yfa,srv_ .:.r Szent L ~  tt"" 

~ '
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'. w irornu- választásoknál 1-2 helyen tet-
�, rozo , nem pe s, nem csilla- ték Az ilyen sen-(tsl!!et a J·e-
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����o�;!�!!� ��:.� �t' a ��itt ;;.���!t� lölő bizottsá1,ok � tasftsák el, 

tők Or·szágos Szövetsége, a Vo- d " l  1 "zd'"t 1 
mivel ez sérti önállóságukat, egye u .u- 0, -amolyan, hatáskörüket. s heh..,-len 

natkísérőlc Orszár,os Otthona, a bút-an a ,·asu•-,--ág er' dek=' - ' · "" 

' """" =er• irányba tereli mttn''�J-ukat, ez 
Vasutas Tisztviselők Orsz�l.,,cs évtizedek óta." a mo'd nem ��a ,··,sz~tö

.no··z_ lio=• 
Szövetsége, a Pályafelvigy,.;ók =• · ""' 
Országos Szövetsége, a Vasúti A Magyarors::ági. • Vasutas a jelölé.;t a tagság véleménye. 

Raktárnokok és Szertárnokok Szövetség - amelyne!, 1918. javaslata !igyelemben,telével 

rik a tagságnak a vezetó.�Jg 
n1unkájáról, a tisztsG5viseló:� 
m-:ga t.n::-tásáról alkotott véle
mfnyét, s kial.:i.kul n.zo!=..'1.ak a 
köre, akik s:?ii.l.níti1atnak a to
vábbi bizalomra, a megvúJasz
t5sra. Ebw:i a munkában i;; 
helyes, ha h.::3znosftjál{ a párt
választásoknál köz;:-emúködő 
jelölő bizo!ts:�rrok tapasztala
tait. igénylik eL irányú segít
ségüket is. 

A kölc.,önös bizalom 
jegyében 

Országos Egyesülate, a Vasúti december 31-én már 133 826 a!akítsálc ki. A helyi é, felet- Az előző váia.sztások azt bi

Szaktisztviselők Országos Egye- tagja volt - 1919. január 6-án tes szervek a h,1.tás1<ÖTt, az ön- zonyitott<lk, hogy a tagság ré-
Az „őszirózsás fon-adalom" sülete, az Államvasúti Mérnö- és 7-én tartotta első kongre.;z- é.!lóecígot biztositrn adjana.k s:::éról messze-menő bizalom, a 

jellegét tekintve, polgári de- kök Országos Szövetsége,' az szusát, amelJ'ea képviseltették seg!tséget, hO!J1J hogyan, mi- jelölő bizottságok rés-zéról 
mokratikus fon·a<lalom volt, Irodakezelők, Előljárók, Allo- magukat a �zállt területek ként lássanak munkához, mi- f k . 
amely véget vetett a háború- másfelvigyázók és Kczelőnók vasutasai is. A kongresszus ki- !yrm elvc!cct ért·éii�esftseiiek a na.gy O u fe!e!ósségérzet érvé

nak, megdöntötte a mon.archi:s- Egyesülete, a Vasúti Szolgák mondotta : ,,A magyarországi jelölések ösazeállitásár.á!. nyesi!.!t, s ez kell hogy jel!e

ta rendszert, kivívta az ország Országos Egyesmete országos vasuta7cnál csa_k szervezett al- Mondjanak véleményt a vc- mczze a soro-n. követlcl!Ző vá

függetlenségét. A Nemzeti Ta- k!ildöttértekez!etet tartott. kalmazott dolgozhat", és meg- zető testület, az egyes tisztre�- lasztásokat is. A tagság elő1e-

1wcs pfui:jainak vezetőiből ala- Ezen, Landler Jenővel az élen vál=totta a szö•retség vezető- viselők, munkabi7--0ttság-veze- gezett biz.alma =a kötelezi a 

kult ,,n-épkormány" a fon·a- részt vettek és felszólaltak a s-égét. Elnök: Landler Jenő, tök munkájáról, m::igatarrtásá- jelölő bizottságokat, hogy olyan 

dalom befejezésére, a falbom- Vasutasok Szabad Szakszerve-
elelnök : S'?ócs Aron lakatos, ról Helyemek tartj1Ls: a segít- szemé!J·eket javaoo,Jja.n,ak a 

lott rlmd he1yreállítAsára, a zetének vezetői. A küldöttérte- l\IAV Istvúntelki Főműhely és ségadásnaJc azt a formáját, vezető szervekbe, akik felelós-
burzsoiLia politikai uralmti- kezletek egyhang-J.lag el-t=a- 1-Ieiszlein József hivatalnok, anli!wr a felettes sze..-.-Yek - a , ére 
nak megszilárdítására töreh--e- dott határozat_ol,baii kövJ'el-

MAV Igazgatóság. A szövetség teiiileti vagy a szakszenrezeU 
seget znek a szocializmus, a 

dett. A forradalom rorózelmét ték a l:öztá!rsaság kikiáltását központi titkánii : Hevesi Jf/- bizotts;íg - összehívják a je- dolgozók ügye iránt, akik értik 

biztosító munkás- és katona- és állást foglalta): _ a  vasi,taso� zsef esztm-gá!}·o� MAV -�2:aki '1öfö bizottsé.gok elnöl:eit, és és ér;éeyl3Stteni tudják a párt 

tömegek viszont nem polgári, osztályha.rco:f szakszervezete F\5múhely; Pintér János e;;z- így beszélik meg vel!ik a fel- politikáját, végre tudják haj-

hanem valóban népi. mu.".lkás- mel1.ett. ter�ályos, Mii_ V Ist.,ántelki Fó- ad,ltokat. Enr.él a formá."l{tl t<lni a fel,őbb Ve?.etó s.z.ervelt 

paraszt hatalJn::.t kívántak. A A Magyarországi Vasutas műhely; Milfok Sándor hiva- eredményesebb a segít�égnyúj- hawozatait, élvezik a dolgo

íorradalom első napjait egy- Szövetség 1918_ november talnok, Déli Vasút ; Weis.shaus tás, amikor a vozetóségi ülésre zól;: bizalmát, jól végzett mun

részról az országszerte klbon- 24-én tartotta alakuló közgyú- Aladár hivatalnok, Déli Vasút· meghívják a jelölő bizottság kájuk, emberi magatartásuk, 

takozó népi tömegmozgalom, lését. Az ideiglenes szervező Pósz Jenő asztalos, a :r,1agy,u'- eL>iökét, itt a felettes =v vezető készsiégük alapján te

ö:iálló népi szervek alakulása, bizottságot _ amelynek elnö- Va.mtas szerkesztóje. képviselője értékeli a. vezető- kintélryk van a dolgozók, s a 

másrészről a kormány arra ke Landler Jenő lett _ meg- Landler Jenő harcra buz<lí- séi egészének és külön-külön gazdasagi vezetők előtt, egy-

irinyuló erőfeszítései jelle- b' ta „ is a vezetőség tagjainnl-: tevé- aránt. A tags(í.ggal folutatott 

meztólt, hogy a felszabadult 
lZ a szovetség alapszabály- tofu a szövetség tagjait a k ·g·t tartás " t beszélgetések során néns-C?'ű-

tömegerőket az általa kívána- zatának kidolgozásával ; a szervezkedő ellenforradalom -eny.s.e '= • maga . " . sítsélc a, jó munkát végz6 tis.:-t-

tosnak tartott pol0airi keretek 
vasutasok bérköveteléséneT: eUen. ,,A mai viltíg - hirdette A jelölő blzottsá!!ok munká- sé!}'t,"iselók-et, azokat, aki/e már 
összeá!Utásával, a szervezeter- Advt 1'dézo- kon"�" · · la u' gy lehet ed- --'-· h , 

közé szorítsa, a népi sz.m-veket 
-- · 0•=.Szusi zar- ' = er ,.,.,nyes, a so11:oldalúan bizonvítottélc fe-

hatalmi funkcióiktól magfosz-
ki.építésével és az első országos szavában - 11em Ul!ái,a, pulya azt körültekintően szervezik lei.ósségérzetii.Jcet, a szervezett 

sza é, :r=gának alárendelje. 
kongresszus előkészítésével. embernek való, csak o!yanol:- meg. Helyes, ha egymás között dolg-0zókért, 4 s::alcs=crvezeti 

na.k, akik ba'trab'--k e's ku··•o"n- felo•.-t3·a·k a te~,·i·1etet va~• � z • 
Jellemző, hogy a szodálde- nBecsüljék meg bek a többinél e·suua ba' tor�"''l az 

� ' ' • ,,., � mo-=:ya omert. Az esetlei;es 

mokrata kereskedelemügyi mi- a különb, a1,, ba' t1·abb • •  
·
.
-

H� 
tagságot, lehetőleg úgy, hogy a rossz szándékú megjegyz�se-

ni,;z.ter, Garami Ernő javasla- a fizikai munkásr' . � választásban érdekelt dolgo- k_et t1tasftsák el, erősítsék a 

tára kinevezett MAV-clnök, 
kell, harcolni fogunk. Nem zólc mind nagyobb részfoel t.rsntla.1mi mun,'táso:t e:Jsme.-

Vázsonyi Jimő november 7_i Landler teli�re és hang- keressül: ugyan a harcot, mert tudjana.k. beszélgetést folytatni. rését, megbecsülését Az e"'�Z.. 

bemutatkozó beszétlében han- súlyozta: a vasut.asegység lét- az nem cél, ltanem csak esz- A beszélgetéseket szervezhetik séges cserélód:ésneltbiztosí
t8a

goztatta: ,,Az utóbbi napok rehozásához nem elégséges el- köz, de ha kell, élni fogunk az csoportos vagy egyéni formá- naic lehet�get, az új tisztség-

eseményei na.g,J társadalmi és határozni az egységes &2övet- eszlcözzel." ban, attól függően, mennYi a viselők jelölésekor gon<lolja-

po!íti7cai á.ta.laku!ást idéztek :ség megteremtését, hanem fel- Éltek is vele. választásban érdekeltek s?.á- nak a ve;,J=tő testületek össze-

e1ő. De immár elérkezett a tétlenül biztosítani kell a köl- ma. Az egyéni és CS-Oportos be- !é_tel�re, arra, hogy megfelelő 

mun1ca, a sokszorosan felfoko- csönös bizalmat a több évtize.. Gadaneez Béla szélgetések alapján, megisme- i.epv,se!etet bi.ztositsan,ik a 

zódott munka ideje. A forra- i------------------------------------------1 fi�taloknalc, nóknel:, a dolao-

da!om nem h.atolhat be a hit.'4.-
zok na111:ob b  csoportjainak 

tali szobákba, nem bonthatja 
rétegeinek. 

' 

meg a feguelmet • • •  " 
Ilyen körülmények között 

megnövekedett a jelentősége a 
mun.lcisok osztályharcos s=
Yezettségénel� és politikai ak
tivit..�ának. 

A munkavédelmi intézkedési tetvek 
az elnökség napirendjén 

tonságos munkakörülmények 
megteremtése. 

A ga:zrlasá:gi vezetólr és a 
szakszervezeti tisztségviselők 
politikai feladatát képezi a 
balesetek megelőzése érdekl
ben folyó felvilágooító, ne
velőmunka. 

Az igazgatóságok és a te
rületi bizottságok vezetőit 
együttesen fele1ó.'!.9é teszi a 
b<>-1esetek megelózksét célzó 
feltételek bizt06Ításáért. 

Gondos mérlegelés 
után • . •  

A jelölő bizottságoknak sok 
szempont szerint kell mérle
gelni, ez azonban nem jelent
heti a statisztikai szemlélet ér
vényrej ut-ását. Arra kell töre
kedni, hogy mindig az adott 

e:nbcr értéhe!.:se legyen a 
dó:itő. A jelölő bizot�;:.ág a tag
scigb.:it foiyt.a�ott rzéles kJ.':'Ü 
bes.:álg-et..&s, vélein��ycscr� 
a:2.pJc1.n ml!rle��lje� iüakítsa 
ki végleges úlhbpontjli.t, s te
gyen javaslatot. 

A2 iránrclvek alap;j5n a hi
vetkczö sz.c1•y·ekrc kell javas't
tot tenni : vá.!la.lati s::aTm_er
t:e:teti ta.nácsra, rcU!ala.tt s-:a,J; 
szerre_;eti bi-cot-t�ágra, s:1tl;
s.:e;·vezeti. bizottságra, niűhcU
biz::>ttségra, s=4mvizsgáló bi• 
zottságra, fc!sóbb szer,;et 1·tl
lasztó 7,ii!döttekre, társadalom
b?ztosttási ta:?.ácsra, tá,rs.�
dai-m.i bíróságra és kzreske
tlc!mi allenó;öicre. 

A javasoltak névsorát h;;
alább tíz nappal u választás 
e'.őtt n:;'il v(nosc,ágra kell hozni, 
cé!sze1ú az üzemrészek jól lát
ható helrén kifüggeszteni, s a 
bizalmiak útján is isme!"tetn:. 
l\Iódot és lehetőséget kell biz
tosítani a tagságnak arra. hogy 
esetleges é�zre,Tételeit külúl• 
hesse a jelöló bizottsággal, en
nek é:·dekében célszerű meg
határozott helyen fogadóórá
kat is tartani. 

A kifüggesztésnéZ ftéu és 
funkció szc,rint 7-cell megjeliiln.i 
a szal,szervezeti bizottság el
nökét és titkárát. A bizottság
ba javasoltaknak csak a nevét 
kell ismertetni. A felsőbb szer
vek válasz�á,,-a javasolt kül
döttek névsorát is ki kell füg
geszteni. Az h·ányelvek al"':61 
is rendelkeznek, hogy a nyílt 
szavazással megválasztásra ke
rülő társadalombiztosítási tu
ruics, társadalmi bú-óság, ke
reskedel.rrú társadclm:i ellen
órök névsorát nem kell kifüg
geszteni. 

A jelölő bizotbágok munká, 
jál1oz szorosan kapcsolódik 
rnág az a feladat is, hogy a 
megválasztásra javasoltak név
sorának kifüggesztése elolt be
szélf}ctni kell azokkal a tiszt
eé:;;viselökkeZ, akiket külön
bii:::ő okok miatt nen1 jarosol
-rw.T, újból megvtlasztásra. 
Szükséges beszélgetést foly
tattli awkkal is, akiket mez
v:ílaszt5sra javasolnak, A ko
rábbi választásokon elvét-;e 
ugyan, de előfordult, hogy a 
javasolt személy - különbözó 
oko.'cr-a hivatkozva - =m vál. 
lalta a funkciót. 

A jelölő bizottságok a tag
ság előlegezett bizalmának .tk
kor tesznek eleget, ha lelkiis
meretesa.'1, felelősségük tuda
tában összegezik a dolgozók 
véleményét, javaslatát és olya11 
személyeket jelölnek a vezetö
ségekbe, akik nemcsak a s=a
vazatokban, hanem a felada
tok végreha.jtállában is bírják 
a tagság támogatását. 

Kellner Jstv;in, 
a .szervezési és neve1ési 

osztály vezetője. 

A forradalom gy&..elrne biz
tosította a polgári szabadság
jogokat, s ezzel megteremtette 
a feltételeket az ország vala
mennyi dolgozójának az osz
t{t1yharcos szervezkedéshez. A 
1,asutasok és a vostcísok akkor 
tömörillhetteh ·először l-egáli
san s:::al;szcTvezetekbe. 

A korábban szervezetlen, 
polgári pártok. nacionalista és 
vallásos egyesületek befolyása 
alatt álló fizikai és szellemi 
munkások özönlöttek a szak
szerve?..etekbe. A világháborút 
megelőző években Magyaror
szágon a szakszervezeti tagok 
lét�zima nyolcvan-százezer fő 
-rolt, 1 910 decemberében meg
haladta a. kétszáz11úszezret, né
húny hónappal később megkö
zelítette a másfél milliót. 

A szakszervezet elnö..'.sége 
november 1-i ülésén a mun
kavédelmi felügyelőség jelen
tése alapján megtirgyalta az 
1968. évi munkavédelmi intéz
kedési tervek készítésének és 
végrehajtásának tapasztala
tait. 

Megállapította, hogy iaz m
tézkedésl tervelt általában 
nem érték ei azt a célt, misze
rint az élet- és muwkaköri/.l
mények javítását, a baleset
elhárítás és egészségvédelem 
céltudatos fejlesztését hivatot
tak szolgá.lnf. A tervek 2öm
mcl maguk,an viselik a sablo
n<JliSlág jegyeit. ügyrendi, ha
tásköri lefrásokká vál ta'k. 

dl'lll A munkavédelem tu
.. dományos alapolm-a he
lyezése, a nagyarányú mű
szaki fejlőd.és szükségszerűen 
megköveteli a tennelés és 
munkavédelem -néllciilözhetet
len, tervsze-rú összhangjá1U1k 
biztosítását. Ennek érdekében 
a törvényelc előírásai kőtele-
zérvé teszik - a műszaki gaz
dasági feladatokkal összhang
ban - az egészséges és biz
tonságos mun!kavégzés cél
szerű fejlesztésére az intézíke
dési tervek készítését. 

A Az elnök. __ -.ég felhívja a 
V területi bizottságok és 
smk,;zervezeti bizottságok fi
gyelmét, hogy a szakmai és 
munkavédelmi inté?.kedési 
tervek készítésénél 11111íjt$a
na,k ma."Ci.mátis :,egítséget a 
balesetelhárítás és bi.zto'Mú.g
t.echnmai tevékenység fokozá
sát. javítását célzó intézkedé
uk f:.iaTakít4iá1wz.. Szorgal
rnazz:üt, ellenorizzék, segítsék 
a tervekben foglaltiak) mara
déktalan végrehajtását. 

Szakszervezeti delegáció látogatása 
Jugoszláviában 

Országos 
küldöttértekezlet 

A magyarországi vasutak 
valamennyi dolgozóját tömö
rítő, osztályharcos vasutas
szakszervezet megteremtéséért 
folJ•ó küzdelem fő erejét az 
évtizede illegálisan működő 
Vasutasok Szabad Szervezete, 

Erek figyelembevételével 
hozta meg az elnökség a ha
tározatát: 

A Minden S7Jmen arra 
V kell törekedni, hogy a:i 
országgyűlésen elfogadott vas-
úti törvényből és köz1ekedés
polilikai koncepcióból adódó 
legfont.ooabb szakmai és mun
kavédelmi feladatok mielőbb 
ismertté váljanak és realizá
lódjanak. 

• A vezérl�tóság,: a 
szakooztályok és az 

i�tóságók dolg<=áik lki a 
vasút műszaki gazdasági fej
leszt.ésének 1969. évi felada
tokra vonatkozó szakmai és 
munkavédelmi intézkedési 
tervét. 

• Az elnoi!:Ség felbív:Ja a 
gazdasági és szakszer,.. 

vezeti vwetők figyelmét, hogy 
elsőrendű feladatuk a dolgo
zók életének és testi épségé
nek tervszerű védelme, a mz-.. 

Második napirendként a 
vasutas s,portmozgalom t.o
vábbfejlesztésére vonatkozó 
irányelveket tárgyalta az el
nökség. (Ennek résletes u

mertetésére viuzatérüruc.) 
Az alapszervezeti választá

sokra, a nrugdíjas alapszer
vezetek fülépíté<;ére és műkö
d-½ére ,•onntkozó irán�·elve,,et 
az elnökség elfogadta. 

A jugoszláv Közlekedési és 
Hírközlési Dolgozók Szak.szer
v�ete meghívásának ele<'et 
téve, október 29 és 31 között, 
szakszervezetünlc delegációja 
látogatást tett Jugoszláviában. 
A_ küldötlwg vezetője Gulyás 
Jano:f, a szakszervezet titkára, 
tagjai Acsai Míháiv, a sz.egedi 
terület! bizottság titkára és 
Visi Ferenc, a Magyar Vasutas 
felelős szerkesztője volt. 

Az előzetes megállapodás 
értelmében a k-üldöttség a ju
gou.J.áv vasutas dolgozók élet
és munkakörülményeit tanul
mányozta. Többek között az 
utazószemélyzet munkaidő
beosztása és bérlormája, a 
szakszerveoot mWlkavédelmi 

tevékenysége, a vasutaso'lt 
egészs<'igvédelme, a szaksz,:ir
vezet és a gazdasági vezetők 
v!szonya képezle a megbe.szé
les tárgyát. 

A küldöttség Belgrádon kí
vül járt Újviiléken és Nisben 
is. A delegációt fogadta Jozé 
Jager, a szakszervezet elnöke, 
-y-a1am1nt Vanja Vranjicsan, a 
Jugoszláv vasutak főigazgatója. 

A találkozólc:ra minden szín� 
ten és halyen a legőszintébb 
légkörben, az együttmGködé-s
re törekvés jegyében került 
sor. A jugoszláv szakszervezet 
vezetői elfogadták a me;:hf
vást, s adott alkalommal efüi
togatnak Magyarországra. 



.llMlli, 11,0Vbl\JBLR 16, 

A körvasút szíve · 

Kőbánya-Felső állomás 
Kóbánya-Felsö állomás a 

körvasúton, pontosabban a 
balpartl körvasút határában 
belyezltedik el. Transzmisszi
ója a magyar vasút nagyjelen
toségú, talán Jegérdel,esebb 
vonalhálózatának. Az állomás 
biz:t.onságos küziekedésre al
kalmas, 6 vágányán tranziti.1-
nak Budapcst-Fcrenci:áros, 
Rákosrendezö, Józsefváros, Ká
bánya-AZ.,ó, Köbá11ya-Hí=lal6 
és Rákos állom.:.sok íelé. 

- Mozgalmas itt az élet! 
Ez ccaT: a ;öhet-mehet 

forgalom! - veszi út a szót a 
kocsimester, Cseri Antal. 
A M:JY munkát a le-feladási 
kocsik jelentik. Fólcg a sör
gyári:.k. Naponta min\egy &O 
kocsi ét-kezlk a !t)·úrból. Eze
ket ne:<ünk kell be'lorozni az 
ország különböző részeibe in
duló vonatokba. 

vás:í.--csarnoki kocsi. Nagy
s.:erűen be�ált nálunk a mód

szeres elegyrendezés! Először 
idegenkecltünic tóle, de kint 
járt Kőbányán dr. .Mészáros 
Pál, akitől sok segítséget kap
tunk. 

EgtJmást érik 

a menetek 

Otközópont, elórendező, tá
rolóhely. Itt érzi:C először, ha 
a körvasút bánnely pontján 
megakad a folylon::,sság. Ha 
Ferencváros vagy Rákosren
dci megtorpan, a feltartózta
tott vonatok Itt váral,oznak. 

Az állomás munkájáról, 
problémáiról be,,--z<?igetünk Tarr 
Ferenc állomásfónök-helyet
tcssel, Sári József párttitkár
ral, Br.csek Uszl6 forgalmi
szolg1ilattevóvel és Cseri Antal 
kocsi mesterrel. 

Azt már Sári József �zámol
ja ki, hogy egy kocsiban 160 
hektóliter sör van. Tehát 
nyolct·aaszor lG0 hel�tóliter sör 
megy el vasúton naponta, mely 
4 millió po/uírnar: felel meg. 
De ez csak a vidéki mennyiség, 
mert Bud�pestre autóval !'Zál
litják a folyékony kenyeret. 

Bevált n módszeres 

elegy rendezés 

Me�t a kocsimester veszi 
át a szót: 

- A gyorsteheri:.Jnatok ia;
nos nem az elöirt öss=eállítás
ban érke::ne:. és ezért Kci
bánya-Felsón, sol�szor nagyon 
neh,;z körülm,;nye/.; 'l.:ö=ött to
latni 1:ell velJk. Jóllehet újab
ban az i,tazgatóság kísérteti a 
vonat0kat, és így a forgalom
kísérők ügyelnek a rendre. 
Régi problém:ínk, hogy a ko
rah:ljnali órákban Ferencváros 
nagyon nehezen Yi.Ezi a vona
tokat. Ugyanis nála is ott van
nak a gyorstcherek és a sok 

Az állomá3 mindhárom 
tagja szocialis\:l br;gádban 
dolgozik. Jó a szellem. Az ál
lomáson nevelltedett forgalmi
szolgálattevók dere'.=:m dol
goznak. De a többi brigádra 
sincs különösebb panasz. 

- Hogy megy a }:özbeváltús ? 
- tettük tel a két·dé:,t. 

- Megy, soks.:or keserve-
sen. Az állomán•ezetés jól aLl 
az Üf/1/hö:. Jól és pontosan ér
tékeljük a=t, hoyy mi:.:or n.íl
küWzhetóJ: a tartaléhmozdo
n11ok. Ez ét:bcn már 1513 tola
tási órát takarítottunk meg. 
A lem<Y.:dott ta;talékmozdony, 
lemondott embert is jeleM. 
Az igazgatósági.ól ű kaptunk 
seg,t&éget, fgy biztosítani tud
;uk a cabad napoleat a dolgo
zóinkr.a;;: - magyarázza a 
párttitkár. 

Az első vágányon vonat ha
lad át. A második vúgányon 
személyvonat vár indulásra. 
Távolabb zörögnek a kocsik, 
tolatnak, a forgalmi irodában 
szüntelen szól a telefon, n 
nagy vágányW.blán villognak 
a lámpák, zajlik az élet „lük
tet 4 vér" a Körvasút szívében, 
Kóbánva-FeZ.,ó éllomáson. 

G�el:, lózet 

Sok minden szóbnkerül. A 
forgnlmi-szoliálattevó csak i't
olt kapcsolódilc bele a bc;;zél
getisbe, ahogy a munkája en
gedi. E�·mást érik a menetelt. 
Súrún kell kezelni a biztositó
berende-z.é,t. Néhány perc múl
tán halad keres1.lül az ú!lo
máson a K/102-e� CSEDOK 
vonat, 1m1ely Kel<?biárol a Ki;r
,·asúton, &ikoss:entmihály, 
Rákospalota, Szobon át Prágá
ba megy. Bejár a 205:? sz. íor
davonat, majd a feloszló 8í3/ 
256�/U szénvonat, amellyel fó
leg a Sörgyár részfre érkezik 
szén. Engedélyt kér a 2352 
Záhony átmenet rendelteth;ú 
gyorstehervonat, amely itt ki
egészül Záhony rendeltelésú 
G-kocsikkal, az ott belépő ha
zai rendeltetésű szf:llítmányok 
ré;zére. Ferencváros felJ egy
mást követve Indul két vonat. 
majd Rákosrendezőről egy 
Déleg,Jháza rendelteLésú K-sze
relvény érkezik, hogy ugyan
csak Ferencvároson át gördül
jön célja felé. 

I N G Á Z Ó K  

lgy megy ez a nap minden 
sr.akában. 

- Sok az a 400 menet egy 
Z4 órában! - jem,'7.i meg a 
helyettestőnök. - Sok, mert 
rapszódlkusan érkeznek. Alta
ldban. óránként 16 vonattal 
kell számolni, ami azt ;clenti, 
IWOY 4 percenként eg9-egy 
11onat részére kell engedélyt 
�érni, adni, t•ált6, vépanyellen
on:ést tartani, berendezést ke
zelnl 

- EJnye, kartárs! Hiába ta.rtom úUt6zben as Htat'5t, 
méi: innen is elké!.ik? 

(Pu&wú Pdl f'C!j%11.) 

Négyszer nyerték el 

a Szocialista Jlunka ;tJííhefJ1e címet 
A vonat, SZUSZOIJV!l, mint -.gy 

fáradt öregPmber, úgy érkezett 
be :Makó állomásra. Már a tá
\'olból feltúntek a pályafenn
tartás hosszú, szürke épületei. 

- Kondorosi József pálya
mestert keresem. 

- Várjon ell1/ kicsit az elv
társ, mindjárt ;an - mondja 
az egyik íróasztalnál ülő férfi. 
�zemmel láthatólag ő a rang
idős, az asztala is tt.volabb 
van a más!� kettőétől. 

KitÜnletó oklevelek 

Hó vége van. Folyik a vé"
�molás, az adatok, kimut;-

k és a slat.isztikálc szűnni 
�em

ban
ak:"ró készitése. A kis iro

. ossz.eswrul a mel eq. A 
l asutasok Ingujjra vetkőzve 
szor_!t�asan hajolnak a le
l>ed
1 

ony1 paplrok fölé. Lassan 

b
n�u] a beszélgetés ebben a 
airá hangulatban. 
A tekintetem hamar meg

aka� azon a féltucatnyi szo
claltst_a brlgddzászlón, amelyet 
h�lyhiány miatt az egyik szek
r�ny tetejér.? helyeztek. A kl
tün!e_tő oklevelek egész serege 
l_>orttJa a szoba falait. Ezt az 
ercleklódő pillantást fogja fel 
87.abó István helyettes pálya
lllester. 

tok �
t0!71, csodálkozik ezen a 

tro�ean - fordul tiozzám. - Ped10 ez csak a töredél:e �114k, amit szocíal!sta brigád'8lnk 112 elmúlt kilenc év alatt IIZerntek. A ml pályamesteri 
liakaszunkon 6 szocialista bri-

gt.d működik, szintl! minden 
dolgozónk részt vesz a moz::a
lomb,m. Eddig négyszer n1·-,r
tük el a Szocialista munka 
miihelye címtlt. úgy hiszem ez 
páratlan teljesítmény a vas
útnál. 

BrigádnapllSkat tesz elém. 
Fellapozom a Jóiscf Atdla 
brigád krónikáját. Szinte min
den második old:ilon kivágott 
cikkek a rr.egyei lapokból, 
amelyek csak róluk szólnak. 
Egy fénykép, amely egy vo
natablakban ábrázolja a brigá
dot. Ott áll, integet az egész 
kollektíva. Tóth l\1ihál11, brl
gúdvezető széles tekintete ma
ga az örüm. Ez a felvétel ak
kor készült, amikor jutalom
üdülésre Indult a brigád a 
Szovjetunióba, mert megnyer
ték a me ·el szocialista brigá
dok versenyét. Aztán e<'.,Y kis
fiú képe. 

Sós Pisti fo;;adott ezülei 

- Ois itt dolgozik? 
- Legújabb tagja a kö=öMé-

gii.nknek. Sós Pistinek l11vják, 
uasutasárt.'a és a S=egedi Vas
útforgalmi Teclm '1mm másodi
kos tanulója. Orokbe fogad
tule. Jó gyerek, tanulni is sze
ret Egyébként a. nyáron Itt 
dolgozott és tagja a KISZ-bri
gádunknak. A főnöknél lakott 
és szépen keresett. A pénzből 
ruhát, cipót vásároltunk neki 
Hadd lássúk a többiek, hogy 
milyen fogadott szülei vanmlk 
a Pistinek. 

Id6közben kerékpáron meg
érkezik a pályamester. Az ala
csony emberből senkl sem néz
né ki, ho.n, ennyi energiával 
szervezi. !rányitja a szocialista 
brigádmozgalmat. Büszkék l� 
rá a szegedi pályafenntartási 
főnökség XVl-os pályamesteri 
szakaszának dolgozói. 

Bemegyünk az Irodájába. 
Körbe-körbe itt is oklevelek és 
zászlók tanúskodnak az ered
ményes munkáról. 

- 1959 6ta, amil'ior el/Ssz/Sf' 
alaleltottunk szocíal!sta brigá
dot, egyre javulnak eredmé
nyeink - mondja. - A brlgá
dolt maguk közül jelölik ki a 
munkavédelmi őröket, a num
kahelyen a munkaidlí minden 
percét kihasználják. A fegyel
mi helyzet szempontjából ez 
nagyon lényeges. Nem tudunk 
mindenki mögé egy-egy yeze
töt odarendelni, ez."rt csakis az 
öntudatos fagyclemben bízha
tunk. Erre pedig a legjobb 
módszer a szocialista brigád
mozgalom keretein belül kí
nálkozik. 

A legjobb szakasz 

- Sokan végeztek középis
kolát az elmúlt néhány év 
alatt - folytatja Kondorosi 
Jó=sef. - Ezeknek az embe
relmek nem tudtunk képzelt.sé
güknek megfeleló helyet biz
tosítani, de azért egyik sem 
haio·ott Itt bennünket. Aes
ként, kőmúvesként, asztalos
ként továbbra la kö%tünk dol• 

3 

Őszi 

forgalmi 

Törvény 
a vasutakról 

, 

csucs 
(Folvtatás az 1. oldalról) 

sával, vonatok összeál!itásáual, 
si:é,rendezésével fog!alko;;ó 
doloo=ók rénére. Napjaln!�ban 
az lránypontsz:imok begyakor
lása folyik, melyek birto:tában 
még gyorsabbá válik a munka. 

örvendetes jelenség, hogy a 
nagyarányú 6szi áruszállítás 
mellett a vasutasok ügyeltek a 
személyszállító vonatok me
netrendszer(! közlekedésére. A 
személyvonatok menetrendsze
rúségét a bázishoz képest még 
fokozták is. Az októberi ered
mény több mint egy százalék
kal javult, a vonctok !IG,3 &:á
zalél:a közlekedelt menetrend-
szerint. 

AZ ORSZAGGY U'.S leg
utóbbi üléJszal,án Pllogatlta a 
vasútakról szóló lOHR. f:vi IV. 
törvényt. Októuer �l-én me;:
jelent a 40/l!if,8. (X. 31.) Kor
mányrendelet a tör,�éüy véri
rehajtásáról. 

A tö,·vény öt fejezetre osz
llk. Cil,künkben ism<?rtetót l:1-
vánunk adni a törv.?n;-ról, 
ame:y a Ma(l1!aT Kö=lőny 1968. 
évi 86. számában jelent meg. 
Jelentőségének méltr.tásától 
most eltel<intü,1k. t,Iegtet.e 
ezt dr. Csanádi Györll1/, l:özle
kedés- és postaügyi miniszter 
elvtárs elóadúi expozcj:íb�n, 
amelyet a napilapok és a hir
ltözlő szervek az ornzág,;:yúlés 
idó.izakn alatt ré,zletesen is
mcrtette!t. 

A törvény I. fejezete az ál
talános rendelkezéselcet tr.r
talmazza. Rögzíti a ·ru;út lé
Le,,ítt!Sének, k,orszerű műkö
désének és megszüntei�;,énl.!k 
szabál:;alt a vasúti személy- és 
árufuvarozás bi2tons'5.1,1os le

Előzetes adatok srerint a bonyolítása érdekében. Ebben 
vasút október hónapb<?n 34,8 a részben szerepel a vasut:ik 

millió utast BZéllított, az eló- rendeltet.és szetinti o-.ztályozá-

irányzottnál 0,7 százalékkal 
sa

A II. fejezet a Közforgal
kevesebbet. mú vasút clmzést viseli. nen-

A vasútnak az év utol:lú delkezik a köz!orgal:nú vasút 
két hónapjában Uz.mibentartójá1�ak feladaU-

ról. ICimo11dja. h<>rnJ e:: ilyan 
a icfi szerint 19,6 millfó vasút üzembentartója. a fuvc.-
tonna árut kell elszálli� ro:::ást nem taac.dhatja meg. 
nia, ahhoz, hogy a népgaz- Gondo&kodnia kell a s=emély

és á.rufuvarozás biztonság; és 
dasági el6irlÍS01mak me,:- közegés=sé!ifill1/Í követelmé-

reteljen. ni,einek megtar:áséról. Köte
Ez az árumennyiség a bázisnál 
400 ezer tonnával több, de 
ugyanakkor több mint bármi
kor a vasút történetében volt 
ebben a két hónapban. Rend
kívül nagy eró!esz!tésekre lesz 
szükség, ahhoz, hogy a vasút a 
fek.datoknt mind mennyisé;jl
!eg, mind minó.:Jéglle;: sikere
sen oldja meg. A november 
eleji kedvező id6járás 3 koráb
bi évek tapasztalatai alapján 
nem tart sokáig. Az Időjárás 
rosszabbodása még figyelme
sebb és körültekintőbb munkát 
Igényel. 

A Kommunisták J.fam,aror
udgi Pártja. 50. és a Nag11 Ok
tóberi Si::ocialisto Forrada.lom 
51. évfordulójára tett vállalá
sok és munkasikerck, a ver
senylendület és versenyszel
lem további fenntart.4:sa az év 
t•égéig biztosítéka lehet a szál
lítási feladatok sikeres tclje
s!tésének. 

goznak. Polgári Sándor pél
dául közgazdász lett, cikkeit 
állandóan közli a Csongrád 
meguei H!rlap és a Délma
gyarország. 

A sze:;edi pályafenntartási 
fönö!iségen két magasépítmé
nyi szakasz van. A makóiak 
ldmaga&lóan a legjobba/e a 
pályamesteri szel.aszok lwzül. 
Amióta szeroe:-:ett keretek k.c
zött fol11ik a szocialista c,mlrt 
val6 verseny, még egyetlen 
egyszer sem maradtak el a ha
t.iridófokel és a. hitelekkel, pe
dig komoly feladatokat bíznalc 
rájuk. Legutóbb VaGUtasJaká
sol<at építettek Makón, irodá
kat, szociális létesítményeket 
Szegeden, Kásáson váltóórhe
lyet, Battonyán közművesftest 
végeztek. S aml a legnagyobb 
örömükre szolgált: a szakszer
vezet ho=záJári.lásával öt cam,
Pinoházat építettelc Balatonza
márdiba1L 

A vasuta.o;élet vonzó ezen a 
pályamesteri szakaszon. A 
szakmunkások közül több je
lentkező van, mint amire szi1k
ség lenne. Segédmunkágt azon
ban már Itt is nehezen találni. 

les az utazás kényelmét meg
felelő létesítményekkel és 
szolgáltatásokknl is e:ó:nozdí
tani. A közegészségügyi kü\·c
telményeket az eg.-.;4,égügyi 
miniszter a közleked(·s- és pos
taügyi miniszterei egyetértl',s
ben állapítja meg. 

Kl!IIONDlA A TÖRVfNY, 
hogy a közforgalmú vasút 
üzembentarióJa gondoskodik 
az utasok tájékoztatásáról. Az 
állomásokon váróhelylséget 
tart fenn. Nagyobb állomáso
kon gondoskodik az úEpog:;
gyász megőrzéséről. Ilyen he
lyeken, valamini a távolsági 
személyszállító vonatokon tisz
tálkodási és étkez.é:;i lehetősé
get köteles biztosítani. 

A vonatok közlekedésének 
rendjét menetrendben kell 
meghatározni, s :izokat köz1.é 
kell tenni. Hasonlóan a díj
szabásokat, azok módosítását 
és hatályonkívüli helyezését 
Í3. 

A törvény szerint a minisz
ter az érdekelt szervek meg
hallgatása után elrendelheti 
egyes közforgalmú vasútvona
lak megszüntetését, h'l. a for
galom lebonyol!t.ásáról más 
módon gondoskodik. 

Ebben a fejezetben ,,A köz
forgalmú t1asút dolgo=ói'' cím 
alatt szerepló paragrafusokat 
jelentőségük miatt �zó szerint 
idézzük a törvényból. 

,.A közforgalmú vasút dol
gozói egyenruha viseletére és 
rangjelzés használatára jogo
sulta.1<. 

A közforgalmú vasút dol
gozóit, nyugdíjasokat és igény
jogosult hozzátartózt\ikat uta
zási ke,kezmény illeti meg; 
az országos közforgalmú \'asút 
dolgozóit fuvarozási kedvez
mény i� megllleti. 

A vasúti íor?.alom lebonvolí
tá�ában közvetlenül r<½:zt ve
vő dolgozót közeróként ltiren
delni nem lehl"t. 

A közforg:,.lmű vasút vé�
rehajt'i szolgálatot ellátó dol
gozóját fokozott büntetőjogi 
védelem Illeti meg. 

AZ ORSZAGOS kö7.!orgal
mú vasútaknál a dolgozóit 
e;iészségének megóvása érde
kében sa;át vasút! egés:-:eég
iig,;i szervezetet kell fenntar
tani, amely ezeknél a vasutak-

n:il az áll:::.ml egészségügyi szol
;<á,üt s�crvei, el együttműkötl
ve - r.z e sz�rveket megillető 
h::.lósi.gi jugki.,rt kivéve - köz
eg�sz<,ég:igyi és járványügyi 
fcl:-d.ntukc..t 1s ellát. 

Az orsúr;os közforgalmú 
va,;-.:tt do!guz'öi, nyugdíja::;ai és 
ii;énYJO&Csu,� llozzalartozóik 
tci.i'.'.iada�a::i.b�::.tosícá si szolgál
tc.ti.;ab,11/; megállapításával és 
folyósítas<ivczl kapcsolatos fel
aiato!,a.t a Vas:Jtasok Szal:
s.:er t: e:.ete és a t:ao>ű.t üzem-
1:ert!arwja e!]yiUte.�en látja el. 
A r,.1·s�da;ombiztosí1.ás ter
mósze,b:::ni szolgiltatásnit a 
Yasuu, illetöleg az á1!ami 
cg�5z3:.!gügyi szolgálat szervei 
n;-újtjál�. 

Az országos köz!orgalmú 
vasút do!goz.ii és nyugdíjasai 
a betegségi biztosít.ás egyes 
szolgáltatas�ina.k kiegész.!tt!:.;c, 
i ile:öleg az igt'nyjogosult:.k kö
réaek klterjentése cé:ljából 
öa!céntes megajánlás útján 
ala:,ot ,crt/1atnal: fenn. 

Az országos küziorgalmú 
va3út dolgozóira vonalkozó fe
gyelmi s,.abályokat - a fe
gyelmi határozat elleni jogor
voslatra is kitcl"jedően a 
m unl;.:iügyi m!nlszte.rrel 'és a 
Va utaso:, Szakszervezetével 
egyetértésben a közlekedés
és posta'lgyi miniszter állapít
ja meg." 

A III. fejeYct a sajáthaszná
latú vas6t, a rv. a Va!'út léte
sítéséről intézkedik. Ebből az 
idegen ingatlan haszn:.ílatával 
kapcsolatos néhány kérdésre 
térlink ki. Az ingatlan tul<'j
clor.osa, kr:::elóje, hcsználó ia 
tiirni l;ötele.,, hO!J'f/ a vas�t 
ü=embentartója az ingatlanori, 
az alatt L•aay felett gyer.ge
áramá vezeté!cet, tartószerke
zeteket, ;el=ököveket és eg,Jéb 
;elzésel:et, t•alamint ideiglenes 
;eUegú hóvédócszkö:::öket he
lye==en el, ezeket ;avit&a é& 
karbantartsa. 

AZ tJZEMBENTARTO 
kártalanítás ellenében - jo
gosult a közlekedés biztonsúgút 
,·esz'"lyeztető, továbbá a vezc
tG;: n,'omvonalában levő fá
lot, bokrokat, ezek ágait, galy
l�•nit és gyökereit eltávolítn."li, 
ha azt üzemzavar megelózaé
se, vezeték létesítése, javítása 
vagy karbantartása szükséges
sé teszi. 

A vasút mentén azon a te
rületsávon, amelyen a moz
donyszikra tüzet ol:ozhat (tűz
távlat) , fokozott tűzvédelmet 
kell bi:tositani. Vasút építés"', 
bövítése és átalakítása esetén 
a túztávlatba eső építményeket 
a vasút üzembentartójának 
túzbiztossá kell tenni. Ha ez 
�ránytalanul nagy költséggel 
járnn, az épltmény tulsjdono
sa - eltérő megállapodás hiá
nyában - tGrni köteles, hogy 
a vasút az építményt kártala
nítás ellenében lebontsa. 

A vasúti közlekedé5 bizton
sága érdekében vasútat keresz
tező és megközelítő út, vezeték 
vagy egyéb építmény létesíté
séhez, átalakltásához és meg
szüntetéséhez. a terep szintjét 
megváltoztató földmunka és 
fásítás végzéséhez -, ha jog
szabály kivételt nem tesz - a 
vasút iizembe:'lta.rtójának hoz
zájárulása szükséges. 

A vegyes rendelkez�st az V. 
fejezet tartalmazza. E s;�rint 
a törvény 1969. ;anuár 1-én lép 
hatályba. Végrehajtás6.r61 a 
I\Iinisztertani:cs gondoskodik. 

A TORVtNY HATALYBA• 
L�Pf;Sf;VEL e0 ·,dcjúle" a he
lyiérdekű vasútakról

"' 
szóló 

1880. évi XXXI. törvény. az en
nek módosításáról és kiegészí
téséről szóló 1888. évi IV. tör
vény, valamint a vasúti szol
gálati sznbályzntról szóló l!Jl4. 
évi XVII. törvény még hatáh·
ban levő rendelkezései hatá
lyukat vesztik. 

Együtt indulunk a műhelyek 
felé. A melegen sütő öszi nap
fény sok munkást csal az ud
varra. Kondorosi Józsefnek 
mindenkihez van egy-két ér
deklódő, tanácsot adó szava. S 
aztán még elmondja, hogy 
mindaz, amit ők elértek, nagy
ban köszönhető a politika! 
szervek, elsősorban a szaksrer
vezet körültekintő segítő mun
kájának. Galgóczi Gt/Öf'f1!/ szb
titkárral közösen csinálnak 
mindent. Hogy nem rosszul, 
arról a fenti bes?.élgetéselc 1 
az egész látogatás alaposan 
meggyőzött. 

Ünnepi műszak a zállonyi e omóponton 
A Záhony körzeti állomások 

szakszervezeti bizottsága a 
dolgozók kezdemér,yezé,e 
alapjún a Kllf P rnegalakulásá
na.k 50. évfordulója. tis.::teleté· 
Te november 24-ig tartó ün
nepi műszakot szervezett. A 
múszak célja, hogy segltse s 
csomópont ga1.dasúgl mun!d
jában meglevő nehézségek át
hidalását. 

A szakszen,ezett bizottság 
felhívása nyomán a Záhony 
körzeti állomások dolgozó! cl· 

határozták, hogy az ünnepi 
mús:ak alatt 25 s:-á::alékkal 
csökl,entik a s:::éleskocsi-ma• 
radt'<inyt. A norm:11 kocsitar
tózkodisl időt az élüzem szint
nek megfelelően tartják. A 
felajánlások érintik n vasúti 
szállítás minden területét. Kü
lünösen lényeges a vállalás
nak az a része, amely a gépe
sített munkatP.rülf>tek kapaci
tásának leaalább 82 szá?A"l!ékos 
kihasználását Irányozza el6. 
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Küszöbön a tél Megszakad 
a vonal . . .  

Becsüljük meg az egy·enruhát 
A z 6sz! csúcsforgalom, a téli 

zord időjárás nemegyszer 
komoly megpróbáltatások elé 
úllította már az ország vér
keringésének fenntartásán fá
radozó vasutasokat. 11:rthető, 
iliszen a személy- és áruszállí
tás zökkenőmentes lebonyolí
tása nem múlhat időjárási vi
szontagságokon, bármilyen 
megpróbáltatásokkal jár is. 
Evtizedek tapasztalatai bi
zonyítják, hogy jól megfontolt 
é·, kellő időben tett központi és 
i· 2lyi intézkedésekkel legyőz-
1.�tők a legnehezebb akadályok 
lS, 

A kulturált utazás, zavarta
lan áruszállítás és a menet
rendszerűség biztosítása ezút
tal sem kis feladatot ró a vas
'" : asokra. Dolgozóink sokszor 
: · ósi tetteknek ts beillő helyt
(, "lással látják el szolgálatukat. 
Snnek köszönhető, hogy a iel-
,latok végrehajtása még so

«asem szenvedett csorbát a 
heiytállás hiánya miatt. 

A zord idő beállta előtt a 
még hátralevő heteket arra 
kell felhasználni, hogy minden 
szinten felülvizsgálják a fel
készülés fokát és minőségét. 

A téli időszakban szünetel 
számos olyan külső munka, 
amely a vasutasokról ürszel
vényen belüli munkát kíván. 
Végezni kell azonban a forga
lom bonyolításához nélkülöz
hetetlen hót.akarítást, a váltók 
és kitérők jegelését, az útátjá
rók, szigetelt sínmezők tiszto
gatását. E munkálatok veszé
lyességére is minden évben 
halálos balesetek figyelmeztet
nek. A felhajtott kabátgallér, 
a fülre húzott melegsapka gá
tolja a hallást. Ilyen körülmé
nyek között szinte elveszik a 
jelentősége annak a szigorú 
követelménynek, hogy e.� az 
I. csoportba sorolt dolgozókat 
lehet ilyen munkára kijelölni. 

A mozgó járművekről a le
és felugrálás nyáron sem ve
szélytelen. A jeges, csúszós ta
lajon és lépcsőkön ez a veszély 
fokozottabban fennáll. A sza
bályszegés sajnos ilyenkor sem 
szűnik meg. Nem veszélytelen 
a jégpáncéllal borított vágány
részeken a járművek ráakasz
tása, főként azzal a meghono
sodott rossz gyakorlattal, aho
gyan legtöbben csinálják az 
álló kocsi csavarkapcsával. 

Most még, ha kissé késve is, 
A 

téli felkészülés önmagáde pótolhatók azok az intézke- ban még nem minden. dések, amelyekre korábban Senkit sem késztethet arra, 
·nem került sor. hogy ezzel elintézettnek te-

látás, de a tapasztalatok arra 
késztetnek bennünket, hogy 
az egységes értelmezés miatt 
ez alkalommal is foglalkoz
zunk vele. Sokakat megtéves;;t, 
hogy a kiszolgáltatott szappa
nokon 150 grammos jelzés ol
vasható. Holott mindenki tud
ja, hogy neki 250 gramm szap
pan jár. Megnyugtatásul kö
zöljük, hogy a 250 grammos 
színszappanon annak 130 

grammnyi zsírsav tartalma 
van feltüntetve. Ebből követ
kezik, hogy károsodás tula_i
donképpen nem éri a dolgozót 
és a jelzés megfelel az MSZ 
3663 sz. szabvány előírásainak. 

M ost a tél küszöbén arra 
kell törekedni, hogy az 

intézkedési tervekben, főként 
a téli felkészüléssel kapcsola
tos feladatokat feltétlen vég
rehajtsák. Rendszeres eUenőr
zéssel és szülcség szerint azon
nali intézkedéssel oda kell hat
ni, hogy a téli forgalom, a z?rd 
időjárás körülményei között is 
zavartalan legyen és a vasuta
sokról minden vonatkozásban 
a legmesszebbmenőkig gon
doskodás történjen. Legfon
tosabb, hogy a különleges kö
rülmények között végzett fo
kozottabb feladatokat baleset 
nélkül hajtsuk végre. Szak
szervezeti szerveinknek a kö
vetkező időszakban ez egyik 
legfontosabb munkavédelmi 
feladata. 

Hegedűs Károly 

Köztudott, hogy hivatalunk. 
a BVKH országos hatáskörrel 
rendelkezik a vasút területén. 
Ebből adódik, hogy a nap 
minden órájában sok állomás
sal kell telefonon beszélnünk. 

Sok esetben ez sajnos, csak 
szándék marad. Évek óta 
s=ámtalan beszélgetésünk meg
szakad, befejezetlenül marad 
műszaki okok miatt. A köz
pontok vagy nem tudják adni 
a hívott számot, vagy a be
szélgetés alatt megszakad a 
vonal. 

Termelés! értekezleteinken 
ismételten panaszoltuk ezt a 
nehézséget, de sajnos hiába. 
Ezért most a sajtó nyilvános
ságához fordulunk - hátha 
mégis találnak megoldást az 
illetékesek. Fontos lenne ez, 
mert a munkánkat akadályo
zó telefonhíbák a kocsirako
mányú küldemények ácsorgá
sát nevelik. A telefonon kí
vül gyors intézkedési módként 
csak a táviratadás áll rendel
kezésünkre. Ez azonban nem 
közvetlen forma és az intéz
kedés gyakran csak napos ké
séssel juthat el az érdekelt 
szolgálati helyre. 

Szilágyi Sándor 
BVKH 

A vasúti Ruházati Utasítás félreért!1etetlenül_ előU:j� �· 
a dolgozók szolgáiatukat a részükre kiosztott viselési idov� 
terhelt, szabályos, kifogástalan állapotban leyő _egyenruha
ban kötelesek ellátni és tilos · a rangfokozati Jelvényeke. 
gombokat és egyéb j�lzéseket eltá;>olitani. . Ezzel szemben sok dolgozó gyurött, foltos, régi kiosztási 
egyenruhát visel. Nagyon helytele_nül azt im:ek:�zne� �gyese; 
elérni, hogy a munkaköri jegyzekben megJ_e1;11t i�otar�:1 
kétszereséig viselve egy ruhadarabot, a kesobbi kíosztasu 
megtakarítsák. Ezt azután átalakítva, civil ru!1aként hasz
nálják, sőt, gyala:_an , előfor�ul .� .. is, __ hogy �la�Ják. A mor 
rendszeresített mt,szalas nyari ol,onyoket peldaui már a k, 
osztást követő héten lehetett vásárolni a Bizomán� A��z
ban is! Megfeledkeznek dolgozóink arról, hogy a viselesi id· 
lejá!"tAfg a vasút tulajdonát képezik � egye!lruhák és �
megőrzéséért őket anyagi és fegyelmi fele�oss_ég ter�eU. i 

felelősség érvényesítésére, sajnos, na�on ntkan kerül sor 
Nem engedhető meg hogy dolgozoink vasutasokhoz nen 

méltó a vasút egyre növekvő tekintélyének lejáratására al
kalm�s külsővel jelenjenelc meg akár szolgálatban, akár azo-, 
kívül. Meg kell követelni a rangjelzések viselését is. Nem sza
bad figyelmen kívül hagyni, hogy 8!' e�enruha a szolg�la 
ellátásának egyik eszköze és a rangJ�!z�s az egyenruha Jel
le"ének kidomborítását hivatott szolgálni. 

b Egyes dolgozó/e gyakran elmulasztják a kót_etez6 'fc:ölC$Ö· 
nös tiszteletadást, holott a beosztottak felettesei�ek, illetvl 
feljebbvalóiknak kötelesek , el�re tiszteleg'?· Pedig ezt egy
más megbecsülése, a szolgálati fegyel�m es I?ag3: az 01?'en• 
ruha - mint az egy testülethez valo tartozas kifejezőJe -
parancsolólag írja elő. 

Vannak olyan jelenségek is, hogy a megtaka,ftott_ ewen
ruhát egyesek el akarják adni a vasútnak • . Azonfelül, hogy 

szabálytalanul jártak el - mert nem hordták az egyenruhá, 
- még anyagi előnyhöz is kívánnak jutni. Ezek a törekvé
sek természetesen nem érnek célt, mert _ elképz�lhetetlen 
hogy valaki utasításellenes mulasztása kovetkezteben jus
son pénzhez de a vasútnak nem is lehet feladata, hogy ilyen 
vonatkozásb�n kereskedelmi tevékenységet folytasson. 

A szolgálati főnököknek a jövőben rendszeresen és foko
zottan élniük kell ellenőrzési kötelezetts�gükkel és adot' 
esetben felelősségrevonást is kell alkalmazm1;1lc. Jogos köve
telmény hogy a jelentős anyagi áldozattal biztosított egyen
ruhákat' a vasutasok rendeltetésszerűen viseljék. Ezt klvánj.: 
a munkafegyelem további mgsz_ilá1;dítás'.1 is. 

Valamennyi intézkedésnek a ltintse a téllel kapcsolatos fel
fo!•galom zavartalan lebonyo- adatokat. A problémák min
lftásán túl a vasutasok érdekét den nap jelentkeznek, és nem
kell szolgálnia, hogy a hősi egyszer tanácstalanság, vagy 
helytállás, áldozatvállalás következetes, erélyes beavat
rendkívüli eseményektől men- kozás miatt megoldatlanok. ,-------------------------
lesen, áldozatok nélkül legyen Gyakran előfordul, hogy ka-

Az utóbbi időben számos mtezkedes törtent a dolgozók 
élet- és munkakörülményeinek javítására. Sok esetben n,e1; 
orvoslást a dolgozók sérelme, sok-sok panasz ny_omán latot, 
napvilágot több kedvező rendelkezés. A mu��aviszon1! �
gától értetődő következményelcént azonban kotelezettsegek is 

terhelik a dolgozót a munkaadóval szemben.. Természetes te
hát hogy a MA V követelményeket támaszt - egyebek kö
zött - az egyenruha viselését illetően. 

végrehajtható. A zord időszak lauzkocsi hiánya miatt tiona
beköszöntése számos , sajátos tok továbbítása szenved kése
problémát vet fel és igen sok delmet és fagyoskodásra kény
különleges szempont figyelem- 1zerülnek még a melegedő em
be vételét követeli meg. A berel: i&. A felső szervek be
télre való felkészfilés során avatkozása vált szükségessé az 
különös és fokozott figyelmet elmúlt télen Srolndk térségé
kell fordítani mind az üzemi, ben, a közelmúltban a pécsi 
mind a szociális létesítmények: igazgatóság területén, legújab
m!i.helyek, öltözők, melegedők, ban pedig a szegedi igazgató
s=álláshelyek, laktanyák kifo- ságnál. Nem lehet megoldott
gástalan állapotának megte- nak tekinteni, hogy a József
remtésére. f:rtesüléseink sze- tiárosba irányított tionatokhoz 
rint síküveg biztosítása tekin- általában nincs kalau,zkocsi és 
tetében csak�az utóbbi nlipok- még olyan poggyász mellékko
ban alakult megnyugtatóan a <'.Ht sem tudnak biztosítani, 
helyzet. A fenntartási, hián11- melynek homlokajtafa lenne. 
pótlási munkálatoknak mM '1e Idős dolgozókat kényszerít ez a 
kellett fejeződniük, de a hát- helyret nehéz fizikai megter
ralevóket a következő napok- helésre az időjárási viszontag
ban feltétlen meg kell szüntet- .ságok mellett. 
ni. Többször elc5!ordul, hogy ln-

A szolgálatt helyek és egyéb tézkedés hiánya vagy késedel
üzemi, szociális létesítmények me miatt a dolgozók jéghide
ószi nagytakarítását többségé- gen kapják a melegítő italt. 
·Jen elvégezték, a téli tüzelő Az ilyen módon történő teáz
·endelkezésre áll és a melegítő tatás inkább káros, mint hasz
· tal kiszolgáltatását is meg- nos. Nem jellemző, de eseten
szerveztél� Leszállítás alatt ként előfordul, hogy a melege
·an a téli rnelegruha-féleségek dőkbe, szálláshelyekre a pi
Jtols6 tétele is. űzemszemléket henni téróknek kellett befúte
'artottak csaknem minden niük. Gyakori, hogy az ellátás 
szolgálati helyen, kifejezetten szabályainak helytelen és me
a téli felkészülés jegyében, rev értelmezése miatt többen 
Számos intézkedés született vannak kitéve az időjárás vi
ennek nyomán. Kezdetét vette szontagságainak. A lélektelen, 
a speciális téli oktatás. A ka- bürokratikm ügyintézés, a fe
oott tájékoztatások szerint ké- lelósségvá,llalá.l hiánya sok 
szen állnak a szükséges eszkö- bosszúság előidézője lehet. 
zök, a vesszőseprőtől a szuper-
swnikus hóolvasztó berendezé-

J 
ó néhány régi építésű, ki-

sig. fűtlietetlen, hideg szállás-

,,,. indezek ellenére ezúttal Is 
_f.l rá kívánunk mutatni né

·,ány sajátos problémára, me
·yek tekintetében, minden fel
'0észülés ellenére egész télen 
.i t feltétlen fokozott gondot 
·cell fordítani mindenütt. A 
"éli időjárás sok tekintetben 
"olcozza az amúgy is állandóan 
-neglevó veszélyeket és sok új 
veszélyt is hoz magával. A tá
volba látási viszonyok a gya
'.rnri súrú ködös idő, a sűrű 
·1a vazás, hófúvás miatt szinte 
egész télen át kedvezőtlenek. 
A nagy sebességgel közlekedő 
vonatok zaját teljesen felfog
ja a hótakaró. Ilyen körülmé
n vek között csak pár méoo!Től 
észlelhető a színre zaj néllkül 
robogó jármú, ami végzetes 
traiéd:iák előidézője volt nem
egyszer. 

helyen, vagy lakókocsiban még 
a múlt télen i.s nemegyszer 
fordult elő, hogy régen selejte
zésre érett ritkult takarók áll
tak rendelkezésre. Lassú a se
lejtezés, pedig a szertárakban 
van elegendő új, jó hőtartású 
gyapjútakaró. 

Más alkalommal már szól
tunk a ruhaellátási ügyintézés 
egyes problémáiról. Többek 
között például arról, hogy ami 
a dolgozóknak jár, az ráér, amí 
tőle visszajár, azt azonnal in
tézik. lgy fordulhat elő pél
dául, hogy munkakör változá: sok esetén a jogosulatlanna 
vá.Lt ruhadara,bokat, vattásru
hát bevonják, de a jogosult 
bundát csak hosszadalmas 
utalványozási eljárás alapján 
biztosítják. 

A tisztítószer-juttatás ugyan 
nem elsősorban téli jellegű el-
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Miskolcon október 23-án 
tartották az elsö Borsod me
gyei vér.adó napot. A megtú
vottak között volt a miskolci 
igazgatóság forgalmi osztályá
nak egyik dolgozója is : Buda
vári Sándor, intéző a Haladás 
szocialista brigád tagja. 

Többszörös véradásával ér
demelte ki a kedves meghí
vást. Budavári Sándor immár 
tíz e.�ztendeje önkéntes véradó 
és <>ddig 36 allcalommal adott 

tiért, segítette a mások életé
nek megmentését. Nem egy 
esetben éjszaka keltették fel 
és kérték segítségét, s ő min
dig önfeláldozóan állt rendel
kezésre. 

Az áldozatkész vasutas vér
adót az első Borsod megyei 
véradó nap alkalmából „kiváló 
véradó" kitüntetéssel jutal
mazta a Magyar Vöröskereszt 
országos elnöksége. 

Dr. Horvith K.iroly 

Baleseti krónika 

Biztos, ami biztos! 
(Kemyf],s Ferenc mjm.} 

Október 23-án Pusztasza
bolcs áPomá.son az 1089/a. s2lá
mv. .vó-ri'a,ttal végzett to4ltás-
nál •';utfos kezfej-ronc:solásos 
üzemi balesetet sz..."'Ilved-ett 
Moker László vonatf.ékero. A 
balesetet az idézte elő, hogy a 
mozgásban limő gurított ko
csit zúzott kövekkel számlé-

kozott megá.llíta.m, metve 
megfutamodás ellen biztosí
j)g.n.i,_ mikö:ziben ujjai a kődarab 
és a kerék !közé kerültek. 

* 

Október 28-án Hóclmedvá-
sárhely állomáson IIÚJJ'OS 
mellkasi és tejsériilélcs t1zemi -------------------------------------·f balesetet szenvedeU Haroa--

Mikor kattisos az anyagi ösztönzés'! 
A premizálás és jutalmazás első félévi tapasztalatai 

a budapesti területi bizottság napirendjén 
A prémiumok és a jutalma

zási rendszer hatását vitatta 
meg a közelmúltbaill szakszer
vezetünk budapesti terü.leti 
bizottsága. A vita alapjául a 
budapest;i igazgatóság személy
zeti és munkaügyi osztálya ál
tal készített, s az első félévi 
tapasztalatokat összegező je
lenités szo1gált. 

Megállapították, hogy a fo
kozott anyagi ösztönZ'és jelen
tősen elősegítette a szálli tási 
feladafok sikeres végrehajtá
sát. Az első félév folyamán 
több mint 11 millió forint pré
miumot fizettek ki a dolgo
z61cnak. Ez másfélmillióval ha
ladta meg a múlt év azonos 
időszakában kifizetett pré
miumot. Jutalmazásra több 
mint 4 millió forintot fordítot
tak. A fokozott anyagi ösztön
zés hatására a tervezetthez lté• 
pest 29 millió forinttai csök
kent az önköltség az értékelt 
három területen: a forgalmi, a 
keresl,edeZmi és a vontatási 
szakszolgálatnál. A gazdaságo
sabb munkára természetesen 
jelentős lóhatásuk volt az 
üzemszervezési intézkedések 
egész sorának, a kocszerűbb 
szállítóeszközök, berendezések 
alkalmazásának is. 

Negatív tapasztalatok 

A Jo eredmények mellett 
mégis figyelemre méltó a je
lentés készítőinek több negatív 
tapasztalata. A jutalmazás, a 
premizálás „hatását" több he
lyen csak elvileg lehet megál
lapítani, mert kifizetésüket 
nem kapcsolták célfeladat, ma
gasabb teljesítmény elérésé
hez. Számos helyen előfordult, 
hogy a jutalmazott nem is tud-

ta, miért éri a váratlan meg- hogy a vezetők többsége képtiszteltetés. telen érdemben egyidejűleg 
Problémát jelent az is, hogy 

a prémiumfeladat kiírása előtt 
nem hallgatják meg a dolgo
zók véleményét és hiányzik a 
célkitűzések mozgósító erejét 
biztosító nyilvánosság. ,,Még 
mindig általános jelenség 
írták a jelentés készítői , 
hogy a szolgálati főnökök és 
részlegvezető/e szinte minden 
allcaiommal jutalomban ré
szesülnek." A jutalmak elosz
tásának ez a módja nyilván 
nem szolgálhatta kellően a 
beosztott dolgozók ösztönzését. 
Csökkentette a jutalom haté
konyságát az elaprózás, az 
„egyenlősdi" is. Gyakori, hogy 
kiváló dolgozó kitüntetés oda
ítélését nem a tényleges érde
mek, hanem szubjektív véle
mény alapján javasolják a ter
me1ési tanácskozáson. 

befolyásolni ennyi munkafo
lyamatot. A prémiumtényezők 
külön vizsgálata, majd a szük
séges módosítások végrehajtá
sa emiatt is indokolt. Megtör
tént, hogy egyes dolgozók, 
munkacsoportok még csak 
nem is ismerté/e a prémíumfel
tételeiket, melyek teljesítésé
hez kötött a kifizetés - a pré
miumot mégis megkapták. 
Több dolgozó és vezető kapott 
a félév során olyan célkitű
zést, melynek teljesítése nem 
rajta múlott. 

A tapasztalatok elemzése 
alapján a területi bizottság a 
jutalmazási és a premizálási 
rendszer fejlesztése mellett 
fog1alt állást. A szolgálati he
lyek vezetői és a szakszerve
zeti bizottság részére - mond
ta ki a területi bizottság Törekedjünk arra, hogy a nagyobb önállóságot kell biz„Szakma. ifjú mestere" moz- tosítaní a helyi célkitűzések galom célkitűzései jobban megállapításában. Prémiummegfeleljenek a szakszolgálat feladatuk is jobban ösztönözze gazdasági érdekeinek. Az él- a szolgálati vezetőket a kedüzem célkitűzések között még vezőbb önköltség kialakítására mindig van olyan, amelyik a a létszámgazdálkodás javítá� szakszolgálati ágak együttmú- sára. Fokowttan érvényt kell ködését nehezíti, vagy a gaz- szerezni annak az elvnek, hogy daságirányítás mai követelmé- a gazdaságossághoz, a nyerenyei mellett elavulttá lett séghez való hozzájárulásuk Ilyen például a teherkocsik arányában részesüljenek a raksúly kihasználására ösztön- dolgozók prémiumban, jutaző célkitűzés a forgalmi szol- lomban. A prémiumfeladatok gálatnál. meghatározásakor a szakszer-
vezeti bizottságok, élve törvé-Nagyobb lin6ll6s6got nyes jogukkal, fejtsék ki vé
leméayüket, hogy eiósegítsék 
az anyagi ösztönzés hatékony
sá.gát. Gondoskodjanak arról 
is, hogy az anyagi ösztönzés 
ezen formái szorosabb össz
hangban legyenek a szocialista 
munkaversennyel, biztosítsák 
a valós eredményeken nyugvó 
€-rlékelést. 

A premizálás hatékonyságát 
az idén is hátráltatta, hogy a 
célkitűzések jóval a tervidő
szak kezdete után vá1tak is
mertté az érdekeltek előtt. Mi 
índolcolja, hogy a szolgálati 
főnökök 15-25 célkitűzést 
kapjanak egy-egy tervidős?a.k
ra? A gyakorlat bi7onyitja, Kovárs .János 

nyik Ferenc Szeged booállo• 
mású mozdonyfűw. A balese
tet az okozta, hogy nevezett 
a 375--1016 psz. mozdonya 
víztartályán állva, csavarhú· 
zás közben megcsúszo« bJ 
lezuhan&. 

* 

Október 30-án Mfllkore-Gö-
möri pá.lyaudvat'Oll a kihúzó 
vágányon végzett tolatás köz
ben bal lábfején több ujj el
vesztésével járó csooJkulásos 
üzemi balesetet szenvedett Bi

ha,ri János kocsirendező, aki 
a kocsik összeaikasztása köz
ben megcsúszott és elesett. 

* 

Október 31-én a kecskeméti 
vontatási főnökség 111Jénszere
lőjénél végzett vételez.ás köz
ben súlyos, bokazú.zódással já
ró sérüléseket szemredett 
Rábli Ottó kocsirendező. A 
balesetet az okozta, hogy erős 
rájárás közben az egyik kocs' 
homlokajtaja kinyí!Jt és a ko
csiból egy kábeljel21Ó bej;on
oszlop a lábára zuhant. 

* 

November 8-án Tamisl ál-
lomáson az 5332. sz. vonattal 
végzett tolatásnál nyili láb
szártöréses üzemi balesetet 
szenvedett Benkő György 
Dombóvár honállomású vo
natkísérő. A balesetet az okoz
ta, hogy nevezett a 2. számú 
kitérőben szándéko-rott a le
akasztást elvégezni, mlközbe!! 
lába a kötrudazatban megbot
lott és elesett. 

* 

November 12-én Püspökmol-
nári állomáson az áthaladó 
7971. sz. vonat elütötte Tima 
.János mozdonyfútöt, aki a1 
eliitésnéJ elszenvedett sérülé
sek következtében életét vess
tett-e. A balesetet az ok07Jla, 
hogy nevezett az 1498. sz. vo
nat mozdonyának vízvételezése 
közben az áth�ladó vonat (r.
szer,•lv&nyfl>e lépett. 
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Új szabályok 
Búcsú 

a koHektívszerződés-terveze ben a régi 
munkatársaktól A vasút első jag3:::abá.lyjel

leg1í k-Ollektfo szer::ödésérői 
megállapítható, ltow kiállta a 
próbát, s::abat11ai jól szolgál
tá;, a dolguc:ók és a mur.kál
tatá érdekeit. A benne foglalt 
mun!i':aügyi rcnGe�kezések a zárt 
érYáJ:ye:;ülhettek, m�l't a sza
bályok alkalmazói é.� a s?.:;.bá
lyo:, által éctntett dol;jozó:t is 
e:fogadtá:,, rnagukén:ik ércz

.t.é-!t azo:-at_ !-.fosl hog-., új !tol
le!;tív szerzódé!) kfuz(il, a je-
lenlegi szabályok egy része 
\'áltozás�al kcrU'.t n Yitára bo
csátott t("!"\·czetbc>. s mellettük 
új szabályok is beépültek. 

�rdemi rendelkezések 

A változá.�k egy része csu
pb a szabályo.- pontosít:_í.sá
ban, közérthetó ·é�éne!t ni>ve
lciében fejt>ződ:k ki, az új sza
bálro:t pedig érde:ni rend�lke
zést jelentene!�. Az ér-lemi ren
de:keúsek közifü tat.ín a leg
;e!C11tósebb o. C.!Ö ,kert m:rn-
1;,ak§pessigíi dolgozói: Cll'J ré-
1:é,�I: v�de!mJt és he1v=etü1: 
;ávíu:sát s=algáló 1. § 1. be/,e:::
d,se, me!:J a maoas<::bb s.�int:'l 
;<,gs:::abá!yak re11delhe.:és'ei1i 
ltílmenöen bL:tosítj�, ho(JY 
minda:::oi:. al.-ik 15 évet 1,yug
dl;.T,orlmivezmén;1es m:mr-a
körben (i;onatkisérü, mo::dony
cezetil, mo=don'}fiHü, 1:aesi
tende:::ó, saru,11 stb.) dolgoztak, 
ét egfamigrom!ásu/c l:;it·etkez
tében munkak<i;,ességiU: C.!ök-
1:cnérn a 36 s:C::11!ébt eléri. oz 
ü=e:;ii baleeetes dolgozókhoz 
l11uon!óan, k�e:etldegész/tést 
kepl!:itMk. E s?.aM ly által 
é:ir.te;t dolgozók keresete, 
amenn�iben ne:n éri el az 
e�é,zségromlás előtti kereset 
30 százalékát, ke:-esctkiegészí
tés:e lesznek jogosultak, u�·an
úzy mintha üzemi b.-uesete.sek 
lennének. 

A l.ö:myebb tíjékozód:is á 
é:-,hetőség céljából elöfrja a 
tc:-vezet, hogy a rokkantsáo'Jól 
felépült do!gozókat viss=a lcelL 
�·enni a t:asáthoe, é �!'ti, 
vagy annak megfelelő munka

ben nincs külön !'Zllbály a fel
mondási időre, hanem az Mt. 
V. 29. §-han adott - a jelen
leginél rövidebb - fe!.mondási 
időket kell majd alkrumaznl, s 
ezekhez k�llett igazítani a 
16. §-ban SJabálJ·ozott felmen
tési idótart:unokat. A mostani 
nyolcféle iclótartam hcl)•ett, 
cs:ik 116:·omf.:l!e - 15 napos, 20 

11.apos és 30 napos - felmen
tfu;i idő szerepel . 

A mun!mldóre vonatkozó 
§-okban is van néh1ny új sza
bJly. S:::erepel a heti 44 órcis 
111 1mkaidő, toi•ábbá a. p.ílya
fenn:eTtási és építési s::o!aálat 
ícté11ymunk.arendje, amelyen 
belül a szolgálati főnök a szak
szervezeti blzottsá�l egyet
értésben ál'.apltja meg a heti 
40-43, il!et\·e a 45-48 órás 
munl�ldó alkalll'.-:zá;át. /�3. § 
::-4. bek.) Az éjjeliőrök és 
pori.ások munkaidejét 1s c5ök
kenteni lehet, ott ahol a több! 
dol!?<>ZÓ munkaidejét csökken
tették. 

Sal< reklamációt creclmén,•e
zett eddig, hogy :i.z eg<és:,;s;S,,_�e 
i'rtalmas munkahelyek 35-42 
é,r:í3 munkaidejé� a fa�li!(ycleti 
sz,:.kosztálv enacdélvihez ltö
töt�e eny 1 900. é'�'l rdnUclkez3S. 
A te."""\1ezet rzzr!nt a krJ.;i�ct!en 
fe!<?lte;; n::er:; és o. s.:.aksze,·t:e
zet teríi.leti bi.::attsáaa hatás
körébe kerül o.z egészsé(ITe ár
talmas mun!-akéh-öl: 36-42 

órás ,,.,mkaidejének megálla.
pitcisa is. (23. § 8. bek.) 

Saját hatáskörben 

A szo1g:ílati főnök és a szak
�zervezetl bizottság saját ha
táskör,füen állapítha�ja majd 
meg az utazó�ze:nélyzet havi 
230 óráig terjedő munkaldő
kerntét. runcly eddig i�gató
sági szinten tört�nt. (2-1. § 1 .  
bek.) Rendeztést ad a terve,,.et 
24. § 8-11.  bekezdése a gét>
jirmúveze'ók és a vágánygép
kocsi sz.emé:yzet munkaidejére 
is. tekintettel a szolgálati fő
nökségen egyéb munka:török-

ben alkalmazott munkaidőre. 
Így havi 173 óra a heti 40 órás, 
havi 101 óra a heti 44 órás és 
havi 204 óra a heti 47 órás 
munkaidőnek felel meg. 

A fordulószolgálat szerint 
foglalkoztatott havibéres dol
gozók túlmunkáját az azt kö
vető n<"..:;-edév végéig kell 
majd k�aclni, de a haTm.adH.: 
neg,Jedevbcn felmerült túl
munkát - a: ászi forgalomra 
t·aló teldntettel - a köi,etl:e:::ó 
iv első n<!piJedéu vég:Hg /,ehet 
majd szabadidói·el megváltani. 
Amennyiben e határidők el
teitéig szabadidóvel nem ren
dez'.ék a túlmunkát. utána már 
csak pénzben lehet azokat 
megváltani. 

Az új kollektív szerződ & 
36. �-ában rende,.I 3 kötelezőn 
fe!Uli jutalc>mszabndsá,; egé<.z 
évi kere!-ét úzy. hogy azzal 
már az év elejétől gazdálkod
hahak a szolgálati helyek ve
zetői. Minden 1 0  dolgozó ut:m 
1 nap iutalomszabad,ág felett 
rendelkezik a szolgálati főnök, 
s nz így kialnkult keretből év 
közben bármikor szabadsúgr,al 
is jutalmazhatja az arra ér
demes dolgozókat. 

Régi probléma rendezése
ként kimondja a tervezet azt 
is, bozy az idilszal,as ornosi 
vi:::sgálatra kiildött dolgozór, 
részére a. t:izsgci!atak míett ki
e$gtt munkabért és o. felme,-illt 
költségel:et mer, kell téríteni. 
(67. § i\It. V. 79. § 3. �!e.) 

E jelentó,ebb rendelkezések 
felsorolá.!;íiból is látható. hogy 
azok pozitív vonatkozásban 
érintik a vasút dolgozóit, bő
vítik a helyi vezető, vagy a 
középirányiló szervek hatás
körét. 

A tervezet a könnyebb átte
kintés érdekében szerkezeti 
felépítésében megfelel az 1968. 
évi kollektív szerződés rend
szerének, s közli azt is, hogy 
mely mar:ao;abb szintű jogs7.a
bály rendeL1<:ezk.;éhe1: ad sza
bályt \·alamely paragrafus. 

Dr. Banka Józscl 

l\Ilkó Gyula. 

Nyugdíjazása alkalmával 
szeretettel köszöntötték mun
katársai Mikó G11uldt, a sopro
ni pályafenntartási főnökség 

vágánygépl-ocsi-vezetójét. 
Gyula bácsi 27 évet dolgozott 
a vasútnál és tagja a főnök
ség szakszervezeti bizottságá
nak. 

Budapest-Ferencvciros állo
máson a szakszervezeti bi
zottság október 25-én búcsúz
tatta Unnepélyes keretek kö
zött a szolgálati he!yról az 
idén nyugdíjba vonult hatvan 
dolgozót. A családias hangu
latú ünnepségen a szakszerve
zeti bizottság titkára és o 
swlgálati vezető méltatta a 60 
nyugdíjas évtizedeken át vég
zett becsületes munkáját. 

körben vnló fog!alko1.!.at;;.o;ukat ---------------------------

Ugyancsak október 23-én 
búcsúzott munkatársaitól 
Szúcs Pál, a békéscsabai pá
lyafenntartási főnökség veze
tője. 13 éVig vezette a főnök
séget és több mint százmillió 
forint értékű építkezés meg
val6sftását irányította, amel
lett 900 dolgozó ügyeivel fog
lalkozott nazy szeretettel és 
odaadássaL Sztícs Pál nem 
nyugdíjba ment. arra csak két 
év múlva kerül majd sor. 
Szegedre hel11ezték á.t, ahol az 
igazgatóscig tervosztá.lycit veze
ti. Betegsége késztette arra, 
hogy nyugdíjaztatásáig nyu
godtabb munkakört vállaljon. 

még személycsere ú tjin is biz
tosea.'1! kell ( 4. § 2. be't.) 

Teljesen új rendelkezés a 
kollektív sze:-zód¾s tervez..>té
IX:k 11. §-a, mely szerint a dol
gozó fig)·elmét munkf.ba lépé
sekor - felvételekor - fel 
ke'.l híl'n!, hogy az elfüó mu:1-
kaviszcmyban eltöltölt idők 
rnngiokozatba való be�zámítá
&át kérheti, majd pedig a be
Hámítás s,.abálrni, lehct�"'ei 
követkemek az eddi� külön 
uta�ításban kiadott szabá!yok

Átadás előtt 
az új szolnoki rendezópályaudvar 

r.ak megfelelően. 
Uj rendelke7.és a tervezet 

14. § (2) beke,.dése is, ame!y o. 
felmondási ti:ahr.ale alól ad 
felMentést arra az e&ctTe ha a 
dolgozó munkakilre, be�sztási 
helyén m�as::anik, és a felkí
nált szal.-..képzett!'.égéne:< meg
íele!ő munkakörbe való áthe
l.vezést, vagy az átképzést nem 
Vállalja eL 

Megváltozik 
a felmondúsl ldö 

A jelenlegi kollektlv szerzó
clés 15. §-a h06-'IZ!lbb felmon
dási idóket állapított meg, 
tnint a Mt. V. 29. §-a. Az eg'J
ltes f{lpasztalat s::erínt a hasz
l=ú fe!mondú!I idő s:ilkségte
lcn. és nem igazolta a hozzá 
N:ött reményelcet, A tervezet-

Szeptemberben múlt két 
éve, ho;n, a szolnoa:i vasúti 
csomópont rekonstrukcióját 
,·é�:; vállalatok kép,;se!ől 
szoclali.•ta i=er=ódést kötötek. 
A szer-.rodé&ben kötelez-ett.sJ
get vállaltak arra., hoi::J,· a re
ko:1strukció első ütemében 
épülő új rencle10pályaudvart 
a tervezett határidö, 1968. de
cembe,- 1:t!{l'e liel11ett not.>embu 
7-Te elkészítik. 

Az ércl.e'<�lt v:í.11::.latok, mint 
arról a Va3vti Fóoazté.ly szak
o�ztá.lyfm é,-te.<SliltUn.k, lénye
gében eie::!ct tette 't a SZ-"TZÓ
cl�ben vállalt kötele?.etb.égck
nek. A rcndezőo:L ,·aud,·ar éní
tése ugyanis november 7-re 
lénye,:ében befejezödött. Az 
t:tól>bi hetekben a..1<:idt:lk 
UJ?Yan nehézs�ek, de a kö
zös összefogás eredmén ·eként 
minden alradá'y elh:irult a 
kivite-fozók előtt. Mindö.;!'7.e 
két vágán •fék lesz.inítá!'.l ké
sik. A többl azonb�n m{rr � 
lyén van. Amennyiben az em
lített vág-.íny!ékek: szállítása 

LAKÁST KERES? 
A Z O N N A L  B E K O L  T O Z H  E T O, 

összkomfortos, bútorral berendezett, 
K� es F& SZOBAS OROKLAKAS 

a Bp. II., Ganz u. 5-7. sz. házban, vagy 

OSSZKOMFORTOS, B0TORRAL BERENDEZETT, 
1969 végén beköltözhetö, 

KeT l:S m SZOBAS OROKLAKAS 

a Bp. VI., Nagymezö u. 28. sz. háxban 

4 F O R I N H R T  O N I:  L E H ET ! 

VIDÉKIEK IS ELNYERHETIK 

- SZERENCSE SORSJEGGYEL 
Sorsjegy kOJ>hotó ax újságárusoknál, a trafikokban, 
0 postahivatalokban, a boltokban és ax óruh6xakban. 

az átadásig nem tö:-ténik meg, 
úgy az irányrendezó egy ré
szé;iru hagyományos eszk37-ök
kcl, �&ruzá6sal oldják meg a 
pro->lémát. 

Ezekbe„ o. napokban foly
nak a műsz:iki próook. a az 
ünnepél'J!!S átadást november 
végére teTvezik. 

Harmincévi �zolgálat után 
ment nyugdíjba a békéscsa
bai pályafenntartitsi főnökség 
XV-ös szakaszának pályames
tere: Mucsi Séndor főintéző. 
Kiváló vasutas volt, aki sza
kaszának 110 dolgozójával ki
tűnő eredményeket ért el. 

for/11/mi szakemberek és tuúomá11yos 
kutatók 11 korszerű vasútért 

Szocialista szerződést klJtött a 8. szakosztály 
a Vasúti Tudományos Kutatóintézet 

gazdaságtudományi osztályával 

A forgalmi szakosztály és o. 
Vasúti Tudományos Kutató 
Intézet vezetői és mu11katáT
sai l.:özött évek óta jó a 1:.ap
csa!at. Az eddigi együttmü
ködés mind a tudományos 
problémák, mind a gyakorlati 
feladatok m�oldásában ered
ményekkel járt. A körzetesí
tési program, a kistorgalmú 
vonalak jövót,cnl helY7,.('te, az 
irá.'lypontrendszer. a menet
dinamikai számítások gya.•mr
lati felhaszná1ásának kimun
kálá,;a, a rendező-pályaudva
rok kapacitásának bővítése és 
számos más kutatási téma 
kidolgO?.ása jelentős segítsé
get nyújtot a forgalmi szak
szolgálatnak. 

Az említett témakörökben 
az előzetes, tudományos eló
l:észit6 munka. nélkül nem 
l�hetett t:'Olna előrelépni, de 
még kevésbé lehetett volna a 
közlekedéspoli likai koncepciót 
az ors?.ág széles nyilvános
sága elé tárni. ll:ppen az új 
közlekedéspo1itikiai koncep
cióban rajzolódtak ki egyér
telműen a vasútfejlesztési 
irányelvek és területi tago
zódások, amelyek a vasútnak 
a népgazdaságban betöltött 
mai és Jöv6benl szerepét 
tükrözik.. 

Az elmélet és a gyakorlat 
ooszekapcsolásának szükség
:szerüsége megkívánja az ed
digi módszerek feliih.1zsgála
tát és az együttműköd>!s to
vábbi javít:,\sáL A két intéz
mény vezetői és vezető be
osztású dolgozói errt51 tanács
koztak október 29-én a Vas
úti Tudományos Kutató Inté
zetben, ahol Tóth János, a 
forg,ilmi s:r.akosztály vezetője 
és dT. Nagy József, az Inté
zet igazgatója szocialWa 
szerződést irt alá a két in
tb,mény együttműködéséről, 
a vasúti közlekedés korsr.erú
sítésében végzendó közös 
munkáról. Az együttműködés 
k!dóbb célja: tudományos 
munlaívai segíteni o. vas,íti 
for(l(t!om szervezését, végre
hajtását és g,jl1.kor1ati tapa .<z
talatokkal 1..-iegész{teni a� in
té?et tudománi,os tevékeny
ségét. 

A szocialista szerződés szö
vegének felolvasása után a 
közös megbes7.élé!;C'n kötetlen 
formák között élénk eszme
csere bontakozott ki a jelen
levók között. A két Intéz
mény kö:>:öttl e'!Vilt•m•i.<öcl ½; 

swrosabbá vá1ásnnol< helvec
lé<le valamennvi íels,61;,1,'; 
szavaiból klcsen--lült. 

Szolidaritásunk biztató üzenete 
A tiltakozó levelek százait 

nézegettük. A „Vietnami s=ah
darítási Izét" alkalmából ér
kezlek az ország minden részé
ből. A leglöbbet, aláírásukkal 
ellátva a vasutas dolgozók ír
ták. Nem dicsekvésként mond
juk ezt, de a Magy�r Ors=úgos 
Bé1,etanácsnal hívták !el erre 
a figyelmünket. A magyar dol
gozók szolidarítá�t'lt ltlfcjtző 
hatalmas levélköteget azóta 
t,tadt.á.k a hős vietnami né!J 
budapesti képviselöinek, mi 
azonban feljegyeztünk néhú
nyat a levelek !eladói, aláírói 
közül. 

„Vgy emberl:ént #meljiik fel 
tiltal:azó szarunka t és a lcg
messzcbbmenö/:ig e!itéljiik a::: 
Amerikai Egye3ii/t Allamak 
vietnami agresszióját - ír
t.á!t levelükben S::o!nok állo
más dolgozói. - Követeljük a 
bombázá�ok a7onnDli és felté
tel nflküli besztintetéstét, s 
eg,;bcn a háború befejezés.él! 
Támogatjuk a hős vietnami 
népet igazságos harcának vég
ső győzelméig!" A levél 
szövege alatt és a hozzácsatolt 
kU!ön lapokon aláírásol: százai 
sorakoznak bék�zerető né
pünk biztató üzenetel:ént. 

„Hisszül:, liaov a 1:ietnaml 
nép igazságos harca nvőzni 
fog , • •  - írták a többi között 
Hatvan állomás dolgozói. Száz 
és s:úlz vasútas le ·él ezer és 
ezer aláírással G•1órből, Salgó
to.rjánból, Székesfehé,·vá.Trót és 

az ország minden részéb�, ki
1

-

fejezve a magyar vasutaso.c 
szolidnrítását egy szabadsá,g
s::erető hós nép igazságos har
cával. 

A „Vietnami szolidaritási 
hét·• akciója hazánkban októ
ber 13-én kezdődött. a Víetna
mi Hiisör: Nepjtin és az USA 
vietnami agre<szi6Ja elle1 
Nemzetközi T1Ztak.o::ti�i Napon, 
október 21-én fejeződött be. 
Akkor még nem tudtuk, ho�y 
so!< egyéb tényezővel párhuz�
mosan a b&!.eszereló népe;. 
til!akozásának is lesz végr� 
fog:,n.;.!ja é•s az agresszor rf.
sz:ínia magát az első - a viet
nami béke !elé vezető - 1(
pésre: a VDK bombáz(iscir,al; 
ft>Ztétel né!kfüí be.<=ú.ntetés,;rc. 
Fokozott érdeklődéssel várju', 
a púriz.si tárgyalásokról érke-
7Ó híreket, de egy pillanati.� 
sem teledhctjük, hol?Y Vietnam 
csodás szépségű földjét ma 1 ,  
tengerészgyalogos csizmák ta
possák. Bizonr:íra nehéz har
cok következnek még, mire a7, 
amerikai imnerlalisták é• 
csntlós:iik meghátrálásra kény
szerülnek minden fronton és a 
hős Yietnami nép számára fel
virrad a szabndság napja. 

Csapjanak hát mind maga
sabbra az imperialista agresz
nió elleni tiltakozás hullámai, 
támogassuk fokozott erővel 
Vietnnm népének igazságos 
háborúját! 

Kitüntetések 

A vasút szolgálatában több MUNKA tRDEMBEHD 
évtizeden át ki!ejtett példa- BRONZ FOKOZATI 
mutató munkájáért a Magyar 
Népköztársaság Elnöki Taná
csa október 28-ún nyolc nyu
galomba vonuló vasutast kor
mánykitlintetésben részesített. 
Ezenkívül 15-en kaptak mi
niszteri, 12-en pedig vez<lngaz
gatói dicséretet. 

1 MUHKI t!DEMREtID 

EZUST FOKOZATA 

kitüntetésben rwesilit: Furkó 
Antal m. íúfelU�y., MAtk.la\kai 
Pft. Fdn.;  Poosai 1-·erenc !o!elilgy., 
MAV Jánnüjavítólp. Oz.em.;l,,t:.rv,, 
Mu.n.ka6rorv. ós Technolók'13i Iro
da; S7..llal Pál tőtelügy., Bp. V11s
Ut.tg; VMrelovs-L!cy A.nt.a..J :teWgy., 
Szegedi Vasútig. 
A MU:NKI tBDEMREND 

BRONZ FOKOZATA 

ldtllntetéBben rt'6zcsClt: Bu6cz 
Sándor m. feJOgy.. Komaro:ni 
Vontat..t.si Fön.; Dobó GyuJ.a Ve'.". 

!01;:llenör, f.l.AV Jám10Jav. Oz:em 
Szolnok; Pál I&tvu.n rn. !ulnt .• Sa� 
tornJjaúihely! PII. Fún. ; Váradi 
Gyu:.a föle'.ügy., MAV szak- e::; 
Szerelólp. Főn. 

MIHISnEBI 
DICSERETBEN 
részesült: Bot.J. Aur.;.1 fóclJ., Szom
bai;helyi Vru;utig. ; id.. Dc1sl Uéla 
m. főell., TBl<'F Miskolc ; FehérV&.
rl L;15.t:6 f�ll., Kstona tele:, 411., 
F·ő<:l.1 János :!elvig)1., Sp. Keh:tl 
t)U. ; Rn.vasi Jó7.6d. f'uell., Sopron 
Ptt. Fön. i Jenct Miklós !őJnt., 
��őt���Xv Ft�1�',;<>;_; �.¾�: 
Hiv. ; Lehotai György fóell., Déva
\".tnl,•a áll.; Mtlcus JAn06 felvi�,- , 
Bp. FeN-ncvároc;t Pt't. Fón . ;  N� 
meth Józ.ser toell., Bp. Jór;c;eJvá
rosl Prt. főn. ; Póstai Al1.Jin t6-
felügy ., Szombathelyi VasütJg. : 
numpler Andr� m. fótelUgy., 
UAV Anyagvlz<S!!. Főn. ; Solti Já
nos m. Föint., MAV Tcrve1:6 Int. ; 
Snbó György m. föci! .. Bp. Kr
letl Vontatá61 Főn. :  Szll<lr Lnjos 
n tötetügy .• Debreceni Vasúüg. 

YEZ!IIGIZGATól 
DiCStRETBEH 

rés7esiltt: Baranyi Imre föen., 
Autónlkatrészellátó Stet'UllÖ!1, ;  
B;i7...s6 Ferenc m. felüwy., l\tAV 
Anyagvizsg, F6n. :  Gorzó Ferenc 
felUgy .• MAV 13VKH : T11Jas O,-
7,.,.-;óné tőint .. Bn. Vasútig. ; JuhA
r06i Gyubi m. t<5tnt.. Szr-1edl Vat• 
ÚtiJ?. ; I<:e;iy""T(;'s Fe-rf3nC 16(•11., KL� 
kunh�latj Vont. Ve1:. : Ker'C"'-6 M,\
rla főeH .• 8. Szoko&7.t. : Koós M�
tyá� Mell .. Sze�t>d áll. : CAng Bt!a 
főell., M.A V JánnOfa,·. tl7.-,,nv;rerv . 
Munknszerv. és Techno!(la-iaJ tro• 
da : Réczey Mar,1t tanécsos. 1.f.\ V 
BVIOi: Vnr;ta R07.ftlla felvh?V 
MAV J„zynvomtla ;  Vég LlM'Zló ri;: 
ell., MAV BVKH. 

A Nogy Októberi R,oelall•tA For
rndalom 51. évfordulója alkalmá
ból a 6'."altsZPrve:r.MJ montnlombnn 
hosszú :Időn tit v�wett k1emellct>c1c'5 
munkájuk eJi.c:;.mer-f-t'éUl a Népköv
tlirsaság Elnöki Tan�= a 

MUHU tRDEMREND 
EZDST FOKOZATI 

k:tOntc-tfflt adom. -,,·o •to: Per(" J<>-
1sefrn�1c a Vasutasok s.,. klt-le1 \ e
te 06Ztáiyvcret6F•ne:.c. a 

kitüntetést kapu: Tam,is Stn
dor a debreceni terllleU biz.otts? • 
munkatán.a ('3 Tóth II. Jánc.s 
Nagyknnl7113 éUomás szaksz.en-c
zetl blzottsá"ának titkllra. 

P.trove&ik .József a S7.ak.sZetve7C't 
Szervezl-si és Nevelél.1 ou�•-s·1-
n,,k polltlkal munkat:ánsA a spo 
mo'7gaJ.omban két évtlzeden át k:1· 
fejtett eredményes munl<AJáérL L 

SPORT tBDEMtREM 
ARJUlY FOKOZATI 

ldtilnteté&t kapta. 
A Nagy Októ1-i Sr.oclalS.ta 

Forradalom 51. é 'fordulóµ alk!ll
mábót a �Jl:��rve:zett nlO':".galom
ban b(l,5.-ttű td/\n át v�gzctt kiemel• 
ked6 rr.unkli,!a el1"'1lerée�O! a 
s a.kszervezetek Ormál;os Tanáa,a 
a 

SZAKSZERVEZETI 

MUNKA2RT 

Jelvény a-rany rokozatit Ado�&
n:, O:llű : KiBbódis J t.nos mun k .... -
Vt:d. felti.gy., Pécs Ter. Biz. ; K::r
vács A nclr'ds szb. g.aTd. tel., oe·� 
rece:, d.!1. ;  Lendvai György r:-.u�
kavcc1. !elilgy .• S;,eged Tcr. Bit. 
A 

SZAKSZERVEZETI 
f'1UNKM:RT 

Jelvény e,üsL folcoutát kapti:k 
Bali Ferenc s.·b-Utl:ár, P...á.i(o."
rend. álJ . :  J{ov�cs Jón-;et'nt.! �;"ak• 
t-zcrv, bJ1atml. Debrecen Ter. BIL.; 
D.jröc? István TB-tag, Szombat
hely Ter. Biz. : Horváth Jón;et 
társ. blzt. biz. tag. Pé"S Ter. Biz.: 
B:ljUSl Lá.c::zló $Zb-tl!.!t.1r. Szendr,'; 
áll. ; JA.at1c1.kó K'ro}y �tb-titkár. 
s�tor-3.HP.újhely áll.: Sz0!:661 T.}!!1 
n1t1-s mtlhe!ybf7t. t!tlrár. Keiet-J 1-tO
z;:;z3k : Csut! Lác'7!ó munka.véd. t-�'
Ü!!:-" -, ou-,.ake�zt ,TJ. Oten'l. : Ne.Ö 
r�tvtn ,:;zb-:1tk:'t!', 1<.''"'kt•nll!Ins tth. :  
M-i��r f...."l"-7:16 nyugd. hetyJcsop. 
elnök, Szolnok. 

MÜZEUM 

PRESJZÓ 
a Kilzlelcedút Mw:"""' 
ter0tet6n, Bud:ipest XIV� 
M.tJus 1. Ot (V.trosllqel) 
Meqlcilzellthet4 25-69 
Ylllamos 6s 70, 72, 75-lls 
trollbuuzal. 

Hétkilznar,: 1 1 - 1 9  6ráiq 
Vasárnap: 10-19 6r;iiq 
Pénteken: Urva. 
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HAGYAR VASUTAS 

Hogy • 
IS volt csak Mexikóban? 

Vasutas olimpikonok iinnep/ése a szakszervezet szék/,ázáhan 
(Folytatás az 1. oldaltóL) 

Propaganda- és Spo1-toaztályá-
1iak aloszl.ályvezetője. 

� 
_
szakszervezet elnöksége, .a 

nurusztérium és a Vasúti Fő
osztály vezetői nevében Sza
bó Antal főtitlcár köszöntötte 
az ünnepség részvevőit. Kere
setlen szaval,kal méllatta az 
olimpikon ok szereplését, a 
versenyzőket felkészítő edzők, 
�portvezetők áldozatos mun
lcáját. A tárcához tartozó több 
mint 300 ezer dolgozó nevé
ben megkös:::önte példáG helyt
állásul;at, ma;d átadta a mi
ni.sztérium jutalrnait. A főtit
kár elismerő szavai után Csa
nádi Arpád számos példával 
bizonyította, hogy Mexikó az 
olimpiák ol impiája volt. Dr. 
Csanádi György közlekedés- és 
postaügyi miniszter pedig kö
tetlen hangulatú beszélgetés 
formájában elevenítette fel az 
olimpiával kapcsolatos élmé
.\yeket. 

.•.. 1 ■1111■ 

Tulajdonképpen nem is 17, 
hanem 17,5 vasutas sportoló 
vett részt hazánk képviseleté
ben a mexikói olimpián, 112 
nemzet nagy, békés versengé
sében. Ezt nem mi állítjuk, 
hanem az 1952. évi olimpia ka
lapacsvetó számának győztese, 
Csermák József. Az ízig
vérig vasutas Csermák Zsi
vótzky Gyula kalapácsvető 
aranyérmének megszerzésében 
igen komoly részt vallhat a 
magáénak. 

Ezt viszont nem Csermák 
József mondja, hanem Zsi
vótzky. Ilyen mély, őszinte ba
rátságot, mint amilyen a ta
polcai vasutas és a budapesti 
atléta között kialakult, csak 
nagyon ritkán produkál az 
élet. Talán Adler Zsiga és 
Papp Laci kapcsolatát lehet 
ehhez hasonlítani. És amikor 
nagyban örültek ott, a magyar 
győzelmet ünneplő Stadio Az
tecában, szerényen lépett mel
léjük egy újságíró, tisztelet
tudóan megkérdezve : 

- Szenyorok, önök mit gon
dolnak, hol lesz a kalapács
vetés bűvös felső határa. Ami
ieor ön, szenvor Csermák Hel
sinkiben túldobta a 60 métert, 
sokttn azt vallották, hogy ez 
mát' a maximum. Azóta né
hány kalapácsvető - elsősoT
?>an ön, sze-nyor Zsivótzky -
:nár tt 70 méteren is alaposan 
!úljutott. Hol lesz hát a kala
pácsvetés határa ? 

,,Szenyor" Csermák és Zsi-
7ótzky egymásra néztek. A ta
polcai vasutas igyekezett mi
nél előbb megszabadulni az 
újságírótól, hogy szurkolni in
dulhassanak más sportágak 
magyar képviselőinek. Ezért 
csak annyit felelt :  ,,Valahol a 

80 méter fölött • . . " 
Idehaza Zsivótzky kissé ki

bóvítette Csermák Jóska jós
tatát: 

Dr. Csanádi György közlekedés- és postaügyi miniszter 
feleleveníti az olimpiáVll.l kapcsolatos élményeket. 

És abban téged nem győzhet nak. Az olimpiai napok alatt 
le, még a rossz sorsolás sem... - pedig az országgyúlésben is 

Volt, aki beugrott az érthe- jelentős feladat hárult rá 
tően jókedélyú Vasas-birkózó azokban a napokban ha 
tréfájának és megkérdezte : csak tehette, ott szurkolt a rá
,,MilJ·en lenne az új fegyver- dió, a tévé előtt hazánk ver
nem?" senyzőinek. Bízott bennük -

- Hát a sebész1cés. Amolyan mint később, a vasutas olim
kombinált fegyvernem lenne pikonok tiszteletére rendezett 
ez. Szabadna vele szúrni, vág- fogadáson be is vallotta -
ni, tetőtől talpig. csak egy valamitől félt : a 

,,Jenci" jóízúen mosolygott coubertini híres mondástól. 
Kozma tréfáján. Aztán csen- Pontosabban attól, hogy ver
desen megjegyezte: senyzóink nagyon is megfo-

- Tudod mit, Pici? Hagyd gadják a nevezetes mondást: 
a ;avaslatodat München után- nem az eredmény, a részvétel 
ra. Én Münchenben, az 1972- is fontos. 
es olimpián még kitartok a Nos, Némeih Angela gyors 
hagyományos fegyverem, a tőr aranya és a soron következő 
melLett. A sebészkést inkább magyar eredmények megnyug
a mútőben és nem a páston tatták a minisztert, hogy a 
akarom használni . . . magyar sportolók ugynn tisz-

Szar ka Zolit a legjobb in- telik, becsülik Pierre Couber
dulattal sem lehet a túlságo- tint, kegyelettel emlékeznek 
san szerencsés kapusok közé rá - ezért is vettek részt ed
sorolni. A Szovjetunió elleni dig minden olimpián, ame-
0 :3-as mérkőzésen, a kispadon lyen részt vehettek - de azért 
eltöltött - oly sok vihart fel- nemcsak a részvételt tartják 
kavart - 90 percére még jól fontosnak. A 194 pont is ezt 
emlékszünk. Most ott lehetett igazolta. '/!Js ezen belül a vas
Mexikóban, ;ó formája, becsü- utas olimpikonok 38 pont;a is 
letes felkészülése a legjobb És, hogy a nyugalom, a si
a;ánlólevél volt számára, hogy ker teljes Jegyen, idehaza a 
a magyar ollmpiai labdal;úgó- közlekedési koncepció szer
válogatott tagja legyen. zett aranyérmet az ország!lY'(i-

De az olimpián mindössze lésen. A T. Ház megértette, 
Hi perc jutott a számára. Ja- elfogadta az előter;esztést, 
pán ellen, a mérkőzés 75. per- amely a magyar köz!ekedés
cében, amikor a magyar csa- politika fejlesztésének rend
pat már 5 :O-ra vezetett, cse- kívül ;elentős állomása lett. 
rélték le a szakvezetők Fatér- Akárcsak Mexikó, a magyar 
ral, az olimpiai csapat való- sport jövője szempontjából. 
ban kitúnő formában levő cse- Vedres József 
peli kapusával. A szerény, lel-
kiismeretes szombathelyi vas
utaskapus azonban ennek a 15 
percnek és az ét-te járó arany
éremnek is határtalanul örült. 

Talán egyszer majd nem
csak 15 percre, nemcsak 5 :0-
ás magyar vezetés után fognak 
bízni Szarka Zoliban a ma-
gyar szakvezetők . .  . 
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DT. Csanádi György közle• 

kedés- és postaügyi miniszter 
határtalan rajongója a sport-

Közgyűlés 

a Dunakeszi 

Vasutas SE-ben 
A Dunakeszi Vasutas SE 

éves közgyűlést tartott a jár
mújavító múvelődési házában. 
A közgyúlésen az országos 
sportszervek képviselőin kívül 
jelen volt Zsigri Lajos, a párt
bizottság titkára, Bakó Ká
roly üzemigazgató, Révay 
Sándor szb-titkár és 187 kül
dött a sportolók képviseleté
ben. 

A sportegyesület választás 
óta végzett munkáját Trexler 
lmre elnök ismertetle. Rés2.le
tesen értékelte az egyesület 6 
szakosztályának munkáját, 320 
aktív sportoló tevékenységét, 
eredményeit, a fennálló ne
hézségeket. 

Örömmel számolt be a lab
darúgó-szakosztály eredmé
nyéről, mely szerint minden 
remény megvan arra, hogy az 
elsd helyen fejezik be a baj
nokságot. 

A kézilabda-szakosztályok
nál kitért arra, hogy tavaly az 
NB II-ben a nyolcadik he
lyen végeztek, jó szereplésü
ket jelenti az eddig kiharcolt 
harmadik hely. 

A közel 60 főt számláló bir
kózószakosztályról szólva meg
említette, hogy Dól:a Fe;·enc 
és Dáka József az ifjúsági vá
logatott keret tagjai. A szak
osztály többre lenne képes, ha 
a zavartalan edzési lehetősé
gek biztosítva lennének. 

A közgyűlés végén a leg
jobb sportolókat megajándé
kozták és vendégül látták. 

Szőnyi Lajos 

OLIMPIKONOK 

KITÜNTETÉSE 

A Magyar Népköztársaság Elnö
ki Tanácsa november 8-án foga
dást adott és kitilntetbe a mexlltói 
olimpián kieme1kedö eredményt 
elért magyar sportolókat, sportve
zetőket. A kitüntettek között szá
mos vasutas olimpikon szerepel. 
Közülük dr. Kamuti Jenő a 

MUNKA i!:RDEl\mF..lllD 
EZÜST FOKOZATÁT 

kapta. A 

SPORT EBDE!\d:REM 
ARANY FOKOZATA 

ldtüntetésben részesillt: dr. Bay 
Béla, a BVSC vívóedzője, Csermák 
3ózsef atlétaedző, Fenyvest Csaba, 
a BVSC párbajt6rv!vója, B. Nagy 
Pál, a Szolnoki MA V párbajtőr• 
vívója. A 

SPORT EJI.DEM!:REM 
EZUST FOKOZATÁT 

kapták: Bakos Károly, a Testvéri
ség súlyemelője, Farkaslnszk.iné, 
B6bls Ildlk6, a BVSC vívója ;  Or• 
TO& András &úlyemelóedző. A 

SPORT EBDEllfflREM 
BRONZ FOKOZATÁT 

kapták: Gyarmati Andrea, a BVSC 
űszója ;  Szarka Zoltán, a Szombat
helyi Haladás labdarúgója. 

Kedves ünnepség színhelye 
volt november 4-én a szak
szervezet elnökségi tanácster
me. A Nagy Októberi Szocia
lista Forradalom 51. évfordu
lója alkalmából veteránok és 
fiatal vasutasok találkoztak. 
Az összejövetelen Keilner Ist
t:án, a szervezési és nevelési 
osztály vezetője üdvözölte a 
részvevőket, majd a fiatalok 
nevében Takács Anna, a szak-

- H.4.TARIDŐ ELŐTT. Ba-
3an befejeződött a közúti és 
vasúti forgclmat lebonvolitó 
dur.ai híd korszerús!tése. A 

MAV-hidászok az eredetileg 
tervezett december 10. helyett 
november 7-ig elkészültek a 
munkával. 

Konténer-pályaudvar 
épül Lipcsében. A Lipcse
Stötteri tz pályaudvaron épülő 
új konténer-átra.kodóhelyen 
hamarosan megindulhat a for
galom. Ez azt jelenti, hogy 
Lipcse és környéke is bekap
csol-Sdik az év elején megin
dult Drezda-Berlin-Rostock 
konténervonal forga1mába. 

- Gyorsvasút épül a Keleti
tenger partján. A Német De
mokratikus Köztársaságban 
Rostock-Lütten Klein és Wa�·
nemünde között gyorsvasutat 
építenek. Az előkészületi mun
kálatok már megkezdődtek. A 
vasúti töltés építéséhez szük
séges mintegy 65 OOO köbméter 
földet 10 kilométer távolság
ból kell odafuvarozni. A gyors
vasút teljes hossza 1972-ben 
készül el. 

Országos közlekedési 
anyagmozgatási bizottság ala
kult Miskolcon a Közlekedési 
Tudományos Egyesület Borsod 
-Heves megyei szervezetének 
kezdeményezésére. Az állandó 
bizottság tevékenységében 
részt vesz a budapesti és a 
miskolci .múszaki egyetem, a 
!vl'A'V:; a-z AKÖV, a posta, több 
tudományos kutatóintézet és 
szállítási vállaJat. 

- Korszerű szociális létesít
ményt kaptak a gyékényesi 
vasutasok. A mintegy 700 ezer 
forintos költséggel épült étke
ző, fürdő és öltöző átadására a 
közelmúltban került sor. 

A HIVATALOS LAPB6L 

A Hivatalos Lapból a szakszel'
vezeti bizottságok és a dolgozók 
figyelmébe ajánljuk a következő• 
ket: 

43. számból: 118 777 /1968. J. B. A. 
.M:.a.gyar Allamvasutak mentessége 
:földadó, kommunális adó és telek
használati díj fizetésének kötele
zettsége alól. 

U. számból: 122 940/1968. !. B. 
A MA V kollektív szerződés 1969/70. 
évi tervezetének megvitatásn. 

45. számból : 121 585/1!!68. 4. c. Az 
év végi részesedés számfejtése éli 
folyósítása. 

1968. NOVEMBER 15: 

szervezet KISZ-alapszerveze
tének titkára méltatta a vete
ránok érdemeit, harcos múlt
ját. 

A köszöntő után Kellner Ist
ván átadta a veteránoknak az 
elnökség ajándékát. Az ünnep
ség befejező aktusaként a 
Benczúr titooi vasutas :ivoda 
apróságai verssel, dallal, tánc
cal kedveskedtelc a részvevők
nek. 

- Havonta minteinr 200 ezer 
ember utazik a Bodrogközi 
kisvasítton. A személyszállltiís 
mellett jelentős az áruszállítás 
is. A bodrogközi termelöszö
vetkezetek termékeinek nagy 
része ugyanis a klsvasúton jut 
el a sárospataki átrakóállo
másra. 

SV AJCI SZAKEMBE
REK tartottak előadást a szé
kesfehérvári ;ármújavítóban. 
A Casrolin Schweismaterial 
A.G. szakemberei hegesztés
technológiai bemutató;ulcat 
filmvetítéssel illusztrálták. 

Unnepi megemlékezést 
tartottak az 1918-as őszirózsás 
forradalom 50. évfordulója al
kalmz.ból Szegeden a MAV Pe
tőfi Kultúrotthonban. Az ün
nepségen Acsai Mihály, a vas
utasszakszervezet szegedi terü
leti bizottságának titkára mon
dott beszédet. 

- VIETNAMI DIAKOKAT 
FOGADTAK november 3-án a 

Békéscsabai MAV Nevelőinté
zetben. A vendége/cet Biró 
Zsuzsa, az intézet KISZ-alap
szervezetének titkára köszön
tötte. 

A szerkesztőség üzeni 
Boldizsár Gyula Békéscsaba; 

Volosinovsz.ki János, Marosán 
Pál Debrecen; Le:pcsi.k László 

�:t�
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Károly Bp.; Perlaki Gyula Sop
ron; Várfah,y Gyula Gyékényes: 
Leveleiket lapunk. anyagálloz fel
használjuk. 

Németh m. .7ános, Fej.., .7áno1 
Székesfehérvár; Antal József Mis• 
kolc, Havasi István Várpalota: 
Leveleiket illetékes helyre továb
bltottuk. 

MAGYAB VASUTAS 
a Vasutasok Szakszervezetének 

lapja 
Szerkeszti a szerkesztő bizottság 

F0szerkesztó: Gulyás Ján06 
Felelös szerkesztő: Vlsl Ferenc 

Szerkesztőség: 
Budapest VL, Benczűr utca u. 

Telefon. városi: 229-872 
üzemi: 19-77 

Kiadja és !.erjeszti a Népszava 
L0'>kiadó Vállalat. Budapest vn., 

Rákóczi tlt 54. Tele ion : 224-819 
Felelős kiadó: Gábor Mánon. 
a Népszav4 LapJ..1adó Vállalat 

Igazgatója 
Csekkszámleszám :  75.915.001--46. 

Szikra Lapnyomda 
- IgIm, belátltató időn be

lül elérik a kalapácsvetők már 
a, 80 métert is. Ahogyan Bea
mon a 9 métert ostromolja tá
volugrásban, a sprinterek pe
dig a 10 mp-ból igyekeznek 
már lefaragni mind többet. De 
úgy vélem, Mü1J,chenig nem 
fenyegeti veszély a 80 métert 
kalap:ícs1Jetésben. Hac.sak 
addig fel nem növekszik egy 
újabb, még nagyobb eredmé
nyekre képes generáció. 

Vasutas birkózók és úszók 
a CGT jubileumi versenyein KER E S Z TR E J T VÉ N Y  
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Szépen csillog az az olim
piai ezüstérem, ez már szinte 
!,özhely. Különösen dT. Ka
muti Jenőnek, aki a tőr egyé
niben négy világbajnokot győ
zött le és mégis „csak" ezüst
tel volt kénytelen beérni. De 
voltak Mexikóban olyan 7cr
cek, olvan mozzanatok, amikor 
a mindig vidám, jó barát, se
gító!tész „Jenci" az arany
éremhez is hozzásegítette hon
fitársait. 

Sebészeti tudományával, se
bé0zkésével. 

Furunlculusokat tisztított, 
sebeket gyógyított, amikor 
már a páston befejezte múkö
dését. Kozma „Pici" meg is 
jegyezte, amikor lelépett a do
bog6 legmagasabb fokáról, 
ahová dr. Kamuti Jenő se
bésztudománya is segítette egy 
lcicsit feltornászni : 

- Jencikém, Münchenben 
.,,ár te is aTanyérmes leszel. 
C:n for,om javasolni n. NOB
"l-11.k, hogy vezessenek be ví
'1ásban eQ11 ú.; fegyvernemet. 

A nagy francia szakszerve
zet, a CGT, fennállása 60. év
fordulóját nagyszabású jubi
leumi sportver!!enyekkel is ün
nepli november végén, decem
ber első napjaiban. PáTizsban 
és a francia főváros környé
kén a rendező Franciaországon 
kívül Bulgária, Csehszlovákia, 
Jugoszlávia, Lengyelország, 
Magyarország, a Német De
mokratikus Köztársaság, Ro
mánia. Svá;c és a Szovjetur,ió 
szakszervezeti sportegyesüle
teinek válogatott versenyzői 
találkoznak három sportágban: 
birkózásban, tornában és 
úszásban. 

A magyar versenyzők több
ségét a BVSC adja, úszásban 
például kizárólag BVSC-be
Jiek: Csinger Márton, Gágyor 
Vera, Szentirmay István és Tu
r6czy Jttdit indulnak. A BVSC
birk-Szókhoz - Hornyák Ist
ván, Pintér István, Steer An
tal, Turba Lás.zló - Ba;kó Ká� 
roly, Kiss Ferenc és Kubik Re
zsó (Vasas). Fazekas J6zsef, a 
Ganz-MA V AG versenyzője 
csatlakozik. 

A CGT jubileumi sportren
dezvényei között történelmi, 
szociológiai és más - a sport
tudományok ágazataihoz tarto
zó - témák megvitatása is 
szerepel. 

T ornászfa/áfkozó 

A Testvériség tornaszakosz
tályának egykori férfi és női 
versenyzői közül néhányan 
érdekes hagyományokat ápol
nak. Évenként egysrer talál
koznak, s feleleven!tlk egyko
ri versenyzői pályafutásuk él
ményeit, érdekesebb epizód
jait. A közelmúltban a Pilvax 
'/!Jtteremben megrendezett ta
lálkozón 40-en voltak jelen. 
Ezen a találkozón elhatároz
ták, hogy a baráti összejövetelt 
minden évben megtartják és 
fel:kutatják azokat az egykori 

1 

versenyzőket is, akik az eddigi Vízszintes: 1• Ez a tárgya 8 összejöveteleken nem voltak 40/1968. (X. 31.) Kormányrendelet• 
jelen. �!!:> 1
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A Testvériség női toi:na ��nX�i�::l!�• �Jr."
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{r�·ngt1;: szakosztálya egyébként 20 ev- Janul lódít. 19. Amade magánhang
vel ezelőtt 1948-ban alakult. zól. 20. A bizmut kémiai jele. 21. 
A legutóbbi találkozón az ala- �:ff
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pító tagok közül négyen vet- 1 >." szabadállam parlamentje (ék. 
tek részt. !�'> ·J�· fsi'�iini�aiz�t11ft!:����: 

30. Régi muzsikus. 32. Bácskai 
község a Duna mellett. 33. Itélet 
fajta. 34. Sz<emélyes névmás. 35. 
Angol csapat. elllfogat. 37. Bet([
pótlással görög szoborcsoport. 39. 
Az 1�6�. évi IV. törvény. 41. Régf 
méltosag, névelővel. 42. Majdnem 
másra. 43. Olasz folyó. 44. Slcót 
törzsJ szervezet volt. 4.5. Román 
kikötőváros a Dunán (ék. tel.). 47. 
Dirr 1kerszava. 49. Kevert sor. 50. 
Germán törzs (ék fel .) .  51. Gázló
madár. 52. Koh-1-. . . 54. Oangol 

népballadák hőse. 55. Medvetajta. 
56. Gyakori jelző. 58. Hlm Juh. 59. 
üzenet. 60. Latin és. 6.2. A labda
rúgás tétje. 64. Lakoma. 65. All� 
vlz. 00. Nem egyhelyben topogók. 

Filggolege.s: 1. A görögöknél a 
nöi szépség és a szerelem isten
nóje. 2. Az ország lcét tájáról is 
szánnazbat. 3. Erdei áll3t. 4. Szov
jet gépkocslmárka. 6. Olasz vá
ros az Adola jobb partján. 6. El
hanyogol ! 7. Kicsinyítő képzó. B. 
Ellentétes l<ötószó. 9. Tipp. 10. 
Híres angol fró. 11. Amerikai ltül
tő (1809-1849) 12. All�ti lakás. 13. 
Zászlón. 18. Korhol. 22. Külföldre 
is járó teh.erautól{ jelzése. 23. Ja
pán nemesi osztály tagjai. Z4. A 
toll. rég:! ec;en. 25. Ausztria e1y 
rt!Sze. 27. Balti nép. 29, Angol re-. 
kord. 31. A-val a végén brazillal 
állam, 33. Kelet! fűs2er. 36, A kör 
átméróJénel, fele. 38. Gya!corl al
földi fán. 39. Honfoglalás korabeli 
nép. 40. Amerika! ke=ztény szek
ta. 41. Figura a magyar Jcártyá
ban. 43. Szorító, sajtoló. 46. A 
láng teszt. 48, Ehhez a nyeJvcsa
ládhoz tartoznak: a magyarok. 53. 
En-ekes madár. 55. Keserúvfz m�r
ka. 57. Betűk glédája. sn. Kérdő
szó. 6l. Tisztelt cím ! 63. Háziáll!>t. 
64. Kettözve bányaváros. 65. A Ba
laton fs ez. 

Deküldendó: vízs:dntes 1 é9 
folytatásaként a filg!?ől<'!(es H, 
vatam:lnt a vízszintes 39. BckíildésJ 
htaár!do: december 10. 

Az elózó keresztrejtvény hclyM 
me�eJtése: Szocial1sta emberhe2' 
m éltó életmódra kötelez. 

Könyvet nyertek : Katona I-Cát-
mán Szentes, 'Raross u. 2. Hor,·áth. 
Gitta NaJ?'YkaT'Jiz.,:;:a, r. Bol!?á"C' had
sereg u. 7/a. n. léncsőház IV. em. 
1. Válvl Dezső Bo. >--rI.. Bó
szönnénvl u. 1�-15. v. 1. Hor
váth Márta. Naev'k:'!'117.s� 2. 
Vaic;útáJtom4s. Ozemmémöld iroda. 
Honti Jenő, Miskolc, r., Garam 
u. 8. 
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lalálkozója P zsonyban 

Elismerés 
a kiváló 

minőségért 
A tárgyalások során az egy

mast kölcsönösen érdeklő kér
désekröl folyt tapasztalatcsere 
jellegű megbeszélés. A legje
lentősebb kérdések: a munka
klócsö1'kentés, a béT- ú ösz
tönzési rendszerek, a dolgozók 
szociális helyzete és a társada
lombiztosítás voltak. 

z:tVPPt17MI/ \ W::tSfWfflS ; :za:a»wts!.�• 

A VA S Ú T  A S O K S Z A K  SZ E R V E Z E l  É N E K L A  P J A 

A csehszlovák Közlekedési 
és Távközlési Szakszervezet 
kezdeményezésére november 
21-23. között négy ország 
vasutas-szakszervezeti vezetői
nek találkozójára került sor 
Pozsonyban. A találkozón 
résztvett Eugeniusz Grochal, 
a lengyel Vasutas Szakszerve
zet elnöke, Karl Iffliinder, az 
NDK Közlekedési Dolgozók 
Szakszervezetének elnöke, 
Szabó Ant<u, a magyar Vas
utasok Szakszervezebénck fó
titkt.ra, Frantise1' Vala, a cseh 
Vasutas Szakszervezet elnöke, 
Pavel Reha.k, a szlovak Vas
utas Szakszervezet alelnöke. 

Különös érdeklődést tanúsí
tottak á Jelenlevők Szabó An
tal elvtárs, az új vasúti tör
vényről és a közlekedéspoliti
kai koncepcióról adott tájé
koztatója iránt. 

Október elején be!ejezlldtell: 
a MA V szállitmányozási szol
gálat nemzetközi osztálya 
Deák téri irodáinak átalakftá• 
sl munkálatai Az átalakítást 
a MAV Magasépltési Főnök
ség szakipari épí.tésvezetóségé
nek dolgozói tiégezték, meg

hozz<i minőségi munkátial. Ezt 
bizonyítja, hogy a múszakl át
adás jegyzőkönyvében a fő
nökséget külön dicséretben ré
szesített.ék. Kifejezték elis
merésüket az építésvezetősél 
két szocialista brigádjának Is. 
Az elismerő szavakat a bri
gádnaplóban rögzítették. 

----------------------------,,.--..,,......,=--::za-�--
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Munkasikerel,kel köszöntötték;' 
a KMP megalakulásának1 

50. évfordulóját 

A tanácskozás el�ó napján 
Frantlsek Vala adott tájékoz
tatót a csehszlovák közlekedé
si szakszervezetben végbement 

változásoh-ról. Ezek között leg
jelenté3ebb, hogy a szakszer
vezet három s,ervezetre -
Vasutas Szakszervezet. Közle
kedési Szakszervezet, Posta és 
Távközlési Szakszervezet 
tagolódott. Mindhárom szak
szerve=et külön cseh és szlo
tú.k szervezetet alakított, kü
lön 1'özpcmttal ú küu;n ve;;e
tóséggel. 

A részvevők úgy határoztak, 
hogy a munkaidócsökkentés 
kérdéseiről, eddigi eredmé
nyeikről írásban tájékoztatják 
egymást, majd ezt követően Is
mételt megbeszélést tartanak. 

A vasúti határ!orgalommal 
kapcsolatban egyöntetűen 
megállapították, hogy a határ
állomások közötti munkaver
seny eddigi formája e!a.1:ult. 
Határozat szerint minden érin
tett !él két hónapon belül ki
dolgozza elképzeléseit, s a né
zetek egyeztetése után a leg
jobb formát választják az 
együttműködés gyümölcsözőb
bé létele érdekében. 

A Távközlő és Biztosító-
berendezési Építési Főnökség 
új központi székhazának épí• 
tését is a Magasépítés! Főnök,. 
ség dolgozói végezték. A léte
sítmény átad{lsl ünnepségén, 
amely a közelmúltban volt, 
szintén elismeréssel illették • 
minőségi munkát •;égzó k!vite• 
lezólcet. Elismeresüket fejez. 
ték ki azok a dolgozók is, akl'lf 
a Tatai úti új székházba be< 
költöztek. 

J: tcommunlsWt Magyar
országi Pártja 50. születésnap
ja tiszteletére széles körű 
pnmkaverseny bontakozott ki 
a vasúti szolgálati helyeken. 
A verseny ezekben a hetekben 
érte el tetllfokát, s mint arról 
levelez/link, tudósítóink be
lZámoltak, vasutasaink kima
magasló munkasikerekkel ün
nepelték a félévszázados év
fordulót. 

R11tdridö előtt 

esaJt egy pillantás a tér
képre - hazánk egész terüle
tét behálózzák a vasútvona
lak. A sok száz kilométeres 
pályán a 40 méternél rövidebb 
fesztávolságú hídak, átereszelc, 
peronalulJárók építését, kar
bantartását és Javítását a 
Hídépítési F6nökaég dolgozói 
végzik. 

Ebben az évben számtalan 
kisebb munkahelyen, továbbá 
a bajai híd rekonstrukciós 
munkáin, a Budapett-Cegléd 
vonalon és a szobi fővonalon 
végeztek komoly feladatot a 
hídépítők. 

A% •wlk legna1711obb mu,rll:G 
Ba;á!l<ÍI a Duna fölött tiárta • 
hidáizokat. Az. addig vasle
mezekkel borított bajai híd 
ugyanis úJ betonourkolatot 
kapott. A megnövekedő ön
súly miatt a tartóelemeket 
megerősítették. Az 1968-as 
magas dunai vízálláa vetette 
fel a bátaszéki oldal ártere 
felett húzódó feljáró és ezzel 
együtt természetesen a közúti 
és vasúti pályaszintje feleme
lésének igényét. Ezt 10 tonna 
teherbírású vasúti daru segít
s�gével oldották meg. A mun
kát -J(11/ vége;:ték, ho{l'J bi::-to
ritsák - a röi:id idei{} tartó 
t'tigán•1záraktól eltekintre -
a t:asúti közlekedés teljes za-
1:artalansdgát. Ez nagyon meg
nehezítette a feladatot. 

A közúti gépjármúvek �:r.á
":ára !ennta,·tott kompj:lrat 
koltsége havonta 200 ezer fo
rint volt. Ez a MAV-ot ter
h�••�- /1. híd fe!új:tásán dol
l(<ÍZÓ 1.ét brigád a szociaEs•a 
mu•,:-a,·er,eny szellemében 
.t,·é:zött le mir:den nehézséget: • december 10-i határidő p/ÓU 
'ílll hóna:,pal not•rmber 8-án 
tejc::ték be a munkát. Túltel
jesítették tehát a versenv!el
lé'.elc-1,et l-,; száze�reket ta
k-1ritottak meg. 

A szoc!aEsta munk::ive--�cny t:-edmPn�·eként h lrnm, ille:\�c 
ké! hé:tel a kitűzött időpo,it 
•;o,t lelt kh::: a Mogyoródi és 
Kereocti út fe?ctt hú.z6dó 
t� l•i felüljáró is. Itt szin'e �a!atlan bravúrral, hosszaban 
�!vágták n hidat s betoldva" 
szele•itették. A hldá5zok ez
tet Jelentősen hozzájárultak 
ahhoz, hogy a ceglédi ,•onal 
Villamosít!isa a tervek szerint, 
1968. december 31-re beteje
ződhes:;ék. 

A brigádmozgRlom terén 
az.ért még van tennivaló. A 
Jel�nleg dolgozó 28 szocialis
ta. brigád a !ó,ökség létszá
lllának e ak 28 százaléka. Az 
li:az·ághoz tartozik amnban az is, hogy a mozgalom szer
vezésének és összetartásának 
gátat vet a munkahelyek ál
landó \'ál tozása és széts.:órt
lága. A politikai munka azon
ban új eredmér,yeket ígér: a 
K\f P ;ubil•umára a dolur,·ók 
95 azá�aléka f•la•onlást tett. 

Az SO. évfordulóra ké.,zült 

t!l az a kiállítás Is, melyet a 
főnökség gazdasági és moz
galmi szervei rendeztek. Ké
pekben és tablókban dolgoz
ták fel hazánk történelmét 

1918-tól napjainkig. A kitú
nóen sikerült bemutatóra a 
kerület más vasúti üzemeiblll 
is fogadják a látogatókat. 

Zsoldos János 

_ Hatszáz fiatal az $0. tivlordulóért 
Tudományos tanácskozás 

a köz�ekedésfejlesztés új irányairól 
A Magyar Tudományos Aka

démia műszaki-tudományok 
osztálya november 20 és 22 
között nagyszabású tanácsko
zást rendezett a közlekedés
fejlesztés új irányainak tudo
mányoo alapjairól az Akadé
mia felolvasó termében. A be
vezető előadást dr. Csanádi 
György közlekedés- és posta
ügyi miniszter, a l\fog_rnr Tu
dományos AJr.adémia levelező 
tagja, a Közlekedéstudományi 
Bizottság elnöke tartotta. Ezt 
követően Turányt István a 

műszaki tudományok doktora, 
a közlekedésfejlesztés tenné
szet.. és műszaki tudoI'(lányoe 
alapjairól tartott előadást. 

A háromnapos tanácskozá
son a vasúti közlekedés fej
lesztésének tudomá.nyoo prob
lémáiról, a közúti közlekedés 
fejlesztésének tudományos 
alapkérdéseiról. a városi köz
leked<'.-s és az urbanizáció 
problémáiról, a vfziközlekedés 
fejlesztésének kérdéseiről 
hangzottak el előadások. 

Ez a két példa nem egye
dülálló. Mi sem bizonyítja ezt 
jobban, mint az a tény, hogy 
az utóbbi években a Magas• 
építési Főnökség dolgozótnallt 
hibájából eredő minliségi hiá„ 
nyok összege nem éri el a1 
átadott létesitmények ktvtte• 
lezési összegének egy ezrelé-o 
két sem. Éppen ezért határo
zott úgy a főnökség vezetése, 
egyetértésben a mozgalmi 
szervekkel, hogy a minőségi 
hiányok csökkentésére vonat-. 
kozó mutatót a jövőben már 
nem veszik fel a versenys?.a
bályzat pontjaJ közé. Ez az el
határozás a szocialista brigá
dok eddig végzett munkájá
nak egyik legnagvobb elisme
rése, ugyanakkor bizalom a jö
vőre nézve. A főnökség veze
tése ugyanis ezut:\n Is s?.ámft 
a szocialista brigádok lelki
ismeretes, Jó munkájára. 

z a  11sz r rezetek további erősödését 
Dhld Lb216 KISZ-tltkir, '-tadJa a Bahv 8283 pn. -6J ne

mélyk� lt a forplomnak 
(I\ITI Foto Kovia G:,ula felv.) 

, 
'rlr a választá o 

A Duftllkenf Jdrm1l}aoit6-
ban - november 19-én 
ünnepélyes külsőségek kO:r.ött 
rendezett munkásgyűlésen ad
ták át a. forgalomnak azt a 
Bahv típusú vasúti személy-
11:ocsit, mely nonnaóra-érté
kének teljesítését társadalmi 
munkában vállalták az üzem 
fiataljai 

lent meg. Részt vett u Qn
nepségen Dudla Károly, az 
:MSZMP váci járá.� pártbizo�
&ágának titkára, Becker Antal 
a 10. szakosztály vezetllje. Ré
vay Sándor szb..titkár meg
nyitójáiban méltatta a fiatalok, 
szocialista brigádok, Jubileumi 
versenyben elért eredmi>.nyelt, 
melynek méltó bizonyítéka az 
elkészült kocsi. 

Beszélgetés Kinczli Józseffel, a pécsi 
területi bizottság titkárával 

A jánniíjavító KISZ-blzott
� által a KMP és a 
KIMSZ megalat'lrulá.,;ó.nak 50. 
é•.-fordulója tiszte1etére Indí
tott tinsadal."lli munkaakcló
ban az üzem 600 fiatalja !'ett 
,-észt és felajánlását túlte!jc
ritt•e 6820 normaóra-értéket 
termelt meg. 

Ezután a szerelllcsa.mokba.n 
össz,együltek ünneplése köz
ben Dfrid László KISZ-tit
kár a fiatalok nevében átad
ta a Bahv 6288 p.álya."zámú -
az olda1án a felaJt ás t<:tl
sitését hírd.,.oot/;, tábl� ·al ellá
tott - személ •kocsit a vasúti 
forgalom oé1JáJra, !Uatkó Jó
zsefnek, a l 0. ,.,a.kosrtily he
lyettes ve.ret5jé□ek. 

Jsirnét tisztújításra, az akti
vist.ák népes gárdájának újjá
választására készúlnek a szak
szervezetek. A választások ki
tünó alkalmat nyújtanak arra, 
hogy az aktivisták, a szaks.zcr
vezetl bizottságok beszámol
janak az utóbbi két e:;ztendó
ben végzett munkáról (,s a 
tagság Uimr,gatásával mcgeró
s&h'e It.;szü!Jcnek a további 
feladatoh,a. A legutóbbi vá
las7tis sor.ín a pé •i területen 
Is sikerült e1érni, hogy olyan 
aktivistái;; kerüljene,c a vezetó 

testületekbe, a különféle tlszt
ságekre, akik önzetlenül, áldo
za tkészen szolgálják a párt po
liti\cáját. a dolgozók érdekeit. 
A pécsi területi bizottság mél-
tán értékelte pozitívan az 
a!aps::ervezeti tisztségviselő/e 
eddig véuzctt munkáját, meg
állapítva, hogy felkészűltsé
gü!c, hozzáértélük minden 
vonatkoz:ísban növekedett. 
Rendelkeznek a szükséges ké
pességekkel ahhoz, hogy segít
sék a mozgalom előtt álló to
vábbi feladatok végrehajtását. 

Választás" ütemtervet készítettek 

segítik, ellenőrzik annak vég
rehajtását. 

- A választásokkal egyide
jűleg milyen szervezeti vál
toztatások végrehajtását ter
vezi a területi bizottság? 

Az üzem i;-zerel6csarnoká.b= 
tnrt,o t nagy_,rvú!ésen a jirmú
javító köz.el 3000 dolgozója je- Szőnyi Lajos 

ló eredmények a szalagszerű javításban 
- A s::akszervezetank VII. 

kongress::usán hozott ha:á ro
zat végrehajtása során tovább 
növclcedett szaks::ervc:ctt bi
zottságaink 11ezetó, fránl/Ító és 
eUenür::ö tevékeny:egclne.i. 
s::!n-i:onda - mondta Kinczli 
József, a pé-csi területi bizott
ság titkára. - Növekedett tag
ságunk akfü·itása is, erősödött 
bizalmunk a választott vezető/e 
iránt. A jövő év e cjén kezdő
dő t·álasztások aU:almát'al re
méljük, tovább erősödnek 
majd alapszervezetcink. 

- Az épttést és pályafenn
tartási uahszolgálat területé-n 
néhány ;ogos igény mutatko::ik 
mühelybizottság létrehozására. 
- válaszolta Kinczli József. -
Ezeknek tgyekszünk eleget 
tenni. A sásdi és a sellyei 
szaksrervezeti bizottságot vi
&zont megszüntetjük, mert u 
e..,")'szerúsített szolg.1lat beveze
tésével taglétszámuk nagyon 

tói február 10-!g bonyoUt;<ik 
lecsökkent. Sásdi ta�Jalnk a 
dombóvári, Illetve a godisa-le az 1180 bizalmi úJjáválasz- komlói alapszervczethez, a tását. A megválasztandó bl- ll · ,_ ló A S'!'olnoki jármújamt6 ko

csio ·z'..l. lyának a szat.agsz,,rú 
jad:'á ·t végzii szociall�ta bri
gádjai köziU Sipos :Wihály k 
Baoi .Miklós brigádja ,·czl't no 
-80 k=ival. Terjí:l;i Béla 
bri<µdja 71 kocsit javított ki 
az ün:,epi mú,2::1kok ,;oran.. 

dor tetllsrerelő tr.igádja i:s 
mindent �z azért, ho;n- a 
ja\'ltott j.ir:múvek mielőbb cl
hairyják a műhelyt. 

1 • k 8 10 ._ 'é: 1 · i  se ye1en. a szent rincl a bar-
za nua - � .ca esz � csl, ll)etve a harkányfürd61 szakszervezeti akh_,.,,sta, a�k szakszervezeti bizottságolt..'10:z: a KISZ-tagsn_g sorruból k�rul- nyernek átigazolást. nek a nyugd1Jba ment bizal
miak helyére. Február 1-20 
között kerül sor az 55 műhely
és osztfilybizott�ág 275 tiszt
ségruelőjének megválaszlá
s!i,a. A vczetóségválasztó tng
zyúlés.:,ket február 1-25-lg 
tartjak: 28 kis és közc.>es 
Jétszf.mú alapszervezetben. A 
nazy szak..s.z::,rvezeti blzotts.1-
goknál m.írcius 1-15 között 
lesznek a vezetőségválasztó 
killdöttértekezlet�k. Ilyen for
mában 18 sza.1:szerve::eti bi
zottságot választanak újjá a 

A fója.i� szalagon 14 kocsit 
kés·,ítct�!< el. A kocsik rekö
tésében Balogh Andrá.s laka
tos brigádja végez elismertlsre 
méltó munkát. A hege<;-ztóknll 
Ceabai József �-i�f.dJa túnt ki 
a versenyben, de Balogh Sán-

Hos,:?.asan sorolhatn.·'mk mé,,. 
a szebbnél sz ,,bb eredm �nYc
ket e!éró munkaes3patok, dol
gozók nevét, akik mindent 
megtffiz.nek a jobb munkaered
mények kivívá.sf ért. N=i vé
letlen, hogy a szolnoki 1:=i
osztály darabs•..ámoo jaYít "i 
tervét máris klváló minőség
gel túlteljesltctte. 

C eh Zoltán 

Záhonyi és debreceni fiatalok nyertél< a juhi/.,umi 

szellemi vetélkedőt 

- Hogyan segíti elő ezt a 
területi blzottsá;: ? l\Iilycn elő
kt'szilleteket tettek eddig az 
alapszervezeti választásokra ? 

- Részletes iltemternet ké
szltettünk a választások lebo
nyolitásfra - felelte a terüle
ti bizottság titkára - és a 
s=ü!: ... •égessé vált szervezeti 

A debreceni !gaze-.atósá� laazokat a pollt'kal, történelmi, tiáltoztatások végrehajtására, 
t�rülett!n m:í:<ödó 50 KISZ- helytörténeti, vasútüzemi és Ennek alapján ki?sz!ttk el 

pécsi terület, .1. 

Segítik 
az alapHerveket 

alap.szervezet képvhclet.ében munkavédelmi Ismeretekkel alapszer1:ezeteink válas.ztásl 
·100 fiatal gyúlt össze novem- kapcsolatos kérdésekre. 0:- programjukat. A választási Irányelveket, a 
ber 11-én Debrecen állomás nverték a ,,erlegeket és az ér- A pécsi területen �znk.szer- végrehajtandó feladatokat ok-
nagy oktatóte.'"mében, hogy tékes tárgyjutalmakaL vezetünk elnökségének hatá- t6ber 25-én egésznapos titkári 
ünnep,<lye,.-en m<'gemlé!·ezzen B. J. rozata értelmében január IS- értekezleten tárgyalták meg 
a KMP, a KIMSZ és a Kom- ---------------------------1 és ennek alapján megfelelő 
szomol megalakulé\sának 50. ütemben folynak az el6készü-
é\'es évfordulójaról. 

K • · 'f , - tt 
letek. Az tlletékes pártbizott-

Bánszcgi József, a KISZ IVa O egyU 8S ságok és pártalapszervezetek 
Debrecen városi bizotWg.,.nnk mindenütt értékes 1egUséget 
t.ini·a mondott ünn„pi l>"s�é- November 9-én, a Fészek nagvszen'.I szereplésükkel rá- adnak a szakszervezeti válasz-
dct, mnjd a fiatalok irodalmi Klubban átadttik a Kivóló szolgáltak a kitüntetésre. tások elókés::itéséhez fígy is, 
•7.i;1pada adott mi'sort Ezt együttes okleveleket a legjobb 

November 29-én Szabó Antal ho(1Y ú):lbb párttagolmt bfz-
múked\·elő n1Ú\" ��ze�yüttesek· nak meo a s·aks tb kiivette a szel'Ccmi \'Plr' l'<N'i'i 
nek. köztük az Északi Jármú r,jt!tl;.:lr, a Törekvés l\Iü,•clő-

é dó ká 
rri7..zc u:;,n 

'1t-.qzgató,áei dönt,'\j.-. A ,v·•r,i-
;,�.vi'tó Ki mit tud gyú?tes Tó- c'ésl Há: klubjában rendezett �· eo=:

e

n 
t k

m,m va 1· t 
s. -1 l>P jutott kilen� e , ,, •r >11, z r zr e megye anacsa 

1 
. .. ::'il 11 

-óhnnJJi és n cJr ' , e�e- �ekvés népi táncez:,Gtles <ne'- l:iar„ti összejövetelen köszön• egy�tértettek a területi blzott-
ni fiatalok adták a legjobb vá- is. Az ei:yüttes uiS.iai ez évi tötte a kitüntetc.tt együttest. sái választási programjával és 

- A választások elllkészfté
sével kapcsolatban most sok a 
dolguk szak.szervezeti bizottsá
gainknak, akiket területi bi
zottságunk ta�jai közvetlenül 
segítenek e munkában - foly
tatta a területi titkár. - Ki
s-:üln.ek a. decemberi ta(l{/1/Ú
lésre. a.hol a Jelö16 bizottságo
kat tiálasztják majd m!'g. l\fár
is hozzálátta.k a. besz<imolók 
összeállításához. Ennek elsó 

(Foli,tatás a Z. oldalon) 

ARANYLAXODALOM 
SZEGEDEN 

Ritka szép családi On.nepet ült Sárkány Ka.lrnán, nyugdíJns pályaőr. Nápes családja körében aranylakodalmút tarfot,. ta Szegeden, november 17-én. Kálmán bácsi 1914-ben lépett vasúti szoI.c:álatba, mint pályamunkás és 42 éves szolgálat után 1956-ban ment nyugdíjba. 
Kilenc gyermeket nevelt .fel a Sárkány házaspár, akik k� zOl ma heten a MA V do�ozól. Nép� c.saládjukbnn tb unoka Is kö•�'lntlltte az :irnny

lakodalma« Sárkány Kálmánt 
és .feleaégét. 
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Ötren éve történt 
I 

Az olvasóhoz 
Kedves Olvasó! 

Vasutasok voltak . . .  
Most, amikar közeledik az 

év vége, ismét tollat ragad
tunk, hogy Önhöz és mind
azokhoz szóljunk, akik rend
szeresen olvassák, terjesztik 
lapunkat a llfa'1yar Vasutas-t. 
Nem titk.oljµk: szeretnénl-c ha 
19/39-re még többen előfizetnék 
lapunkat. A szakszervezeti 
tisztségviselőket, aktívis1ákat 
ezért aTra kérjük, hogy legye
nek segítségünkre az olvasók 
számának növelésében, újabb 
előfizetők szervezésében. 

Hámán l(ató születésének 

84. évfordulójára 
December 4-én lenne 84 éves a magyar munkásmozgalom, 

közelebbről a vasutas mun.kás.mozgalom mártírja :  Rámán 

Kató. Születése évfordulójára annál is inkább helyénvaló az 
emlékezés, mert csak néhány nap yálaszt el bennün,ket a 
Kommunisták MagyaTországi PáTtja megalakulásának 50, 
évfor<lulójától, amelynek illegális munkájában kiemelkedó 
szerepet vitt Rámán Kató. 

Már fH évszázad telt el a 
Kommunisták MagyaToTSzági 
PtíTt;ának megalakulása óta, 
de a nagy hörderejű töMénel
mi eseménynek máig is akad
nak olyan mozzanatai, ame
lyeknek megfejtése izgalmas 
feladat elé állítja a kutatót. 
Ezek közé sorolhatjuk a párt
alapításban részt vevő vasuta
sok szerepének feltárását is. 

A KMP megalakulása előtt 
a proletárforradalomért harco
ló erők tömörítésére irányuló 
kísérletek közül a Magyarar
azági Szocialisták Filggetlen 
Csoportjának létrejötte volt az 
egyik legjelentősebb. A kor
sza!c..�al foglalkozó történeti 
Irodalom szerint ezt a csopor
tot a „csepeli, erzsébeti., má
tyásföldi munkásokra támasz
kodó" régi baloldali szociálde
mokraták és ellenzéki bizal
miak szervezték. :t-Tév szerint 
négy vezetőt említenek: Som
ló Dezsőt, az ismert baloldali 
szociáldemokratát, Rajczi Re
zsót, Sikorszkv Lajost és Ő!zt
reicher Sándort, a csepeli 
fegyvergyári bizalmit. 

Ki volt Rajczi és 5ikorszky ? 

RaJczi Rezsó 

Történelmi irodalmunk adós 
a személyükre vonatkozó felvi
lágosítással. A kortárs Hevesi 
Gyula „Egy mérnök a farrada
lomban" című, 1959-ben meg
jelent vis.s.zaemlékezésében 
olvassuk: ,,Rajczira én homá
lyosan emlékszem, talán a 
Gyárközi Bizottság-bál és ha 
nem tévedek. az Egyesült Izz.ó 
munkása volt." 

Rajczi Rezsó nevével az 
1920-as nekrológokban talál
koztam először. Kommunista 
volt. A Tanácsköztársaság le
verése utdn a gyújtőfogházba 
hurcolták. 33 éves karában, 
1920. január 22-én, a Szent Ist
ván Kórházban fejezte be éle
tét. Nem munkásbizalmi vo!Jt, 
hanem MAV-titkár, nem az 
Egyesült Izzóban dolgozott, ha
nem a MA V Igaz�tóságon. 

A Tanácsköztársaság va._
utas vezetői között nem talál
koztam a nevével. De akkor 
tnég élt Fazeka.s J6zsef, a kom
munista vasutas veterán, alti 
hitelesítette a nekrológot. Raj
czi neve felkerült a vasutas 
mártírok tablóiára a Közleke
dési és hírközlési dolgozók 
a magyarorszáqi munkásmoz
galomban" címtl kiállításon, 
amelyet pártunk IX. kongresz
s,:usának tiszteletére rendez
tünk a Közlekedési Múzeum
ban. Rajczl életútja azonban 
még mindig ismeretlen volt. 

Az évfordulóra készülve -
e véletlen szerencse jóvoltából 
- értesültem arról. hogy özve
,n,e él. Meglepő és kedvez.ö 
fordulat, hiszen Fazekas em
lékezete szerint Rajczi nőtlen 
Volt. 

Társadalmi Múzeum 

Rajczi Rezsóné elmondta, 
hogy 1913-1914-ben gyakran 
járt az Eötvös utcai TáTsadal
mi Múzeumba - a baloldali 
értelmiségiek és fiatalok ked

velt találkozóhelyére -, ahol 
rendkívül érdekes előadásokat 
hallgatott. Egy vöröses szakál
lú, lelkes fia ta !ember tartotta 
azokat. Rajczl Rezsó volt. Meg
ismerkedtek, 1914 szeptembe
rében clsszeházasodtak. 

- Miről szóltak az előadá
sok? - kérdeztem. 

- Az antialkoholizmttsról. a 
nemzetközi segédnyelvTól és a 

természetes táplálkozásról -
válasz.olta. 

Antialkoholizmus ! Eszperan
tó! Itt a kulcs, amellyel az 
élet által gondosan elzárt ti
tok zárját fe!nyithatjuk. 

Lehetőség. Az igazi kutató
munka csak ezután kezdődik. 
A kutató izgatottan átlapozza 

szóval 1917-ben indított orszá
gos ant.imllitarista mozgalmat. 
fgy került kapcsolatba a MÁV
titkár Csepel, Erzsébet és Má
tyásföld hadiüzemi munkásai
val. 

a Társadalmi Múzeum 1913- Migismerkedtek Kun Bélával 
1918 közötti évkönyveit. Sem
mit sem talál . . .  Letörli a port 
az antialkoholisták folyóiratá
ról, amely talán évtizedek óta 
áll háborítatlanul az Országos 
Széchényi Könyvtá'r egyik kül
ső raktárában. Érdemes volt. 
A rejtély megoldódott. 

Csakhamar kiderült, hogy 
a „jiigget!enek" négy ismert 
vezetője közút kettő vasutas 
hivatalnok. Rajczit baráti és 
munkatársi kapcsolatok fűzték 
fiatal tanítványához, Sikorsz
ky Lajos MA V-irodakezelőhöz. 

Vasutas családból szárma-
zott. 1909-ben a Kolozsvári Tu-

A Magyarországi Szocialis-
ták Független Csoportjának 

do1ruínyegyetemen befejezte szervezésével kapcsolatos megjogi tanulmányait. A debreceni beszéléseket Rajczi Buda.fold MA V üzletvezetőség dolgozója út 81. sz. alatti lakásán tartotlett. Mint a magyar progresz- ták. November 15-re alaltuló szió lelkes aktivistája kapcso- gyűlést hirdettek, ,,Minden 
lódott be a cívisváros társadal- proletárhoz!" címmel kiált
mi életébe. Előadásokat tar- ványt adtak ki és elhatározták, tobt a Szabad Iskolán, szervez- hogy Rajczi szerkesztésében 
te az antialkoholistákat és az megindítják a Vörös Lobogó 
eszperantó kicsiny, de lelkes című lapot. 
táborát. 1913-ban a berni A csoport külön tevékenysé
nemzetlcözi eszperantó világ- ge azonban napokon belül vé
konvresszuson az Eszperantis- get ért. Vezetői megismerked
ta Absztinensek Nemzetközi tek az időközben hazatért Kun 
ligájának vezetőségébe válasz- Bélával s bekapcso1ódtak a 
tották. . 1913-ban E•uda�e Kommunisták Magyarországi 
helyeztek, a MA V Igazgatósag Pártjának megszervezésébe. 
F: IV. (sz�lljtmányozási � Ro.jczi és Sikornky az új párt 
v1sszkereseti ügyek) Sza.kosztá- · vezetó'.]árdájához tartoztak. 
lyába. Mint az antialkoholisták Rajczi Rezsó ta<?ia lett a KMP 
egyik vezetője, Somló Dezső- második (illegá.Íis) Központi 
vel együtt irányította az „Al- Bizottságának. 
koholmentes leszerelésért" jel- Gada.nec,; Béla 

Veterántalálkozó a Vasúti Főosztályon 
A Vasúti Főosztály KISZ

bizottsága a szakszervezeti bi
zottsággal közösen veterán ta
lállrozót ,rendezett november 
25-én a KMP megaJ.aJrulásá
nak 50. évfordulója alkallmá
ból. A talál:kozón a KISZ-fia
taLok nevében Bánhidi Anta.l, 
a főosztály KISZ-bizottságá
nak titkára kedves szava.kka.l 
koozöntötte a veteránokat, 

majd részletesen méltatta har
cos helytállásukat az ősziró
zsás forradalomban, a Tanács
köztársaság védelmében, s ké
sőbb a Horthy-fasizmus évei
ben. 

Az üdvözlés után ajándék
kal kedveskedtek a veteránok
nak és fehér asztalruí.1 látták 
vendégül őket. 1 , 

Bánhidi Antal, a KISZ-blzot1ság titkára köszönti a veteri
nokat. 

(Laczk6 Ddfk6 felvéiele) 

Nyugdíjasok köszontése 
a MÁV kórházban 

A Magyar Vasutas, mint is
meretes, ha„onta kétszer je
lenik meg. tvi előfizetési díja 
9,60 Ft. A lapot a Népszava 
Lapkiadó - a többi szakszer
vezeti laphoz hasonlóan - eló
f izetés ben terjeszti. A szak
szervezeti bizottságok sajtófe
lelősei lehetőteg egész évre, 
ha ez nehézséget okoz, félévre 
szedjék össze és fizessék be 

az előfizetési díjat. Ezzel sok 
fel<!sleges adminisztrációtól 
mentesítik a l;iadót. Arra is 
szeretnénk fell,tvnt a figyel
met, hogy az előfizetési díjból 
20 százalék kezelési költség cí
mén a szakszervezeti bizottság 
sajtófelelósét illeti meg. Még 
Vl'.!amit: amikor a sajtófeleló
sök a Népszava LapkiadÓ11ale 
befizetik az előfizetési díjakat, 
pontosan közöljék azt is, hogy 
milyen címre kérilc az újságot. 
A kiadótól kapott tájékoztatás 
szerint ugyanis (11/akran elő
fordul, hogy o: megrendelők 
hiányos címet tüntetnek fel, 
s ezáltal megnehezítik a posta 
munkáját. 

Kedves Olvasó! Az év utol
só hónapjában keresse fel bi
zalmiját, vagy a szakszervezeti 
bizottság sajtófelelósét és fi
zessen elő 1969-Te is a Magyar 
Vasutasra, az őn lapjára, 
o:mely nélkülözhetetlen segít
séget ad a= ismeretek bővíté
séhez, o: szakszervezeti szerve
ző, nevelő, agitációs és propa
ganda munkához. Eligazít az 
érde1cvédelemmel kapcsolatos 
kérdésekben, rendszeresen 
tájékoztat a vasúti munkában 
elért eredményekről. Mindeze
ken túl figyelemmel kísérjük 
o: vo:sut.a.sok éTdeklódését és le
hetőségeinkhez mérten igyek
szünk kielégíteni. 

Az előfizetók szervezésében 
a szakszervezeti akt{visták 
mellett számítunk a szocialis
ia brigádok &egítségére i&. 

A szerkesztóség 

F E L H Í VÁ S I  

A Tanáesködársaság klklál
táBának 60. évfordulójával a 
Jubileumhoz méltóan szeret
nénk lapunkban foglalkozni. 
Cikksorozai közléséi tervez
zük január 1-tól, fol7ama
tosan, minden számban. Is
mertetni kívánjuk azoknak a 
va.suiasoknak a levéken7sé
gét, akik 50 évvel ezelőtt Je
lentós szerepei JátszoUak a 
Magyar Tanáesköziársaság 
kikiáUását �előző hetekben, 
hónapokban, majd később a 
fiatal proleiár állam védelmé
lH:n. 

1884. december 4-én született a Heves megyei Kompolt 
községben. 1Mesapja vasúti pályaőr volt. Rámán Kató k� 
rán megismerte a kenyérkeresés gondjait. 1908. november 1� 
én, amikor pénztárkexelőnel, alkalmazták a hatvani állomá� 
son, már nem élt az édesapja, s reá hárult testvérei eltariá
sának gondja. 

Rövid idő alatt, Jó! képzett, lelkiismeretesen dolaoz6 
vasutas l.ett. Munkatársai becsülték szaktudásáért, szerették 
önzetlenségéért, szerénységéért. önérzete, osztálytudata ha
mar kifejlődött. A háború gyúlölete, az emberek iránt.i sze
retete és békevágya vitte a munkásmozgalomba. Ahogy elér
tek hazán.kba a Nagy Októberi Szocialista Forradalom dia
dalmas eszméi. úgy vált Rámán Kató a munkásmozgalom t� 
vékeny harcosává. 

1918-ban helyezték a Nyugati pályaudvarra. Mint klváld 
szónok és lelkes agitátor, tevékenyen részt vett az 1918. jú, 
n-iusi általános sztrájk előkészítésében és irányításában. A.a 
elsők között lépett 1918 őszén a Ko,;nmunisták Magyarországi 
Pártjába, amelynek haláláig hűséges, megíngathatatlan har
cosa 1714radt. 

K özvetlen hangú, mély meggyőződéstől fűtött beszédei ha
mar népszerűvé, ismertté tették a vasutasok között. A2 

1919-es tanácsválasztások idején munkatársainak bizalmából 
került a budapesti IX. kerületi munkás- és katonatanácsba. 

A Tar.ács.köztársaság bukása után fegyelmi bíróság elé 
állították. Rámán Kató a fegyelmi tárgyaláson éppúgy, mint 
ké.'!Öbb a statáriális bíróság előtt, bátran jelentette ki :  
„Meggyőződéses kommunista vagyok . . .  nevelésem lwzta 
1714gával, hogy hajlottam a szocialista, illetve kommunista 
tanok felé . • .  módomban állott a szegénységet és a nyomort 
látni, , így érlelődött mea bennem lassanként a 111.egayózó
dés, hogy a kommunista elvek a legszebbek és csak azok bol· 
dogítjá.k igazán az emberiséget". 

A Horthy-rendszer nyomozói, rendórhatósága.i is „fel
ismerték" a Tanácsköztársaság idején végzett munkájának 
jelentőségét. Hosszú időre a toloncházba, a Markó utcába 
a Gyújtó-fogházba került. 

A MA V több mint 10 éves szolgálat után minden nyug
díjigény nélkül elbocsátotta. Szabadulása után mint varró
nő, majd a Ruggyantaáru Gyárban dolgozott. Hamarosan a 
Vegyipari Munkások Szakszervezetének titkára lett. Nem 
sokáig. Peyerék hamar szabadulni igyekeztek az ilyen „ve
szélyes" kommunistától. 
• 1925-ben számos kommuni$tával együtt letartóztatták. 
1926 nyarán került a Horthy-vérbíróság elé. A főtárgyalá
son az utolsó szó jogán elmondott szavaiból idézünk: 

.,Munkásasszonysorsom betetőzésének érzem és tudom, 
Mgy ts vádlottak padján szemben állok ezzel az egész rend
szerrel, amel11 a prol-etársá.got állati él-etTe kényszeríti, a 
innen kérdem proletáT Mtestvéreimet: meddig várnak és 
tűrnek még?" 

A beszéd kö2lben az elnök háromszor a csengóhöz nyúlt. 
S amikor hangosan �rázta, Hámán Kató ezekkel a 

szavakkal fejezte be megrendítő beszédét: 
,,A vádlottak padjáról fordulok hozzátok, Magyarország 

dolgozó asszonyai ! Ha nem akarjátok, hogy gyermekeitek 
a kapitalista rabságban tönkremenjenek, gyertek velünk 
harcoljatok velünk, a kommunista párttal Abban a bizto; 
tudatban várom és fogadom ítéletüket, hogy nem hiába 
kÜ?.<löttünk. Eljen a Kommunisták Magya.rországi Pártja! 
Eljen a proletárdiktatúra!" 

A vésztörvényszék hírhedt Szemá'k-tanácsa két év és 
négy hónapi fogházra ítélte. Kiszabadulása után tovább foly
tatta illegális munkáját. 1929-ben Vácott. Lőwy Sándor te
meté<;én ismét „J.fogt.:ík --s börtönbe került. 

�vek során még tízszer ism�tlődik me<? .S-letébe-n a le
tartóztatás. Egyre kegyetlenebbül gyötörték, kínozták. 
Utoliára Baku László személyesen .,fo'!lalkozott" vele : ösz
szezúzta máját, vesé;ét. Kórházba került, de még ott sem 
haeytáJc nyngodni. Már haJdoklott, de a detektív· mé� ott 
ült a srobában. Utolsó s21\vaiva1 ó utasította ki, hogy le<!alább 
�7'11-indon halhasson meg. 

M 
é"t nem_ �olt 52 éves, amikor 1!l3fl. augus.ztu� 31 -én, 
meggyotört szervezettel a kórházi á!!yon meghalt. 

KérJilk mindasokat, akik az J -----------------------
50 évvel ezelőtti esemén7ek• 
ról írásos dokumeniumokkal, 
korabeli újságokkal - Ma• 
gyar Vasuias, Vörös 'OJsig, 
stb. - totókkal rendelkeznek, 
Juttassák el 12:erkesztóségiink
böz. A tervezett cikk.sorozatok 

Az alapszervezetek további 
erősödését ígérik a választások 

U 
1Degírásához szerkesztőségünk- z nnepélyes búcsúztatót ren- mások fellépéséhez. A kelle- nek nagy segitségei nJ>úJtaná- (Fo ytatás az 1. oldalTól) munkát, foglalkozik a problé

mákkal, melyek az utóbbi két 
évben csoportját foglalkoztat
ták. 

deztek november 27-én a MA V mes hangul tú dél tán emlé-
K . h. .d . dí 'b 

a u nak ezek a dokumentumok. lépéseként a vezetóségl µgok or az 1 en nyug J a ment kével búcsúztak régi munka- Cím: Mauar Vasntas Szer- külön-külön elkészítik a redolgozói részére. A 27 nyugdí- társaiktól a MAV Kórház kesztősége, Budapest VI. ker. 
jast, közöttük dr. Katona Ti- nyugdíjasai. Benczúr ntca u. 

szortjukra vonatkozó értéke-
bor, igazgatóhelyettes főorvost lé.st és számot vetnek a jövő 
és Kerekes Jánosné, rendeló- ,-------------------------- 1  feladatival is. Ezek az értéke-
intézeti főnővért, Merényi Jó- lések lesznek az alapjai a ve-

Felhívás a szolgálati 
vezetőkhöz 

isefnét, a Jávor utcai részleg J b•l • b �1 k• ll 
zetóségek kollektív beszámoló-

osztálybizotts.1gi titkárát a U 1 CUffil e yeg Iá ítáS jának. Rendkívül fontos o: bi- A korábban bevált gyakor-
kórház dolgozói nevében dr. za!mi csoportértekezletek meg- latnak megfelelően a pécsi te-
Kovács Sándor, a szakszerveze- a debreceni 1· ármÜJ. avítóban felelő előkészítése is. A sablon, rületi bizottság az igazgató-

ti bizottság titkára köszöntötte, a formalitások elkerülése vé- ság vezetőjével közösen fel-

majd Sumiczey Rezsó, igaz.ga- A hármas jubileunú évfor-
gett nem ragaszkodunk ahhoz, hívással fordult valamennyi 

tóhelyettes, a pártszervezet duló tiszteletére 36 tablóból 
dezésében Tóth Gyula, Szaba- hogy a bizalmiak szó szerint szolgálati hely vezetőjéhez, fel

csúcstitkára méltatta a nyug- dos Mátyás, Tóth Lajos, Ba- előre leírják mondanivalóju- kérve őket a szakszervezeti vá
dfjba vonult dolgozók sokéves, álló bélyegkiállítást rendezett logh Ferenc és Kiss Kálmán kat. Kötetlenebb lesz a beszél- lasztások segítésére, a techni

áldozatkész munkásságát. Dr. 
az üzem művelődési otthoná- bélyeggyűjtők tűntek ki társa- getés, élénkebb a vita, ha a kai feltételek biztosítására. 

Vajda György igazgató aján- ban a debreceni járműjavító dalmi munkájukkal. bizalmi feljegyzései és emléke- - Ezúton is szeretném fel• 
dé'·tárgyakat adott át emlékül ké.t bélyeggyűjtő köre. A kiál- V. l. zete alapján értékeli a végzett hívni alapszervezeteink figyel-
a 27 nyugdíjasnak. 

lított tablókat szakértő zsilri ,---------------------------. mét a „befelé foTdulás" veszé-
értékelte. Az első helyezést lyére. A választások idején is 

Délután magyarnóta m,l�or Kiss Kálmán, munkásmozgal- · ,  sokoldalú munkát kell végez-
is köszöntötte a nyugdíjasokat mi tárgyú bélyegekből össze- Díjkiosztás a MAY Nyugdíj Hivatalban nünk. hiszen azzal egyidóben 
és a kórház aktív dolgozóit. a állított tablója nyerte el, a má- kezdjük a jövő évi tervek vég-
betegeket is, akik zsúfolásig soruk helyre Horváth Tibor, Mint arról már hírt adtunk, meth Istvá.-nM adta a legtar- rehajtását. akkor kerül sor az 
megtöltötték az ezúttal sz!n- űrhajós tablóját, a hannadikra a MAV Nyugdij Hivatal társa- talmasabb választ. Megérde- új kollektív szerződés mei;itár• 
házteremmé átrendezett elő- Balogh Ferenc lengyel bélyeg- dalmi szervei a hármas jubl- melte a dolgozók ünneplését, gyalás.ára, a szolgálati helyek, 
csarnokot. A szép muzsikát gyűjteményét és Tóth T.A.jos leumi évforduló alkalmából amikor Csörgő Pál osztálybi- szo •ar t b . "d k • tt 
K 

�k 
Gáb J • f és • 1 állatvilág gyűjteményét sorol• kétfordulós pályázatot hirdet- zottsági titkártól átvette az el- �unk

c
á,.á,

s 
k
a 

énté
g
ka 1°ésé

vegze
Bí oz„ or ozse nep ták. A helyezést elért bélyeg- tek h' tal d 1 ozó 

1 na r e re. • 
zenekara szolgáltatta a rádió- a iva O g i körében. só díjat. Szép pályamunkát zunk abban, hogy teTVszerll 

b6l és a televízióból jól ismert, z
gy
etiú

jt
ób5

k
1'z

e
o
t
tts

a
á
z
g

üza
. 

eK
m

ISsZ
za

b
k1�zo

ze
trvtsá

e- A
h1·zva

e
ta
lsól" n

fioordv�
be
ó r

leza7-
j
l
lo

u�
t,
nnsepa- készített a második díjas Ma- munkával aktivistáink lelkes 

• • • �... musich Ta-má.! és a harmadik táboTa ezúttal i& -megold1a fel-
népszerű énekesek, így Boros ga és a mtlvelódési otthon ve- ségén vették lt jutalmukat a helyezett Liszka Márta is. adatcit _ me>ndotta befejezé-
Jo!án, Zal.a Tóth Erzsébet, zetösége tArgyjutaJomban ré- legjobb pályamunkák készítői. sül Kinczli József. 
Kvrei Eva, Szalai Lcí1zl6 és Sze6ítette. A kiállítás µiegren_: A telte� �ekre d-r. N� Dr. Gál o7öl'ff Lörincz J� 
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A vasutak jelene és jövője Irányvonatok az ország minden 1·észébe 
Tudósítás Tatabánya-Felsóról 

Példamutató térkö1őr 

A Hámán Kató Vontatási 
Főnökség gőzmozdony- és 
motorvezetői hosszú évek óta 
továbbítják a különböző vo
natokat a budapest-nyíregy
házi vonalon és mindig nyu
godtan közelednek a Kis
micske és Újfehértó közötti, 
128-as őrhelyhez, ahol Lovass 
Sándor, a MA V Debreceni 
Déli Pályafenntartási Főnök
ség VII. pályamesteri szaka
szának dolgozója teljesít szol
gálatot. A térközjelzőt ez 
elójelzóvel együtt mindig uta
sításszerúen kezeli és kivilá
gítja, időben kint van a téren 
és katonás tisztelgéssel jelzi, 
hogy nyugodtan közlekedhe
tünk. 

EGYBE GYAKRABBAN 
hallunk olyan megnyilatkozá
sokat, melyek világszerte a 
\'aSUtak megszüntetését han
goztatják és a gépkocsi, il
letve a repülőgép mind na
gyobb szerepét emlegetik. 
Ezért érdekes és tanulságos a 
világ vasútjainak problémájá
val foglalkozni. 

A vasút története az elmúlt 
csaknem 150 esztendőben ál
landó fejlődést mutat. Össze
hasonlítva azokat a körülmé
nyeket, amelyek mellett nap
jainkban a „Mistral" vagy 
,.Rheingold" elnevezésű, mo
dem európai expresszvona
tokkal, vagy a japán „ Tokai
do" vasúton utazni lehet, a 
vasutak hőskorának utazási 
feltételeivel, óriási fejlődést 
állapíthatunk meg. Elég ha 
arra gondolunk, hogy az 1820-
11.1 évek utasai a lovas posta
kocsi külse;étől alig eltérő 
fűtetlen vagonokban, meleg
vizes palackokkal védekezve 
1 hideg ellen, 20-30 km-es 
óránkénti sebességgel ;uthat
tak csak el utazási céljaik 
oégpont;ához. 

A vasút műszaki és gazda
sági fejlődése - amíg mono
polhelyzettel rendelkezett a 
szárazföldi közlekedésben -
lasru volt Az autónak és a 
repülőgépnek - mint szállí
tóeszköznek - a megjelenése, 
valamint gyors fejlődése azon
ban megváltoztatta a vasút 
helyzetét is. Mivel el vesztette 
egyeduralmát, műszaJ..'i fej
lesztésének meggyorsítására 
kényszerült. Az utóbbi 20 év 
alatt elért eredménvek jobban 
megváltoztatták a vasút ar-u
latát, mint létrejöttének pil• 
lanatát6I a második világhá
ború időszakáig végbeme11t 
feílődés eg,fattt:éve. A haladás 
azonban még gyorsabb tempót 
követeL 

A konkurrens szállító esz
közök műszakilag egyre gyor
sabban tökéletesednek és al
kalmazkodnak a mod;rn tár
sadalom lzléséhez. Az életszín
vonal általános emelkedése a 
társadalom növekvő követel
mé:iyei, különösen az utazási 
sebességet, a biztonságot és a 
kényelmet igénylik, Ezért olyan vélemény alakult ki 
hogy a vasútnak a szállí� 
�ás fajtái mellett nincs jövőie, , Az általánosan elterjedt 
ál_l�pont azonban az, hogy a 
íöt,o gazdaságában a leqfonto-14b� szerepet még sokdig a �asut for,ja ;átszani. E szerep betöltésére azonban nem elég 8' állandó, egyenletes fejlődés,_ hanem forradalmi átalalrulasra van szükség. 

A VASOTJ SZEM2LYSZ,\LLITASNÁL elsősorban arra IZ alapveto kérdésre várunk választ.: hogy az igény csökken, no vagy eltűnőben van? SoJtan úgy vélik, hogy az életszinvonaJ állandó emelkedése -, A1;1ely lehetővé teszi egyre, szelesebb társadalmi réteg 
�ra a gépkocsi szolgálta
kiü 

!�énybevételét -, lassan 
tok 

ntt a személyszállító vona
A 

at., Ilyen irányzat van az 
�nka! Egyesült Allamok
k 

ahol - noha a közuta
foon csaknem megoldhatatlan 
0 ?1

ml problémák jelentkez-
� 
� -, a lakosság eavre 7ce. 

4
etbé 1'eazi igénybe a vasutat. 

IÍj �
tak ezért, felismerve az 

� zaki megoldások je
lZ 

ségé�, kénytelenek mind 
111

,Jl6varosi közlekedésben ,o:i II távolságtban 200, sót 
lc4l 

�.m/óra sebessépű járatok-OBSzekötni a sűrűn lakott ltnlletek nagyvárosait. 
ltt

Európában mii& a helyZet. 
� 

a motorizáció foka még .:; olyan magas, mint az 
Utalt �

llamokban, Az autó
Az azonban megnőtt. 
�lak egyre szélesebbek de !lá

b 
d�ágábbak és mindin

lato 
b zsutoltak Is. A tapaszta

� Ugyanis azt mutatják, 
DOv

ek 
az autóutak számának 

lebnm 
edé.,e ellenére a köve-

11)'el 
Yeket - sebesség, ké

lleh 
em, biztonság _ egyre 

'8 �
b blztoeltant a város 

� �l'OIII forgalomban, de 
lllombavárcskllzt távolsági for
lllénak n Is. Az autóutak szá
\JQlan IYaral>OdásávaJ ara-a for&a1m1 nehézséaek 

1. 

is napról-napra nőnek. A 
közúti hálózat fejlesztése 
olyan összegeket Igényel, hogy 
az több európai ors�ban a 
költségvetés egyensúlyát fe
nyegeti. 

NAPJAINKBAN AZ EM-
BEREK különösen igényesek, 
A turistautakon kívül minden 
utazást ldőyeszteségnek, fá
radtságnak es veszélynek te
kintenek. Az utas tehát olyan 
szállítóeszközt akar igénybe
venni, amely gyors, kényel
mes és biztonságos. Ilyen kö
rülmények között kijelent
hetjük : ha vasút nem lenne, 
azt fel kellene találni. A vas
útnak ugyanakkor olyan iké
nyelmet kell nyújtania az uta
zóközönség számára, amelye
ket az autó nem adhat. 

A vasúti utazáshoz fűződő 
követelmények a következők : 

- nagy utazási sebesség 
nemcsak fóútvona!akon és kü
lönleges vonatokon, hanem 
más útvonalakon és kis távol
ságon is; 

- 1141111 kényelem nemcsak 
a jármilvekben, hanem min
denben, ami az utazáshoz 
hozzátartozik; 

- olyan előnyök, hofJV az 
utas széleskörű lehetőségek 
közül állíthassa össze útiter
vét és azt kedve szerint vál
toztathassa. 

Ilyen feltételek biztosítása 
esetén a vasút és a gépkocsi
közlekedés nem versenytársak 
a közlekedésben, hanem egy
más kiegészítői. Ez a kijelen
tés egymagában is forradalmat 
jelent. 

Ha a légiforgalmat tekint
jük, az a vasúti szállítás.�al 
ellentétben kis teljesítményű, 
de előnye nagy sebessége és 
nagy hatósugara, A légi út
vonalak és repülőterek azon
ban túlterheltek, !gy a légi 
utc.sok száma viszonylag cse
kély és nem befolyásolja lé
nyegesen a vasút szi:sn�yfor
galmát. 

földi közlekedésben a csőve
zetékes szállítás és a gépko
csi, a transzkontinentális for
galomban pedig a légiközleke
dés, valamint az óriáshajó 
kerül előtérbe, 

A vasút tehát az áruszálli
tás területén is kényszerül 
műszaki fejlesztésének meg-
1111orsítására, ami már el l.s 
kezdődött. Forradalmi válto
zást jelent az elavult és gaz
daságtalan gőzvontatás felvál
tása a villamos- és Diesel
vontatással, valamint a négy
tengelyes nagyraksúlyú kocsik 
tömeges alkalmazása. Forra
dalmi változás például az, 
hogy a szovjet vasutakon a 
vontatési teljesitmények mint
egy 950/o-át villamos- és 
Diesel-vontlltással bonyolít
ják le, A brit vasutak villa
mosításának az eredményei
vel kapcsolatban is megálla
pították, hogy a villamosítás 
1970-ben legalább évi 120/o-os 
tókehozamot fog jövedelmezni, 

A szovjet vasutak kocs!park
jának több mint !12%-a négy
tengelyű kocsikból áll, és az 
ipar ma már 6 tengelyíí, 95 
tonnás teherbírású kocsikat is 
oyá.rt. Az 1970-es és 80-as 
évek járműveinek pedig már 
úgy kell megalkotva lenniök, 
hogy azok - mind a sebessé
get, mind a teljesítőképességet 
illetóen - messze felülmúl
ják a manapság használta
kat. 

EGYRE GYO"!SABB tJTm 1-
BEN épülnek át a rnsúti pá-
1:·ák olyanná, ame!J·ek alkal
masak a nagyobb tengely
nyomású járművek, több ezer 
tonnás, nacysebességú teher
vonato'< közlekedtetésére, Vi
lágszerte folut,itják a n1/Ílt 
von�lak és állomások önmű
ködő t: r1:ö:::,iztosít6 berende
zésekkel való ellá!ását, to
vábbfejlcs::tík ez automatizá
lás és a kibcrnetf~álC:s eddigi 
eredményeit, A gépi:sített ra
kodásra berendezett körzeti 
pályaudvarok kiala11!tRsa,, a 
ki•forgalmú va•útvona!ak for
galmiina.1< kö;',útra ,tel'e!ése, az 
expressz tehervomltok beve?e
tése, a konténer sz.iJl!tás ál
taláno� elterjedése, majd a 
közeljövőben önműködő kap
csolóberendezések alkalmazá
sa, mind e�y-egy lépés a vasút 
újjászületéséhez. 

Holló Lajos, 
1. szakosztfüy vezetőhelyettese 

(Folytatjuk). 

Tatabánya-Felső állomást 
íüstölgő gyárkéménye.1<, óriási 
kőfejtő veszi körül. A vonatok 
szénnel, cementtel, alumí
niummal, karbidclal, kővel, sa
lakkal és mésszel megrakva 
induLnak innen az ország kü
lönböző tájai felé. Az irány
vonatok ma már az induló 
szerelvények 70-80 százalékát 
képezik. Közel félezer ember 
dolgozik itt. hogy elszállitsák 
Tatabá!Jlya kincseit. 

- Nehéz a munkánk ezen a 
rossz földrajzi fekvésű állomá
son - mondja Tolnai József 
állomásfőnök -. Különösen a 
munkaerőhiány o1coz állandó 
g(lndot. A város üzemeiben a 
bányákban ugyanis lényegesen 
magarobb bé-rt fizetnek nem
csak a szakmunkásoknak, ha
nem a segédmunkásoknak is. 
A bányákban, vagy a mész

reméljük 1969-ben nálunk is 
elkezdik egy háromemeletes 
szociális épület munkálatait. 

A szakszervezeti bizottság 
Tatabánya-Felső állomáson 
Jól együttműködik a szolgálati 
vezetőkkel. Munkájukról az a 
vélemény alakult ki az állo
máson, hogy megfelelően kép
viselik a dolgozók érdekeit. 

Tatabánya-Felsőn vannak 
még megvalósítandó felada
taik. Lakást kell biztosítani az 
új, megbízható vasutasoknak. 
A régi 30-40 lakásos MA V 
kolónián ma már csak nyugdí
jas vasutasok élnek. Új laká
sok kellenének, hiszen csupán 
ebben az évben 110 ember -
az állomás dolgozóinak 1/4 ré
sze - hagyta ott a vasutat. 

(moW) 

Bizony, nem egy forgalmis
ta és térközór példát vehetne 
Lovass Sándorról, főként azok, 
akik csak az utolsó pillanat,.. 
ban ugranak ki szolgálati he
lylségükből, hogy fogadják a 
vonatot . . .  

műnél 2000-3000 forL,tot Is 1------------------------
megkeres egy csillés. Hiába 
csaljuk el Szabolcsból, Hajdú
Biharból az embereket itt ösz.. 
szeakadnak valamelyik komá
jukkal és már kérik Is a mun
kakönyvüket. A bányának 
(111önyörii, modern munkás
szá11ója van. Ezt nem is lehet 
eg11 napon említeni a mi lak
tanyáinkkal. Ezenkívül a vá
rosban már minden munkahe
lyen bevezették a szabad 
szombatot. A vasúti munka itt 
ma ls komoly áldozatvállalás
sal jár. 

Am az állomás dolgozói a 
sok gond és nehé:zs.tg ellenére 
élüzem szinten teljesítik fel
adataikat. 1968 szeptemberéig 
félmillió tonná1,'<ll több árut 
szállítottak, mint az előző év 
hasonló időszakában. Pedig a 
szabad szombatok itt Is aka
dályozzák az egyenletes szállí
tást. Most azon fáradoznak. 
hogy áthidalják ezt a hétvégi 
pangást, hogy ne kelljen a 
drágább külföldi kocsikat 
igénybe venni. 

- Az utóbbi években a S7Je
mélyforgalom is megnőtt az 
állomáson - folytatja az állo
másfőnök. - Bár nem tartot
furi'k még utássúmlálást, de 
bizonyos, hogy naponta 
10 000-15 OOO ember Is meg
fordul felsőn, Az állomás előt
ti téTról 35 távolság! autóbusz
járat indul. A felvételi épüle
tet ez a hihetetlen for(1111.om 
alaposan kinőtte. Egy-egy zá
por, havazás idején már nem 
fémek el az utasok a váróte
remben. Kint áznak-fáznak az 
ereszek alatt. Ha a tervezett 
beruházások megvalósulnak, 

MEGJEGYEZZÜK 

Nem lehetne udvariasabban?  
Sok szó_ es� �apjaink�an az udvariasságról, türelernr61, 

az egymás 1ránt1 t1Szteletrol és megbecsülésről Ez érthető Is 
hiszen az új gazdaságirányítási rendszer bevezetése nemcsak 
gazdasági életünk átalakulását, hanem egy műveltebb ta
pintatosabb, a korszerűhöz rugalmasabban igazodni 'tudó 
embertípus kialakulását Is Igényli. 

Ezért várjuk el joggal a kölcsönös etikettszabályok be
tartását az üzletek pultjainál, a hivatalokban és egyéb szer
v�k iro_dálba°:: Sőt, az „országuta�, a vasút morál;a is meg
követeli az elozékeny, onzetlen, kteU11ensúlyozott jellemet. 

Cáfolhatatlan negatívumok persze sajr.os még előfor
dulnak. Az igaz, hogy nem általánosak, rle éppen ezért kell 
szólni róluk, hiszen a hibák feltárása, megb(rálása mind
annyiunk joga_ és kötelessége. A kirívó, nemtetsző példák 
helyes megvilagításával lehet legjobban tudatosítani a tár
sadalom alkotta normák szabályait. 

Ezért tekinti kötelességének e sorok !rója !s egy olyan 
esetről szólni, amelytct egy jegyvizs-gáló erősen kifogásolni
való viselkedése okozott, méltán keltve vele bosszankodó 
ingerültséget a Vámos1711örk-Gyön(111ÖS között közlekedő sze
mélyvonat utasaiban. 

. Október 29-én, a kora reggeli órákban a szerelvény -
zsuíolya m1;mkába . Igyekvő emberekkel - elindult Gyöngyös 
állomas fele. Az éJszaka után még álomtól mámoros embe
relc békésen szunyókáltak a kocsikban. Néhány perc múlva 
aZ?n?an a szerelvéf'!Y első szakaszában utazók munkakezdés 
elotti �endes perceit egy nem éppen kedvesnek mondható 
hang torte darabokra. A .,jó reugelt kívánok kérem a jeave
ket kezelésre!" - felszólítás helyett a köv�tkezóket hallot
tuk: 

- Szedjék elő már a jeg')eket, meddig várjak/ Sohasem 
tanulnak , már meg utaznt! Na1711ságos asszonyom. magára t, 
vonatkozik/ . . •  

:E:s ez a frivol, inzultáló hangnem - különb jelzőkkel Is 
t?Y.arapodva - folytatódott mindaddig, amíg az utolsó meg
dobbent utas Is eleget nem tett természetes köt�lességének. 
Csak abban nem voltunk biztosak, hogy ez az éjszakai álom 
folytatása-e, avagy élő valóság, Sajnos. valóság volt. 

Mint kid�rül� Kodilla Ferenc jegyvizsgáló - megfeled
kezv�. a szolg�Jab komolyságról - kezelte ily agressziós ten
denciaval a Jegyeket, szerezve vele sok kel!emetlen percet 
munkába induló embertársainak. Kaszala S4ndor 

A REPOLOG2P FEJL0D€
SE sem teszi tehát a vasutat 
feleslegessé, de rákénysze
ríti, hogy alkalmazkodjék 
korunk megváltozott kö
vetelményeihez. Napjaink
ban olyan terveket látunk fel
vetődni, mint a fi!ggópályán 
közlekedő, eg11sinű vasút, a 
légpárnásvonat, a rakétavonat 
stb. Ezekben az új alakokban 
pedig a szállítás főkövetelrné- �'-"'""'"-",..,,."""""'""'""'""'-.w\A<'V\,V,.,.,,,..,..,,V\,'\#\,"11\_,.,,,,'-"'""'"-",v,"""""'""'""'""'-.'-"''-"'"-",V,"""W""'""-""'-."""""'I\Á"-""'-'"'�"'•AA 
nyelt ikell tekintetbe venni, 
vagyis a sebességet, a forga
lomsűrúséget, a lkényelmet és 
a biztonságot. 

Az áruszállításban az egyes 
közlekedési ágazatok műszaki
gazdasági jellemzői alapján 
határozható meg azok gazda
ságos, hatékony alkalmazási 
területe, Mind a vasutak, mind 
pedig a többi szállítási mód 
számára az alapvető probléma 
az, hogy meg kell határozni a 
gazdasági életben elfog!a lt 
valóságos hcly=etüket, vala
mint azokat a feltételeket, 
amelyeket meg kell teremteni, 
hoav betölthessék ,zerepüket. 
A közlekedési szükségletek 
legfontosabb meghatározó t.é
nyezője a társadalmi összter
mék mennyiségének és össze
tételének alakulása. Az anyagi 
termelés szállítási szükségle
teinek 'kielégítésénél a nagy 
távolságú tömegszállításokra 
leginkább a vasút és a hajó
zás, a kisebb távolságú, ke
vésbé nagy volumenű, esetleg 
értékesebb áruk szállítására 
általában a tehergépkocsi gaz
daságos. Nagy távolságú, kü
lönlegesen gyors továbbítási 
igény ikielégítésére a Jég! köz
lekedés a legalkalmasabb. A 
különleges közlekedési ága
zatok - ideszámítva a csóve
zet.ékeket is - általában egy
egy meghatározott áruféleség 
szállításában, esetleg konkrét 
viszonylatban - bánya és 
gyártelep között - kapnak 
nagy szerepet. 

Az áru:s7.állitásl szilkségle
tek kielégí�ében általában 
több közlekedéel ágazat is 
részt -

A KOZLmtEDf.SJ AGAZA
TOK közötti munkamegosztás 
alakulása világviszonylatban 
egyre Inkább a hatékonyabb 
és gyorsabb szállítási módok 
előretörését tükrözi. A ezáraz-

GARAI GABOR : 

A Vasút ifjúsága 
E
, lső kenyéradó gazdám 
J volt a Vasút; 1950 feb

ruárjában, huszoneavévese-n 
kerültem kötelékébe, e(111 kö
zönséges érettségi bizonyU
vánnval és három-féléves köz
(11lzdasági ewetemi kollokviu
mokkal a tarsolt10mban. Na
lJIIO'II kicsiny fogaskerék vol
tam a hatalmas - már akk01' 

csaknem százötvenezer embert 
foglalkoztató - országos gé
pezetben. A nekem &2:ánt sze
reppel szigorú ő&szhangban 
volt államvasúti rendfokoza
tom: a „különszerzödéses ha
vidíjas" talányos rangját m
selhettem; vaguia, ha egy,m
ruhába bújtattak volna. alig
hanem a szárnvvonala.k váltó
élreinek is elélre kellett volll4 
tl.sztelegnem • . •  

Mégis, úgy esett, hogy egy
szeriben belecsöppentem a vi
lág - a vasúti "iláa (külön 
világi) - közepébe. Akkoriban 
1Ul{l1I változáao1: voltak napi
renden minálunk. Sz,akított a 
MÁV a régi, merev államház
tartá.ri rovato, pénzgazdálko
dási rendszerével, és áttért 11 
szocialista vállalati gazdálko
dásra (ba,ikhitel, forgóalap, 
eavszámlarend - régi vasuta
soknak csupa képtelen, eret
nek fogalom!); akkoriban al
kották meg az egúz országot 
átfogó hosszút!l.vú vonalvilla
moritást terveket, akkor kezd
tek beton-aljat használni a pd
li,afelújításoknál; és fölsejlett 
már a dieselerités távlati prog
ramja l.s. A néhánv évvel az
elótt keU jew:ó: ..ArccalG V4S-

át felé!" - megtette a ma
gáét: ment a "onat, elfuvaroz
ták az árut, az embert, ahová 
kellett - de ez már nem eU
gitette ki a kor követelmé
nyeit. Még kevésbé az a koráb
bi, p!akátokon talán ,ohasem 
szerepló, de a szakmábafl to
vább élél és olykor lankasztó 
jelmondat, hoav: ,,Az a fél, 
hogy a "onat menjen/" Ekkor 
már nemcsak ez volt a fél, de 
sokkal inkább az, hogy a vo
nat gazda1ágosa-n menjen, 
hasznosan, céllzertlefl, é&sze
ruen. 

Narn, tljrakezclések tanúja 
lehettem tehát a Vasút újon
ooként. De hát újonc oolt ott 
jóformán mindenki körlllöt
tem. Akadtak bizony válságo1 
pillanatok, amikor némely ta,. 
pasztalt kollégáim, igazi öreg 
rókák, c.,upón keresztbe-hosz
azába rovátkolt kimutatá.1ok 
"onalzására bizon11Ultak alkal
ma&nak, miközben én, félsze
gen és 82'0rongva, milliárdos 
tételű pénzfi,gyi tero-tárgi,alá
aok&n képviseltem 11 „céget", 
s utána éjsz,akákon át álmat
lanul "ergődtem. hiába n-yug
tatgatott a főnök: én vagyok a 
„tárgyalóképes'' ember, mm 
eftge,n legGlább nem n1/4(16z
nek a régi ismeretek ú a régi 
babonák . . • 

Mondom, Ml1t/ oáltom,ok, 
naav kezdetek kora oolt oz a 
Vasútnál. S mert annak tanája 
és részese lehettem, talún azért 
fiaveltem oda fokozottan most 
is az orazággyi!lés leoutóbbl 
ülésszakának a kazlekedést 
ér;a;ö �ira. Mm az ember 

ttemfgen feledkezhettk meg el
.ró kenyéradó gazdájáról, még 
ha ;öt s ro.sszat vewesen ka
pott is tőle, Meghökkentő volt 
amikor ár. Csanádi Györw 
közlekedés- és postaüavi mi• 
niszter a parlamentben a töb
bi közqtt elmondta, ho/111 „át
fogó közlekedéspolitikai kon
cepciót" utoljára százhúsz év
"el ezelőtt - va(ll/ls 1948-ban 
- tárwalt ti képvise!ók tes
tülete. úav vélem, a forraaal
mi dátum méltán ,zimbolizdl
ja 4 miniszter által előterjesz
tett, 4 napokban megvitatott • 
a.z ország színe előtt elfoga
dott új koncepciót. Valóban 
forradalmi fejlődés tanúi va
gyunk. Kezdetben volt a.z az 
ellll ú e1711etlen vasútvonal· 
azután a vasút behálózta � 
országot; ffl4jd a va.rutas kö
ZÖsség arra törekedett, hogy 
ne csupán nélkí!!özhetetlen in
tézménnyé, de célnerilen gaz
gálkod6 váll!Jlattá "áljék• 
most pedig az úm,nevezett 
.,körzeti állomásrendszer» ki
ép{tésével tudomáml ve.tn é• 
megvalósítja törvént15zenl is 
kor1zerií koopercicfójdt ffláa 
közlekedérl ágazatoklcal: aa 
autó-, t.!herautó-, autóbusz
• maholnap falá11, G Uaiköz� 
lekedésael. 

Tudom, hogy lnz ezzel még 
QOná bőven. Nem biztos, ho1111 
zökkenómentue-n kapcsolód
nak be majd az ország átszer
vezéldo "érkertngúébe azok a 
helyaégek, amelyeknek te11114p 
még volt vosútállomá&uk -
de holnap már nem laz. va
lóazína, hogy az újna.k - mint 
minden újnak - átmenetileg 
kárvallottjai u leSZMk. De 
azt tudom, érzem, hom, aktk 
ezt a koncepciót megalkották 
pontos diagnózist készítettek: 
mikazbe-n az ország ütőerén 
tartották az ujjuk heavét. 
Me(leSheffk. how tléhán11 be� 

ider,zett, értékes, gtlllkorlott 
embert föl.zaklat Vll{Jtl megtor
panásra késztet az új fel
adat; s az l.s megeshetik, horn, 
rangjelzés nélküli újoncok 
lendülete támasztja meg majd 
a régiek tudását és tapaszta
latát. Akárhogy lesz is, a föl
ismert szükségszerűség fölSza
badító energiája, hiszem si-
kerre viszi a reformot. 

Dehát örülök-e annak hogy 
f�l;zdta közlekedési �gemó
niaját régi gazdám a Vasút? 

Ha föladta vol�, önként 
tette volna - hiszen maga 
hívta segítségül az ország gaz. dasági életének korszerű fei• le_!ztése érdekében a többi kozlekedési ágakat _ de nem adta föl, mert nem tehette. Még - vagy eavelőre - nem. ,,A személy - s főként az áruszállításban belátható ideig tehát a legnagyobb terhelést továbbra is a Vasát vállalja magára" - modotta dr Csanádi Györw a parlamentben Sn pedig - habár gyermekkoromban a roller é1 a kerékpár lekesített, utóbb megkedveltem a gépkocsit, a repülógépet, az ilrhajót, a békés célokat szolgáló rakétát, a gyön. oéd fantasztikummal ring6 m�holdakat - mo.t hadd sóha;'�k fel: hogy: legjobbat1 m�ais. mégu a vasutat szeretem. Be�allom., titk&n féltet
� a ve_olege, elöregedést61, ...,. most ugy látom nemigen volt okom rá, mert ' 6 (hadd használjak ezlltta.l 1zemélt1es nétmtást), él azok kclzo! a s2iv6a öregek kclzll tartozik akik dolol]id6ben sohasem hawnak cserben bennünket, Varázslat ni!lkí11 _ esui,4,a a változó tdók a.oavára fif111 l
�-;_ 

a Vasút ismét megfi,a:a. 

Megjelent az l!:let & Irodalom et:lóber !11-J azámf.ban. 
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Tapasztalatok a tél i  felkészü lésről  

Új téli forgalmi utasítást adott ki 
a l,udapesti igazgatóság 

Lapunk Jeg-utóbbf számában m!'gjelent KOSZÖBÖN A T�L 
rimú cikkünkben a sok éves tapasztalatoknak megfelelően 
néhány lon��bb problémáia hívtuk fel a vezető szervek és 
dolgozók figyelmét; Természetesen nem tiireke<lhettünk tel
jességre, a tennivalók sokasága és helyenként más-más jel
lege miatt. Az Intelem nem köteles.wgszerű S7okványos fel

hívás volt csup(m, hanem napjainkban is fenm5Jló é$ adott 
helyzetben súlyos nehézségeket okozó problémák silrgős fel• 
&ámo!ásá.t kívánta szolgálni. 

Ml jelenleg a helyzet? Ho
gyan készült fel a télre a bu
dapesti Igazgatóság? Mint 
Csás:záT Géza, az igazgatóság 
II. osztályának vezetője el
mondotta, minden szakszolgá
latot érintő általános, az egész 
igazgatóságra kiterjedő és 
konkrét inté21kedések végre
hajtásának a befejező szaka
szában vannak. Szükségesnek 
tartotta azonban megjegyezni, 
hogy a pályafenntaTtási s:zczk
&zolgálat e-reje adott helyzet
ben már elóre láthatóan is ke-
1'ésnek btzonvul, még közepe
sen nehéz hóviszonyok között 
Is. 

Összvasúti feladat 

A forgalom zavartalan le
bonyolítása nem lehet csupán 
egyik vagy másik szakszolga

tartás ennek hiánya miatt a 
dolgozók visszatartását nem 
meri elrendelni. 

Alcad még javítan;való . 

A felké�zi.Ués során tett in
tézl�edések csak akkor vezet
hetnek eredményre, ha időben 
történnek. Csaj,ig állomás 
hófúvás-veszélyessége Ir..inden 
illetékes előtt ismert. Az is 
tudott, hogy mindig er,y tel
jes munkacsapat szüks(,r,es a 
forgalom biztosításához. Még
Is igen vontatottan halad a 
melegedőkocsik kiállítása, 
egyéb melegedési lehetőség 
pedig nincs. 

Az integra-dom\nó rendsze
rű biztosítóberendezések érzé
k':mysége Lkozott gondot kö
vetel. Alig 1 cm-e<i hóesés 
mtir akadályokat teremthet. 

Misliolc-Tiszai pályaudvaron 
is nehézségeket okozott a no
vember 14-i próba. Sajnos, 
nem jól vizsgáztak szervezési 
kés7ségből az illetékesek, pe
dig eszközeik egénen a szu
perszónikus hóolvasztóig ren
delkezésre álltak. A Nyugati 
pályaudvar ponkjainak körze
tében fennálló talaj2gyenet
lenségen és tetőbeázáson is 
időben kellett vo]o>a vi\ltoztat
ni nemcsak áru,·édelmi, de 
biztonsá.gtechnilwi szempon
tok miatt is. Elkhettnek lát
s:::ilc a ferencvárosi vontatási 
fór.ii1:,séq kocsijavit6 röptető• 
jb,ck felújltá:a is, hiszen e 
területen évek óta fennáll a 
vízelvezetéa megoldatlansága, 
mely időnként súlyos baleseti 
,·eszélyt képező probléma. 
Megítélé�iink szeri,t a fel
újítás sem hoz kielégítő ered
ményt mindaddig, núg a víz
elvezetésről nem történik gon
doskodás. 

A kedvező ősz igen sok, e<l
dig el nem végzett munkához 
adott lehetőséget, éljenek te
htt ezzel az illetékesek, hogy 
a próbánál sokkal jobban si
kerüljön az ü!azi prób11tétel. 

Hc-gedfü Károly 

lat ügye, hanem összvasúti ---------------------------
feladatot kell, hogy képezzen. 
Erre utal az igazgatóság azon 
elhatározása, hogy szilk2ég 
esetén aza'kszm17álati hcn,,a,tar
toz,ísTa, beostiás:ra, sót, ha a 
helyzet Ú!l'J kívánja, ran.gfo
kozatra. való tekintet nélkii!, 
minden uasuúu dolgozó fel
adatát képezi az akadáli, el• 
hárítáa1i. 

- A vonóeröparkbal"
., a bl.z

tosítóberendezések korszerű
ltitésében tapasztalt fokozódó 
ütemtl minó.ségi fejlődés, szá
mos, a téli felkészülést új 
módon befolyásoló tényező fi
gyelembe vételét tette szüksé
gessé - hangsúlyozta az osz
tályvezető. A korszerű 
jánnúvek i, bC1'endezések 
:rokka! érzéke-nvebben Teagál
nak az id.őj,írási viszonyo7,ra. 
fü•ősíteni kellett a hófill'Jeló
szolgálatot, his=en adott eset
be-:i uyakTabban válhat szü.T,
sége3sé h6töró menetek közle-
1,edtctése. E= sol: embert le
köt, s már emiatt is kevesebb 
erő jut az intenzív munkára. 
Az igazr::atóság figyelemmel 
volt a pálya korszerűsftések
ből. ipartelep!tésekből szármn-
zó új helyzetre is. Jelentős 
mértékben változott a.z utas
terek állapota. Az aszfalt
burkolatú peronok területe 
megnövekedett. Mindez és 
egyéb körülmények új téli 
forgalmi utasítás kiadását tet
ték szükségessé. 

- A korábbi évekhez Vi
szonyítva jobb helyzet alakult 
ki. az üzemi és szociális lé�sít
mények fútésl'nek biztosítása 
tekintetében. Ez anna.� tudha
tó, hogy főnökségünk idejé
ben tudott a problémákról és 
jobb feltételek mellett végez
hette el az ig,hyek szerint fel
merült munkálat�kat - tájé
kozÜltott Szabó István, a 
Szak- és Szerelőipari Főnök
ség vezetője. 

Csak indokolt esetben 

HANG O S B EMOND Ó 

- :Maga s,;ercncsétlcn! Ne kü.-tilljc ki a késéseket ! Leg
alább addig v:irjon, amíg az i:;-:izgató elvtárs elmegy. 

(Pl1�ztai l',í\ rajza.) 

Ef óször megf eleló lakásol, biztosítása 

- utána jogvita 
E!őfordul még, hogy egyes 

vállaiato:-: gyo,-s mego!d1st 
igénylő kérdésekben hos,,za
dalmM vitikat folytatna!, egy
missal és az. tigy érdemi elin
Mzését a vita eldönt{:séig kés
leltetik. A :M.-\ V Ózdon, az 
A..�ácos u. 1.  számú épület la
kóinak elhelyezése ügyében 
n= így cselekedett, hanem az 
ó::di Kohászati Ü;:em.ekk.el ke
letkező jogvitáj(ma1c végleges 
Lezérás.:i előtt érde1nben intéz
kedett. 

A kérdéses épilletet nz Ál
la.'n ·,asut:J.k kezeli, közYetlenill 
mellette húzódik az ózdi Ko
h:\szati ÜZCITI'."k ipa..•·vág..\nya, 
amelyen izzó kohósalak szálli-

tás3 Is törtfolk. Ez a tolatás 
é; általában .a lüala.kult hely
ze-t a. Z,, kó1: egészségét, ép.,;.íg:!t, 
fenyegető tűz, g.lz, füstárt-Ol
makkal já,r. Az épületben lakó 
1 1  c;:al.ád elheh•ez,f,;ének mi
elói:>bi me;;oldásira a tanácsi 
szetTek rJszére a Vasúti Fő
osztli!y közel két és fél millió 
forintot biztooított. 

Ezt követ&.."'.n a nagy összeg. 
ne'< az ózdi Kohászati Üze
mek te;·hére egészben .-agy 
részben való áthárítására a 
1\IAV Jogügyi Hivatal mo,,-1: te
szi meg a szükséges jog.lépése
ket. Eze"knek alapjául az szol
gál, hogy a kérdéses épületet 
Ini\r évtizedekkel kor-ábban la
kások céljára használták, mint 

-------------, ahogy az ózdi Kohászati Üze-

SZABADKíGYóS 

- TISZT A ALLOMAS 

mek az épület mellé építette 
iparvágányát, és hogy ált-alá
ban az egész ártalmas helyzet 
a kohászat üzemkörében ál
lott elő. 

dr. Tóth Lajos 
MAV jogta.nácsos 

Jelentés· a vasúti s:zeJreat:séllenségről 

Sebességtúllépés okozta 

a szombathelyi gyors kisiklását 

November 26-án éjjel 1 óra 
02 perckor Nagytétény-Diósd 
ál!omcíson lcisikwtt az 18 !O. 

sz. Buda;;>cst-Szombathe1y kö
zött közlekedő gvo1 si•onat. A 
gyorsvonat 34 tengEllyel 408 
tonna összterheléssel, 87 ki
lométeres sebességgel járt a 
k:ité,őbe. Az állomáson iól 
üzemelő vonóvezetékes vá
gányutas blztos!�ó berendezés 
van felszerelve. A gyorsvonat 
motorvezetője fi gyelmen kivúl 
hag-;ta a „Füjelzön c,ölcken
tett, legfeljebb 40 km 'óra se• 
bességgel tm:á 1>bha./adá..;t. en
gedélyező jelzés várh:it6" ál

lású egy zöld és egy sárga 
fénnyel ltivilágított elője:zi'ít 
és a .• Szabad csöl,kentett se
besséage!" - két zöld fény
nyel kivilágított bejárati fó
jelzőt is. A rnnat a 12. és 16. 
szá.'Il ú vá ltó!rnn ki téröiré;ny
ba a s,;,;abad V. vágé.nyra elő
zetes !éke3és 1�élkal haladt be, 
mnjd a 16. sz. váltó ut..\n ki
siklott és a VI. vágányon úl'ó 
t2herkocsikba ütközött. 

kezett be, és mégcsak azt sem 
lehet mondani, hogy nem lát
hatta volna a vonatszemelyzet 
a j elzök állását. 

személy súlyos, de nem élet,. 
veszélyes, 6 személy pedig 
könnyebb sérülést szenvedett. 

A baleset körülményeihez 
tartozik, hogy az állomás IV. 
sz. átmenő fóvágányán a bal
eset időpontjában tartózkodott 
az I064 1II. sz. áthaladó teher
vonat, amely a forgalmi szol
gálattevő menesztése és a ki
járati főjelző továbbhaladást 
engedélyező jelzése ellenére 
megállt, mert 

EddiP," a baleset hi\'atalos 
leírácsa. Pontosan nem tuájuk. 
mi tfö,ténh<"tett a motorkocsi 
vezetó.:Ulásán a baleset előtti 
percekben. Ezt valószínúle� 
nem is tudju!c meg soha, mert 

akllt ott fartóz!rndlak, m:lr 
nem élnelt. Eizfos. hogy a 
moton·ezefő elmulasz(oih 
legtöbb köictesséi;ét: a fi-

gyelést. 
Hiába a je1 szó. h' ábn a n
gye1rneztetó táb1a ml.nden ,;e
zetóálláson „Szemed a pályán 
legyen!", ha nem eszerint 
cselekszünk szolgálat közben. 
A baleset könnyen megelőz
hető lett volna, hiszen jó lá
tási viszonyok mellett követ-

A baleset köveUceztében 
mindkét motorkocsi a vágá
nyokon keresztbe fordult, fu
tószerkezetül, leszakadt és az 
első motorkocsi az oldalára 
dőlt. A motorkocsik után so
rozott első pretakocsi és má
sodiknak egy Ba-!cocsi szintén 
olddára dőlt, a harmadikként 
besorozott Aav-kocsi négy 
tengellyel kisiklott. A VI. vá
gányon álló teherkocsisorból 
5 kocsi siklott ki és torlódott 
össze olyan mértékben, hogy 
közülük kettőt teljesen újjá 
kelll építeni, hármat pedig 
nagyjavításra küldeni. Mind
két motorkocsit teljesen újjá 
kell építeni, a többi kisiklott 
júrmúvet nagyjavításra kül
deni. Hozzátartozik az is, 

hog-y a kisiklott járművek 
az állomás IY. és V. vágá
nyait mintegy 80 m hossz· 
ban megrongálták. A nép
ga:i:daságot ért kár több 
millió forint n.1gyságrcn-

c1ú. 
l\Iint ismeretes, Kohlmarui 

Lajos, Szombathely állomás 
létszámába tartozó vonatveze
tő, Csizme.tdia Károly, a szom
b::thelyi vontatási főnökség 
létszámába tartozó segédkeze
ló-fűtő a helyszínen, Bene Jó

zsef, a szombathelyi vontatá
si fönöksé.g létsz.imába tarto
zó motorvezetó a kórhi.lzba 
szú.llfü\s után meghalt. Kis 
Imre, a szombathelyi vontatá
si :!'ő:.ök -�g létsz,,mába tarto
zó segédkezelő súl)·osan meg
sérült. 

A vonat utasai közül négy 

a mozdonyvezetó vonails
merei hiányában csak pi
lótával lett volna baJian• 

dó &ovábbközlekedni. 
Ezért a.z utána közlekedő 1811 
sz. gyorsvonatnak Nagytétény 
-Diósd állomáson amúgyi.s 
meg kellett volna állnia, 
hogy írásos rendelkezést ad• 
hassanak a továbbhaladásáról, 
miután annak „Megálli!" ál
lású kijárat! jelző mellett 
kellett volna az állomásból ki
járni. Erthetó, hogy ilyen kö
rülmények között a gyorsvo
nat csak 40 kilométeres s:e• 
bességgel haladhatott volna 
be amúrrJis ttz ál!omás:ra. 

Az állomás személyzete kö
zül senl<it sem terhel a bal
esetért felelősség. A baleset 
után rövidesen megkezdódött 
a mentési munkálat, két da
ruszerelvén:iz érkezett a hely• 
színre Budapest-Kelenföld
ről és Rákosrendező állom/is• 
ró!. A vonal déli 12 órára 
felszabadult. Az állomás J, 
vágányán folyamatosan bo
nyolíthatták le a forgalmat. 

A súlyos kimenetelű bal
eset tanulságát vonja le mtn• 
den vasutas, s legyen élő gya• 
korlat a figyelmeztetés: ,.Sze• 
med a pályán le1711cn!" 

B. L 

Megkezdődött a kollektív szerződés--tervezet vitája 
AZ ALSÖ &s KÖZi:PII'...A

KYirO _s;,en'l.k ált.:il wsze
g;·üj tött j, .. rv-asiatok mér!c..g:;?
lésé\·el készült el a 111,l \' 
1Y6Y, i0. évi kolle:;Liv s=,m:;�dc·s 
tervezete, me!y a türviény rcn
delkezésé:iek (Mt · 10.§. '.! bek.) 
ml!:JÍelelóen Lett s:éles:�ön1 1•i
tira bocsátva. A 44-es sz. r.I.1V 
H!vatalos Lap me!lél,letú-iat 
kia<lott szerzódés-tervezc'. an:r
nyi példányban jelent mer, 
hogy a dolgozók kisei.ú c:;o
porlonként is megismerhessé:� 
áltekinfaes5ék rend�lke::6.,eit. 

A kollektív SZ<'r7.őC:és terve
=e1ténck s:·é!es körű, n�H vanos 
vitáját nerncsok aztct SZZ&."vez
tük meg, mert a törvény köte
lez, s hogy a törvény rendel
kezáse:ne!t elege� te;;yünk. 
,thhoz, ho!]y jó ic:>l le).:tb s=t1r
zGdést köthessünk, szakszerve
zeiü-ni.nel:. - mint a vastLtas 
c!o,oq=ók ériiekképvi.�ele'ti szeY
réne/e - 1\1.eg itell ismerni2 a 
képviselt dolgozók 11éleményét, 
esetleg újabb javaslatait, ész
revételeit. Elsősortnm azért 
kell megkérdezni a dolgozókat, 
ldkérni véleményii:-:et a terve
zet rendelkezése\ről, s csakis 
ezuL'.in és csak így - a javas
latok, észrevéte'.ek ismereté
ben - lehets.ég<'!S, hogy a kol
kktív szerződést a dolgozók 
nevében kössük meg. 

A dolgozók véleményének 
megismeréséről a szakszerve
zet mellett a vállalat, a MAV 
sem mm1dhat le. A munkálta
tónak Is érdeke, hogy ismerje; 
ho(11Jan fogadják a d:>lgozólc 
az all,almazni kívánt szabá-
1yo):at. Ugyanis a?:Ok a szabá
lyok, amelyek alkotásánál a 

dolgozók érdekeit, ,·éleményét 
is figyelembe vcttbk megértés-
re találnak, ha pedig figyel
men kívül hagyják azokat, a 
nabál.rnk kit•áltják a dolgoz..lk 
krltikújút, elégeuetlenség.;t, til
ta:,o:,:á;át, mely i·1g36 soron 
abbsn is ki(ejcúsre ju:hat, 
hogy a tlolgczók nagy szúmban 
lápnek ki a v{illalatlól. 

A L�GSZELESEBB KÖRŰ 
és a lcg<lemo:u·atikusabb vi
t.'..l,IK,l sem kövct.kezik az.on
ban, J:ogy minden elhangzott 
j;;.t•asl.,tct és f5zrevételt fel 
kell venni a ltol!el-:tív szerző
d��be. Nem /.ehet a kollektív 
szerződésbe feluc11ni azolwt a. 
ja.vasfotor;at, amelyek felsőbb 
joaswb6lyol.:ba11, m,ír va1a
míly,m tonnában - ese:l.eg 
a ja-z.,aslattól eltérően is 
sza.bá/yozé,st nyerte/:. Az a ja
vas1.at sem kcrüihet a 1:olle:.:
tiv szerzódésbe, amely más 
;ogszabály, pé�dául miniszteri 
utasítás szabálvoz,isí körébe 
tartozik. A kollektív szerző
désbe csak olyan szabályokat 
lehet feh·enni, amelyek érvé
nyesítésére az any&gi fedezet 
biztosítható. Nyilván több 
olyan javaslat jelentkezik 
majd, mely komoly anyagi, 
p�nzügyi kihatást vonna maga 
után. Az ilyen javaslatokat 
alaposan, nagy felelősséggel 
kell majd mérlegelni, s csalt 
akkor szabad felvenni a vég. 
leges szerződésbe, ha megvan 
az előfeltétele, pénzügy!, anya
gi fedezete biz'-..osított, vagy 
legalább Is blztooíthatónak 
lát•zik. 

Az anyagi kihatással jár6 
javaslatoknál azt is mérlegelni 

tanácsko7Jis során váfaszt le
hetett adni. Ilyen volt többek 
között az a kezdeményez.és, 
hogy a dolgozót megkérde
.-:ése nélkül lehessrn áthelye=tii, 
vagy hogv meghallgatása, és 
a szal,s=ert:ezetí b�ottság vé
lemér.yénelc 1d7:érése nélkül 
is, más beosztási helyen le
hessen foglalkoztatni. Az ilyen 
javaslatckra Yálaszolnl lehe
tett, mivel az áthelyezésre az 
!\lt. ad megfelelő szabályt, 
hogy nz áthelyezéshez a dol
gozó egyetértése szükséges. A 
beosztási hely megváltoztatá
sát pedig azért kell megbe
sz.élni a dolgozóval, mert az 
embert. nem l.ehet csak mint 
egy tárgyat áttenni eoyik 
heiw-ől a másikra, más hely
ségbe a. megkérdezése nélkilL 
Azt is meg lehetett és kellett 
mondani, hogy a szakszerve
zet ilyen kezdeményezéshez 
nem nyújt tá.moga�ást. 

A felkészülésről szerT.ett 
tapasztalatok biztatóalt. Szú
mos. a vatúti adminis::trácw
ban méa élő bürokratikus vo
nás azonban időnleént akadá.· 
lyoz:ra a gyors és hatékony in
téz1:edést. A társadalmi tu
lajdon védelmét mi is fontos 
és szükséges feladatnak te
kintjük. Helytelenítjük azon
ban, hogy az előírt jegyző
könyvi húzavonák miatt a.z 
üvegezés néha késik, esetleg 
ineg sem történik. 

Alig nyolc kilométerre fek
szik Békéscsabától Szabadkí
gyós, az ötezer lakosú terme
lőszövetkezeti község. Gazda
sági vasút köti össze a mf;!gye
székhe1lyzl. Kis állomásának 
felvételi épületén fémtáblán 
oh·asható a faluhelyen oly jól 
ismert szöveg: .,Tiszta udvar 

----------------------------, kell, hogy nem okoz-e Indoko-

Más természetű javaslatokat 
Viszont állásfoi:lalás nélkül 
vettek tudomásul és jegyeztek 
elő. Ilyen volt több-el, között 
a.z az igény, hogy az utazó 
személyzet túlmu.nkájáért az 
ipari dolgozókhoz hasonlóan 
kapjon százalékos pótlékkal 
felemelt dijazást. a.z éjsza1;ai 
munka 'pótlékát emeljék dup
lájára, vagy növe!jék a lalais• 
építke=és vállalati támogatásá
nalc mértél;ét. E javaslatokra 
nem lehetett nyomban választ 
adni, mert meg kell vizsgálni 
anyagi kihatását, megkeresni 
ezek pénzügyi fedezetét. 11 
csak alapos mérlegelés után 
lehet a kérdést eldönteni. A 
döntés pedig a legfelsőbb ve
zetőszervek jogköre. 

Az az intézkedés kétségkí
�1 helyes. hogy a pályafenn
tartási szakszolgálat dolgoz6it 
csak Indokolt esetben mozgó
sítják az 1?lhárítás érdekében. 
A megrern1 elólei•él-rends:.:er 
mégis elavultnak látszik. Mint 
a végrehajtó szolgálat veze
tői mondják ennél célraveze
tőbb módszer bevezetésére 
lenne szükség. A baj okát fe
lelősségvállalás hlánya is te
tőzi. Az állomás adott hely
zetben még nem mer megren
delólevelet adni, a pályafenn-

- rendes ház'\ 
Valóban illik ez a jelző az 

egész állomásra. Több mint 
tíz éve dolgozik itt Ilyés GeT• 
gely forgalmi szolgálattevő. ő 
taMja rendben a fényezett bú
torokkal berendezett vár1ter
met és az egész állomást. Fá• 
radoz�it, úgy látszik, meg
becsüli a.z itt naponta megfor
duló félezer utas. 

Boldizsár Gyula 
Békéscaaba 

Színes diafilmek a baleset megelőzés szolgálatában 
A mislcolci igazottfóság for

galmi, személyzeti és munka
ügyi, valamint vasútüzem
biztonsági osztályainak mun
katársaiból alakult egy kis 
csoport balesetelhárltási. szem• 
léltetóanyagok készítésére. 

Fényképezőgéppel és mag
netofonnal felszerelve járják 
a vonalhálózatot, hogy meg
örökítsék az utasítássrerú szol
gálatot, vagy a munka közben 
tapasztalt hibákat. A színes 
diaképekból kerek történetet 
alakítanak Id. A kísérőszöveg 
a képpel szinkronban hallat,. 
szik a magnetofonról. így a 

dia a nézók számára szinte a 
mo7gókép hatását kelti. 

Program szerint dolgozik a 
felvételező csoport. A második 
negyedévben a váltóellenőrzé
sek:ról, a harmadikban a tola
tási és munkavédelmi szabá
lyokról állítottak össze oktató 
diafilmet. Jelenleg a jármú
sérülésekről szóló diafilmen 
dolgoznak. A csoport munká
jának eredményei jól segítik 
az oktatások tartalmasabbá té
telét. 

llalas Györg:, 
Miskolc 

latlan és nem kívánatos fe
szültséget azokra a dolgozókra 
nézve, akikre az adott javas. 
latok nem térnek ki. Az egyéni, 
vagy a szűkkörű helyi érdekre 
alapított javaslatokat ilyen 
szempontból is felül kell majd 
vizsgálnL 

A K0Z2PSZINTO - a Vita
vezetők részére szervezett -
Viták befejeződtek. Ezeken a 
tanácskozásokon is sok észre
vétel, javaslat hangzott már 
el, és számos kérdés merült 
fel az egyes szakaszok értelme
zésével kapcsolatban. A javas
latok túlnyomó része olyan 
természetű volt, hogy azok 
sorsáról nyomban nem lehetett 
dönteni, de voltak olyan ja
vaslatok is, amelyekre már a 

A KOLLEKTfV SZEllZO
D&s tervezetének vitája a kfil..; 
szolgálati helyeken ezekben a 
napokban folyik. Jelentős ré
szükre csak e sorok megjele� 
nése után kerül sor. A már 
megtartott tanácskozásokO!I 
mindenki elmondhatta és a 
soron következó vitákon Is eJ..; 
mondhatja véleményét, javM• 
latát. Azokat mind fel kell 
jegyezni, s összegyűjtve mér
legelni. majd döntés végett a 
veze-tó szervek elé terjeszteni.' 
Végül pedig minden Javasla
tot meg kell válaszolni. s k� 
zölnl kell, hogy azt elfo�d
ták-e, vagy pedig hogy milyen 
Indokok alapján nem lett fe!.ó 
véve a kollektív szerzódél 
rendelkezásel kö;:é. 
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Ahol nyugodt öregségüket biztosítják 
Nyolcvanhatezer nyugdíjas ügyét intézik a MÁV Nyugdíjbivatalban 

Ha azt számolnánk, hogy 
e hivatal valamennyi dolgozó
ját figyelembe véve - e.gy 
személynek hány nyugdíJas 
v�utas ügyes-bajos do}gaivdl 
l,ell foglalkoznia; a kerek ez
rest írhatnánk le. Persze, ez a 
szám csalóka, hiszen az 1969-
ben 1llenötödilt születésnap
jit üMeplő MAV Nyugdíjhi
vatalban nem mindenki fog
lalkozik közveUenül a nyugdí
jasok ügyeivel 

- Jelenleg nyolcva11.hateze,
nyugdl;as 11asu.tas van - tá
jékoztatott B01'bély Sá.ndo-r, 
hivatalve:z,ető -, 1968-ban, az 
év utolsó napjait u szá,mítás• 
ba véve, tlzezren. vonulta.k, il
letue oonuinak nyugdí;ba. Ha.
OOllta. 67 millió, 357 ezer fo
rint n11ugdljat fizetünk ki . . •  

Naponta 5-600 levél 

Munkájuk összetett. Az 
egyetlen nyugdíjhivatal, amely 
riemesak megállapítja, hanem 
közvetlenü! folyósítja is a 
nyugdíjat. Ha egy idős ember 
élet.e java részében másutt 
dolgozott, s nyugdíjazása előtt 
al'..ár egy napig álU csupán a 
l'v!A V szolgálatában - akkor 
Is a vasutasok nyugdíj.hivata
lától kapja a nyugodt öregsé
get biztosító forintokat. S a hi
vatal másik feladata - az 
üzemi balesetek elbírálása, 
munkaképesség-esökkenés ese
tén a járadék megállapítása és 
folyósítása. (Ha.dd említsük 
meg: ha egy vasutas ;árás• 
képtelenné válik, de munkavi
iwnyban marad, a nvugdi;hi
vata.l javaslatára. olyan össze• 
get ka.p a MAV-tól. amelyből 
- csekély hozzájárulással -
Tokkcmtkocsit vásárolhat!) 

S ami a munkájukat még 
bonyolultabbá teszi :  csupán 
1952 óta három nyugdíjtörvény 
jelent meg, s több olyan 
vasutas van, akikre még ko
rábbi rendeletek vonatkoz
nak. .Még 1912-ben megjelent 
törvényrendeletet is végrehaj
tanak - s a rendeleteket álta
lában kiVii.lró! ismerik. 

-Naponta á.tlago&an ötszáz
hatszáz levelet kapunk, az or
szág mind.en részéből megke
Tesnek mi1tket - mondotta 
Várnai Andor, a megállapítási 
osztály vezetője. - A levelek 
ré&zben a nyugdijcrzá.s irá.ntí 
igény be;elentését tartalma.;;-

zák, részben nvugdi;emelést, 
vagy oo.lamilyen felvilágosítást 
kérnek. Olyan kérdésekre kell 
válaszolnunk, hogy az egyen
ruha értéke benne van-e a 
nyugdíjban, ha valaki elválik, 
halála esetén melyik feleség
nek jár az özvegyi nyugdíj, 
mlkor jár házastársi, családi 
póUék, miért csak annyi a 
nyugdíj, mint ani.ennyit me;;:
állapítottak és legutóbb miért 
jött egy nappal később a pos
tás? . . .  A levelekre igyekszünk 
válaszolni. Törekvésünk, hogy 
a. nyugdíj-átfutási időt csök
kentsiik. Négy éve még, ha a 
nyugdíjazás iránti igény be
érkezett, az első összeget csak 
36 nap múlva kaphatták meg 
a legújabb nyugdíjasok. Ez 
egyeseknek gondot okozott, 
hiszen lehet, hogy nerrt volt 
„tartalékpénzük" . . .  Ma 20 
na.pig tart az átfutási idő. 

Tanulnak, 
képezik magukat 

- Hogyan sikerült ezt az 
időt majdnem a felére csök
kenten.i? 

Borbély Sándor, hivatalve
zető válaszolt: 

- Részben egyszerűsítéssel, 
de még inkább a �=ta.sszal;
szeroezet segítségével, a szo
cialista brigádok megalakltá
val. 1965-ben kettő, 1966-
ban pedig három brigád ala
kult a hivatalban, s ennek 
ténylegesen hasznát láttuk. 
Azóta, ha valamelyik munka
társunk szabadságra megy, 
vagy beteg, nem tornyosulnak 
az íróasztalán az akták, ha
nem a brigádjának egyik tagja 
végzi el helyette a munkát. 

Nincs arra lehetőségünk, 
hogy a MA V Nyugdíjhivatal 
minden ténykedéséről szól
junk - talán ezzel a mondat
tal is jeleztük, milyen szerte
ágazó a feladatuk és a terüle
tük. Inkább szóljunk néhány, 
talán kevésbé ismert tettük
ről ! 

A közelmúltban meghalt egy 
középkorú férfiú, akinek 
vándormadár lévén - nem 
volt kimutatható a tízéves 
munkaviszonya, de hét árvát 
hagyott maga után. A nyugdíj
hivatal dolgozói szinte az 
egész ors;zágot bejá.rtá.k, hogy 
na.pokb6l-hetekból ös&zeá.llítva, 

kiteljék a.z özvegyi nyugdíj
hoz és az árva.s�gi ellátáshoz 
szükséges tíz esztendő. Olyan 
is előfordult, hogy bár vala
kinek nincs meg a tíreves 
munkaviszonya, a helyi tanács 
javaslatára, 150-400 forintos 
szociális ellátásban részesítet
té'.;: az egykori vasutast. 

Több megértést kérnek 

Akik a hivatalban, kicsiny, 
5-8 szeinélyes, zsúfolt szo
bákban dolgoznak, többségük
ben idősebb vasutasok. Egy 
ideig a forgalomban tevé
kenykedtek, maid onnan ke
rültek a Népköztársaság útján 
levő épületbe. Hogy a mind 
nagyobb követelményeknek 
eleget tehessenek, áUa.ndóa.n 
képzik magukat, ú; ismeretek
kel gyarapítják tudásukat. A 
középiskolai végzettség ma 
már alapkövetelmény, s aki 
leérettségizett, cl végz.i a tiszt
képző tanfolyamot is. 

Vasutasok ők is, bár jelen
leg ne.,n állnak a sínek mel
lett. S ezért nagyobb megér• 
tést 1'érnek a munlcá;uk 
iránt. Azt, hogy ha valakinek 
sérelme van, ne csapkodja úgy 
az asztalt, hogy az még a har
madik szobában is hallatsszon, 
hogy egyes levélírók is téte
lezzék fel, hozy a hivatal 
dolgozói mindenkor az ő érde
kükben ténykednek, s hogy a 
hivatalos idő is az ügyintézés 
érdekében van. Hogy hétfőn és 
szombaton azért nincs félfo
gadás, mert ekkor azokkal a 
kérvényekkel fo�lalkoznak, 
amelyek elbírálásához nyugodt 
légkör és vlszonylagos 
csend kell. ( A vidékieket eddig 
ezeken a. napokon is fogadták, 
ám ezzel nem helyes vissza
élni. A ;övőben szeretnék a 
hétfőt és a szombati napot 
ténul,ef]Psen a zárt ajtók mö
götti mun.foána.k szánni.) 

S ha már a leveleket emlt
tefüik. szí,·esebben szólunk 
azokról az írásokról, amelye
ket Idős vasutasok és maguk
ra m'>radt özvegyek írtak a 
hivatalnak - és ő•zintén kö
szönik azt a se<!fts·,q!'t. art az 
é:-ezhetően lelkPsmeretes ü!!V
intézést. am�lyet a MÁV 
N\·u<:?rli'h; ·atal munkiíjában 
tapaszt:tltak. 

F. T. 

A B11zás család btir1n11s j11bi/euma 
l\legajándékozlák a 100 éves törökszentmiklósi nyugdíjas vasutast 

�gy éwel a kiegyezés után 
szuietett és mennyi mindent 
élt meg Buzás Ferenc az eltelt 
egv évszázad alatt. Nevét 1868. 
november 13-án jegyezték be 
az anyakönyvbe. Ha csak a 
közlekedést nézzük : a. rossz 
hatásfokkal dolgozó gőzmoz
d?n!Jokat lassan felváltjá.k a 
villany- és a Diesel-mozdo
nyok. Buzás bácsi megélte a 
r?bbanómotorok, a telefon, a 
radió és a televízió feltalálá
sát és azt, hogy az ember ki
lépett a földről a világűrbe. 
Végigszenvedett két világégést. 
Amikor gyerek volt még élt 
Marx, Engels, Kossuth. Mind
ez egy életbe, egy évszázadba 
sürltve. 

1921-ben nyugdíjazttik 

szülői házból. �ként egy
szer-kétszer azonban azóta is 
összejönnek, hogy együtt 
töltsék a családi ünnepeket. 
Tákos La;os, a törökszentmik
lósi borbély mesélte: 

- Tavaly, amikor Feri bá.
csi 99 éve, volt, korán elmen
tem, hogy megborotvál;a.m a 
névnapjá.n. Az öreg azonban 
kiment a vasúthoz, várni a 
gyerekeket. Egyébként is, ha 
szerét ejtette, mindig kikopo
gott az állomásra a kollégák
hoz, mert élvezi a vasutat. 
Később. pár óra múlva ő jött 
el a lakásomra, hogy megbo
rotváljam. Kérdezem tőle: Az
tán Feri bátyám megjöttek-e 
a gyerekek? Há.t hogyne ;öt
tek volna La.;oskám, de olyan 
fáradta.lc, ho1111 szólni sem 
tudnak, ezért otthon hagytam 

I.fa Buzás bácsi az ország őket, hadd pihenjenek - vá-
legöregebb nyugdíjas vasuta- laszolta a kis öreg. 
sa, Törökszentmiklós legi dő- ., 
&ebb lakosa. 

Az 1890-es évek elején lé- , 
pett a vasút szolgá.latá.l>a, 
ahol 28 évíg dolgozott. Csa,� , az első világháború vihara ár
nyékolta be ezt a munkát ezt 

Szinte hihetetlen, hogy 100 
év üli már a vállát. A török
szentmiklósi munkásotthon
ban, ahol a város és a vasuta
sok szal<Szervezetének iképvi
selői : Kellner István, a szer
vezési- és nevelési osztály ve
zetője, és Lovász Imre, a deb
receni területi bizottság tit
kára üdvözölte, majd Kellner 
István átadta a szakszervezet 
elnökségének ajándékát. Az 
üdvözlések után az ünnepelt 
megköszönte a megemléke
zést. Aztán megkérte a ven
dégeket, hadd énekelje el ked· 
ves nótáját. Az egykori ipar
testület túlméretezett helyisé
gében vldáman szólt a dal a 
kapáról és a borról, a summás 
ember életéről. 

S ott ült jobbján élete párja 
is, a 90 éves gala.mbósz Róza 
néni, aki két nappal később 

a hivatást. Akkoriban nagyon sokat szenvedett a család. A 
három legidősebb fiút kivit
ték a frontra a szülók min
den nap remegve várták a 
Postát. A háború után elköltö�tek Aradról, és Törökszentm1klóson telepedtek le. 1921• 
ben Buzás Ferencet nyugdíjba 
helyezték. A kenyér kevés volt, az éhes száj annál több. Alkalmi munkákat vállalt ittott, ahol tudott. Majd ezek a nehéz évek i� elmúltak, a gve 
�;�.ek me�nősültek, a lán,·ok Bene Lajos állomásfónők beszélget a 100 eszlenclős Buzás 
""lheunentek, kiröppentek a Ferenccel & feleségével. a 90 e.szlendós Bór.a nénivel. 

LEVELEZÖINK ÍRJÁK 
A hatvani utazók 

két kérése 

Első.sorban a létszámhiány 
ból adódó problémákról tár· 
gyaltak n_egyedik negyedévi 
termelési tanácskozásaikon 
Hatvan állomás dolgozói. A 
létszámhiány elsősorban az 
utazóknál mutatkozik, mert 
most a cukorrépa-kampány 
idején nincs lehetőség a köz
beváltásra. Az utazók létszám
hiányá.t csak fokozza, hogy az 
iga..zga.tóság a meglevő kevés 
létszámból is vezényel á.t dol
gozókat Ferencvá.rosba és máa 
fővárosi állomásokra., ahol 
nyilván még nagyobb létszám
gondok mutatkoznak. 

A téli időszakban különösen 
veszélyes lesz egy plusz � 
fővel közlekedtetni személy
szállító vonatokat. Gyorsítaná 
a jegyvizsgálók munkáját, ha 
kész jegyekkel látnák el őket 
és nem kellene olyan sokat ír
niok. Miként már negyedik 
éve minden alkalommal, ezút
tal is szóvá tették a vonatk!sé
rólc a Vácrátót állomási pihe
nóhely mel?oldatlan problémá
ját. Csodálkozhatunk-e ezek 
után, ha az utazó szolgálat 
Hatvanban nem tartozik a leg
népszerűbb beosztások közé? 

Szncs Ferenc 
Hatvan 

Lassan 
csatornáznak 

Pusztasmbolc., állomáshoz 
vezető úton gyors iramban 
kezdte a csatoma!ektetési 
munkálatokat a Szak- és S::e
relóipari Főnök.ség. A lendület 
hamar alábbhagyott, s a hely. 
színen ma már csak 4--5 em
ber tevékenykedik, viszont a 
kitermelt föld, a nagy munka
gödrök gátolják a közlekedést. 

Súlyos probléma, hogy a 
csöveket aláékelés nélkül, fek
tetve tárolják munkaidő után 
is. Hétvégén a MAV-lakótele
pi gyerekek csak. s!.lgOl'ú el
lenőrzéssel tarthatók vissza, 
hogy ne „guril?ázzanak" ezek
kel, mert könnyen baleset ér
né őket. 

A feltúrt űt gátolja az őszi 
szállítási munkát, e?.ért jó 
volna, ha a főnökség sürgősen 
intézkedne a csatornáz.'ts befe. 
jezéséról. 

M. A. 

ünnepelte születésnapját. Olva
nok voltak az asztalfőn, mint 
a mesék jóságos öregjei. Hihe
tetlen nngas korukkal, fehé
ren, kipirultan, egyszerlí sötét 
ruhában. 

Kaposvárról, Zalaegenzeg
ról, Sopronból, Budapestről 
eljöttek a gyerekek is, akik 
egy-kettő kivételével szintén 
nyugdíjasok már. Sokan közü
lük gazdasági vezetők. Buzás 
Ferenc bácsiriak 8 unokája éli 
10 dédunokája van. A legidő
sebb dédunoka a középisko
lás 17 éves Péter, már ugyan
csak legényembernek számlt. 
Az ünnep forgatagában Buzá, 
Mihály, a második legidősebb 
fiú, a Zalaegerszegi Allami 
Gazdaság fókönvvelóje, oda
csúsztatott a kezembe egy 
papirost. Megnézem: a Buzá& 
família (&zülók és a gyerekek) 
összesen 518 évesek, éa ebből 
190 évet az idós háza.spár 
mondhat magáénak. 

Hossm roll az út 

Ezen a napon tulajdonkép
pen hármas ünnepet ültek. A 
két születésnap mellett há
zasságuk 75 éves évfordulóját 
is. S ez a gyémántlakodalom 
egy nagyon becsületes és dol
gos munkáséletet tud maga 
mögött. 

- Hosszú oolt e% az dt, 
akár a sínek, amel11ek elfut
nak állomásunk portá.;a előtt. 
De megérte a sok munkát é1 
küzdelmet. Boldog öregkor 
jutott számunkra. S ezt a ,zép 
öregséget nemcaak szerete.t 
gyermekeink, unokáink terem
tették meg, hanem a nal7110bb 
család, a vasutcuok, a török
szentmiklósi emberek i1. Ez1 
is irja meg 1111ermekem -
mondotta Buzá� bácsi a tisz
teletére rcr.dezett ünnepségen. 

Megírtam. 
Mol6& Fenne 

- Ne tessék megijedni, csak a Mikulás! 
(Pusztai Pál rajza.) 

162 ezer kocsióra-megtakarítás 
Hónapról hónapra teljesítet

ték eddig az élüzem követel
ményeket Nyékládháza. ál
lomás dolgozói. A tehervona
tok átlagos terhelésének bázis
időszakbeli 1516 tonnás ered
ményét az i dén 1550 tonnára 
növelték. Az !gy továbbított 
árutöbblet 37 vonat megtaka
rítását jelenti. Az egy kocsira 
jutó tartózkodási idő 0,82 órá
val csökkent, s az ebből adódó 
összes időmegtakarítás megha
ladja a 162 ezer kocsiórát. Ez 
az időmegtakarítás a kocsik 
átlagos „fuvardíj hozamát" fi-

gyelembe véve közel 4 millió 
forint többletbevétel lehetősé
gét teremtette meg a vasút 
számára. 

A kocsihiány következtében 
nem sikerült teljesíteni a fuva
roztatók minden árutovábbítá
si igényét. De, ha az év végéig 
javul a kocsiellátásuk, Nyék
ládháza állomás dolgozói {J:!é
rik, hogy nem maradnak adó
sak a szállítási terv teljesíté
sével sem. 

Uglyal Sándor 
Nyékládháza 

Huszonnégy sorompórongálás 
A közúti gépjárml'.ivezet6k 

az elmúlt három hónap alatt 
24 esetben rongálták meg a so
rompőkat, a szegedi igazgató
ság területén. A lezárt sorom
pónak ütközés következtében 
két ember életét vesztette, 
öten megsérültek. Sorompó 
nélkilli út átjáróban hét eset
ben ütött el a vonat közúti 
járml'.ivet. Hat ember megsé
rült és jelen tő.s anyagi kár 
keletkezett. 

Csak a véletlennek köszön
hető, hogy nem történt ka
tasztrófális kimenetelű bal
eset, amikor az egyik távolról 
kezelt sorompónál közbezártak 
egy pótkocsis vontatót. A von
tató vezetője nem vette figye
lembe a csengő jelzését -- a 
pótkocsit elütötte a gyorsvo
nat. 

Szilád! Sándor 
Szeged 

Kiválóan dolgozik nyolc vontatási fönökség 
a miskolci igazgatóságnál 

Jelentős túlteljesítést ered
ményezett ezidáig a szocialista 
munkaverseny a miskolci 
igazgatóság vontatási szakszol
gálatánál. Az egy dolgozó 
mozdonyra eső 100 etlan ter
vet 1 10 százalékra teljesített.ék 
és az utazó személyzet egy 
szolgálati órájára jutó kilo
méter teljesítmény öt száza
lékkal haladta meg az elő
irányzatot. A fajlagos szén és 
villamosenergia felhasználás 

csökkentése révén közel 15 
millió forint megta. ka-ritás ír
ható a ua.kszolgá.lat ;a.vára. 

A szakszolgálathoz tartozó 
11 szolgálati hely közül ez
ideig nyolc teljesítette a kivá
ló címért folyó verseny cél
kitűzéseit. Különösen dícsére
tes munkát végzett a miskol
ci, a szerencsi, a ;ásza.pclti és a 
sárospataki vontatási főnökség. 

Fekett' László 
l\liskolc 

Naponta vizsgáznak emberségből 
A debreceni nagyerdő II-es 

számú szociális otthonában, 
mintegy 15-20 ny11gdíjas vas
utas él. Valamennyien a leg
messzebbmenőkig élvezik a 
szakszervezet, a debreceni te
rületi bizottság gondoskodá
sát. Danka Máriát, akit fia
talon ért baleset, különösen 
gyakran látogatják, gyógy
szert, győgycipőt és segélyt is 
kapott a közelmúltban a vas
utas szakszervezettől Ecsedi 
János nyugdíjas vasutas fe
lesége részére járókocsit és 
fülhallgatót kapott. 

Az elismerés hangján kell 
szólni László Károly önzet
len munkájáról. Ha kell, éjjel 
nappal a 460 gondozott ren
delkezésére áll. hogy szükség
leteik kielégítéséről gondos
kodjon. 0 éa a szoctálil otthon 
ápolón6i személyzete naponto 
mzagázna.k emberségből. Kü
lön említést érdemel N a1111 
Sándor főmozdonyvezető fele
sége, ak1 örök vidámságával, 
emberséges bánásmódjával, 
derl'.it, napsugarat varázsol az 
idős emberek életébe. 

Ezűton Is megköszönjük a 
szociális otthon vezetőinek. 
dolgozóinak fáradozását, a 
vasutas nyugdíjasok nevében 

pedig a vasutasszakszervezet 
gondoskodását, támogatását. 

Vasvári Dczs6 
nyugdíjas 

NE SZALASSZA EL 

A SZERENCSÉJÉT 
• Bútorozott öröklakást 

• Balatoni nyaralót 

• Személygépkocsit 

• Külföldi utazást 

• Vásárlási utalványt 
nyerhet 

-4 F O R I N H R T  

De már most vegyen 
Szerencse-sorsjegyet, 
mert a húzás ezúttal 
nem februárban lesz, 
hanem már december 29-énl 

Szerencse-sorsjeggyel 

szerencséje lesz! 
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Miért esett Iá az NB I B-ből a BVSC? Eszperantista vasutasok ta�ácskozása 
• :�-:�-•-• .... r.:-, 

Kétszer is az NB I kapujában - A fiatalokból hiányzott a rutin 

A Székesfehérvári MÁV Előre egy osztálJy al feljebb lépett 
- DBDR'SCENBEN a nagy

erdei s=odális otthon lakóival 
együtt ü,inepdték a Naf/11 
OT;tóoeri S;::ociali.sta 1''orrada
lom 51. évfordulóját az állo
más szocialista brigádjai. Sok 
nyugdijas vasutasnak. aján
dék/cal 1cedt:eskedtek, a kul
tlírcsoport músorái,aZ szóm
koztatta az öregeket. 

!Cecskemét, november 24, 
délután 1/4 4 óra. Szilvási já
tékvezető az ózdi Kohász
Kecskeméti Dózsa mérkőzésen 
hármat fújt a sípjába és ez
zel a mérkőzés végét jelezte. 
Az eredmény 2 :2. A kecskemé
ti döntetlennel eldólt az 1968. 
évi labdarúgó NB I B egyik 
legizgalmasabb kérdése, hogy 
n két nagy múltú egyesület, a 
BVSC és az ózdi Kohász kö
:irul melyik kerül az NB !I-be? 
Eztm a november végi vasárna
pon a BVSC ugyan 2:0-ra f!'JŐ
zött Miskolcon, az MVSC el
len, sorsa mégis megpecsételő
dött. Azzal, hogy az ózdiaknak 
silrerült egy pontot szerezr.iök, 
elkerülték a kiesést, a BVSC 
Yisront kiesett. 

Valóban az űzd kecskeméti 
, pontszerzése volt a f/VSC ki

esésének a fő okozója? Való
ban a finálé legvégső pe1·cei
ben történtek okozták a vas
utas csapat lejjebb csúszását a 
labdarúgósport lépcsőfokain? 

Szó sincs rola! 

furcsa „koncepciójába"? f:s 
még valami: csak azok a játé
kosok - akiket különböző NB 
I-es és más csapatoknak átad
tak, eltanácsoltak - voltak a 
két elherdált bajnokság fó bű
nösei? 

A fiatalokat 
nem érheti vád 

Az 1967. évi bajnokság után 
a BVSC-tő! megvált játékosok 
zöme, hosszú éveken keresztül, 
mind sportemberként, mind a 
vasút dolgozójaként példásan 
helytállt. Sem a pályán, sem 
a magánéletben, sem a munka.
helyükön nem viselkedtek úgy, 
hogy ez a tömeges menesztés 
indokolt . lett t.iolna. Mondjuk 
ki nyíltan : gyanusítgatások 
hangzottak el velük kapcsolat
ban, főként a presszók félho
mályában és a söröskorsókkal, 
fröccsös és féldecis poharak
kal zsúfolt bádogpultok kör-
nyékén. 

Az új, a teljesen átszerve-

11tár a rokonszenves, nagy 
múltú vasutas csapatot. Sót : 
nem sok hiányzott, hogy a 
MA V DAC is visszakerüljön 
az NB I B-be, az NB II Nyu
gati csoportjában csak gól
aránnyal szorult a 2. helyre. 
Ugyancsak a 2. helyen végzett 
az NB II Keleti csoportjában 
a Szolnoki MA V is. 

Ha mérlegre tennénk az NB 
I B-s és az NB II-es csapa
taink 1968. évi szereplését, a 
mérleg serpenyője feltétlenül 
a „fejlődés" oldalára billenne. 

Svedic Gvozden üdvözli a magya.r yasutas eszpe1·antisták.at 
(Kristek Pál felvétele) 

Az eszperantista vasutasok 
november 24-én Bud.ap""5ten a 
Vasutasok Szakszervezetének 
székházában jöttek össze, hogy 
beszámoljanak az eszperantó 
mozgalomban elért eredmé
nyeikről és megbeszéljék: ho
gyan tehetik a béke érdekében 
kifejtett munkájukat még 
eredményesebbé. 

Dr. Bácskai István, a vasu
tas eszperantó szakosztály e!
nöke köszöntötte a részvevő
ket, majd Svedic Gvo--,,den, a 
Nemzetközi Va.sútas Eszperan
tó Szövetség jugoszláv alelnö
ke adta át a jugoszláv vasutas 
eszperantisták baráti üdvözle
tét. A ezakreztály munkájáról 
dr. Szegedi Mihály, titkár szá
molt be. 

Cnncpélyes külsőségek 
között búcsúztatták nyuga
lomba vonuló munkatársaikat 
B,ékéscsaba állomáson. Kalcsó 
Imre, a szakszervezeti bizott• 
ság titkí1ra kedves szavakkal 
méltatta a 18 nyugalomba vo
nuló több évtizedes áldozat
kész munkáját. Majd ajándék� 
tárgyakat adott át részükre. 

- KETSZAZ NYUGD!JAS 
vasutast köszöntöttek novem
ber 9-én, a szombathelyi Ady 
Endre Kultúrotthonban. Meg• 
tekintették az i1·odalmi sz!npad 
ünnepi müsorát, majd meg
vendégelték a nyugdíjasokat. 

A szakvezetés 
.,rendet csinált" 

• zett BVSC csapatát nem érhe
ti különösebb szemrehányás. 
Rutintalan ;átékosai annyi gól
helyzetet hagytak ki, ameny-

Mindez azonban nem ment.e
síti a BVSC elnökségét az alól 
a kötelesség a!ól. hogy végre 
f'endet teremtsenek a la.bdarú
gó-szakosztál·y házatájá.n. Mert 
talán nem is az a leglájóbb, 
hogy a Szőnyi útiak kiestek 
az NB I B-ből. Inl,ább a kö
rülmények - amelyek a két 
bajnokság elúszását .is okoz
ták - szorulnak alapos elem
zésre, amelyet most már tény
leges rendcsinálásnak kell kö
vetnie! 

Vedres József 

A 21 vasutas eszperantó 
szakcsoport küldöttein kívül 
megjelent a tanácskozáson dr. 
Pethes lmre, a Vasúti Főosz
tály pártbizofüágának titkára, 
Tóth Géza, a 3. szakosztály he
lyettes vezetője és Pipa Béla, 
a Vasúti Főosztály szakszerve
zeti bizottsát1ának képviseleté
ben. Külföldi vendégei is vol
tak a tanácskozásnak. 

A beszámolót követő vitában 
több értékes javasl:lt hangzott 
el az előterjesztett munkaterv 
kiegészítésére, majd a Nem
zetközi Vasutas Eszperantó 
Szöyetség magyar tagozata 
mer;.választotta vezetőségét a1: 
1969-70. évi idő�zakra. 

- Százöh-en nyUgdíjas em.• 
!ékezett november 22-én, a 
békescsabai vasutas kultúr
otthonban a KMP jubileumá
ra. A MA V Nevelőintézet fia• 
taljai műsorral kedveskedtek 
az öregeknek, akik a KISZ
fiataloktól ajándékcsomagot 
kaptak, m.ajd uzsonnával ven• 
dégelték meg őket. Labda,rúgóberkekben - a 

lll)Ortág szakemberei között is 
évek óta „téma" a BVSC sze.. 
replése. Emlékezzünk csak : 
két éven keresztül már szinte 
,.,utcahosszal" vezetett a BVSC 
az NB I B-ben és az egész 
:rportközvélemény biztosra vet
te a.z NB I-be feljutását. Zugló, 
a XIV. kerület, már készült a 
nagy eseményre, hogy a Szó
nyi úton ismét NB I-es csaoa
tokat láthatnak. ];)s mindkét 
évben szinte megmagyaráz
hatatlan körülmények között 
liszott e! a bajnokság, el
képe:szt6 eredmények nyo
m.ín tépódtek rongyfoszlá
nyokká az "t-'B I-es remények. 
lgy, ilyen körülmények között 
köszöntött be az 1968. évi Jab
danígó-bajnokság. 

- Most aztán f'endet csi-114-
lu,ik a szakosztályban - je-
1entették ki a szakvezetők. � 
1'alóban - tessék csak Vissza
emlékezni - megkezdődött a 
,.rendcsinálás". 

Mint vafami nagy árverésen, 
6gy ker!11tek szanaszét a 
l3VSC játékosok. Kikkel be
szélte meg Bódogh L4szl6 ak
kori szakosztályVezetó és 
Gyarmati János edző, hogy me
lyik játékostól váljanak meg? 
ki tudja? Kétségtelen, hogy 
Varga kapus Dunaújvárosba, 
Simon az Egyetértéshez, a gól
eró& Horváth Győrbe - mlnd
hárman NB I-es csapathoz! 
- Amt6 a Bp. Előréhez, Mu
tdr a BEAC-h0z került. Fekete, 
ll védelem egyik oszlopa - ta
lán érezve a nagy vérveszteség 
következményeit - bejelen
tette visszavonulását, több te
hetséges fiatal bevonult ka!to
nai szolgálatra, s ráadásul Ub
rankot,ics, majd Fabró sérülése 
Is tovább gyengítette az ala
posan megfiatalított gárdát. 

Senki nem látta, hogy mi 
tórténik a BVSC labdarúgó-
•zakosztályában? Senki nem 
e.kart beleszólni a 57.akvezetés 

Az ors:z;ag 

összes 
pályaudvari 
paviloniaiban 

MIKULÁS• 

AJÁNDÉK, 

CSOKOLÁ 

ÉS CUKORKA 

bö választék

ban 

kapható 

Kristek Pál 

Eredményes munkával köszöntötték 

a jubileumi évfordulót 

nyinek hacsak a 25-30 száza
lékát értékesítik, úgy nem a 
kiesók között, de a bajnoki 
táblázat jó közepetáján talál
hatnánk ma őket. Bódogh 
László szakosztályvezetót az 
őszi idényben felváltó Soós 
Béla Gyarmati János edzővel 
mindent megtett, hogy a végső 
bukást elkerülje a csapat. Ek-
kor azonban már a balszeren- A Nagy Októberi Szocialis- megal.akulásá.naik 50. év:for-
cse is közbeszólt. A többit tud- ta Forradalom 51., a Kommu• dulóját eredm�yes munká-
juk, ezzel kezdtük : a BVSC nisták Magyarországi Pártja val köszöntötték a Vasutasok 

kiesett az NB 1 B-ből. Az NB •-
--------------------------,

Jótékonysáai Orszáaos Bizto-
1-es álmoknak már a nyomuk sitó és Segélyzó Egyesületé-

sem maradt meg és elérhetet- l>en. A jubileumi évforduló 
lennek tűnő az az idő, amikor Miről tárgyalt tiszteletére tett felajánlásu-
ezeknek az álmoknak újjáéle-- kat a szolgáltatások színvona-
dére 51 1 lának emelését és a taglét-ro szó ehet . . .  a Tapolcai Vasutas Sportkör közgyűlése ?  szám növelését hatál'i<ló előtt 

- tei3esí tették. 
Oröm az ürömben November 10--én tartatta relenü! látogatja az edzése/cet. A november '1-e alkalmt.ból 

Valahogy nincs szerencséjük 
a vasutas csapatoknak az NB 
I B-ben, bár ehhez nyomban 
hozzá kell . tenni, hogy a jó, a 
jobb szereplés nem csupán 
szerencse kérdése. A legutóbbi 
időben kiesett MAV DAC és a 
DVSC után most a BVSC mon
dott búcsút csapataink közül 
az NB I B-nek, az MVSC-nek 
is csak a táblázat alsó felében 
sikerült a megkapaszkodás. 
Oröm az ürömben, hogy mégis
csak. lesz két va�utas csapat az 
1969. évi NB I FI küzdelmeiben, 
hiszen a.z NB II Középcsopo-rt
;ában a Székesfehérvári MÁV 
Előre bajnoksáoot nyert, így 
fennáláSának 60 éves jubileu-
1114 a magyar labdarúgósport 
második 1'onalál>an találja 

meg ez évi közgyűlését a Ta- Dicséretet étxl.emel az ifjiú:,é,gi megtartott házi ünnepségen -
polcai V,uutas Sportkör. Kap- csapat, amelyik csoportjában amelye:i megjelent Tótn Gé
ronczai János sportköri elnök el'SÖ lett. A 42 sportolóval mű- za, az I/3. szakosztály helyet· 
számolt be az elmúlt tíz hó- ködó atlél:i1..ti szakosztály ki- tes vezetője - Rábai Ferenc 
nap eredményeiről és kihan,g- elégítő eredményeket él't el. ügyvezető elnök számolt be a 
súlyozta, ho,gy a sportkör ed- Külön elismeréssel szólt a be- végzett munkáról Elmondo�
dig deficit nélkül működött és számoló Horváth Mária és Lel- ta többek között, hogy m,g 
az év végéig megtakarításra is kes Magdolna atléta.nők sze- 1963-ban a tagdíjbevétel 33,96 
szá:mítani lehet. repléséróL Eredményesen mű- százalékát juttatták vissza az 

A jövő tavaszra edzőpálya ködött az asztalitendsz szak- .egyesül.et tagjainak, addig ez 
létesítését tervezik, hogy a je-- osztó.ly, ami a vívókról - a évben már a tagdijbe·vétel 
len.legi labdarúgópályát füve- sportköri e1nökség véleménye 44,01 százaléka került vissza 
s!teni lehessen. A szükséges szerint - már nem mondható különböző segélye/; és juttatá
anyagl. fedezet részben a sport- el. Jövőre újra megszervezik. a sok formájában a tagokhoz. 
kör rende1kezésére áll és nagy- tekesza.'t<:osztályt. Az ügyvezető elnök megemli-
szabású társadalmi munka Tanulságos vita követte a tette azt ls, hogy miután elér-
szervezésére is készülnek. beszámolót, melynek soa--án ték a 100 ezr!!,S taglétszámot, 

Bírálta a beszámoló az NB több haswos javaslat is el- újabb swlgáltatásokat vezet
III-as labdarúgó-csapatot gyen- h;íngzott. Többen kérték az ed- nek be. Ezek szerint a 15 évi 
ge szereplése miatt. Ennek zések színvonalának javítását. tagsággal rendelkező 60 éven 
okát abban jelölte .IDE,g, hogy Dancs József felüli tagok és a kétéves tag-
a játékosok egy része rendszer- Tapolca sággal rendelkező nászutasok 

teljesen Ingyen üdülhetnek 
majd az egyesület most épüló 
balatonfüredi üdülőjében. 

Két aranyérem· 
zetek neked em, liter pálinkd.t. 
Ha viszont Klimé lesz az 
aranyére1n, akkor te ;össz ne
kem egy butéliávai - aján
lotta. 

Az llnnepi megemlékezés és 
a beszámoló után az egyesület 
elnöke, dr. Földesi József, a 
Vasúti Főosztály gazdasúgi hi
vatalának vezetője Kiváló dol
gozó kitüntetést és jutalmakat 
adott át. 

1ós1ca nemcsak oz edzc5m, 
hanem a legjobb barátom is . • •  
nagyon sokat köszönlietek neki 
- mondta Zsivótzky Gyula., 
olimpiai aranyérmes kalapács
vetónk, amikor Mexikóból 
megérkezett a Ferilregyi repü
lőtérre. 

A minap pedig ugyanerról 
a témáról azt mondta Csermák 
József, Zsivótzky edzője: 

- Több ez, mint barátsá,g. 
Mind a ketten rajongásig sze
retjük a sportot . . .  

Rajongásig - de más és 
másképpen! 

- Kemény edzéssel Indult a 
munka - emlékezik vissza 
azokra a napokra Csennák Jó
zsef. - Arra nem is igen volt 
időnk, hoíJ11 városnézésre in
duljunk. Hiszen legalább egy 
órát kellett aU'tóbuszozni s 
erre mi nem vállalkozhattunk. 
Zsivótzkyt erős versenyláz 
gyötörte most is. A feszültség 
éppen a verseny előtti edzése
ken engedett fel amikor érez
te. hogy ezúttal jobb ered
ményre képes, mint verseny
társa. 

Kezet ráztak • • .  
Krivonoszov azóta sem je

lentkezett a mexikói tartozásá
val . . .  

Ezután már gyorsan pereg
tek az ese..mények : Dobogón 
áll Zsivótzky Gyula és lent fo
gadja a gratulációkat Csermák 
József, a tapolcai vontatási fő
nökség helyettes vezetője. Va
laki azt mondja neki : Megvan 
a második arany is; Jóska! 
MásodUc? Hát persze. Helsin
kiben ó, most pedig a tanít
ványa állt a dobogó legmaga
sabb fokára. 

Sz. J. 

LAXÁSCSERJI 
Elesttl!ID&n kru<ztioav:l.rosl 

vil:lgos, gázboyier,s, cseré,pkály
hás, ll. emeleti garzon J.aká..,omat 
2 szoba személyzeti&, vagy : szoba 
ha.1los.ra, esetleg 3 S20báP.ra. Erdek
lődn.1 1ehet minden eme 8-9 óra 
között, vas.á.,nap reggel , órától. 
Telefon : 159-465. 

- Ritk�n fordul elő, hog:, 
gyors- és gépírónőt Kiváló do!, 
gozó kitüntetésben részesíte
ne!"' Pálinkás Pálné 14 évi 
szolgálat után kapta meg ezt 
a kitüntetést a ferencvárosi 
pályafenntartási főnökségnél 
novernber 7 alkalmából 

A Hivatalos Lapból 

A Hivatalos J'.Apból a szak3ze:ro. 
vezeti bizottságok és a dolgozók 
figyelmébe ajánljuk a l<,övetkez6-
ket: 

tG. sztn,ból: 110 11;)3/1965. 6, B. A 
vasiút külön engedélyével fuvaroz-

ha tó - rendkJvilll - küldemények 
tové.b-bítá&ina,lc szabá.Jyozására vo
natkozó a &. számü Ut.asiLáa 
életbeléptetése. 

122 11'27 /1963, 6. B. A MAV ter!l• 
!etén levő föld· és fúbérlete.k, va• 
L--untnt gyiltnölcsta basz.uál.::it1>A 
ad.isának sza.'bályozásáról s-.616 
r-endelet módOG!tAsa, 

n. sú.mbúl: lH 357/19G3. 2. B. /U 
év végére es6 heti plht,o�napo.11: 
áthelyezése. 

1U 816/1968. S. A, Az iró<lzere!U
tás újabb s:abályozása, 

A szerkesztőség üzeni 
Dancs 36-me!, Tapolca; Molnár 

ÁI"l)ád, Felvég! !6tván, dr. Gál 
György, Budapest; dr. Bálllda!vy 
Gyula, szeged; Vám!vy Gyula, 
Gyéké..11yes; Kasz.::aJa Sá...'tdDr11 
Gyöngyös; Ug'lyal Sándor, N:,<-k
lád.há.21 : Fe1::ete LáEzló, Budavári 
Sándor. MlsJtolc ; Bold±z1>ár Gyula, 
Békésl!!'.aba; Voto�inoYsxki János-; 
l!.a.TO�á.!l Pál, Czeglkll Sándor� 
Oláh Józse!. B:\nszegl József, Deb
rece:i.; sznrs Ferenc, Hatvan: lC.65 
Lajos, Alsó6rs: L=elelk� la.punk 
a.nya.gához felhan.náJjul'" ..... 

l...ászló '.Mthá.ly, Zalaegerszeg: 
B=e Györg'.V, Tolrum<'medl. Már• 
ton Andor Szombs.thely: LeT"eJcl• 
k&t illetékes helyre to„álibltottuk. 

MAGYAR VASUTAl!I 

a Vasutasok S?aksz.eMTe.zetének 
lapja 

Szerkest!t a q,t:.rkesztc5 bt'totts.AI 
F69zerkesztJ!: Gnlyás Ján06 

Felelős SZP.t"keszt6 ! Vt.s1 Ferenc 
BudapestSW.����!; ute,, tL 

Telefon. városi : ::,�m 
Czemi: 1� 

!Cladja á te:riestt! a Nél)!!Z.3�a 
[.ao�fat1ó Váll1\!.at, B1Jr.'3.pp,c;t vn .• 

RAkóczJ 1\t , •• '!'elf!fon : 324-819 
Felelő• kiadó: Cl.bor M�rton. 
a Népszav• Lankiodó Vállalat 

IH2,r,,tója 
Csekkudmlaszllm: ?5.Sl5.!J01-

S2!kra Laonyomda 

Zsivótzky Gyula már-már 
idegességbe átcsapó türelmet
lenséggel Csermák József 
nagy-nagy nyug2.lommal páro
sult szenvedéllyel. Hiszen ma 
sem mond le a kalapácsvetés
ról, bár mint versenyző már 
nem veheti kezébe a kalapá
csot, nem léphet a dobókörbe. 

A szovjet Kliln és edzője -
az ugyancsak híres kalapács
vető Krivonoszov - közös ed
zéseket szorgalmazott a ma
gyarokkal 

Többször is kerestem Cser
mák Józsefet szolgálati helyén. 
Még szabe.dságon van 
mondták először. - Másod
szor sem találtam, mert akkor 
meg a kitüntetését vette át 
Budapesten. Zsivótzky Gyula 
a Munka 2rdemrend arany fo
l;ozatát kapta. Csermák József 
kiváló edzőnek pedig a SpOf't 
:f:rdemérem ·arany fokozatát 
nyújtották át. 

Utazásainá] ,·egye igénybe az 

A tanítvány Budapesten -
az edző Tapolcán él és rend
szeresen találkoznak. Együtt 
edzenek - a fővárosban. 

Mexikóban is együtt Indul
tak. 

Csermák József egy arany
éremmel, amit még a helsinki 
olimpián szerzett, amikor a 
Nilágon elsőnek dobta túl a bű
vös hatvan méteres határt. 
Zsivótzky pedig csupa re
ménykedéssel szállt fel a repü
lőgépre: talán Mexikóban si
kerül ma�d visszavágni a szov
jet Klfmne1'. 

A cél világois volt: 
- Idegileg akarták ki/árasz

tani Zsivótzkyt. Sn vis=ont 
nem engedhettem meg ezt. 
Azért volt közös edzésünk, de 
csak akkor, amikor én jónak 
láttam. Három alkalommal Is 
találkozott a két nagy ver
senyző. Zsivótzky 74-75 mé
tert dobott az edzéseken. Né
hány, jól sikerült dobás után 
szedtük a szerelésünket és el
mentünk. Rái;esztettünk Klim
re. ő !ett most az idegesebb és 
ez önbizalmat adott Zsivótz
ktmak. 

Krlvonoszov szovjet edző -
még a verseny előtt felkereste 
Csermák Józsefet: 

::- Ha Zsívótzky wóz, én fl: 

� most? 
- Folytat;uk tov4bb az ed

zéseket '- válaszolta. 
Csennák József nagyon tud 

lelkesedni a kalapácsvetésért. 
a sportért. Magába szívta a 
dobókör izgalommal fGtött 
hangulatát és nem tud meg
szabadulni tn!e. Még a fűtőház 
sipoló-föstöló mozdonyai kö
zött sem . . . .  

Gáldonyl Béla 

�..-' 
szolgáltatásai t 

útlevél, vl:i:umintézés. Vatutavélel-elodás 
S:i:obafoglotás bel- és külföldi n:áflod61cbon 

és fi:i:etóvendéglátó-helyeken 

1969-ben a tengerparti nyorol6st61 kezdve o legszebb 
vórosok megismerésén ót a hegvvldélcl üdülésig Ismét 
csaknem szózféle t6rsasút-progrom között v6lagothot. 

A:i: IBUSZ-m oruágjár6 autóbusz ltülönjárataivat 
efjvthot az ország legszebb tájaira 

Dtszn6toros fdrándulós61: 



Vasútorvosi napok 
A legújabb kutatások eredményeit is hasznosítják a vasutasok gyógyításáh1111 
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Nagy eroP•·őba előtt 
a S§e,nélys§állítás 

Mintegy 400 többletvonat közlekedik az év végi ünnepi csúcsforgalomban 

A múlt évi karácsonyi és 
ójéVi ünnepi forgalomban a 
menetrendben meghirdetett 
;Vonatokon kívül 315 többlet 
�emélyvonat közlekedett. Az 
jdel csúcsforgalomban 400-
420 többletvonat tervezése 
pált szükségessé ahhoz, hogy 
Jl jelentkező Igényeket megfe
Jelóen kielégíthessük. 

A feladat nagyságára jellem-
11:15, hogy december 23-án egy 
nap alatt mintegy 70 többlet 
személyvonatot kell közleked
�tnL Ez 33 többlet szerelvény 
- kb. 300 db személykocsi -

;s a vonatok továbbításához 
mintegy 20-szal több mozdony 
felhasználását teszi szüksé
,:essé. A vasútnak 

e napokon sem áll rendel
kezésre több ember, vo
nóerő, személykocsi és vá
gány, tehát az adott lehe
tőségekkel és eszközökkel 
kell megoldani a feladato-

kat. 
J!!zt pedig csak úgy lehet, ha 
a szolgálati ágak a legtelje
i;ebb összhangban minden erőt 
és lehetőséget latbavetve ösz
i;zefognak. 

Melyek a legfontosabb fel
•datok? 

A forgalmi szakszolgálatnak 

kedésre tervezett többletvona
tok figyelembevételével új 
technológiákat kell elkészíteni, 
oktatnL Különösen fontos elő
re el.készíteni a vonatfelállítá
si rendet, s ezt az utasok tá
jékoztatása végett az abban 
résztvevő dolgozóknak előre 
meg kell tanulni. A tervezett 
új technológiában levő szoros 
fordulók feltétlen megkövete
lik a vonatok menetrendszerú 
közlekedését. Nagy gondot kell 
fordítani a mellékvonali csat• 
lakozások biztosítására. A leg
nagyobb fokú éberségre lesz 
szükség, mert 

ilyen nagymennyiségú vo
nat közlekedése idején a 
legkisebb baleset is kiha
tással lehet a menetrend-

szerű közlekedésre. 
Nagy szerepe van az utasok 

pontos tájékoztatásának. A 
csúcsforgalom alkalmával 
nemcsak az „ünnepi" utasok 
igénylik a pontos tájékozta
tást, hanem a hivatásforga
lomb,m utazók is, mert az in
duló vonatok nem a minden
napi megszokott vágányról i:1-
dulnak. Az utastájékoztatás
ban az utasirányító személy
zeten és a kapúsokon kívül a 
jegyvizsgálók is közremúköd
nek, ezért őket is el kell látni 
vonatíelállítási jegyzélckel. 

írt időben történő jelentkezé
se, a jegyvizsgálók segítőkész
sége az arra rászorulólmak, a 
személypénztárak megfelelő 
számban történő nyitvatartása, 
szükség szerint kisegítő pénz
tárak beállítása, a pénztárak 
előtt várakozók irányítása a 
tc•rlódások elkerülése végett. 
mind olyan feladat, amelynek 
jelentősége az ünnepi csúcs
forgalom idején hatványozot
tan kerül előtérbe. Külön gon
dot kell fordítani a váróter
mek és utasterek tisztaságára, 
azok megfelelő világítására és 
fűtésére. 

A feladatok elvégzése érde
kében az állomási és az uta• 
zószemélyzet bizonyos mérvű 
átcsoportosltására van szük
ség. A szolgálati és a mozgal
mi szervek vezetői arra is hív
ják fel a figyelmet, hogy 

a dolgozók tiszta egyenru
hában, meglelelö megjele
néssel, figyelmes, türelmes 
és megértő magatartással 

lássák el a szolgálatot, 
mert e napokon számolni le
het az utasok egy részének tü
relmetlenségével és a ritkán 
utazók tapasztalatlanságával. 

A műszaki szolgálat is nagy
mértékben növelheti a.z ünnepi 
forgalom sikerét, lelkiismere
tes, jó munkájával. A több
letvonatokhoz megfelelő míi
szaki állapotú gépek 'ldállítá

Dr. Rimóc:d László, a 3. szakosztály vezetője megnyUJa a 
vasútorvosl napokat 

A vasutas orvosok második 
országos tanácskozására no
vember 28-30 között került 
sor a Vasúti Főosztályon. A 
részvevők között ott voltak a 
gyógyítással foglalkozó kór
házi specialisták. az üzem
orvosok és mindazok, akik a 
vasutas dolgozók egészségügyi 
helyzetének javításán fára
doznak. 

(Lantos Géza felvétele) 

törvényben előírt köt:elezettsé
güket. A rehabilitációs mun
kának ezentúl is - huzamo
sabb időn keresztül - figye
lemmel kell kísérni a gyógyul
tak sorsát. 

A Vasútorvosl napok zár
szavában dT'. Les2:ka11 GyÖT!lll 
főorvos, a vasútegészségügyi 

LAPZÁRTA UTAN: 

szolgálat vezetóje mondotta1 
"a legújabb kutatáso1c eTedmé
nyeit hasznosítjuk a vasutas 
dolgozók OYógyitásában". Ez 
biztosíték arra, hogy a magas 
szinttí gyógyitó és megelőző 
munka eredményeképpen egy
re kevesebb vasutas dolgozó 
lesz beteg. 

Meglepetésként hallgattuk a 
vasutasok fogászati helyzetéről 
"tartott beszámolókat. Ezek na
gyon szomorú helyzetet tártak 
fel. A Győr és Komárom ál
lcmásokon történt felmérések 
alapján megállapították, hogy 
minden 35. életévét betölt.S , 
dolgozó átlagban 14 lyuka. 
foggal rendelkezik. A felmé• . 
rés azt is kimutatta, hogy so- . 
kan csak erős fogfájás alka!.;. 
mával mennek orvoshoz, ak.; . 
kor, amikor már a rossz fogat 
megmenteni nem lehet. 

Fokozottabb felvüágos!t6 
munkát kell végezni és min
den dolgozó figyelmét fel kell 
hívni a fogápolás fontosságá
ra. mert egy rossz fog a szer-. 
vezetben súlyos elváltozásokat, 
izületi megbetegedéseket 
okozhat. Javaslatként hangzott 
el, ho(111 az tí.jfelvételes dolgo
zók ONlOri vizsgálatát tet'
;esszék ki a fogakTa is. Ezt a 
kezdeményezést csak üdvözölni 
lehet. 

(Lantos) 

Az előadások ismertették a 
gyógyító munka legújabb ta
pasztalatait, különösen a vas
utas dolgozók munkakörülmé
nyeiből adódó megbetegedé
sek, foglalkozási betegségek 
leghatásosabb gyógyítási mód
jait. Fontos kérdésként kezel
ték a Tészvevók az üzemi bal
esete/; és a foglalkozási meg
betegedésekből orvosilag gyó
gyult dolgozók rehabilitációját. 
A "vasutas betegségben" 
szenvedőket, üzemi balesete
seket nem elég orvosilag meg
gyógyítani, hanem biztosítani 
kell számukra olyan beosztást, 
melyben egészségük veszélyez
tetése nélkül csökkent mun
kaképességüknek megfelelően, 
a lehető leghasznosabb munka 
elvégzésére legyenek képesek 
anélkül, hogy anyagi és erköl
csi hátrányt szenvednének. 

Ülést tartott 

A rehabilitációs bizottságok, 
az üzemorvosok a szolgálati 
vezetőkkel karöltve végzik 

a központi vezetőség 
A szakszervezet központi 

vezetősége december 13-án -
lapunk zárta után - ülést tar
tott. Az elnökségben helyet 
foglalt Gyócsl Jenő elnök, 
Szabó Antal főtitkár és Gulyás 
János titkár. 

Az ülést Gyócsi Jenő nyitot
ta meg. Ismertette a napiren
det, maid annak elfogadtatá:,a 
után átadta a szót Gulyas Já
nos titkárnak, aki a azakazer
vezet nevelőtevékenyaégéről, 
az agitációs és propaganda 
munka fejlesztésében előttünk 

álló feladatokról tájékoztatta a 
központi vezetőséget. Ezután 
Szabó Antal főtitkár terjesz
tette a központi vezétőség elé 
a szakszervezet VII. kongresz
szusa óta végzett munkájáról 
készült írásos jelentést. A 
hannadik napirendi pont ke
retében a félszázalékos önkén
tes Támogatási Alap 1969. évi 
költségvetését vitatták meg. 

( A k6zpo11ti vezetőség ülésé
t'ől lapunk 1cövetkező számá
ban részletesen tá;ékoztatjuk 
olvasóinkat.) 

o ··agyomdnyos azerelvényfor
du,ók megbontásával olyan 
éles fordulókat kell kidolgoz
ni, amelyek lehetővé teszik a 
Söbbletvonatok szerelvényeinek 
maradéktalan kiállítását. A 
csúcsforgalom Idején a közle-

Az induló vonatokat, tehát 
a mentesítő vonatokat is el 
kell látni lránytáblákkal. A 
szerelvények időbeni beállítá
sa, a vonatkísérő szakasz elő-

sát és forduló;át minden kö- ..-----------------------------------------, 
rülmények között biztosítani 
kell. A tervezetten felül köz
lekedtetendó mentesítő vona-------------------------- tok részére a vonatindító fej

A a,asút no„enaberi teljesitnaiénge: 

Két évtized a vasút magasépítésének 
szolgálatában 

pályaudvarokon megfelelő 
mozdonyokat kell tartalékolni. 
Az ünnepi forgalom idején 
a gőzmozdonyok részére jó 
minőségű szénkeveréket kell 
biztosítani. Minden fűtőkazán
kocsit üzemképessé kell tenni. 

, 

aru 9 millió 963 ezer tonna 

és 34 millió 200 eze!' utas 
Kiállítással egybekötött or- Papp Ernő, a műszaki főcso- Az éles szerelvényfordulók 

Jzágos vasutas-építész talál- port vezetője, s ónodi Sán- miatt Előzetes adatok szerint a 
kozóra került sor december d01' mérnök, főépítésvezető a szerelvények takarítá• vasút novemberben 34 millió 
10-én a vasúti főosztály lrul- tartott előadást. Az előadások si technológiáját Is sziik- 200 ezer utast és 9 millió 963 

turtermében. A rendezvény anyagához a főnökség ötle- séges megváltoztatni, ezer tonna á1"Ut szállított. Ez 
alapötlete és megvalósítása, tes, nagyméretű tablókat is gondoskodni kell a tároló vá- a mennyiség az előirányzott
amely mind a Közlekedéstu- készíttetett. gányokon tört�nő fokozott nál 214 ezer tonnával kevedomány! Egyesület Vasúti A tanácskozással együtt be- vonatelókészítéshez szükséges sebb, a bázisnál 35 ezel" tonMaga5€pftési Szakosztályánál, mutatott ép!tészkiállítás mind személyzet átcsoportosításáról. nával több. Az elmaradásból 

8632 kocsit lemondtak. Ez 
kocsi mennyiség 

20,25 tonn'5 átlagos ko
csiklhasználással számol• 
va több mini 1'74 ezer 

'°nna kiesés, jelent. 

a hez képest 3,2 százalékos a ;as 
vulás - még mindig nem si
került a bázist elérni. A vonar 
tokat indító és a vonatok fu
tása közbeni állomások opera
tív Irányító, végrehajtó dolgo-

mind pedig a 6. szakosztály- anyagának válogatásában, Meggyőződésünk, hogy vas-nál a legteljesebb támogatás- mind pedig összeállításában utas dolgozóink a karácsonyi 
mintegy BO ezer tonna az or

ra talált, a MAV Magasépí- nagy hozzáértésről tesz tanu- és újévi ünnepi csúcsforga- szágunkba belépő Import és 
tési Főnökségtől származik. ságot. Több mint 100 nagy- lomban is helytállnak, s fe- tranzit küldemények csökke-

Az építésztalálkozó, s vele méretű képen és perspektívi- gyelmezett, figyelmes szolgá- néséból adódik. 
együtt a bemutató kiállítás kus rajzon mutatja be az el- Iatukkal járulnak hozzá az ün- A kocsiigényes áruszállítás célja, hogy az elmúlt két év- múlt két évtized legjelentő- nepi forgalom sikeres megol- előirányzotthoz viszonyított 3,1 
tized tapasztalatait felhasz- sebb létesítményeit. Több 'lé- dásához. 
nálva keresse a MA v egyedi tesítmény megfelelően kicsi- Vaskor István, százalékos elmaradásának oka 
jellegű munkáinak legjobb, s nyített modellen is bemuta- a személyszállítási osztály többek között az is, hogy a 

Ennyivel csökkenhetett volna 
azon áruk mennyisége, melyet 
a vasút kocsihiány miatt nem 
vehetett fel fuvarozásra. A ki 
nem állított kocsik száma 
8325 volt, tehát csaknem meg
egyezik a lemondott kocsik 
számával. Ezek a számok a.zt 
mutatják, hogy a szállfttató 
felekkel való együttműködés 
további javitására van szük
ség. leggazdaságosabb tervezési és tásra kerül. vezetője szálltttató felek novemberben 

kivitelezési formáit. tgy fog- ;--------------------------------------- Novemberben egyetlen va-
lalta össze megnyitójában • sárnap sem sikerült az elő-
Csanádi József, a 6. szakosz-

1 irányzott árumennyiséget a fe-
tály helyettes vezetője azt a lelckel berakatni, a fuvarozta-
tiszta és nemes szándékot tóknak ezekre a napokra nyúj-
amely a vasút épftész.eit � tott rakodási kedvezmény és 
tervez5ket és kivitelezóket _ anyagi ösztönzők még mindig 
e tanácskozásra egybehozta. nem érték el a kívánt ered-
De ezt a szándékot tükrözi a ményt. 
tanácskozás programja is, Az áruszállítási el6irányzat-
amely magában foglalja az új létesítmények- nál mutatkozó bevételkiesést 
építészi munka valamennyi kel, korszerű gé- minőségi munkával sikerült el-
telentős fázisát, kezdve az pekkel gazdagodik lensúlyoznl. A teherkocsik ki-
o�ló vasúti magasépítés az &zakl Jármű- használásával elért 
�alakulásától az építészet javító. A képen 20,25 tonnás eredmény gepesltésének fejlődésén ke- látható főtengely- liszl forgalmi csúcsnak resztül a kivitelezés gazda- csiszoló gépet, számít. s{igi kérdéseinek részletes amely alkalmas elemzéséig, különös tekintet- Diesel-mozdo-tel az új gazdaságirányítás nyok főtengelyeikövetelményeire. nek, nagyteljesít-

A kétnapos tanácskozáson ményű Diesel-
blind az előadók, mind pedig hajtómotorok fő
a felkért hozzászólók a vasúti tengelyeinek meg
J?agasépités legkiválóbb szak- munkálására, az 
ertől köréből kerilltek ki. A év első negyedé-
Magasépftési Főnökség részé- bea helyezték 
ról dr. Pálmai István a fő- iizembe. 
nökség vezetője, Pödör Sán- (MTI Fotó - Mellor, a főnökség főmérnöke, ző Sándor felv.) 

Devizaszerzési, Illetve deviza
kímélésl intézkedéseikkel elér
tül:t, hogy novemberben a bá
zishoz képest csökkent a háló
zaton levő idegen kocsik 
mennyisége és növekedett a 
külföldön lev6 MAV-kocsik 
száma. A ködös, párás idő el
lenére az előző évhez viszo
nyítva javult a személyszáll!tó 
vonatok menetrendszerű köz
lekedése. A tehervonatoknál 
- bá1' novemberben, október-

zóinak kell javítania minőségi 
munkáját ahhoz. hogy a teher
vonl!tok menetrendszerűsége, 
ezzel a tervszerű közlekedés, a 
mozdony- és személyzetfordu
lók is javuljanak. 

Novemberben - október-
hez képest 0,5 százalékkal 
emelkedett a nagytel;esitmé
nyú Diesel-mozdonyok napi 
hasznoskilométer teljesítmé
nye. ugyanakko,- 7,4 százalék
kal csökkent a villanygépek 
km tel;esltménye a miskolci 
vonalon. ,Az egy gépre eső km 
csökkenés jelentős oka volt a 
hónap közepén váratlanul be
állt havazás és a vonalon fog� 
lalkoztatott gépek számának 
növelése. 

Az év utolsó hónapjábaq 
számítania kell arra, hogy 

a 9 millió f27 ezer tonna 
áruból jelentős mennyi
ség lesz az év végi export, 
melynek szállitását határ
Időre kell lebonyolítani 

Számolya az időjárás további romlásaval és nem utolsósor-ban a h��om, illetve kétnapos munkaszunettel, amikor a rakodási készség nagyarányú növekedésére kell felkészülni. A 
fot'galmat ezekben a napokba11 '3 zökkenőmentesen kell lebo
nyolftanf. Annál Is inkább 
szükséges ez. mert a vasútoq 
kívül állók nagy része elsősor
ban a személyszállítás minő
ségén, pontosságán és kulturáltságán keresztül értékeli 
majd a vasút munkáját. 



A VÁLASZTÁSOK GONDOS ELŐKÉSZÍTÉSÉN 

MUNKÁLKODIK A BUDAPESTI 

TERÜLETI BIZOTTSÁG 
A budapesti területi bizott

ság területén közel öt és fél
ezer szakszervezeti bizalmi, 
több mint 2 ezer műhely, iro
da és osztálybizottsági és 
csaknem m.ásfélezer szakszer
vezeti bizottsági tag újjává
lasztására kerül sor 181 alap
szervezetben. A választások 
politikai, szervezeti elókészí
tése, az elmúlt két esztendő 
munkájáról, a tisztségviselők 
tevékenységéről való beszá
molás solc és felelősségteljes 
mérlegelést kíván mindazok
tól, akik a tagság bizalmából, 
a tagságért, szocialista fejlődé
sün-kért munkálkodtak. 

A sokrétű és felelősségteljes 
munka elvégzésére a területi 
bizottság vezető testülete in
tézkedési tei:-vben határozta 
meg a területi bizottság és a 
szakszervezeti bizottságok, va
lamint a választást előkészítő 
tisztségviselők feladatait. Bár 
a választást segítő előmunká
latokat, a káderhelyzet és 
.szervezeti kérdések elemzését, 
valamint a tartalmi munka ér
té!,;elését már korábban elvé
geztük, most mégis jelentős 
munka vár ránk. 

zetőségi ülésein, ahol a terüle
ti biwttság képviselője és a 
jelölő biwttság tagjai is részt 
vesznek, sor kerül minden 
szakszervezeti bizottsági, mű
helybizottsági tag személyes, 2 

éves tevékenységének értéke
lésére. Ugyanakkor legkésóbb 
január 10-ig műhelybizottsági 
és szakszervezeti bizottsági 
vezetőségi értekezleteken érté
kelik a sza.k.szervezeti bizal
miak tevékenységét. Az intéz
kedési tervek, a gondosan 
swrvezett munka eredménye 
együttes hatásaként február 
5-ig minden szakszervezeti 
csoport megtartja ülését, ahol 
a bizalmi beszámol a végzett 
munkájáról. 

T ervszerúen folyik 

az előkészítő munka 

A választás nem öncélú 
munka. Közben a szakszerve
zeti bizottságoknak még na
gyon sok feladatot kell megol
dani. A szakszervezeti bizott
ságok, a termelési bizottságok 
a szolgálati főnökökkel közö
sen január 5-ig értékelik az 
1968. évi szocialista brigád-

Segítik az alapszervezeteket szerződéseket, és a t�rmelési 
tanácskozásra előkészítik, elő-

A választással kapcsolatos terjesztik az 1969. évi szerző
politikai, érdekvédelmi és déseket is. E napokban kiala
szervezeti tennivalókat szb-tit- kítják, megvitatják és végle
kári értekezleten ismertettük. ges formába öntik a vezetósé
Ezt követöen december 10-ig gek az 1969. I. félévi szakszer
elkészültek a szakszervezeti ve�eti bizottsági munkaterve
biwttságok választási intézke- ket is. 

lását, szakszervezetünk VII. 
kongresszusa határozatai vég
rehajtásában, az élet- és mun
kakörülmények javításában, a 
munkaidő rövidítése, a szociá
lis ellátottság javítása érdeké
ben. 

Módszertani vázlat 

a beszámolókhoz 

A vála.sztásl munkát segíti a 
területi bizottság azzal is, hogy 
írásban kiadta a vezetőségek, 
a bizalmiak beszámolóinak el
kész-ítéséhez: a tartalmi, mód
szertani vázlatot. Minden 
szakszervezeti bizottság meg
ka,pja a taggyűlés forgatóköny
vét, a szavazatszedő bizottság 
jegyzo"könyv nyomtatványát. 

Indokoltabb, mint bámlickor, 
hogy a két év munkája, ered
mények és mulasztások őszin
tén kerüljenek értékelésre. E 
feltételek megteremtésén, gya
korlati megvalósításán mun
ká llcodik a területi bizottság 
vezető testülete, apparátusa és 
a megbízott társadalmi mun
'katársak széles hálózata az 
alapszerveknél. Érthető, ha 
most a választás előkészítésé
nek első szakaszában a terüle
ti bizottság a munka gondos, 
szervezett irányítása a fel
adatok végrehajtása közben 
már a választás utáni időre is 
gondol és megfelelő előkészü
leteket tesz. Januárra például 
már elkészül az április, má
jusban induló tisztségviselők 
oktatásának részletes prog-
ramja. Kovács János 

Aranykoszorús 
jelvényt kapott 
Veszprém-külső állomáson 

meleg szeretettel búcsúztak 
munkatársai Atányi Mátyás 
vonatvezető, szocialista bri
gádvezetötől, aki 37 évi szol• 
gálat után vonult nyugdíjba. 
Az idős vasutas ez alkalommal 
vette át az aranykoszorú3 
szocialista brigádjelvényt, a 
kiváló dolgozó jelvényt és 
munkatársai kedves ajándé
kát is. Érdemeit Szabó János 
állomásfőnök, majd Horváth 
Béla, a szakszervezeti bizott
ság titkára méltatták. Szóba 
került az is, hogy Mátyás 
bácsi, mint birkózó, ifjú korá
ban sok dicsőséget szerzett 
a vasutas sportnak. 

K.L. 
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Épületlenntartók, takarítónők 
a szocialista brigádmozgalomban 

Sok régi. műemléknek is be
illő központi igazgatási, hiva
tali épület fenntartását végzi 
a Házkezelési Főnökség. A ré
gi épületek gépészeti berende• 
zései t, a bennülc elhelyezett 
vezetékeket, csöveket alapo
san kikezdte már az idő vas
foga. Állandó javításra szorul
nak. 

Ilyen körülmények között 
különös jelentősége van a 
fenntartási dolgozók szervezett 
összefogásának. A karbantartó 
villanyszerelők, lakatosok, asz
talosok és a többi szakmunkás 
az eredményesebb munka ér
dekében alakította meg 1967-
ben a Baross Gábor brigádot 

és indított versenyt a szocla� 
lista cím elnyeréséért. A kü
lönböző szakmákat képviselő 
dolgozók azóta segítik egymás 
munkáját, betegség miatt, 
vagy más okból hiányzó mun
katársaikat helyettesítik é3 
gondoskodnak arró� hogy a 
sürgős munkák ne szenvedje
nek késedelmet. Növeli a bri• 
gád felelősségét, hogy a fenn,. 
tartási munkálatokat rendsze• 
rint úgy kell végrehajtaniok, 
hogy közben az épületben 
dolgozók is zavartalanul vé� 
gezhessék hivatali teendőiket; 
A brigád az első „nekifutás�· 
r a" elnyerte a szocialista cf. · 
met, s az idén már annak 
megtartásáért versenyeznek.· 

------------------------
-= Munkájuk sikerét, elismerését 

A munka verseny irányelveiről 
tárfyalt az elnökséf 

Az elnökség december 6-i 
ülésén értékelte a szocialista 
munkaverseny 1968. évi ta
pasztalatait, s megtárgyalta a 
verseny 1969-1970. évekre 
vonatkozó irányelveit. Vita 
után hozzájárult a Magyar 
Allamvasutak területén folyó 
szocialista munkaverseny 1969 
-1970. évi irányelvei, a kiváló 
vállalat (csomópont, főnökség) 
1969-1970. évi célkitűzései és 
a vasútigazgatóságok teljesít
ményei értékelésének 1969. évi 
szabályozása című utasítások
nak a Hivatalos Lapban való 
közzétételéhez. 

Elfogadta az elnökség a 
szakszervezet 1960. évi költség-

vetését az 1/2 százalékos ön
kéntes Támogatási Alap sza
bályzatának módosítására vo
natkozó előterjesztést és az 
alap jövő évi költségvetését. 

Tudomásul vette a vasutas 
társadalombiztosítás 1969. évi 
költségvetésének fő tervszá
mait, valamint a számvizsgáló 
bizottságnak a jövő évi költ
ségvetések felülvizsgálatáról 
szóló jelentését .. 

A vezetőszervek munkater
vének jóváhagyása után az 
elnökség helyt adott a közér
dekű bejelentéseknek, majd 
napi kérdések tárgyalására 
tért át. 

pénzjutalmak is jelzik és ez 
jutott kifejezésre abban, hogy 
nyáron a brigád egyik tagja,. 
jutalomüdü.lésre az NDK-ba 
utazhatott. 

dési tervei. Még novemberben E sokirányú munka feltéte
meg.szerveztük, hogy vala- lei megteremtésében, me!lol
mennyi szakszervezeti bízott- dásában tengernyi a feladat. A 1------------------------------------------

A BVKH-ban dolgozó taka
rítónők nem azért alakították 
meg a Béke szocialista brigá
dot, hogy napról napra kifo
gástalanul elvégezzék fáradsá
gos munkájukat, hiszen 11 
rend és a tisztasá.g biztosítását 
alapvető feladatuknak tekin• 
tik. Magasabb igények sarkall
ták őket a szocialista szeJJe
mű összefogásra Más szocia
lista brigádok példáját követ
ve ők is szocialista módon 
akartak művelődni és élni is. 
Bár többségük vidéki és a be• 
járás naponta órákat vesz el a 
szabad idejükből, mégis gyak
ran járnak színházba, moziba, 
kiállításokra. Nevük felkerült 
a könyvtári olvasójegyekre. 
Kulturális élményeiket azután 
megbeszélik, mint ahogy meg
vitatják a napi politikai ese
ményekkel kapcsolatos véle
ményüket is. ságnál a választás előkészítése, tisztségviselők többsége érti, 

lebonyolítása és az új tisztség- tudja mit kell t.mni. Több 
viselők munkába állítása, se- százan pedig e napokban kap
gítése céljából november 25 és nak megbízást é� le<z ismert 
1969 június 1 között állandó, a előttük az a felelősségteljes 
szakszervezeti munka elvei- feladat. amelynek megoldása 
ben és vezetési gyakorlatában érdekében mun'.<álkodniok 
jártas aktivista képviselje a kell. Nyugodt. szerVP7..ett kö
területi bizottságot, segítse a riilmények között folyik az 
tisztségviselők munkáját, el- előkészítő munka. 
lenórizze a választási progra
mok teljesítését, azok sikeres 
megvalósítását. 

A szakszervezeti bizottságok 
a helyi párts7..ervekkel, gazda
sági vezetőkkel és KISZ-szer
vekkel egyeztetett, gondos üte
mezést készítettek a végzendő 
munkára. December 16-ig min
den alapszervezetben megvá
klsztják a műhely, osztály, iro• 
da és szakszervezeti bizottsá
got jelölő bizottságokat. Több 
mint ezer szakszervezeti tag 
kap e napokban megbízást, 
hogy tanácskozzék a tagság 
minden rétegével. 

De,;ember 20 és január 20 
között a műhelybizottságok, 
szakszervezeti bizottságok ve-

A területi bizottság munka
társai, képviselói a 181 szak
szervezeti bizottságnál talál
koznak közvetlenül a tagság
gal. Meghallgatják vélemé
nyüket, javaslataikat, bírá
lataikat, s azok ismere
tében a választási irány-
elvek és a kongresz-
szus valamint a vezető 
szervek határozatai végrehaj
tásához nyújtanak segítséget, 
A területi bizottság a helyszí
ni segítségadás mellett időben 
körvonalazta a jövő félév 
szakszervezeti célkitűzéseit is, 
segítve ezzel a szakszervezeti 
bizottságok együttes erőfeszí
tését, az aktivisták és vezető 
testületek erejének koncentrá-

Területi küldöttértekezlet 
Szombathelyen 

A szombathelyi területi bi
zottság november 28-án kül
döttértekezleten számolt be 
másféléves munkájáról az 
alapszervezetek képviselői 
előtt. 

Auguszt János, a területi bi
zottság titkára a beszámoló
ban kitért a választott t.!stület 
minden jelentősebb tevékeny
ségére. Mérleget vont a szak
szen·ezeti munka és az igaz
gatóság jelzett időben elért 
eredményei és hibái tükrében. 
Helyesen taglalta azokat a le
hetőségeket, amelyekkel élve 
az alapszervezetek munkáját 
előrehaladás jellemzi. A bér
politikai intézkedések, a mun
kaidöcsökkentés, a szociális 
létesítmények számának és az 
ellátás szinvonalá.nak emelése. 
a versenymozgalom eredmé
nyei, a lakásépítésben történt 
előrelépés mind azt tük1·özik, 
hogy a területi bizottság és az 
igazgatóság együttműködve 
vagy vitája - meghozta az 
eredményt. 

Nem fukarkodott a beszá
moló .;zólni azokról a problé
mákról sem, amelyek objektív 
vagy szubjektív tényezők mi
att visszatartói voltak a fej
lődésnek. Ma sem megnyugta-

tó még például a szabadságok 
és pihenőidők kiadása, rossz 
a baleseti helyzet, a prémium
tényezők sem egy irányban 
hatnak valamennyi szolgálati 
ágnál. Többet és megnyugta
tóbban kell foglalkozni a csök
kent munkaképességűekkel, a 
korkedvezményes munkakör
ből kiválók problémáival, a 
tehervonatok menetrend sze
rinti közlekedésének javításá
val. 

A vita során is a fenti kér
dések álltak az érdeklődés kö
zéppontjában. Többen szól
tak a vezényléseknél tapasz
talható hibákról, a munkaver
seny negativumairól, a lcözbe
váltós rendszer továbbszélesí
tésének akadályairól. Szó esett 
a kollektív szerzódés nem rea
lizált pontjairól, a bérfeszült
ség feloldásának szükségessé
géről. 

A szombathelyi területi bi
zottság küldöttértekezlete 
időpontot tekintve a legkésőb
bi volt. Az idóelcsúszás vi
szont azzal az előnnyel kár
pótolhatja a küldötteket, hogy 
a közelgő alapszervezeti vá
lasztásokon a beszámolóhoz 
hatékonyan felhasználhatják 
az egész igazgatóság területére 
vonatkozó, átfogó értékelést. 

Szocialista brigádok a verseny élvonalában 
Több szolgálati helyen ta

nácskoztak az elmúlt napok
ban a vasutas szocialista bri
gádok vezetői. A tanácskozá
sok alkalmával értékelték az 
eddig elért eredményeket és 
megvitatták a mozgalom to
vábbi fejlódésével kapcsola
tos problémákat. 

Debrecen állomás 

Dunakeszi jármüjavító 
Az üzem 106 szocialista bri• 

gádvezetőjén kívül - tájékoz
tat Szónyi Lajos tudósítónk -
a pártszervezetek és a műhely
bizottságok titkárait, a �zak= 

..,_ A meanyorsz6g & a többi ország között közlekedó 
nemzelkö:r.i expreaaa tehervonat vonatvezetöje, jelentkezem. 

(Pusztai Pál rajza.) 

A Házkezelés.i Főnökség 22 
brigádja közül az idén lG már 
a szocialista cím elnyerésére 
vagy megtartására tett válla
lását teljesíti. A főnökség iro
dai dolgozói mint a brigádok 
patronáiói vesznek részt a 
nemes mozgalomban. Legtöb
ben a napló vezetésével és 
szervező munkával segitik a 
brigádokat. Ösztönzően hat a 
versenyre, hogy a részlegek 
szintjén negyedévenként, fő
nökségi viszonylatban pedig 
félévenként értékelik a brigá
dok eredményeit. Az eddigi si
kerek alapján határozták el a 
főnökség dolgozói, hogy jövő
re már a „Szocialista munka
hely" cím elnyerésére tesznek 
felajánlást. 

Zsoldos János 

Lassú ügyintézés 

Bognár Károly 
Tapolca 
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Kocsijavító asztalosok Úi ítási verseny 
A szegedi igazgatóság és a 

területi bizottság újítási ver
senyt hirdetett. A versenytől, 
amelynek értékelésére 1969. 
március 20. után kerül sor, az 
újítómozgalom fellendülését 
várják. A versenyben az újí
tók mellett a s.zakvéleménye
zéik és az újítási előadók is 
részt vesznek. 

A vasutak jelene és jövője 

Fluelemre méltó eredményeket érlek el a debreceni vonta
tási fönökség szocialista brigádjai a jubileumi munkaver
senyben. Különösen kUúnt Varga István kocsijavító asztalos 
ét Leontftlz Zolt-án villanyszerelő ezüstkoszorús szocialista 
llrigádja. Képünkön Varga I5'ván brigádvezető és Mogyorós 

István brigádtag látható munka közben 

Év végi látogatás Békés állomáson 

A szegedi igazgatóság leg
jobb újítóit, a!dk fokozott se
gítséget nyújtanak a szállítá
si, építési, vontatási, anyag
gazdálkodási és más felada
tok elvégzé!��hez, a Tanács
köztársa...<ág kikiáltásának 50. 
évfordulóia alkalmából meg
jutalmazzák majd. A verseny
felhívás két első díjat tűzött 
ki, egyenként ezer forinttal, 
ezt követi három, egyenként 
800 forintos második díj, to
t.'ábbá. öt harmadik díj, egyen
ként hatszáz forint összeggel. 
A szakvélem�nyezők verse
nyének első helyezettje öt
száz forint jutalmat, míg a 
versenyben legjobb eredményt 
elérő szolgálati hely újít.151 
ügyintézője hatszáz forint ju
talmat kap. Az igazgatóság 
osztályaiban múködő újítási 
előadók versenyének győzte,;e 
nyolcszáz forint jutalomban 
részesül. 

Szilád! Sándor 

Giz i  néni 
nyugdí jba ment 

II. 

A JÖVÖ VASÚTJÁNAK lamosítani a Misko!c-Sajó
kialakítása alól a Magyar ecseg állomások közötti vona
Allamvasutak sem vonhatják lat is, mintegy 1 1 kilométer 
ki magukat. A mi vasútunk hosszban. Megtörténtek az 
is kettő.s forradalmat él át. előké:születek Budapest-Szob 
Az egyiknek már a vége fe- közötti fő vonal villamosítá
lé közeledünk. Jelentős ál!o- sára, és a gazdasági-múszaki 
mása e szaka,;znak a III. előkészítésen felül jelenleg 
öt.éves lervtörvény, amely már a pályakorszerúsítési 
előírja, hogy 1970-ig a vasút munkák is folyamatban van
összes vontatási teljesítmé- nak. 
nyeinek 75-80 százaléka A vasút állóeszköz-fejleszté
Diese!- és villamos üzemű le- sének III. ötéves terve bizto
gyen, a vasúti törzshálózat sítja az említett tervtörvény
teljes hosszában 23 tonna ben előírt célkitűzések továb
tengelynyomásra alkalmas bi megvalósltását, és megte
smrendszerrel legyen ellát,:a, re.'l1ti a feltételeit az egyes 
és a villamosvasút-vonalalt szakszolgálati ágak arányos 
hossza közel 400 kHométerrel fejlesztésének. Emlitésre mél
növekedjék. Előírja még a tó továbbá, hogy a harmadik 
tervtörvény a jármúállomány ötéves tervidőszakban szociá.
további korszerúsítését, a zá- !is és munkavédelmi !étesít
honyi átrakókörzet és a szol- ményekre több mint 200 mi!
noki gócpont fejlesztését is. lió forintot fo-rdítunk, és 100 

A harmadik ötéves terv millió forintnál nagyobb ér
eddigi erecL,nényei és a még tékben építünk lakásokat a 
hátralevő két év várható te!- vasutasok részére. 
jesítése azt mutatja. hogy a A vasút további retervtörvény előírásait általá- konstrukciós terveinek kidolban teljesíteni tudtuk, sőt az gozásánál a rendelkezésre álló időközben mintegy 500 kilo- forrásokat koncentráltan kiméterrel megnövelt törz.sháló- vánjuk felhasználni. Helyes zat átépítésére vonatkozó utat mutat ehhez az Országelőírást is teljesítjük. gyúlés által a közelmúltban 

A vasúti jármúpark korsze- lf d tt k"'zl ked ' 1· · rúsítésére a tervidőszakban e oga O O e espo 1ti-
kai koncepció is. Vonalainkat mimtegy 9,5 milliárd forintot, forgalomsú.rűs,égi szempont a záhonyi átrakókörzet fej- szerint A, B, e kategóriába leszté..<ére félrrulliárd forintot, soroljuk. Az A kategóriájú Szolnok-állomás n>konstruk- vonalakon _ a t.eljes hálózat ciójára pedig 650 millió forin- mintegy 31-32 százalékát ki-Sok vasutas dolgozó ismer- tot fordítunk. tevő törzshálózaton - fokoza-

Békés, Közép-Európa má- cMppant a rzemélyszá!!ítlis. te, aki volt már Hévízen, a A vonalvilla."Tlosítási prog- tosan el akarjuk érni, hogy 
80dlk legnagyobb községe. Ez Az embereket, s különösen a MÁV Gyógyházban. :E:veken ram keretében 1966-ban elké- azok múszaki fejlettsége és 
az alföldi mamutfalu még az VIII. kerületi kisfizetésú la- át özv. Vr.rga Dénesné, köz- szült a Szerencs--Nyiregvhá-::a üzemi jellemzőinek színvona
A-�d-korbó! való. I""'" je- ismertebb nevén Gizi néni vonal villamosítása 50 kilo- la elérje a fejlett vasutak 
len,,,.,,tőséget azonban hossz.,.....u· év-

kosait érzékenyen érintette összeállítása nyomán került a méter, 1967-ben a Nyíregyluí- színvonalát. ez a változás. Az utasforga- sok jó falat a beutaltak asz- za-Záhony-vonal 66 kilomé-századok után mégiscsak iko- lom csökkenése azzal járt, talára. ter hosszban, és folyamatban A B kategóriájú vonalakon, 
runkban kapott. 

rJiind�ől hogy csökkenteni kellett az Nyugdíjba vonulása alka!- van a Budapest-Nyugati pá- a teljes hálózat 42-44 száza
nagy

-nagy helytö ne
ti 

u- állomás létszámát, s megszúnt mából a gyógyházi dolgozók lyaudt,ar-Nyiregyluíza vonal lékát kitevő fó- és mellék

d
á

ssa
l b

eszé
lt Bánfi György a pályamesteri szakasz is. A nevében Horváth Mária, gond- villamosít.c'\sa 272 kilométer vonalakon, az egyszerúsített 

állomásfőnök. E helyismereti szakszervezeti bizottság Is noknő búcsúztatta a kitúnő hosszban, amelyet 1 970-ben üzemviteli követelmények 
tudás onnan származik. hogy !dvánunk teljes hosszában szem előtt tartásával műsza-
lmmár 28 éve dolgozik itt, beolvadt Békéscsaba állomás szakácsnőt, majd a dolgozók 

üzembe helyezni. ki-gazdasági szinttartást kívá-
ebben a beosztásban. szakszervezeti bizottságába. ajándékkal kcrlve_<l}cedtek Gizi 

UGYANABBAN A TERV- nunk biztosítani. néninek, a konyha múvészé-
Nem hiszem, hogy van még (!Molát) nek. IDÖSZAKBAN tervezzük vil- A C kategóriájú vonalakra. 

az orszá,gban olyan állomás, amelyek a teljes hálózat 
amely ennyire kettős képet ,-,.:_---------------�---------------�----, 25-26 százalékát kítevó kis-
mutatna, mint Békés. A köz- forgalmú rendes- és lceskeny-
ség elsó számú ipari kincsei a nyomközú vonalakból tevód-
különleges fúzfavesszőkböl Napi 400 mázsa darabáru nek ki, felszámolási ütemter-
font kosarak, kerti bútorok, vet készítettünk, s ha a forga-
használatl tárgyak. A fel- lom közútra terelésének haté-
4dott küldemények Norvégiá-

N t• , 1 d 
konysági vizsgálata indokolttá 

tó! Spanyolo-rszágig, Amerik,i- a y U g a I p a y a U V a r teszi - és az előfeltételeket 
tó! Ausztrálúíig a Föld mint- megteremtettük - intézkedé-
egy félszáz országába jutnak seket teszünk e vonalak foko-
e!, sok-sok értékes valutát 

f I d k b 
zatos felszámolására. 

�i:�o;z �;!:���� e a á S i r a tár á a n A KOZLEKED�I ÁGAZA-
tennékeit jórészt az NSZK TOK kooperációjának fejlódé-
vásárolja. A nemrég alapított A h ki dj k • f l . d ,._, . m'nd- csin3'át-b!n3',it. A fo- se előtérbe hozza a közlekedé-
1\f , , • á 

ru - a mon u ezt a aru o-rga om ts, e az.,.,. mm- • �·• si munkamegosztás helyes ezogazdasugi Gepgy r pedig szót, képzeletben magunk dennap megL,an a 350-400 új rinton kívül dollárral, svéd kialakítását is. Ennek érdeké-Jugoszláviával bonyolít le előtt látjuk a boltok polcait: tételünk - mondja Kerekes koronával, márkával és a töb- ben foglalkozuruk a kocsifontos kooperációt. Jelentő- dobozban, üvegben vagy más József !óraktárnok, visszafor- bi között még drahmával is rakományú áruforgalom körsek a leadási küldemények is. módon előkészítve, de min- gatva a raktárkönyv lapjait. dolgoztam a nyáron. Különle- zetesítésével, 5 a körzeti és A Szeged-Debrecen közötti denképpen rendszerezetten - Ez a tételszám 550-600 ges esemény volt a minap egy forgalomfelvevő állomások műút, a Kőrösi Duzzasztómű sorakozik a vevőjére váró ,irudarabot és legallibb 400 kétmázsás vadkan elszámolá- kialakításával, valamint azok építkezései tonnaszámra portéka. Ki gondolna az „áru·• mázs.i ,irusúlyt jelent dolgozó- sa. Szerencsés vadász volt, aki korszerú rakodóberendezésekemésztették, és fogyasztják említésére élőgalambra és fe- inknak. elejtette. A legértékesebb fel- kel való felszerelésével, a ra-
ma Is az ép(töanyagokat. :e.s héregérre, vagy éppen ketrec- Van itt bőven emelgetnl adást a Szépmúvészeti Múze- kodások gépesítésével. 
sok áru érkezik ide az.ért is, be zárt és szüntelenül nyüszí- való. Szoko!a Pál és Major um eszközölte a közelmúitban : A IV. ötéves tervidőszakmert a Kettős-Körös csak tő, csaholó ebek.re? A Nyugati József raktári munkások - Varsóba küldtek kiállításra ban _ mintegy 460 darab küBékésig hajózható. A nagy p6lyaudvar nagyponkján, a mintha illusztrálni akarnák a egy klasszikus képgyújte- lönböző teljesítményú villa-kö73ég rrundemellett jelentős darabárus raktárban ezer és fo'raktárnok szavait - éppen ményt. és D' 1 d b forgalmat bonyolít le mező- mos- iese -moz ony e-
gazdasági terményekből is. 

ezer ilyen áru is megfordul most raknak fel az egyik ko- Az átmenesztő, Antalic J6- szerzésével _ a villamos- és 
Fóként a cukorré-nn és a ga-

évente. csira egy lőtt vadat. zsef ellenőr. Neki is sok a Diesel-vontatás részesedését 
bonaszliUít,is a döntő, de igen Vásári hangulatot áraszt a A főraktárnok közben újabb dolga. ügyel arra, hogy min- 85 százalékra kívánjuk emel-
Tlll!11/ mennyiségű az é!Ml!at- nagy sürgés-forgás, pedig a árut vesz fel. Két német utas den darabáru a megfelelő vo- ni. E moo,ern vontatás aránya 
szá.!lltmány is. A fejlődő me- rend, a szervezett munka irá- hozott három jókora bőröndöt. nattal nyerjen továbbítást. 1980-ban - a gőzmozdony ki-
zógazdasági nagyüzemek a nyitja az itt dolgozók rrunden Ha nehezen Is, de megérteti - Sajoos, a forgalom nem szorításával - csaknem 100 
község várossá alakulásának lépését. Néhány raktári mun- magát velük. mindig tartja az összhangot százalékos lesz. 
legfontosabb zálogai. Ilyen kás ládákat rak fel az elektro- - Itt néha még abesszinül a kereskedelemmel. Mintha A vasúti teherkocsipark 
módon tehát az állomás ki- mos targoncára. A ládákban is tudni kell . • . - jegyzi meg mellékes dolognak szá.mitana, korszerűsítése terén el akar
nőtt.e már mai szúkreszabott postagalambok Indulnak hosz- fanyar humorral és tovább how van pogwászkocsi, vagy juk érni, hogy a IV. ötéves 
keret.elt. szú útra. Néhány zsák burgo- magyaráz a németeknek. Azok nincs. Számtalansror megtör- tervidőszak végére a ralt-

nya és kartondobozba csoma- nehezen értik, miért magasabb ténik, hogy a gyors további- súly/önsúly viszony tovább 
Ugyanakkor 1960 6szén, golt élesztó Is kerül melléjük a díjtétel, ha nem utaznak az tást igénylő áru késve jut el javuljon, a négytengelyes 

amlkor a személyforgalmat az a targoncára. Odább Bartos áruval és miért olcsóbb, ha rendeltetési helyére szolgálati- teherkocsik részesedése 7 szá
AKOV vette át, s ezzel egy Pii! egy motorkerékpárt mérle- ugyanazzal a vonattal érkezik vagy poggyászkocsi hiánya .zarekkal emelkedjék, a gÖ'Tg6-
csapásra megszúnt a helyi gel. a feladó is. De azt sem értik, mlatt. csapágya.s kocsik jelenlegi 45 
érdekességnek számító, s na- - Most kissé enyhült a he- miért nekik maguknak kell Közben megjött a teherautó, százalékos részaránya 80 szá
gyon kedvelt kisvasút, meg- lyi árufe!adá.s éa az átmenő elcipelniök a bőröndöket az amelyik szükség szerint na- zalékra növekedjék, és gya
----------------------------: állomás meglehetősen eldugott ponta többször Is fordul a korlatilag a teljes kocsipark 

helyén levő vámrah-tárba. Nyugati, a Keleti és a Déli pá- légfékes legyen. 

Folytatják a jubileumi versenyt 
a debreceni járműjavítóban 

A dicsőséges Magyar Ta
nácsköztársaság kikiáltásának 
félévszázados évfordulója je
gyében folytatják a jubileumi 
munkaversenyt a debreceni 
;,irműjavító do]gooói. A2 
Ü7.emrés7.lektól, a szocialista 
brigádoktól újabb felajánlá
eok érkeznek a szakllzerve2eti 
btzottsáehoz. 

A 3._ KISZ-alapszervezet 
tagjai a m<lszaklak irányítá
sával vállalták egy kisméretú 
lázkernenoo társadalmi mun
kában való elkészítését a ru
&ókovácsmühely részére. A 

gázklemenoo üzembe helyezé
sével javítható lesz a rugóla
pak minősége és csökken a 
baleseti veszély. 

A Komarov nevét �lő 
légféklakat.os szoclalürta üzem
rész 56 dolgozója egyhavi ke
resetének egy százalékát aján
lotta fel a vietnaml. hazafiak 
meg9egítésére. Téli felkészülé
süket szolglil;«, hogy azemé
lyeflfeén.t négy óra társadalmi 
munkával példás rendet és 
tisztaságot teremtenek műhe
lyükben él annak környékén. 

v. J. 

Igazuk van. Talán lehetne lyaudvarok között. Antalic A személyszállításnál fokoz-
egyszerúbb megoldást is ta- József az autóhoz siet, hogy ni kívánjuk a négytengelyes, 
lálni erre, a feladókat a Nyu- irányítsa a rakodást. Az áru nagy 

sebességű
, görg

ós
csapá-

gati pályaudvaron régóta csak -11 k al f 1k .. 1 gyas kocsik részesedését, és az p1 anato att e eru a ülőhelyszá.m szaporítását, bosszantó, fárasztó problémá- ponyvával takart teherautóra. mintegy 37 000 ülőhellyel. A ra? A kocsikísérő átveszi a szám- személyszállitó jármúvek és Nyílik a pénztárhelyiség adásokat és már indulnak is a múszaki kocsiszolgálati telecsapóablaka. A pénztárosnő, Keletibe. pek fejlesztése mellett figyel-dr. Körtvélyesi Gyuláné szól _ Sok mindent feljegyzett met kívánunk fordítani a kul-ki rajta: ná!unle - fordul hozzánk az túráit utazás feltételeinek 
- Milyen súlyú a motorke- egyik rakodómunkás -, de biztosítására. Az állomásépü-

rékpár? egyet még biztosan nem . • • letek korszerúsítését a város-
- Kétsz,izhatvanöt kiló - Munkánk bőven van, de rendezési és regionális fejlesz-

feleli Bartos Pál, s a pénztá- öltözőnk, fürdőnk nincs. lrja tési tervek messzemenő szem 
rosnő bejegyzi az adatot. meg ezt is. Hátha így meg- előtt tartásával kívánjuk 

- Arrulyen érdekes ez a hallják, akik seglthetnének megoldani. Utalhatunk ezzel 
munka - mondja dr. Körtvé- rajtunk . . .  _ mondta és tár- kapcsolatban a Budapest-Ke
lyesiné hozzánk fordulva - saival rakodott tovább a leti pályaudvaron folyamat-
olyan nehéz is. Nawon kel! itt nagytargoncára. ban levő átalakítási munkála-
isme,ni a dijszab-�st, a kötelé- tokra, vagy a Miskolc-Tiszai 
ki forgalmat, az elszámolás Gergely József pályaudvar átépítésére, több 

más állomáson az utaskiszol
gáló-helyiségek és üzemrészek 
korszerúsílésére, aluljárók, 
utas- és poggyászperonok épí
tésére. Utaskiszolgáló jegy
automaták, korszerú audió
vizuális utastájékoztató be
rendezések létesítésével, a 
személyszállító vonatok utazá
si sebességének növelésé,·el. a 
járatsúrúség fokozásával, ét
kezö- és büfékocsik fokozot
tabb mérvú üzembe állításá
val, az utasellátó szolgálat tö
kéletesítésével, valamint az 
utastájékoztató propaganda
szolgálat fejlesztésével :kíván
juk általában megteremteni 
azokat a feltételeket, amelye
ket növekvő idegenforgal
munk követelményei a vasűt• 
tal sremben is támasztanak. 

A VONALAK ÁTBOCSA• 
TOirnPESSeG:E:NEK növelé
se, az állomások elegyfeldol
gozó-képességének fokozása 
és a biztonságos közlekedés 
érdekében a törzshlilózaton 
erőteljesebb ütemben tervez
zük korszerűsíteni a tá.vköz!ö
és biztosítóberendezéseket. Az 
állomásokon egyközpontos 
váltó- és vágányfoglaltságot 
ellenőrző je!.fogófüggéses 
biztosítóberendeT.éseket kívá
nunk létesíteni. Folytatjuk a 
nyíltvonalak ömnúködő tér-

közbiztositó-berendezések
kel való ellátását, a megma
radó vasúti és közúti pálya
sz.inti keresztezéseknél na
gyobb ütemben végezzük a 
félsorompók, illetve a fény• 
sorompók építését. 

Erőteljesebb ütemben kí
vánjuk fejleszteni a vasúti 
automatizálásban és kiberne
tikában eddig elért eredmé
nyeinket. A központi fuvardíj• 
leszámolás, ellenőrzés és 
számlázás, valamint a vasúti 
statisztikai adatfeldolgozás és 
nyugdíjszámfejtés már eddig 
megvalósított gépesítésen túl• 
menően fol'J/flcle az előkészüle
tele a kocsiá.raml.á.sna.k, a.3 
üres kocsik elosztásának, a 
menetrendszerkesztésnek, va
lamint a vasúti anyaggazdál
kodás .tzá.mos munk4folyama.-
támak széles körű. gépesítésére. 
E célra folyamatban van nagy 
teljesítményú, korszerú számí
tógéppark beszerzése. Az új 
gépek üzembe helyezése a ma
gyar vasutakat is nagy lépés
sel viszi majd előre a 
vasútüzem komplex gépesfté
séhez vezetö úton. 

Közeledik az az idő - ko
runk technikai forradalmának 
második szakasza -, arrukor a 
vasútüzemi munkafolyama
tok gazdaságos és biztonságos 
lebonyolításának a követelmé
nyei nálunk is elérik azt a 
szintet, amelynél elengedhe
tetlenné válik a teljes automa
tizálás, tehát az, hogy a kor
szerű biztosítóberendezésí 
technika, a távolsági informá
cióközlő-berendezések, köz
ponti irányítórendszerek és 
automatizált munkafolyama
tok révén a vasút egész üzeme 
komplex kibernetikai rend
szert alkosson. 

GAZDASÁGI ADOTl'SÁ• 
GAINK és a szocialista terv
gazdálkodás lehetőségei a ma
gyar vasutak számára is meg
teremtették annak feltételeit, 
hogy lépést tartson korunk 
fejlődő követelményeivel 
mind a technikai felszerel� 
tökéletesítését, mlnd pedig a 
technológiai folyamatok racio
nalizálását illetöen. A folya
matban levő fejlesztési intéz
kedések együttes eredménye le:sz a munka termelékenys,égenek fokozatos növekedése ami a vasútnál is lehetővé te: szí a munkaidő csökkentését, do1,gozóin1onak a n.ehéz fizikai munkától való mentesítését ú a balesetek kockázatának s;!nte teljes kiküszöbölését. fgy lesz a korszera technika felhasználásával tökéletesített és racionalizált vasútüzem -jobban mint valaha - a nép�asági termelésnek nélkül�etetlen, dinarrukus tényezőJe. Csak így tudja majd a �.A V is betölteni a magyar kozlekedéspolitikai koncePciólrból reá háruló, azt a f�_n tos szerepet, hogy a többi kozlekedésl ágakkal tervszerűen, koordináltan _ azok egyenlő partnereként _ vegyen részt az ország szállítási szükséglet.einek kíelégítésében. 

Holló Lajos 
1. szakosztály 

vezetőhelyettese 



4 MAGYAR VASlITAS 

A munkavédelem szerepe 
a forgalmi szakszolgálatnál 
frta: Tóth János igazgató, a 8. szakosztály vezetője 

Népgazdaságunk állandó, 
tervszerű fejlődése jelentős 
szállítási feladatokat ró a va
sútra. A feladott áru rendel
tetési helyére történő gyors 
és biztonságos továbbítása a 
forgalmi szakszolgálat felada
ta. Az áruk célállomásra jut
tatása megköveteli a kocsik 
rendezését, ami azt jelenti, 
hogy mozgó tömeggel kell 
munkát végezni. Ennek kö
vetkeztében a forgalmi dolgo
zók munkájának végzése köz
vetlenül a veszélyzónában tör
ténik. 

A termelési folyamatok le
bonyolítása a dolgozó ember 
aktív részvétele nélkül nem 
képzelhető el. Nem választha
tók el tehát a termelést szabá
lyozó előírások a testi épsé-
Megnevezés 
Osszes baleset 
Halálos baleset 
Csonkulásos baleset 
Kiesett munkanapok száma 

get védő előírásoktól, azaz 
csale a két egymással össz
hangban levő rendelkezések 
biztosíthatják a gazdaságos és 
biztonságos üzemvitelt. Ennek 
alapján került összevonásra -
a vasútnál elsőként - a for
galmi utasítás és a forgalmi 
óvórendszabály. 

A háromnegyedév gazdasá
gi eredményeinek ismeretében 
az üzemi balesetek alakulását 
is elemezni kelleh. Ez azért 
vált szükségessé, mert sokan 
vannak azon a helytelen vé
leményen. hogy a termelés nö
vekedésével egyenes arányban 
emelkednek a balesetek. 

Ennek cáfolatára szolgáljon 
az alábbi táblázat. (A táblá
zatban a bázisadatokat 100-
nak vettük.) 

1967 

100 

100 

100 

100 

1968 

82,76 
100,00 
80,00 
85,98 

hibák rejtve maradnak, ami a 

lően. Az éjszakai 1akodáso1cat 
nem szervezik meg ket!ően. 
Kiállítanak olyan kocsit, amit 
nem lehet kirakni, azokat me
lyeket ki lehetne. nem állít
ják ki. Altalában a lapátos 
áruk éjszaka is rakha•ók. de 
ezeket a kocsikat sem állít
ják a lámpatest alá. 

A világítási kapcsolók cél-
sze1·ú csoportosításának fon
tossága a takarékosságban 
nagy szerepet játszik, ennek 
érdekében az új építésú vilá
gítóberendezések üzembehe
Jyezésekor erre nagy gondot 
kell fordítani. 

A munkavédelem társadal
mi ügy, nen1 a termelés ki
egészítőjének, hanem szerves 
részének kell tekinteni. Ennek 
megfelelően a vasútigazgatósá
gok III. osztályának vezetői és 
dolgozói, a külszolJ?tla t veze
tői és reszortvez2tői. minden 
tevékenységlikben al!rnlmaz
zák a munkavédelmi szabá
lyokat. 

Öngyilkosjelölt 

a sineken 

Különös kalandban volt 
része a közelmúltban Kovács 
1. Gyula motorvezctónek és 
Márton Sándor ,,onatvezető
nek. A tapolcai vasutasok a 
7526-os s7ámú motorvonattal 
alig hog_v elindultak Gógánfa 
állomásról. és?revették, hogy 
vala!<i előttük a sínre tette 
a nyakát. és várja, hogy a 
vonat odaérkezzen . . .  

Gyorsfékkel megállították 
a vonatot, de az öng_yilkosje
lölt eiszaladt, mire leszálltak 
a vez.,.tőállásból. Mivel mást 
nem tehettelc, folytattáilc út
jukat. De alig gyorsult fel a 
motorvonat, a jelenet megis
métlődött. Ezúttal közelebb 
voltak hozzá, gyorsan fékez
tek, és sikerült elfogniuk. IG
derült, hogy az öngyilkos
jelölt 18 éves, sümegi lakos, 
szerelmi bánatában szánta el 
magát a végzetes cselekedet
re. Az éberen figyelő két 
vasutas megmentette az éle
tét. 

Bognár Károly 
Tapolca 

1968. t>E 

Megjutalmazták Hajdú-Bihar megye 
vasutas önkéntes rendöreit 

Lovász Imre, a debreceni területi bizottság titkára a társa
dalmi tulajdon védelmének fontosságáról beszéU az ilnkéntea 

rendőrök tanácskozásán 

A fenti adatokból Is meg
állapítható, hogy lényegesen 
javult a forgalmi szakszolgá
lat baleseti helyzete. A sérü
léseknél 17,24, a csonkulásos 
baleseteknél 20, a termelésből 
kiesett munkanapok számát 
illetően 14,02 százalékos csök
kenést értünk el. A halálos 
balesetek esetében saj11-0s 
nincs javulás. 

baleset bekövetkezését, esetleg r---------------------------1 
a dolgozó életének el vesztését 

Hajdú-Bihar megye vasutas 
önkéntes rendőrei Debrecen 
állomás nagy oktatótermében 
tartották tanácskozásukat. Öl
veti László rendőrőrnagy érté
kelte végzett munkájukat, 
megállapítva, hogy növekvő 
aktivitással tevékenykedtek. A 
vasutas önkéntes rendőrök se
gítették a vasúti közlekedés
rendészet munkáját és különö
sen hatásos volt tevékenysé
gült a pénteki és szombati na
pok csúcsforgalmában, amikor 
a bűnözők elvegyülnek az uta
sok között és a zsúfoltságot 
kihasználva garázdállcodnak. 
lopnak. 

önkéntes rendőrök tevéken:,• 
sége kiterjedt a balesetmeg. 
előzésre is. Intézkedéseik 
közrehatottak a vasút baleseti 
he!yzetének javulásában. Szá
mos megelőző intézkedést tet
tek, amikor megfutamodás el
len nem biztosított kocsit ta
láltak, hőfutásos kocsi kisoro
zását kezdeményezték, vagy 
szabálytalan munkára hívták 
fel a figyelmet. Több búncse
lekményt elkövető személyt 
fogtak el és adtak át a rend• 
őrhatóságnak, de gyakran el• 
fogtak fiatalkorúakat is, akik 
vagy kalandvágyból, vagy mái 
ok miatt elszöktek szüleiktől 

Természetesen az elért ered
Jnények nem jelentik azt, hogy 
munkánkkal elégedettek le
hetünk. A súlyos kimenetelű 
balesetek okait vizsgálva meg
állapítható, hogy azok többsé
ge a mozgó járművekkel vég
zett műveletek közben követ
kezett be. A vasút térhódítása 
óta még nem sikerült kikü
szöbölni a legveszélyesebb 
munkamozzanatot, a kocsik 
össze- és szétakasztását. E 
Jnúvelet veszélyességét részle
tesen indokolni nem, szüksé-, 
ges. :• · ·  t' ... 

vonja maga után. 

A vonatkisérók vonali 
munkáját a középállomások 
vezetői, rendelkező forgalmi 
szolgálattevői nem ellenőrzik. 
Pedig a biztcmságos munka 
alapvető feltétele a rendsze
res ellenőrzés, a munka
területek tisztántartása, a 
botlásveszélyele megszünte-
tése. A talajegyenetlensé-
gek felszámolásánál nem 
szükséges mindig a társszol
gálati ágra várni. A kisebb 
hiányosságok saját erőből is 
megszüntethetők. 

A biztonságos közlekedéshez 
a jó látási viszonyok megte
remtése is szükséges. A jó lá
tási viszonyok mellett mind az 
utasok, mind a forgalmi sze
wé.I,y;u:t . meg(elelá 'tájékózódó 
ls;f�e ,b��toi;ított. Eze�. kí
vií'fa t.Ívolságbecslés, mint a 

A bekövetke1ett balesetek biztonságos, gyors és zavarta
vizJgálati eredményeiből meg- lan közlekedés egyik követel
állapítható, hogy egyrészt a ménye, is lehetővé válik. 
beosztottak, másrészt a re- A világításnak olyannak keIZ 
szortvezetiík az óvórendszabá- lennie, amely a gyorsan moz-
lyok, utasítások, a dolgozók gó szerelvények sebességét is 

Munkavédelmi ellenőrzés 

- Ugy látom, a melegedó rendben. 
Egyéb panaszuk van-e? 

(Pusztai Pál rajza) 

Computer a vasúti közlekedésben 
testi épségét védő előírásait figyelembe veszi. A személy és 
nem tartjálc be. Vezet a mu- vagyonbiztonság igen nagy kö
!asztásolc ellcövetésében Ka- vetelményekkel lép fel, an
posvár állomás, ahol ez évben nak megfelelően erős megvi
két dolgozót ért halálos ki- lágítás, nagyfokú egyenletes- A közlekedés fokozott ará- sa elképzelhetetlen adatátvitemenete!ű baleset az utasítás- ség és káprázatmentesség a fő nyú fejlődése, a mind nagyobb li rendszerek nélkül. Korábban ellenes tevékettység miatt. szempontok. sebességű és mennyiségü szál- a távközlés kizárólag ember-Feltételezhető, hogy az ellen- Mindezekből következik, lítás szükségszerűvé teszi a tó: emberig terjedő információ őrzések lazák, formális jel- hogy az állomási üzemi ter- hfrközlő berendezések korsze- áramlást jelentett. A számítólegúek. Hasonló következtetést vek elkészítésének alapvető rúsftését is. Ez a fejlődés nem gépek - computerek - /corálehet levonni a Szeged és feltétele, a meglévő világításí egyszerű mennyiségi, hanem ban lehetőség nyílik az emberSzekszárd állomásokon bekö- ellátottság felmérése, melynek lényeges minőségi változások- gép, illetve gép-gép viszonyla-vetkezett baleseteknél is. ismeretében lehet az éjszakai ban jut kifejezésre. tú információ átadásra. Adat-Az oktatásokon foglalkoz- munkát szabályozni. Ezt azon- átvitelről általában akkor be-nak a vágányok közötti sza- ban az ellenőrzések során se- A modern hírközlésben egy- szélünk, ha a kevés redundan-bályos közlekedéssel, de nem hol sem tapasztaltuk. Ezzel re nagyobb szerepet kap az ciát tartalmazó információt hangsúlyozzák ki a probléma szemben megállapítottuk, hogy adatátvitel. Az információk távközlési rendszerekt>n ltefontosságát, jelentőségét. Erre a meglévő berendezésekkel nagytömegú és a mainál jóval resztül kódolt formában tovezethetők vissza Almásf;(i,zitő, sem gazdálkodnak megfele- nagyobb sebességű továbbítá- vábbítjuk és gépi úton tárol-Vác, Hajdúszoboszló állomáso- .---------------------------, juk, illetve dolgozzuk fel. kon bekövetkezett halálos bal- óriási előnye a hagyományos esetek is. 

Az újfelvételes dolgozók 
FELH„IVA„ s 

távközléssel szemben : megbíz-
esetében is hasonló a helyzet. hatósága, gyorsasága, automa-
Az elméleti és gyakorlati ki- tikus hibakorrelcciója. 
képzés rendben megtörténik, A MAV jelenleg alkalmazott 
de a felügyelet alatti szolgálat a vasgyújtés fokozására es folyamatos szervez'ésére távgépíró hálózata 50 B táv-
ellátás során a fokozott eUen- iratozási sebességgel üzemel. 
őrzés elmarad. Nem minden A gazdélSágirányitás új rendszerében az ipar növekvő Az új adatátviteli rendszerrel, 
esetben történik megfelelően feladatainak teljesítése érdekében a kohászati termékek iránt mely szintén dolgozhat írógép 
azoknak a személyeknek a ki- ugrasszerűen megnőtt a kera'llet. A felhasználók, de különö- és lyukszalag típusú perűé
választása, akiknek felügyele- sen a lllépipa:r, a tokozott mennyiségu igényeken túlmenően. riákkal - 200 B sót 1200 B 
tére nyugodtan rábízhatjuk az minooégiben és váilasztékban jobb hengerelt árut kér a kohá- sebesség is elérhető. Termé
újfelvételes dolgozót. Gyakran szattól. E?Jt megköveteli a világpiacon helytálló versenyképes szetesen az ilyen nagy sebes
előfordul, hogy egy újfelvéte- export, de a fokozódó belföldi i pari verseny, a közlekedés ségű információtovábbítás 
lest beosztanak egy szakmai- gyors fejlesztésének Igénye is. csak computerek allealmazásá
lag jól képzett tolatásvezető- Ereknek a megnövekedett igényelmek a kohászat csak val kifizetődő. Radiális rend
höz, de nem vizsgálják, hogy akkor tud eleget tenni, ha az acélgyártáshoz elen,gedhetet- szerben például Budapesten 
a lci1:álasztott dolgozó nevel.és- lenül szükséges betétanyag, a vashulladék kellő mennyiség- működne egy nagy kapacitású 
re alT,almas-e, munkáját az ben, folyamatooan rendellkezésre áll. E7lért a Kohó és Gép- számítógep és a vasúti szemutasításokba-n, óvórendszabá- ipari Minisztérium, valamint a Vas-, Fém- és Villamosener- pontból determinált helyeken 
lyokban rögzítettek szeri-nt giaipari Dolgozók Szakszervezete segítségünket kérte. álh1ának az adatátviteli vég-- Megértve a kohászat jelenlegi helyzetét, a növekvő igé- b d végzi-e. E két fontos tényezőt nyekből adódó ellátási gondokat, felhívjuk a vasút gazdasági eren ezések, melyek a megle-
nem szabad figyelmen kívül és műszaki vezetőit, a szakszervezeti bizottságokat, az alap- vő távbeszélő vonalakon csat
hagyni. mert ezen időszak szervezete/e aktivistáit, a szocialista brigádokat, az ifjúmun- lakozhatnak a központhoz. 
nazymértékben determinálja a kásolcat és valamennyi dolgozót, tegyenek meg mindent a Ez könnyen realizálható, hlf<>lügyelet alatt szolgálatot tel- folyamatos vashulladékgyújtés · szervezéséért és annak sike- szen a MAV már rendelkezik 
iesítő későbbi magatartását, res végrehajtásáért. A vasbulladékgyűjtés anyagi ösztönre- országos távválasztással. A m��főiit�t� már emli- .sének növelése érdekében a többletként begyűjtött és a Ko- postánál éppen a távválasztás 

hászati Alapanyagellátó Válalat részére átadott mennyiség- h,ánya akadályozza az ilyen tettem az ellenőrzések nem nek megfelelően, külön Jutalomban részesítjük azokat a dol- irányú fejlődést. kielégítő voltát. A munkavé- gozókat, akik a vasgyűjtés! munkában eredményesen részt A delmí előadókon kívül az el- vettek, illetve közreműködtek. 
A M V kiválóan tudná jö-

lenőrzést végző dolgozók nem A külön jutalom összege az Anyaggazdálkodási és Ellá-
vedelmeztetnl a nagy sebessé

foglallcoznale balesetclhárítási tási Igazgatóság által kiadott éves begyűjtési keretszám túl- gú adatátvitelt az anyagellá
p,-oblémá.kkal, vagy ha igen, teljesítése után tonnánként 100 forint, amivel vásárlási uta1-

tásban, jegyigényléseknél, szál
nwnkáiukat formálisan látják vány formájában a gyűj-tkst végw dolgozókat jutalmazzuk, Htás! ·megrendeléseknél és ál-
�l és ez nem kívánatos han- talában a forgalomirányítás-
)r�1latot vált ki a dolgozók kö- Rödönyt Károly Szabó Antal ban. 
tött. A 15tszatellenőrzés az- miniszterhelyettes, Vasutasok Szakszervezetének 
tal a veszéllyel is jár, hogy a a. MA V vezérigazgatója főtitkára 

Tari István 
vlllamo;;mérnök 

A megyében működő vas
utas önkéntes rendőri csopor
tok az utóbbi esztendőben 624 

esetben tettek különféle meg
előző intézkedéseket. 647 te
hervonat-ellenőrzést végeztek. 
a darabáru szállításnál 190 
esetben tartottak ellenőrzést. 
A fokozott ellenőrző munká
val sikerült elérni a rongálá
sok megszüntetését. Korábban 
ugyanis sokszor előfordult, 
hogy fiatalkorúak megdobál
ták a vonatokat és az ablakok 
betörésével kárt okoztak. Az 

Felszólalt a tanácskozásott 
Lovász Imre, szakszervezetünk 
debreceni területi bizottságá
nak titkára Is, aki a társadalmi 
tulajdon fokozott védelmére 
és a kulturált utazás elősegíté
sére hívta fel az önkéntes 
rendőrök figyelmét. A tanács
kozás alkalmából tizenöt vas
utas önkéntes rendőrnek 
pénzjutalmat, tizenkilencnek 
tárgyjutalmat nyújtottak át 
az eddigi jól végzett társadal� 
mi munka elismeréseként. 

Czeglédi Sándor 
Debrecen 

Lesz laktanya Vácrátót állomáson" 

Négy év 6ta Hatvan állo
máson nem volt olyan szak
szervezeti taggyülés, termelési 
tanácskozás, amelyen a vo
natkísérők nem panaszkodtak 
volna amiatt, hogy Vácrátót 
állomáson nincs pihenőhely. 

Vonallkfsérőink annál na
gyobb örömmel fogadták a 
hírt, hogy Vácrátóton a na
pokban megkezdődött a lalk
tanya kiala!kítása. Belső át-

alakításokkal lehetővé válik. 
hogy végre megoldódjon ez 
a régi probléma. Remélhet.ó-
leg, a nagy hideg beállta 
előtt már kényelmes, meleg 
pihenőhely fogadja a vonat
kíséróket. 

Hogyan is hangziík a köz
mondás? - Jobb későn, mint 
soha . • •  

Szúcs Ferenc 
Hatvan 

Még egyszer az egyenrulta viseléséről 
A Hivatalos Lapban megje

lent több rendelet, de a ruhá• 
zati utasítás külön is előírja 
az egyenruha viselésének sza
bályait, Egyértelmú a rendel
kezés: az egyenruhát mindig 
tisztán és rendben tartva az 
előírt és jogosult rangjelzés 
használata mellett kell visel
ni. 

A rendelkezés betartását 
erősen „megkérdőjelezi" az 
immár krónikussá vált rang
jelzéshiány. Ha ki is adnak 
rangjelzést, az rendszerint 
magasabb, vagy alacsonyabb 
fokozatú, mint az illető rang
fokozata. Ebből azután a vas
utas dolgozók a rangjelzések 
sajátos variációit alakítják ki. 
Ez a rangjelzés „ki mit tud"
ja. 

Nézzünk csak körill a szol
gálati helyünkön, csomópon
tunkon. Láthatunk f6intézőt 
rangjelzésének: széles, arany
sújtásos mezőjében aranycsil
laggal, de ezüstcsillaggal is. 
Van segédtiszt, aki egy széles 
aranyzsinórral, a másik egy 
ezüstcsillaggal jár. 

Rendet kellene már terem
teni a rangjelzések körüli El· 

A Hivatalos Lapból 
A Hivatalos Lapból a =,Ja;:zer

veze<i bizottságok és a dolgozók 
figyelmébe ajánljuk a következő
ket: 

18. számból: U3 &93'1�- 3. e. Vasúti MWlllmvédelmi SZabil:vzat módos!tá!!a. 
f9. sz!mból: 48 343.�9ffl!. lV. Ano

mási pénztácak b-."'\•éte!ednek zsá
kos beszállitása. 

sősorba-n úgy, ho(/1/ az e1111en
rt,hával egyidejűleg a sza
bályszerű rangjelzést is adják 
ki a vasutas dolgozóknak. !gy 
gyorsan kiszorulna a gyakor
latból a sok egyéni variáció. 

Szabó József 
Miskolc 

Baleseti krónika 
November 14-én Pécs-Vasas iUo

má6on halálos .-égtl balesetet sun
vedctt Lórencz József Pécs•fel66 
állom"5 létszámába t&rtozó váltó• 
Or. A balesetei az okozta. bogy 
nevezett a 642-1. sz. vonat indulása 
után szándékozott felugrani a hi
ót1lról mámitoti harmadik kocmra, 
miközben egyensúlyál. vesztve a 
kocsik au. zuhant. 

* 
November :IO•án ce:léd illomi• 

son a &9Z. sz. vona.t'tal v�tt to
latásnál egy, a vu. számll vágány„ 
ra guritott kocsi elütötte Szab6 
l\Uhály pályamunkást. NevezeU a• 
eliitéSnél elszenvedett sért11ései kö
vetkeztében életét vesztette. Sza• 
b6 Mihály balesetét az okozta. 
hogy ntasitAs ala,pján az előlrisok• 
kaJ ellentétben rlgyelóilrl le<"é
kenységét megs:zakltva munkát 
végzett az elgurított kocsi vt.
gányűijában. 

* 
December Z·á.n Domb6.-ir ill.,. 

máson tolaUls közben elillötték 
Szabó IL Lászl6 kocslrenAlezot. 
Nevezett az elfitésnél et,zenvedett 
sérulései kilvetlteztében aetét 
vesztetre. A balesetet az <>kozta, 
hogy Szab6 ll. László váltók kó-
�:,;Jus�!é=. E��.;;: 
ge közben a l<o""41< alá zuhant. AJl 
eddigi vizsgálat szerint baleseté
r61 senki nem tudott, annak me:=-.. 
történ* senki nem JAtta, Qgy kiJ
vetkezett be. hogy ismételt moz�• 
alkalmával mégegyszer átmentek 
f<llette-
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A vasút és a dal szerelmese 
Bemutatjuk Bojtor Imrét, 

a népszerű magyarnóta-énekest 

Még 1942�ben történt, hogy 
egy magas, tizennyolc éves, 
barna, hullámoshajú fiatal
ember elindult a Hajdú-Bihar 
megyei Sáp község egyik nád· 
födeles házikójából a helyi 
vasútállomásra. Nem utazni-

. t•aló kedve támadt, inkább 
dolgozni akart. Háború volt, 
kellett a munkáskéz, így Boj• 
tor lm, ;;, fiatal parasztlegény 
könnyen elszegódhetett pá· 
lyamunk.á.snak. 

Két egész esztendeig forgat
ta az aláverő csákányt, a kő
hányó villát, de közben tanult 
is, letette a váltókezelői viz.s
gát. Ezután a Szilágy megyei 
.Akos község állomására he
l,Yezték. 1945-ben pedig ismét 
azűlófalujába került. 

Ebben az időben a sápi ál
lomásra bedöcögő vonatok 
több alkalommal hoztak ma
gukkal a fővárosból vagy 
máshonnan érkező földieket, 
akik élelmiszert akartak cse
r,HnL Köztük volt Csala Já· 
nos hárfaművész ls. Bojtor 
Imre vasutas kollégái javasol
ták, hogy hallgassa meg szak
társuk énekét, mert ők tehet
ségesnek tartják és szeretnék 
ösztönözni a továbbtanulásra. 
A meghallgatás meg is tör
tént és 1945 őszén az if;ú vál· 
tókezelő egy mozdony szenes• 
kocsijának tetején némi ha
zaival zsákjában Budapestre 
utazott. A Zeneakadémiára 
igyekezett, hogy az éneksza
kon felvételi vizsgát tegyen. 
Felfedezője nem hagyta cser
ben, szállást adott neki és el
kalauzolta a főiskolára, ahol 
másnap fel is vették. Az. első 
komoly siker azt ls jelentet• 
te: búcsút kellett vennie a 6á• 
pi állomástól. Vas Elemér sze
mélyzeti osztályvezető és a 
MA V Szimfonikusok akkori 
karnagya támogatásával soron 
kívül áthelyezték a Keleti pá
lyaudvaTTa raktárnokjelölt• 
nek. 

Ezután távírda, forgalmi és 
kereskedelmi szakvizsga, rak
tárnoki beosztás következett. 
tgy telt el öt év, majd elvé
gezte a kétéves tisztképző 
tanfolyamot. Dolgoz.ott a fe
rencvárosi, a Déli pályaudva
ron és a BVKH-ban. 1962-ben 
a budapesti igazgatóság keres
kedelmi osztályára került, az
óta ott dolgozik, mint főelő
adó. Itt ünnepelte nemrég 
vasutas pályafutásának hu• 
azonöt éves jubileumát. 

Ugyanilyen sikerrel haladt 
az énekesi pályán is. A zene
konzervatóriumban fejezte be 
tanulmányait. A növendék
hangversenyen első díjat ka• 
patt és még 1949-ben javasol
ták a Rádióhoz. Azóta rend
szeresen énekel népdalokat és 
magyar nótákat a Rádió mű• 
sorában. Vendéglőbe soha 
nem szerződött, de tagja az 

Országos Rendező Irodának. 
Segítségükkel jut el az or
szágba színpadokra, rendezvé
nyekre. Meghívást, levelet 
rengeteget kap, mert szeretik 
művészetét, szívesen hallgat• 
;ák modorosságtól mentes 
énekét. 

Az országos hírnév, a siker 
természetesen utat nyitott 
Bojtor Imrének a külföldi pó-

Az ország 

öss:ze, 

pályaudvari 

paviloniaiban 

karácsonyi 

aiándék, 

csokoládé, 

cukorka, 

és s:zalon

cukorka 

1:ö választék

ban 

kapható 

\ I 

diumokra is. :€nekelt London• 
ban, Párizsban, Helsinkiben, 
Moszkvában, Leningrádban, 
Svédországban és legutóbb 
négy hónapig a távoli Auszt
ráliában. Itt Pécsi JózseJ 
húsztagú cigányzenekarával 
operaházakban é., színházak• 
ban lépett fel négy énekestár
sával együtt. 

Kinttartózkodásuk alatt kol
légái sokszor kiáltották : ,.1 m• 
re, itt a vasutad, most meg
nézheted!" :€s Bojtor Imre 
megvizsgált mindent. l\1egál
lapította, hogy az ausztráliai 
vasutak műszaki felszereltsé
ge korszerű, de nem olyan sű
rű a hálózata, mint Európá
ban. Ott főleg gépkocsival és 
repülőgéppel sz.állítanak. S 
ahány vasúti társaság van, 
annyiféle a nyomtáv. 

:€lményei közül a bume
ránggal való találkozást emel
te még ki. Ez nagy kiflihez ha
sonló fa vadász.eszköz. A ma 
már nagyrészt kiirtott abord
zsin bennszülöttek főleg mada
rakra vadásztak vele. A bume
ráng hálás fegyver volt, mer1 
ha célt tévesztett, peregve
suhogva visszarepült a vadász 
kezébe. • 

Hazaérkezve a hosszú és tá-
voli, újabb sikerekben bővel
kedő útról, Bojtor Imre elfog
lalta beosztását a budapesti 
igazgatóságon. Csamangó Hen
rik főigazgató mosolyogva 
mondotta, hogy ez a termé
szetes, mert Bojtor Imre első
sorban ma is vasutas. Naí/11-
szerúen össze tudja egyeztet· 
ni a két hivatást. Nem má
sodállásnak tekinti a vasúti 
munkát, hanem sz.eret! ezt és 
példás igyekezettel el ls vég
zi. Igaz, a MA V, amely kez
dettől segítette énekesi pálya
futásán, most ls megad neki 
minden támogatást. Bojtor 
Imre pedig sohasem lesz. hűt
len szeretett vasútjához. 

Zámbó István 

Aranykoszorús 
énekkar 

A dunakeszi jármüjavít,; 
munkásénekkara 42 éves ered
ményes múltra tekinthet visz
sza. Az 192G-ban alakult fér
fikart fennállása óta eddig ki
lenc karnagy vezényelte, taní
totta, köztük a televízióból 
közismert Lukin László. 

A kórus 60 tagja sok forró 
siker érzését őrzi. A rendsze
res próbák alkalmával, ez ál
landó beszédtémát is képez 
köztük, szívesen idézik fel 
ezeket az emlékeket. A nagy
sikerü szereplések közt emle
getik a felszabadulás után 
Debrecenben rendezett 1. nem
zetközi „Bartók Blla" kórus
versenyt, ahol a „rangos me
zőnyben" az ötödik helyen vé
geztek. 

Több rádió- és televíziósz.e
replés áll mögöttük. Az üzem
ben elvégzett napi feladatok 
után számukra felüdülést je
lent az éneklés. A kórusművé
szet gyöngyszemeit szeretettel, 
lelkesedéssel és hozzáértéssel 
tanuló munkásénekkar a siker 
útján ismét jelentős állomás
hoz érkezett. 

A Népművelési Intézet ren
dezésében Miskolcon és Szom
bathelyen lebonyolított orszá
gos kórusminősítő verseny 
után most harmadízben Buda
pesten is a legmagasabb fokot 
jel�nt6 ··".,.""1U�:f\S.70r1t,'' �?in-
tet érték eL Szónyi Lajos 

MAC;Y AH VASlITAS 

Fazekas Lajos : 

Téli ég alatt 

A gyerek-szánkók hánykódó futását 
el-elnézem ma is a domb alatt. 
- Versengte-m én is, lia felnőttek láttá.k, 
büszke voltam rá: szán.kóm hogy szalad! -

S augód,1;a nézem a sírásba borult 
Vt{l arcokat, s rejtve viszik haza 
a biccentő fájást, torkukba szorult 

panaszuk, hogy apjuk. kemény szava 

ö�ze ne •ÖTje a h<>lnap reményét, 
- aklwr nélkülük luirsogna a nap. 

- S mlg eltűnődöm, szikrázó fehérség 

tombol szeniembe-n téli ég alatt. 

,,,. 

MA V Szimfonikusok 
a Zeneakadémüin 

:€vról évre meghirdetik mű
sorukat a MAV Szimfonikusok. 
a Zeneakadémián. Ez azonban 
korántsem jelenti a kiváló 
együttes kizárólagos program
ját. Az elmúlt évadban meg
tartott 114 hangverseny és az 
idei mintegy 120, ténylegesen 
minden harmadik estén nyil
t-'<mo.s koncertet jelent. s ha 
ehhez hozzávesszük, hogy eb
ből 70 vidéken - mintegy 32 
városban - kerül megtartás
ra, akkor hozzávetőleges fo
galmat alkothatunk ma'a(unk
nak annak a kultúnnunkának 
dimenzióiról, amit a MÁV 
Szimfonikus zenekar a.z ország 
zenei életében betölt. 

De ez munkájuknak még 
mindig csak egy rész.e, hiszen 
ott vannak a külföldi szerep
lések, amelyek száma örven
detesen megszaporodott. M!g a 

vidék ze-Mi t{lényeinek csak
nem kizárólagos ktszolgálása 
fontos kultúrmisszió, a főváros 
reprezentatív ha.ngversenye-in 
VGló közreműködés értékes 
megbecsülés. Addig a külfö1di 
fellépések a.z egyre emelkedő 
művészi színvonal és fejlődés 
biztos útja. Szabadka., Belgrád, 
Nagybecskerek, a Pécsi BaJet
tel Beirut és Damaszkusz, 
majd a Pro Musica néven fel
lépő kamaraegyüttes két bécsi 
koncertje voltak ennek a !el
felé ívelő útnak 1967 /68. évi 
mérföldkövei. fis jövőre Linz, 
Hall.e mellett további jóné
hány európai nagyváros. 

A MA V Szimfonikusok fel
lépése a Magyar Rádióban, az 

Országos Filharmónia téli és 
tavaszi hangversenyein és az 
ifjúsági koncerteken való köz
reműködés, a nyári margitszi
geti feJl.épések, mind-mind a 
magyar zenei élet áldozatkész 
szolgálata. S tegyük hozzá: ön
zetlen szo!gál.ata. 

Beethoven egyik levelében 
an·ól tesz említést, hogy kelle
ne lennle a világon egy „mű
vészeti áruháznak" ahová a 
művészeknek csa.k oda kellene 
adniuk munkájuk eredményét, 
alkotásaikat, hogy azt vegye
nek érte, amire szükségük van. 
Igy félig meddig üzletembe
rekké válnának, de - pana
szolja Beethoven -, sohasem 
találnának bele ebbe a mes
terségbe. Mi még nem panasz
kodunk, hanem örülünk, hogy 
a mi társadalmi rendszerünk 
és a szocialista vasút közérde
kű feladatainak ellátása mel
lett, fenn tudja tartani ne
künk és rajtunk kívül milliók
nak az ország egyik legszínvo
nalasabb szim!onikus együtte
sét. 

Az.ok a művésrek pedig, 
akik ennek a kitűnő zene
karnak tagjaiként csupán a 
legutóbbi Budapesti Nemzet
közi Zenei Versenyen való 
közreműködésüklcel - a szó 
szoros értelmében - éjt nap
pallá téve dolgoztak, a Műve
lődésügyi Minisztérium már 
kifejezett eli._<nnerésén túlme
nöen, a mi hálánkra és kö.<z.ö
netünkre elsősorban - és jog
gal - tarthatnak lg\myt. 

Dr. Csillag Ferenc 
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A Kossuth Könyvkiadó kiadványai 
A magyar internacionalisták a Nagy Októberi 

Szocialista Forradalomban és a polgárháborúban 

(Dokumentumwújtemh11) 
A kötet szerves folytatása a 

magyar hadifoglyok forradal
mi mozgalmáról, az OK(b)P 
magyar csoportjának tevé
kenységéről 1967-ben napvilá• 
got látott forráspublikációnak. 
Ezúttal a szerkesztők az in
ternacionalista vörös katonák 
szervezésére, politikai és ka
tonai kiképzésére, a polgárhlí
ború frontjain vívott harcai• 
ra vonatkozó iratokat gyűjtöt· 
ték csokorba. 

Szovjet és magyar történé
szek kollektív munkája volt 
szükséges ahhoz., hogy a Szov
jetunió számos párt- és álla
mi archívumában, a magya:
országi, ausztriai és csehszlo
vákiai levéltárakban elszórtan 
található, eddig allg vagy egy
általán nem ismert dokumen
tumok köz.kinccsé váljanak. 
Különösen érdekes a kötet 
második fejezete, amely az ín· 
ternacionalistáknak a Volga 
mentén, az Urálban, Szibériá
ban és Turkesztánban vívott 
harcairól szóló dokumentumo
kat tartalmazz.a. Számos do-

HAJDU TIBOR: 

kumentum tanúskodik Kun 
Bélának, Münnich Ferencnek, 
Reiner Károlynak a Keleti 
Front harcaiban való rész.vé• 
teléró1, az illegális magyar 
pártszervezeteknek a Kolcaak 
ellen irányuló partizánmoz• 
galomban betöltött szerepéről 

A kötet további fejezetei az 
lnternacionalistáknak Dél• 
Oroszországban, ltszak-Kau• 
kázusban és Ukrajnában v!• 
vott harcait mutatja be a had• 
műveleti iratok tiikrében. úi· 
ságközlemények, parancsok, 
jelentések tanúskodnak az in• 

ternacionalistáknak a forra
dalmi rend védelmében k:ifej• 
tett tevékenységéről. 

Tisztelet és megbecsülés 
övezte a polgárháború front• 
jain kiemellcedő internaciona• 
listákat. Erről tanúskodnak a 
magyar parancsnokok és egy
szerű harcosok kitüntetéséről 
szóló okmányok. Függelékként 
tartalmazz.a a kötet a Nagy 
Októberi Szocialista Forrada• 
lom 50. évfordulója alkalmá• 
ból kitüntetett több mint ezet1 
magyar állampolgár né\-sorát, 

Az 1918-as Magyarországi Polgári Demol<ratikus 
Forradalom 

A könyv az „6szir6zsás" 
forradalom és az el6Ő Népköz• 
társaság történetének egyedü!· 
álló marxista feldolgozása s 
tulajdonképpen els6 tudomá
nyos összefoglalása is. Az 1918 
októberi események és előz
ményeik leírása mellett ez a 
kötet részletesen ismerteti a 
foTTadalom győzelme után elő
állott helyzetet ts, egéSZén a 
potgári kóztársasd.g bukásáig 
és a Tanácsköztársaság kikiál
tásáig. Részletesen foglalkozik 
a köztársaság és a független
ség biztosítása körüli küzdel
mekkel, a kommunista párt 
megalakulásával és az egész 
munkásmozgalom átíormáló
dásával, a kormányválságok• 
kal és politikai harcokkal, a 

Ká1'ol11i-k0Tmány osztályjelle
gével és a „kettős hatalom" 
kérdésével. Elemzi a demok• 
rácia problémáit és a kom
munista párt szétverésére tett 
kísérletet, végül pedig a pro• 
letárforradalom békés győze!
mének okait és körülményeit. 

A levéltári anyag, a korabe• 
li sajtó és a későbbi vissza
emlékezések, résztanulmányok 
elemző felhasználása lehetóve 
tette olyan kérdések áthtéke
l.ését, mint a padovai fegyver
szünet vagy a hírhedt Vyx
jegyzék megszületésének kö• 
rülményei, a jobboldali és bal• 
oldali szociáldemokraták vi· 
s-zonya, az ellenforradalmi 
erők befolyása a kormányra. 

Elóre, állomás/önök pajtás ! 
tásához az iskolában jól kell 
tanulniok! Dolgozóink többsé• 
ge komoly vasutas-múlttal 
1'endelkezik, s akit ide helyez
nek, annál az Is döntő szem
pont, hogy szereti-e a gyere• 
keket, hogy maga is édesapa, 
vagy édesanya-e. Jubileum után a Széchenyi-hegyi Uttörövasúton 

Az ország - talán a világ? 
- legifjabb vasutasa 13-1 cen
timéter magas. A haja szőke, 
tágranyílt szemek kandikálnak 
ki a piros tányérsapka alóL 
Valójában a mai naptól vas
utas - ma van az utolsó, ötö
dik felügyelet alatti szolgálata. 
Legközelebb - néhányan alig
hanem irigylik a beosztását -
tizenöt nap múlva, ha ismét 
magára ölti a Széchenyi-hegyi 
úttörői:asút egyenruháját, már 
egyenrangú félként rázhat ke
zet az „öreg rókákkal", a nála 
egy esztendővel idősebb 12 
évesekkel. 

500 úttörővasutas 

S milyen változatos munka
kör vár rá! Az egyik szolgálati 
napon jegyet kezel, indítja a 
vonalat, más alkalommal pénz
tárban ül és ő adja ki a jegye
ket, a következő esetben vál
tókat állít - és olyan nap is 
lesz, amikor postásként dolgo
zik A szolgálatmentes napo
kon pedig tanul, szorgalmasan 
a Práter utcai általános isko
la V. osztályában, hogy az év 
végén ismét kitún6 bizonyít
ványt kapjon. Mert Balk!ly Ta
más csak ilyen kettős ered
ménnyel méltó az úttörővas
utas és úttörőpostás megtiszte
lő rangra. 

La11ger Lajos, a Vörösmarty 
utcai általános iskola VIII. 
osztályos tanulója már ko
mo}y gondot okoz az úttörő
vasútnak. A rossz nvelvek sze
rint kötéllel nyúj1ják. Tény, 
hogy 15 napor •<�nt kinő egv 
egyenruhát és a 1 78 ce'ltimé
teres termetére - amely ki 

tudja, mire ez a cikk megjele
nik, milyen magasra nyúlik -
lassan már a felnőtt vasutasok 
ruhatárából is nehéz lesz szol
gálati öltözéket kiválasztani. 
De a rákoscsabai Tisza Kiss 
Katalint és a Mártírok útjai 
Lantos Laurát sem biztos, 
hogy felismerik azok az uta
sok, akiknek tavasszal kezel
ték a jegyüket. Hamarosan 
nyugdíjba mennek. Mint ahogy 
nyugdíjas már a 15 éves Ne
mes Piroska is - idén volt a 
nyugdíjas búcsúztatója -, de 
a szíve visszahúzta. Most, a 
kispesti Ill. számú szakközép
iskola elektroműszerész tanu
lójaként, mint KISZ-es ifjú 
vezető segít a kicsinyeknek. A 
nyugdíjasok bölcsességével és 
türelmével. 

Az Úttörővasúton jelenleg 
500 úttörö tel;eslt szolgálatot, 
15 csoportban. Ötven középis
kolás és egyetemista KISZ-es 
ifjú vezető irányítja őket. Van, 
alti 10-11 éve rendszeresen 
felölti a vasutas egyenruhát -
és 56 olyan vasutas van, aki 
MÁV-alkalmazottként a Széc
henyi ·hegy és Hűvösvölgy kö
zött tel;esít szolgálatot. Ok ve
zetik a vonatokat, a pályames
teri szakasz tagjai tartják kar
ban a 11 és fél kilométeres 
pályát. a 2 viaduktot, az alag
utat és a többi létesítményt 
A fűtőházban pedig 8 moz
donyt, 24 személykocsit és 3 
teherkocsit tartanak karban 
javítanak télen-nyáron. 

Ünnepnap hatvan vonal 

n ha vasutas szemmel néz
zük a gyermekeknek szórako� 

zást és jutalmat jelentő hegyi 
vasutat, említsük meg, hogy 
az elmúlt 1 esztendőben 653 
ezer utast szállítottak, egy-egy 
nyár! vasárnapon hatvan vo
nat indult - de a téli ünnep
napokon is harminc vonat köz
lekedik. Ez pedig komoly for
galomnak számít. Az úttörő
vasút komolyságát növeli az 
is, hogy a sz.erei vények 30 ez
relékes emelkedőn haladnak, s 
a két végállomás közötti szint
különbség 240 méter! 

A szerelvények óránként 20 
kilométeres sebességgel közle
kednek, a menetidő 55 perc. 
S a vasút bemutatásának a 
végére említsük még meg: a 
Széchenyi-hegyi úttörővasút ci 

MAV Budapesti Igazgatósága 
felügyelete alatt, vonalfőnök
ségi jelleggel működik. 

Pedagógus-vaautaaok 

- Milyen feladatot jelent az 
Úttörővasúton szolgálatot tel
jesíteni? - kérdezzük Somo
gyi Imrétől, az Úttörővasút 
helyettes vezetőjétől 

- Ahelyett, hogy azt felel
ném ; könnyű, vagy nehéz, 
hadd mondjam azt: nagyon 
szép feladat. Itt ts vasutasok 
vagyunk, mi is a MAV forgal• 
mi utasításai szerint dolgo
zunk . . .  dm ewben pedagó
gust feladatot is ellátunk. Hi
szen a 10-14 éves gyerekem
berek bennünk azokat a fel
nőtteket látják. akik nevelik, 
tanítják 6ket, s akik .,klérd'? 
melték". hogy hivatásosan 
űzzék azt a mestersé!(et, amely 
nekik 15 naponként ismétlódó 
jutalom. S amelynek �egtar-= 

Öröm, amikor a vérbeli 
vasutas azt látja, hogy a mellé 
beosztott úttörők komoly és 
lelkiismeretes munkát végez
nek - a három és fél hónapos 
tanfolyam eredményeként nem 
kis szakértelemmel! -, ám 
öröm az is, ha arról hallanak, 
hogy a gyerekek egy életre 
kedvet kapnak 'a vasutas-hiva
táshoz. A legutóbbi tanév vé
gén 162 gyerek ment „nyug
díjba", s közülük ötvenketten 
(!) a szakmában maradtak -
a Vasútforgalmi, a Vasútgé
pészeti, a Pályafenntartási 
Technikumban és a Vasúti 
Elektroműszerész Szakközép
iskolában tanulnak tovább. 

Ismeretes, hogy a Széchenyi
hegyi úttörővasút idén nyáron 
ünnepelte 20. születésnapJát. A 
jubileumi ünnepségen százöt
ven rég! úttörővasutas is ott 
volt az ünneplők között, töb
ben lassan úttörővasutas-korú 
gyermekeiket is elhozták, s 
számosan vasutas egyenruhá
ban jelentek meg. 

Közülük jó néhány olyan 
nevet sorolhatnánk fel. <1kik a 
Széchenyi-hegy és Hűvösvölgy 
között jegyezték el magukat a 
vasúttal. s akiket a legjobb 
vasutasok között tartanak szá
mon. Mert ennek a mindenki 
által szeretett. Európa-hírű pi
rog vonatnak so'c-sok erénye 
között az Is érdeme, hogy a 
MA V-nak is biztosít utánpót
lást. Az itteni gyerekek egy 
része pajtásalnál komolvabban 
gondolja :  .,ha nagy leszek, 
va�utas leszek" 

Ok már tudják. hogy ha 
olykor nehéz is, mégis szép a 
vasutasélet . • .  

Földes Tamás 



• �fAGYAR VASUTAS 

Gyorsmérleg az 1968. évi labdarúgó 
NB vasutas csapatairól 

.,Hol van már az idei hó?", 
idézhetnénk - kissé elferdít
ve - ·vmont. Hiszen az 1968. 
evi labdarúgó NB-ben szere
pelt, vagy az 1969. évi NB 
mezónyébe feljutott labdarúgó 
csapatok szakvezetói már ré
gen azon töprengenek, azért 
utazzák be a fél országot 
akadnak, akik az egészet . . .  
-, hogy az átigazolás lehető
ségével éljenek. Új erők után 
néznek, meg szeretnék erősíte
ni azokat a csapatrészeket, 
amelyek - véleményük sze
rint - erósítésre szorulnak. 

És mégis - lapunk egyik 
hagyománJ·a - vissza kell tér
ni néhány mondat erejéig az 
NE-osztályokban befejeződött 
bajnokságokra, a vasuta.s csa
patok (eletti amolyan - tel
jességet nem igénylő - sereg
szemlére. Hozott-e fejlődést 
1968? Hol sáfárkodtak jól a 
.-endelkezésTe álló játékosok
kal, anyagi lehetőségekkel és 
hol siklottak holtvágányTa 
az indulás egészséges törekvé
:ei? 

A Haladás jól hajrázott 

Továbbra is van vasutas 
csapat az NB I-ben. A Szom
bathelyi Haladás ugyanis bi::• 
tosította bentmamdását. Is
merve azokat a nehézségeket, 
amelyekkel Tátrai Sándor ed
zőnek és a csapat többi szak
vezetőjének az év folyamán 
lll<!g kellett 'küzdenie, a 
„megkapaszkodás" szerény 
eredményével is elégedettnek 
kell lenni. A szombathelyiek 
nagyon hullámzó teljesítményt 
nyújtottak, de amikor nagyon 
„szorított a cipó", mindig a 
helyükön volt a szívük. 

Am tartósan, mérkőzésso
roza.tokra sem a védelem, sem 
a támadósor nem tudott meg
bízhat1 teljesítményt nyújtani. 
Egy-egy bravúr, a legveszélye
sebb időszakokiban a lelkese
dés - Jövőre sem ígérhet 
mást, mint a kiesés elleni elke
seredett küzdelmet. A szakve-
zetés dolga, hogy hosszabb 
távra, sorozatos jó eredmé-
nyekre tudja felkészíteni a 
szombathelyi csapatot. 
· Az NB !/B-ben szerepelt 

BVSC-ró! legutóbbi számunk
ban bőségesen megemlékez
tünk, az akkor elmondottak
hoz csak annyi a hozzátenni 
valónk, hogy kíváncsian vár
juk, a szakvezetésben bekö
vetkezett változások milyen 
eredményeket hoznak? Az NB 
I 'B-ben bentmaradt Miskolci 
VSC szakvezetésének egyi'k 
legfontosabb feladata: góllövő 
csatárok felkutatása. Az 1968-
ban, az NB !/B-ben lejátszott 
34 mérkőzésen az MVSC csa
pat(Í.nak eredményessége nem 

éri el a mérkőzésenkénti 1 gól 
átla.got( !). 

Jubileumi ajándék 

Nagyszerű jubileumi aJan
dékot tett az NB II. középcso
portjában a vasutascsalád 
nagy asztalára a Széleesfehér
vári MAV Elöre labdarúgó 
csapata. A 60 éves fennállását 
ünneplő egyesület labdarúgói 
bajnokságot nyertek és így fel
jutottak az NB !/B-be. Hosz
szú, türelmes, szorgahnas 
munka gyümölcse ez a, bajnok
ság, amelyre tervszerűen, Ptyu
godtan, kapkodás nélkül ké
szülődött az egyesület 1963 
óta, annJ-Sta a csapat visszake
rült az NB II-be. 

Az NB !I-ben szerepelt vas
utas csa,patok teljesítményéV'el 
általában elégedett lehet sport
közvéleményünk. Ez alól a 
megállapítás alól csak a Nagy
kanizsai VTE jelent kivételt, 
amely kiesett az NB II-bőL A 
Szegedi VSE-tól is joggal várt 
többet a szurkolótábora, mint 
az elért eredményt: éppen 
hogy sikerült elkerülnie a ki

esést. 

A Keleti csoportban a Szol
noki MÁV már kemény, egész 
éven át tartó küzdelmet foly
tatott a bajnoki dmért és ez 
a versenyfutás csak az utolsó 
métereken dólt el a Békéscsc
bai Előre javára. Ebben a cso
portban kitűnően szerepelt, s 
a hamnadik helyen végzett a 
Ceglédi VSC. Hihetetlenül iz
galmas harc után szorult 
sok kapott gólja trJatti rosz
szabb gólaránny.aJ - a Nyu
gati csopmct második helyére a 
Győri MÁV DAC. A Pécsi 
VSK ugyan a nem túlságosan 
hivalkod,S 8. helyezéssel ,•olt 
kénytelen megelégedni, sze
replése mégis azt a benyorr.é.:;t 
keltette, hogy ez a nagymúltú 
vasutasszakosztály kezd ismét 
m.a,�ra találni és megindult a 
felfelé vezet6 úton . . •  

Nem okoztak 

meglepetést 

Az NB III. vasutas csapatai 
nem okoztak különösebb meg
lepetést sem pozitív, sem ne
gatív értelemben. A kilenc 
NB III-as csoportban szerepelt 
vasutas csapatok közül a leg
jobb eredményt a Dombóvári 
VSE érte el : a Délnyugati 
csoportban a 4. helyen végzett. 
Ez bizonyára sovány siker, fi
gyelembe véve, hogy a többiek 
az ilyen eredménytől is mesz
sze elmaradtaác. A MAV Ta
polcai IAC a Nyugati csoport
ban a 9., a Soproni VSE = 

Észak.nyugati csoportban a 10� 
a Zálionyi VSC az Észa:I<.keleti 
csoportben a 13. lett: Tapolca 
és Záhony szakvev.:,tói, szurko
lói talán nem is számítottak 
ennél sokkal jobb eredményre, 
noha érettebb védőjáté'.k:kal 
mindkét csapat több pontot is 
gyűjthetett volna és jobb he
lyezé3t érhetett volna eL 

Más megítélés alá esik az 
ugyancsak nagymúltú Soproni 
VSE, ahol a legkülönbözőbb 
kísérletek, "vegyítések" ellené
re um sikerült a; e!711kori 
nagyság felé vezető utat meg
találni. A 10. hely azt jelenti, 
hogy az SVSE a 30 mérkőzé
sen 29 pontot. szerzett és 26 
ponttal ki lehetett esni ebből 
a cwportból . . .  

Pedig Sopron már nagyon 
várja egykori nagy egyesülete 
labdarúgóinak „feltámadását", 
hiszen másik csapata., a Sopro
ni Textiles tava1y az NB II
ból, Idén az NB Ht-ból esett 
ki. A „Tűztorony" városa meg
érdemelne már egy jobb lab
darúgócsapatot. 

11:s miért ne lehetne ez ép
pen az SVSE? 

Vedres József 

Területi döntö 

a kispályás 

labdarúgásban 

A deb=eni iga?.gat.ósá,g te
rületén is népsze...-ú sport a kis
pályás labdarúgás. A területi 
döniót november 7---8-9-én, a 
DVSC sporttelepen bonyolítot
lák le hat csapat részvételével 

Minden mérkőzésen oo.gy 
volt a tét, mivel szakszerveze
tünk dcbrecerJ területi bizoty
sága ötezer, háromezer, illetve 
kétezer forint értékű :felszere
l€St ajánlott fel az eloo há.-o«n 
helyezett csapat részére. 

A körmérkőzések végére így 
ala.kuÍt a soi•reml : a bájno1:.sá
got a Debreceni MÁV Gépál
lomás kispályá& labdari&.gói 
nyerték. A második helyre 
Püspökladám.y, a harmadikra 
Záhony csapata került. Nyir
egyháza a negyedik, Kisújszál
lás az ötödik, Mátészalka a ha
todik helyet szerezte m,-g. 

A díjkiosztás al.kalmával 
Lovász Imre, a területi bizott
ság titkára koozöntötte a kis
pályás labdarúgótorna részve
vőit és sportsz.erú.s,égból is jól 
vi�tt győzteseit. 

Oláh JÓ7set 
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Az e,lllzll lleresztrejtvéay helyes 
megte,-: A közlekedéspolltilrai 
komcepdóróL A vasut.a.Jcról. 

Könyvet nyertek: Varga Ferenc, 
Tokaj, Ta.rca.!1 út z.'!. Bedő Ke>r· 
nél, Máza•Súszvár 6Jlomás. Sár
vári Erzséoo'� H!oo-,,n,émetl. Petőfi 
út 10. Fábián István, Celldömölk 
állomás, Kraszna! Ján06tlé, Komló, 
Vört\8marty u. 5, 

Lapunk "2. számába.n megjelent 
lreresztre:ltvényilnik hi-bás raJz 
m1att zavart okozott a me�ejtPs
nél. u.onban a beküldend6 sorok 
me,ife:ltését ,ez nem befolyásolta . 
bár neh<!'Zftette. A hibáért UtólaJ? 
eln.érest kér!llnk. Azokn<0!< a meg
feJt61m<>k pedig, akik a h!bá�-'l 
felhívták figyelmünket, köszdnetet 
moodunlc. 

Forgalmi akadály 

(Kesztyűs Ferenc rajza) 

Túlteljesítették 

az anyagelküldési tervet 
A Központi N11:Jmtatvány-

tár dolgozói figyelemre méltó 
ereöményt értek el a jubileu
mi versenyben. Túlteljesítet
ték az anyagelküldési tervet, 
1,1 százalékkal csökkentették 
önköltségüket és a gé:;:,kocsi 
kihasználás javításával fuvar
óránként 7,90 forintot takarí
totta.le meg. 

A főnökség I. szálm.adósága 
tovább szélesítette a raikodóla
pos anyagmozgatást és minősé
gi mlmkával csökkentette az 
elküldési reklamációt. A II. 

számadóság a kontk:ieres szál
lításban ért el a ta,·alyinál 30 
száza.J.ékkal jobb eredmé:iyt. 
Ezáltal tekintélyes mennyiségű 
csomagolóanyagot takaríthat
tak meg. 

A főnökségnél dolgozó 3 
szocialista brigád sok társa
dalmi munkaórát teljesítve 
gondoskodott raktáraik jobb 
fenntartásáról, Yal.arnint a te
tőcsatorna tisztftását..Sl az ab
lak festéséig sok fontos mooka 
eh·égzésérőL 

Kihasználatlan segítségnyúitas 
Az ászi forgalom időszaká

ban mindenki természetesnek , 
vette, hogy a személypálya
udvari vonatkísérők segítse
nek a teherpályaudvariaknak. 

De az már más lapra tar
tozik, hogyan éltek a teher
pályaudvariak a kapott segít
séggel. Akadtak ebben prob
lémá.'k. Két példára szeret
nék hivatkozni. 

Fábián Sándor - honállo
mása Bp. Déli pályaudvar -
október 17-18-án Ferencvá
f'OS rendelkezésére állt. Való
ban állt, mert a náluk töltött 

15 távolléti órájából csak 4,26 
óra volt a produ.1,.--tív idő. 
Ugyancsak Ferencvátosban 
teljesített szolgálatot ezen a 
napon Ordögh Lá.szló Is. Neki 
16 távolléti órából 5,04 órát 
sikerült produktív munlcával 
tölteni. 

Sok ilyen, vagy ezekhez ha
sonló eset történt. Helyes 
volna, ha az illetékesek a 
következő c,�úc.sforgalml idő
szakra jobban szerveznék a 
munkát, élnének a segítség
gel. 

Foki Isiván 

Nyugdíjba ment a motorvezetés egyik 
zalai mestere 

Több mint má.s!élniillió ki- lkott, minden szolgálat alkal
lométert utazott a zalai dom- mával. 140 kilométert kellett 
bok között Lendvá.i József utaznia. 
motorvezetó, aki november Szorgalmas, jó vasutas volt 
végén, 37 évi szolgálat után Lendvai József, aki nagy tü
nyugdíjba vonult. Az idős relemmel tanította a fiatalo
vasutas a zalaegerszegi von- kat, és nem rejtette véka alá 
tatás! főnökség dolgozója a kismotor vezetésében szer
volt. Fűtőházi mw,Jkásként zett tapasztalatait. Régi mun
kezdte pályafutását, volt katársai .szeretettel búc.súz
mozdonyfűtó, mozdonyvezető tatták, és nyugalomba vonu
tanuló és Tapolcán kezdte a lása alkalmával hosszú életet 
mozdonyvezetést. Később Za- és sok boldogságot k1vántak 
laegerszegre helyezték át, de neki. 
mivel ezután is Tapolcán la- Markos József 

Diósgyfiri panaszok 

t\'Iég mindig megoldatlan 
Diósgyőr-Vasgyár állomás víz
ellátása. A víz iszaoossá válik. 
mert hét végén mindig leáll a 
szivattyút működtető aggregá
tor. Megoldásra volna lehető
ség, ha a meglevő kábellel a 
hálózatra kapcsolnák át a szi
vattyú motorját. 

Az állomás dolgozóinak má
sik panasza, hogy tavaly óta 

A SZERKESZTÓSÉG ÜZENI 
Foki lStvá.n, Bp.; Bognár Károly, 

Dancs József, Tapolca: VolosJ. ... 
novszki János, Czeglédi Sándor. 
Bánszegi József, Debrecen ; Szücs 
Ferenc. Hatvan ; Markos József, 
Za.Laegerszeg ; Szilád! Sándor, sze
ged; Kiss LajOG, Alsó�cs ; Kápral 
László, Keszthely; S7.ab6 József, 
Miskolc, Gömöri pu. ; N�meth Pál 
Szerencs; Boldlzsár Gyula Békés
CS<IOO.; Várnai László. P<!cs; Mó
ri László, Bp. Ferencváros: Leve• 
lelket laptmk anyagához felhasz
na\Jjuk, 

II., XX. pályamesteri szakasz 
dolgoz ól Székesfehérvár; Káprnl 
Lász.•ó. Keszthely; Cir;&.:;z: Imre. 
Kec-el; Jandek János, Siklós : Leve„ 
leflcet illetékes helyre lovltbbitol• 
-. 

még mindig nem készült el aa 
ebédlő. Jelenleg is egyetlen kő
műves „dolgozgai" rajta. Nincs 
megoldva az ö.tözési és mosdá
si lehetőség -, s a tél újra be
köszöntött . • •  

Két éve nem kapott az állo
más tisztviselői rangjelzéseket. 
Az egyenruha előírásszerű vi
selesét ez nagyon megnehezíti. 

Zs. l\lolnár Dezsll 

MAGYA.a VASllTAl!I 
a Vasutasolr Szalanervezet&iel< 

lapla 
Szerkeszti a szerkesztd blzotU!4e 

Főszerkesztll: Gulyás ""°" 

FeleJOs szerkeszt6: Vl.sl l'e.-ene 
szerlteszt&ég: 

Budapest VL, Benczűr atca ct. 
Telefon. város1: 229--ffl 

Ozemt: a.t-n 
Kiadja és terjeszti a Népszava 
Lapkiadó Vállalat. Budapest VII. 

Rákóczl űl llt. Telefon : :ZU-119 
Fele16s kiadó: Gábor Márl-.--n, 

a Népszav• Laoldadó Váll.Illat 
tgazgo.tója 

Csekks,:!mfaszárn: TS.91S.001-H, 
SzUua l.apnyomda 
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- I\Ilskolc-Gömöri állomás 
16 szocialista brigádjá'1.ak 357 
tagja van. Az idén eddig va. 
!amennyi szocialista kollektíva 
túlteljesítette íelajánlásail. 

- Száz éves a murakcres:r:• 
túr-barcs-pécsi vonal, amely 
sokáig az egykori Déli \'asút
hoz tartozott és 1932-ben ke. 
1iilt a Il'I.A V kezelésébe. 

- Tanulnak a debreceni fia
talok. A debreceni igazgatóság 
területén dolgozó fiatal vasu
tasok közül 191-en tanulnak 
tovább az idén az állami ok
tatás különböző formái kere
tében. A KISZ politikai okta
tásnak 847 hallgatója van és 
mintegy 300 fiatal jár a párt 
és a szakszervezet politikai Is
koláira. 

Nyírtak megállóhelyre 
bevezették a villanyt. A jegy. 
kiadóőr végre „nyugdíjba·• he• 
Iyezhette petróleumlámpáját. 

- Negyven éve vasuti.s !\fi • 
hályi Elek felügyelő, Békéscsa
ba állomás kereskedelmi hi
vatalának dolgozója. Molnár 
Gábor állomásfőnök ünnepé. 
lyes keretek között adta át 
részére a jubileumi jutalmat. 

- Hatvan állomás Novem
ber '7 vonatkísérő srocial!sta 
brigidja évek óta párosver
senyben áll a kassaiak ugyan
csak: Noven,ber 7 szocialista 
vonatkísérő brigádjával. A ve. 
télkedés eredményeit decem
ber 21-én Hatvanban értéke, 
lik ünnepélyes keretek között 

- Első lett a területi mun
kaversenyben Békéscsaba ál
lomás MAV-AKÖV komp
lex-brigádja. Az okleveleket 
és a pénzjutalmakat novem
ber 15-én adták át a 66 tagú 
komplex-brigádnak. 

- Üregek-fiatalok találko• 
zóját rendezték meg a deb
receni csomóponton. A 70 idós 
és fiatal vasutas találkozása 
maradandó éhnényt adott 
mindkét korosztály tagjainak. 

- Unnepélyesen emlékeztek 
meg a KMP ötvenedik szü
letésnapjáról a tapolcai von
tatási főnökségnél. A főnök
ség vezetői ez alkalommal je. 
lentették be, hogy valamennyi 
szocialista brigád teljesítette 
jubileumi rnunkafelajánlásait. 

- Régi problémát oldott 
meg Zalaegerszegen a szolgá
lati vezetés azzal, hogy há
rom nyugdíjas vasutast szer
ződtetett a kerékpárok meg
őrzésére. 

- Két váróterem található 
Devecser állomáson, de egyik
ben sincs óra. Még nagyobb 
baj, hogy egyik váróterem fú
téséröl sem gondoskodnak. 

- KONTJ1:NER pályaudvar 
épül Lipcsében. A Lipcse
Stötteri,tz pályaudvaron épülő 
új konténer átrakodóhelyen 
hamarosan megindulhat a 
forgalom. Ez azt jelenti, hogy 
Li;,cse és környéke Is bekap
csolódik az év elején megin
dult Drezda-Berlin-Rostock 
konténer vonal forgalmába. 

IIelyrelgazftás. Téves táJék02,ta
táson alapult az a köz!éslink. hogy 
Szücs Pál mérnök-tanácsos a f.le

gedi igazgatóság tervoszt:\!yán.,".lk 
vezetc'lje lett. Valójában a tervcso
porthoz nyert áthelyezést. 

• 

Fotósnnl. 

�jándél.of:SI:Son 

lil,net/ 
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