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A szakszervezet agitációs, propaganda 
és kulturális nevelőmunkája 
a központi vezetőség előtt 

A központi vezetőség deceun- nivalókat a vasutas6zakszer
ber 13-i ülésén megvitatta az vezet viszonyaira 
agitációs, propaganda és kul- A szocializmus teljes győzelturális nevelőmunka fejlesné- mének egyik alapvető belső sére vonatkozó előterjesztést, társadalmi fel tétele az ernbemelynek előadója Gulyás Já- rek gondolkodásának swciallsnos, a szakszervezet titkára ta átformálása. Társadalmi feJ· -volt. 

Bevezetőben elmondotta, lődésün.k jelenlegi szakaszában 
hogy az előterjesztés a Szak- - a gazdasági építő munka 
szervezetek Országos Tanácsa mellett - ezért került előtér-
1968. szeptember 21-i, fenti be a nev��ési feladatok célt1;1-
tárgyban elfogadott áll.ásfogla- datos és kovetkezetes megvalo
lását alapul véve elemzi a· sítása - hangsúlyozta az el
µelyzetet, konkretizálja a ten- adó. 

Az agitáció és propaganda 
elsődleges célja a munkára nevelés 

Annak ellenére, hogy a 
szakszervezet mindennapos 
munkájában elengedhetetlen a 
felvilágosítás, a nevelés, mégis 
egyik leggyöngébb területnek 
tekinthető az agitációs és pro
paganda tevékenység. A vas
utas dolgozók politikai és vi
lágnézeti nevelésében, általá
nos és szakmai műveltségé
ben elért eredmények koránt
sem elegendők. Munkánk, erő
feszítéseink eredményességét 
tagadnánk viszont, ha egyér
telműen csak a hiányosságokat 
vetnénk fel. 

Ezután a vasutas dolgozók 
politikai és világnézeti állapo
táról, a nemzetközi és belpoli
tikai eseményekre történő rea
gálásról, a nevelőtevékenysé
get hátráltató sajátos viszo
nyokról beszélt. Elemezte a 
gazdaságirányítás új rendsze
rére való áttérés fogadását, a 
mechanizmusnak a dolgozók 
oldaláról történő értelmezését. 

zó propagandával kapcsolatban 
hangsúlyozta: sajnos a gyakor
lat nem áll arányban azokkal 
az erőfeszítésekkel, amelyeket 
a balesetak megelőzése érdeké
ben kifejtettünk. Az egyéni 
agitáció módszere közül ki
emelte a munkavédelmi őrök 
szerepét. Az egyik legfontosabb 
tennivaló, hogy a vasúton min
den részlegben munlravédelmi 
őr tevékenykedjen. 

A dolgozók nevelésébe11 
nagy része van a szakszerveze
ti aktivistáknak, akiknek szá
ma jelenleg 28 567 fő, ebből bi
zalmi 12 342. Legnagyobb ré
szük különböző iskolán, tan
folyamon rendszeresen képez:i 
magát. 

A funkcionáriusokról beszél
ve nem hagyhatjuk szó nélkül 
- emelte ki az előadó-, hogy 
leterhelésük egyre fokozódik. 
Az értClkezletek számának in
dokolatlan emelkedése, az írá-

sos munka garmadája azt je
lenti, ha nem teszünk radikális 
lépést ezek csökkentésére, nem 
marad idő arra, hogy a d-Olgo
zók közé kerüljünk, a sokat 
emlegetett tömegkapcsolat a 
mai eredményességét is elvesz
ti. Merjünk végre szakítani az 
önigawló jelentés gyártásával, 
a sokszor felesleges jelentés
kéréssel, önagyonülésezéssel. 

A szakszervezeti munka ha
tékonyságának egyik területe 
az üzemi demokrácia érvénye
sülése. Ezt legtöbbször leszű
kítve kezelik, s csak a terme
lési tanácskozásra korlátozzák. 
Egyéb formák alkalmazása 
nem eléggé céltudatos. Még 
nem siketült elérni és általá
nossá tenni, hogy a szakszer
vezeti taggyűléseken a szak
szervezeti bizottságok, vagy 
egyéb reswrthizottságok mun
kájával is megfelelő súllyal 
foglalkozzanak a dolgozók hoz
zászólásaikban. 

A gazdaságirányítás új rend
szere újabb lehetőségeket biz
tosít az üzemi demokrácia ki
teljesedésének. Ezzel a lehető
séggel élni parancsoló szüksé
gesség a szak-szervezet tömeg
kapcsolatának erősítése szem
pontjából is. 

Az üzenú demokrácia célja: 
érdekeltté tenni a dolgozókat 
az irányításban, elérni, hogy 
beleszóljanak a döntésekbe. Az 
üzemi demokrácia a hatalom 
gyakorlását jelenti. A dolgozók 
bevonása a vezetésbe, nem el
sősorban munkamódszerben.i 
kérdés, hanem a hatalom gya
korlásának kérdése, a tulajdo
nosi érzés felkeltésének mód
srere. 

Továbbra is arra kell töre
kedni - mondotta -, hogy a 
dolgozók átfogóan megismer
jék a vasút gazdálkodásának 
rendjét. Azokat a módszereket, 
amelyek elősegítik vagy hát
ráltatjált a vasút eredmé
nyének alakulását. Azokat a 
forrásokat, amelyek segítik az 
élet- és munkakörülmények 
javítását. 

A szakmai műveltség alapja 
az általános műveltség 

Ez annál is fontosabb, mert 
a vállal a ti gazdálkodás kere

A szakszervezeti politikai 
tömegoktatás legnépszerűbb és 
legkedveltebb fornnái jelenleg 
a Társadalmunk időszerű kér
dései tanfolyamok - mondot
ta Gulyás elvtárs. Jelenleg 1390 

tanfolyamnai'< 26 559 hallgató
ja. van. A tanfolyamokat első
sorban azok tematiká,ja, szer
vezési formája és a foglalko
zások módszere teszi vonzóvá. 

(Folytatás a 2. oldalon.) 
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December közepére 

befe jezodött a Budapest-Nyugati pályaudvar -

Cegléd közötti vonal villamosítása 
Már szinte megszokottá vá

lik, hogy minden év végén új 
vonalszakaszokon indul meg a 
villamosvontatás. A hannadik 
5 éves terv közel 400 kilométer 
vasútvonal villamosítását irá
nyozta elő, és ennek jegyében 
a feladatok sikeres teljesí tésé
nek bizonyítékaként futott vé
gig 1966 decemberében az első 
villamos vontatású vonat a 
Szerencs-Nyíregyháza, majd 
a múlt év decemberében a 
Nyíregyháza-Záhony közötti 
vonalon. 

A MA V a harmadik 5 éves 
tervben a Budapest Nyugati " 
pályaudvar-Cegléd-Szolnok ,,,. ..... ,.;;,..,.~-

-Debrecen-Nyíregyháza kö
zötti fővonal villamosítását 
irányozta elő. E vonal forga
lom- és terhelésnövekedése 
már korábban arra kényszerí
tette a vasút vezetését, hogy a 
vontatási feladatok maradék
talan és megfelelő elvégzésére 
e vonalon átmenetileg Diesel
vontatást vezessen be. 

Nfhéz hörü!mények között 

Budapest Nyugati pályaud
var és Cegléd között ez év ko
ra tavaszán kezdődtek a villa
mosítási munkálatok, melyek 
eddig nem ismert nehézségeket 
jelentettek a MAV Villamos 
Felsóvezeték Építési Főnökség 
valamennyi dolgozójának. A 
nehézségeket egyrészt az okoz
ta, hogy az 1968-ra ütlc'mezett 
vonalszakasz szá!mos nagy pá
lyaudvarral, állomással, rende
ző- és teher-pályaudvarral ren
delkezik, másrészt, hogy a vil
lamosítási munkákat a MAV 
egy igen nagyforgalmú szaka
szán, a forgalom minimális za
varása mellett kellett végre
hajtani. Ilyen körülmények kö
zött a legjobb együttműködés
re v9lt szükség a vonalon üze-

A munka volumenére ;ez
lemző, hogy a mintegy 160 
millió forint költséggel meg
épült villamosított vonalsza
kaszon csupán a felsővezeték
építők !közel 100 millió forint 
értékű munkát végeztek el. E 
nagyszabású építési munka so
rán 250 tonna munkavezeték, 
87 tonna réz és bronz - vala
mint 143 tonna acélsodrony, 
2500 darab vasoszlop került 

felhasználásra. Az oszlopok be. 
tonalapjainak elkészítéséhez 
mintegy 24 OOO köbméter föld 
került kiásásra és 16 OOO köb
méter beton került bedolgozás, 
ra. A felsővezeték felszerelésé, 
re pedig mintegy 22 800 porce,. 
lán szigetelőre és 90 tonna önt. 
vényre volt szükség. 

A korábbiakhoz képest mint• 

(Folytatás a 3, oldalon) 
met tartó budapesti vasútigaz-

,_ __________________________ _ gatóság és az építési munká-
kat végző felsóvezetéképitő, 
pályaépítő és távközlő, vala
mint a biztosító berendezés 
kábelezési munkáit végző dol
gozók, munkacsoportok és 
szolgálatok között. 

Üzenet a távoli jövőbe 

tében a MAV helyzete sajátos: 1--------------------------------------

a nyereség növelése korláto-

Elhelyezték a Landler Járműjavító új szociális 

létesítményeinek alapító okiratát 

zott. Olyan nyereségnövelő le
hetőségek. mint más vállala
toknál a · kapacitásnövelés, a 
jövedelmezőbb üzletág fejlesz
tése stb. a vasútnál nincs meg. 

Az agitáció és propaganda, 
,·alamint a nevelő tevékenység 
elsődleges célja a swciallsta 
öntudatból végzett munkára 
nevelés. A munka ember- és 
jellemformáló hatásának leg
kézenfekvőbb bizonyítékai a 

szocialista brigádok. A mozga
lom fő jellemzője, hogy kife
jezze a társadalomhoz, a mun
kához vaió új viszonyt, felté
telezi az együttélés szocialista 
szabályainak betartását. 

A vasúton ma 7686 brigád 
74 939 fővel versenyez a cím 
elnyeréséért vagy megtartá
sáért. A mozgalom jelentősége 
a termelési eredményeken túl 
abban van, hogy több ezer dol
gozó e mozgalom keretében 
tett vállalása· alapján végezte 
el az általámos és középiskolát, 
különböző szakmai tanfolya
mokat. A mozgalomban lettek 
rendszeres könyvolvasók, isme
retterje-2.t/\ előadások, műsza
ki akadémiák látogatói. A moz
galom vezetett el sok dolgozót 
a szín.házba, múzeumba, ki
rándulásra. 

Ez után a mozgalom negatív 
jellemzőivel foglalkowtt, s el
mondotta. rrü a S7-akszervezeti 
szet-vek teendője ezek kija\vi
tására. 

A balesetek megelőzését, a 
jobb munkakörülményeket cél-

Helyzetkép a karácsony előtti 

csúcsf orgalomról 

„Nagyüzem" a Kelet-i pályaudvar pénztárainál 
(Ripon � !!, oldalon) 

Két szociális, illetve kultu
rális rendeltetésű épülettel 
gyarapszik a 'következő évek
ben a Landler Járműjavító. A 
MA V 1'ervezó In.tJézet által ké
szített tervek alapján 900 dol
gozó részére új öltöző-fürdő 
készül az üzem kocsiosztálya 
mellett. A másik épületkomp
lexum a régi földszintes iro
dasor helyére '.kerül és a fő
nökségi épülettel kapcsolja 
össze a kultúrotbhcmt. Ebben 
helyezik el az új üzemorvosi 
és szakorvosi re:i.delót, az új, 
1500 adagos üzerrú konyhát, 
bővítik az éttermet és a ikul
túrotthoot is. A két építkezés
re 21 millió forintot fordíta
ook. 

Az alapozási mlllllkálatokat 
októberben kezdte meg a MA V 
Budapesti Magasépítési Fő
nökség. Az alapító okirat ün
nepélyes elhelye:zksére decem
ber 18-áTJ. 15 órakor került sor 
az üzem „A" kapujánál. Az 
Ü!liIJ.epséget az üzem sok dol
gozójának, swcialista brigád
vezetőjének és szaksrervezeti 
aktivistájának jelenlétében Si
mon László, a szakszervezeti 
bizottság titkára nyitotta meg, 
majd Harmati Sándor vezér
igazgató-helyettes mondott ün
nepi beszédet. Méltatta a MA V 
és járműjavító iparában dol
gozok sízociális helyzetének ja... 

vítá.sára tett in bézk<edéseket, 
melyek sorában jelentős állo
más a Landler Járműjavítóban 
megkez,dett két beruházás. A 
vörösréz hengerbe zárt alapító 
okiratot Szabó Antal, szakszer
vezetünk fóti tkára helyezte el 
az üzemorvosi épület egyik be
ton.pillérének üregébe. 

Az alapító okirat a távoli jö
vőnek szóló Jelképes üzienet. 
Megírták benne, hogy pártunl< 
megalakulásának 50. évfor
dulóján kezdték a beruházást 
a járműjavító dolgozóinak szo
ciális és kulturális ellátottsá
gának javítására. Megírták 
benne a tet-vezók és a kivite
lezők nevét, valamint többek 
között azt is, hogy a SZOT 
négymillió, a VSZTK más.fél
millió forinttal járult hozzá a 
beruházáshoz. 

Az épülő létesítményeket 
jelképesen Fenyvesi István, a 
Landler Járműjavító iga?@ltó
ja vette át és kérte az épí tó
ket, hogy a nemes cél érdeké
ben tegyenek meg mindent a 
beruházások mielőbbi meg
valósításáért. Biztosítsák, hogy 
az öltöző-fürdő épület 1969-
ben elkészüljön és a másik 
szociális-kulturális létesítmény 
is befejezést nyerjen - a meg
levő létesítmények folyamatos 
üzemeltetése közepette - 1 g71 
végére. 

L. J. 
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A Vasutasok Szakszervezete Központi Vezetőségének 

intézkedési terve 
A SZAKSZERVEZET AGITÁCIÓS, PROPAGANDA 

ÉS KULTURÁLIS NEVELŐ MUNKÁJA 
az a/ itliciós, propaf anda és kulturális 

nevelő munxa lejlesztésére 
A KÖZPONTI VEZETŐSÉG ELŐTT 

(Folytatás az 1. Óldalrót.) 

Választ ad igen sok, a dolgozó
kell venni a dolgozók rétege- kat foglalkoztató kérdésre. Al
ződését, tudati színvonalát. kalmas módszer an·a is, hogy 
Ezek ismeretében kell meg- a szakszervezeti bizottság tu
határozni az aktivisták agitá- domást szerezzen a dolgozók 
ciós, propaganda feladatait. érdeklődési köréről, hangula
Az aktivisták felkészítése táró!, de egyben informáló le
során esetenként meg kell hetőséget is biztosít. 

repük van ebben a szakszol
gálattal közösen műlcödő okta
tási és ismeretterjesztési taná
csoknak. Annál is inkább, 
mert mindeddig általában csak 
a mérnökök, technikusok for
gatják a műszaki irodalmat. A 
technika fejlődésével napról 
napra emelkedik azolmak a 
száma. akik kezére új gépeket, 
berendezéseket bízunk. Ezek
nek is kezébe kell adni a Yo
natkozó szakirodalmat, doku• 
mentációt. 

anyagi és erkölcsi eHsm�ben 
nagyobb súlyt kapjanak. 

Az agitáció eredményességé
nek feltétele, hogy az eddígi
nél jobban elhatárolt Jegyen a 
rétegek, a területek igényeinek· 
megfelelő felvilágosító munka. 
Nagyobb terPt kapjon a szak
mai sajátosság a nevelésben is. 
Határozottabb és hatásosabb 
termelési, műszaki propagan
dát kell kifejtenünk. Felada
tunk tömegméretekben megér
tetni a gazdasági reform lé•. 
nyegét, szükségességét, társa-. 
dalompolitikai jelentőségét. El•. 
érni, hogy a szocialista de-. 
mokrácia adta jogokkal a dol-. 
gozók tisztában legyenek, s él-, 
jenek is azzal. 

A központi vezetöség a - állásfoglalás alapján meg
SZOT 1968. szeptember 21-i tárgyalta a vasutas-szakszer
ülésén elfogadott - ,,A szak- vezetre vonatkozó feladato
szervezetek időszerű felada- kat. 
tai az agitációs-, propagan- A végrehajtás érdekében 

az egyes szakszervezeti szer-da- és kulttlrális nevelő- vek teendőit az alábbiakban 
munka fejlesztésében" című szabja meg: 

Asz elnöl.ség feladata: 

1. Az agitáció és propa
ganda eszközeivel, a felvilá
gosító- és nevelőtevékeny
ség hatékonyabbá tételével 
- értekezletek, oktatás, írá
sos kiadványok - nyújtson 
segítséget a közép- és alap
szervezeteknek az intézkedé
si tervben foglalt feladatok 
végrehajtásához. 

2. Rendszeresen réte-
genként - vizsgálja a dol
gozók eszmei, politikai szín
vonalát, a kulturális ígénye
lket és ellátottságot. Tegyen 
intézkedéseket a politikai 
stinvonal emelésére, a kul
turális ellátottság javítására. 

3. Mérje fel a szakszerve
zet termelési és munkavé
delmi propagandájának hely
zetét, hatélkonyságát, szabja 
meg a követendő tennivaló
'kat. 

4. A szakszervezeti és üze
mi demokrácia fórumait se
gítse hatékonyabban felhasz
nálni a gazdaságirányítás 
új rendszerének eredményes 
kibontakoztatására. 

5. A szakszervezet lkiadvá
nyai ban - elsősorban a Ma
gyar Vasutas-ban - növelni 
keli a kulturális, nevelő és 
agitációs jelleget. 

6. Különös gondot kell for
ilítani az általános iskolába 
járók számának növelésére. 
A vasút tanfolyam- és vizs
garendszerét, a, szakmai ok
tatást a vezérigazgatósággal 
együttműködve a technikai 
követelményeknek megfele
lően módosítani kell. 

7. Segítse elő a szakszerve
zet művészi ízlésformáló ha
tékonyságának növelését, az 
öntevékeny művészeti cso
portok célirányos tevékeny
ségét. 

8. A szakszervezet hagyo
mányos kultúrnevelési fel
adatait lcépzőművészet, 
7cönyvtármozgalom, ismeret
terjesztés, szakköri tevékeny
$é(i, művészeti csoportok, stb. 
- tovább 'kell folytatni, szín
Yonalát növelni. Anyagi esz
lcözökkel is segíteni kell a 

kulturális létesítmények fej
lődését, a klubrendszer szé
lesítését. 

9. A szakszervezet nemzet
közi tevékenységét a meg
levő kapcsolatok megtartásá
val, újak létesítésével tovább 
kell fejleszteni. 

10. A kulturális ellátottsá
got érintő és a szakmai ,·e
zetéssel közösen kiadott ren
delkezéseket vizsgálják felül, 
s gondoskodjanak azok !kor
szerű megújít�sá.ról. 

11. A kulturális nevelő, 
agitációs és propaganda mun
ka irányítása személyi és 
szervezeti feltételeinek javí
tása érdekében: 

a) A szakszervezet központ
jában létre kell hozni a 
kulturális, agitációs és pro• 
paganda osztályt. 

b) A debreceni, miskolci, 
pécsi, szegedi, szombathelyi 
terüléti bizottságok apparátu
sát meg kell erősíteni egy 
kultur reszortos munkatárs 
beállításával. 

12. A részesedési alap fel
osztásánál az elnökség vegye 
figyelembe a központi veze
tőség állásfoglalását a kul
turális és nevelési feladato
kat illetően. 

13. Tűzze napirendre a szo
cialista brigádmozgalom fej
lesztésével, hatékonyságának 
emelésével kapcsolatos teen
dőket. 

14. A tiszteletd(jasok szer
ződését felül kell vizsgálni. 
Új szerződések megkötésé
nél a megbízatás alapfelté
tele a politikai megbízható
ság, a szakmai hozzáértés és 
a szakképzettség legyen. Fi
gyelembe véve, hogy 1973-tól 
tiszteletdíjasként csak olyan 
dolgozó alkalmazható, aki 
megfelelő szakvizsgával és 
működési engedéllyel ren
delkezik. 

15. Különös gondot kell 
fordítani a Tanácsköztársa
ság kikiáltásának 50. évfor
dulója, és hazánk felszaba
dulásának 25. évfordulója 
méltó megünneplésére. 

A l.ö!Zépsszerveh feladata: 

1. Nyújtsanak segítséget az gyors és kellően indokolt 
alapszervezeteknek az intéz- választ kapjanak. 
kedési tervben foglaltak vég- 7. Ellenőrizzék a kulturá-
t'ehajtásához. lis célra juttatott és általá-

2. Készítsék fel az alap- ban a rendelkezésre álló 
szervezeti reszortfelelősöket anyagi eszközök célszerű fel-
mindennapos érdekvédelmi, használását. 
nevelési és. agitációs felada- 8. Vizsgálják rendszeresen 
tok ellátására. Felelőse/e, hogy az alapszervezetek kulturális, 
a középszerv területén levő agitációs és propaganda tevé
alapszervezetek nevelő m-un- kenységét. Segítsék a szemé
kája minél hatékonyabb le- lyi, szervezeti feltételek, esz
gyen, minél szorosabb kap- közök, módszerek fejlesztését 
csolat alakuljon ki a dolga- és kialakítását. 
zók és a vezetők között. 9. Mérjék fel területük 

3. Rendszeresen ellenőriz- !kulturális ellátottságát, hatá-
zék és segítsék a poli likai rozzák meg az igények kielé
tömegmunkát. Követeljék gítésének mértékét, és sor
meg a szakszervezeti taf/gyű- rendjét. A kultúrális alap 
!ések, termel_ési tanácskozá- felosztásának ez képezze az 
sok, bizalmi értekezletek alapját. 
rendszeres megtartását. Gyüjt- 10. Évközben is vizsgálják 
sé.k össze a tagság vélemé- ,,A társadalmunk időszerű 
nyét, ismerjék a dolgozók kérdései" tanfolyamok hely
mindenkori hangulatát, igé- zetét. Szorgalmazzák az alap
nyeit. s tegyenek intézkedést szervezeteknél az állami ok
egyrészt a tájékoztatásra, tatásban részt vevők segíté• 
másrészt a hatáskörükbe tar- sét. patronálását. 
tozó problémák megoldásá. a. ll. A területi 4. Az alapszervezeti vá- ismeretterjesztési lasztások során nyújtsanak munkáját segítsék, segítséget a megfelelő káde-

oktatási és 
tanács 

ellenőriz• 
rek kiválasztásához. A vá- zék. 
Zasztások -után szervezzék 12. A központi vezetőség 
meg az aktívák oktatását. A irányelveit tűzzék napirend
továbbiakban gondoskodja- re, és szabják meg a konkrét 
na.k rendszeres tájékoztatá- feladatokat. A végrehajtás 
sukról. segítését és ellenőr?Jését -

részfeladatonként - építsék 
be 1969. évi munkatervükbe. 

határozni az agitációs jelle- Ezután az iskolán kívüli is
gű tenruvalókat és a propa- meretszerzés egyéb formáiról, 
ganda célkitűzéseket. az ismeretterjesztő előadások-

A nevelés nem lehet 
reszortf eladat 

2. Nagy gondot kell fordí- ró!, a munkásakadémiák rend
tani a testületi ülésekre, a szeréről beszélt. Kiemelte, hogy 
szakszervezeti taggyűlések a színvo=l emelésével együtt 
tartalmára. A taggyűlések növelni kell a dífferenciáltsá

jó alkalmat teremtenek ar- got, a látogatottságot, különö
ra, hogy a döntésre váró sen a szálláshelyeken. 

Az irodalmi és művészeti 
kérdésekben kikérjék a tag- A könyvtárrnunka, az olva- érdeklődés negatívumai közül 
ság véleményét, és beszámol- sómozgalom, a könyvtárak 

a következőkről beszélt: ma 
J·anak a megbízások végre- helyzete után így folytatta: 

la'd k. d l ók ., 
hal·ta·sa.r· ·o·i. Korunk technikai forradalma, tu J on eppen a o goz a,

• k • ·té · !ama, de maga a dolgozó em-
3. A dolgozók felvilágosítá- amely a vasut orszerusi set• 

ber a művészetek mecénása. S 
Sa.nak egvik fontos eszköze a új, a korábbiaknál bonyolul-

kell h k" - tabb gépek, berendezések mint ilyen, meg , ogy o-
szóbeli agitáció. Mindenütt üzembeállítását is jelenti, mind vetelje az íróktól, alkotó mű
törekedni keli az önálló, he- az általános, mind a szakmai vészektől, hogy modernség cí
lyi agitációs tevékenységre. műveltséget illetően nagyobb mén ne traktáljanak bennün-
A mindennapi politikai ne- • ket dekadens, romboló hatású, 
Velo·m,mka elsősorban a bi- követelményt tamaszt a \'as-

f" • kk 1 M" t utas dolgozók elé. giccses ercmuve e . i az 
zalmiak útján valósulhat meg. Az alapos szakmai műveltség várjuk a művészektől, a szel-
Ezért fokozott gondot kell ó t lemi eLittól, hogy a művészet 
ford'tan' a bz'zalm'ak felké- megszerzésének kiindul pon -

k'f . 
• k" . l . 1· • • ' ja az általános műveltség. Ha , e1ezo esz ozeive a szocia iz-

szítésére és oktatására. Nö- az iskolában megszerezhető ál- mus építését szolgál;ák, a mű
velni kell a bizalmiak tekin- talános műveltség szempontjá- vészi ízlésre, a dolgozó nép 
télyét a rendszerei; informá- ból nézzük a vasutasságot, azt megbecsülésére i.nsDirálianak. 
Jáson túl véleményük ikiké- a sajnálatos körülményt kell A kulturális ellátottság 
résével is. l · h .., z elemzése után a következőket 

4. Az U"zemi· demo'krácia eszögezm, ogy a s�,nvona 
nemltogy emelkedne, hanem mondotta: A művelődési ín

fórumait jobban fel kell süllyed. Erőfeszitéseink ellené- tézmények munkájának, műso
használni a dolgozók tulaj- re is emelkedik például az ál- rának alkalmazkodni kell a 
donosi szemléletének erősí- t.alános iskola B. osztályát el közönségüket allkotó rétegek 
tésére. Fel ke!J hasmálni nem végzettek száma. Ez jó- igényeihez. Műsorpolitikájuk 
ezeket a gazdasági reform részt annak tudható be, hogy a igazodjon a nemzeti- és mun
helyes értelmezésére, az vasúttól kilépők 'között na- kásmozgalmi ünnepekhez. A 
egyéni. vállalati, népgazdasá- gyobb számban találhatók az művészeti csoportok tevékeny-

A nevelés, az agitáció becsü-. 
letes, szorgalmas munkára ösz
tönözzön, terjessze a szocialis
ta erkölcsöt, mozdítsa elő az 
osztályöntudatot, a felelősség
érzetet, a szakma, a munka
hely szeretetét. A szakszervezet 
nevelő tevékenységének sarka
latos feladata a forradalmi 
munkáshagyom.ányok ápolása, 
harc a túlzott anyagiasság, az 
egoizmus ellen. 

A mindennapi politizáló 
munka swlgálja a proletá1;n
ternacionalizmus, a hazafias 
érzelmek felkeltését, az ellen
séges eszmei áramlatok elleni 
harcot. Reagáljon gyorsan és 
adjon választ a dolgozókat fog
lalkoztató minden kérdésre. 
Biztosítson fórumot a dolgozók 
véleményének. Továbbítsa a 
tömegek véleményét, hangula
tát, észrevételeit a felsőbb 
szervekhez, Jegyen alkalmas n 
politizáló légkör kialakítására, 

gi érdekek összhangjának átlagosnál kvalillkáltabb em- ségét az üzemi élet szoros ré-
megértetésére. berek. Az utánpótlással viszont szévé kell tenni. Számszerűleg Elsődleges 

5. Tovább kell fejleszteni J"órészt alacsonyabb iskolai is fejleszteni kell a bábcsopor- szo'bel•a ag•ata'c•10' a szocialista brlgádinozgal- végzettségű dolgozók kerülnek tokat, képzőművészeti és egyéb a 
mat. Különösen a szc,cialista állományba. Fentiek miatt még szakköröket. Ahol lehetséges A nevelő tevékenység súlya együttélésre, az önművelésre hosszú éveken át az általános irodalmi színpadot kell létre- pontja a munkahelyen végzett vonatkozó vállalások tartal- iskolára keli fordítanunk a fő hozni. felvilágosítás. Ez követelően mát kell javítani. Javasolják súlyt. Végezetül a szakszervezeti vonja maga után a szakmai a jól dolgozó kollekti\·ákat A szakmai képzést szo1galja szervek irányító tevékenységé- rajátosságokat minden esetben anyagi és erkölcsi elismerés- a vasúti tisztképzők, vezető- ről beszélt. A nevelés nem le- ftgyelembevevő tevékenységet re, gondoskodjanak eredmé- képzők, a szakvizsgák rend- het egy reszort feladata Kritérium, hogy a s:Zakszervenveik, módszereik nyih·ános- szere, a kötelező szakmai ok- mondotta. Eredményessége zeti munka minden eszközét, ságáról. tatások. Eze'k \'itele és szerve- nagyrészt attól függ, hogy a formáját használjuk fel az agi-

6. Fejlesszék a termelési és zése elsősorban szakmai fel- mindennapos feladatok végre- tációs és propaganda revékeny
műszaki propaganda eszkö- adat. Mégsem mehetünk el szó hajtását mennyire köti össze a ségre. Az eszközök közül elsőd
zeib: különösen a szakmai nélkül mellettük. Meg kell kö- mindennapi munkával. Ami- leges és leginkább javításra 
műveltség és az új technikai vetelni, hogy a tanfolyamok kor tehát azt mondjuk, hogy szorul a szóbeli agitáció. Emel
ismeretek elsajátítására tö- valamennyi formája a leghala- gyenge a propa.gandatevékeny- lett terunészetesen nem nélkü
rekedjenek. A műszaki mun- dóbb is,m.ereteket nyújtsa, a ségünk, az agitáció és a propa- lözhetők az írásos, szemléltető 
kásakadémiákat használják leghaladóbb technikával dol- ganda, akikor a mozgalom egé- és egyéb módszerek. 
fel e célkitűzések megvalósí- gozzon. Különösen fontosnak szét illetjük kritikával. A ne- Korszerű. kulturált közleketására. tartjuk a szakmai oktatások vetési feladatok nagyrésze a dés megteremtése, a vasutas 

7. Nagyobb figyelmet !kell rendszerének felülvizsgálását, szakszervezeti bizottságokra dolgozók politikai, általános és 
fordítani az írásos agitáció- megszabadítva azt minden for- hárul. A közelgő választások szakmai műveltségének, mű
ra. Szorgalmazzák a szak- malitástól. során el kell érni, hogy olyan szaki és gazdasági ismeretei 
szervezeti kiadványok előfi- Szólni kell az igen kevesek általános műveltséggel és poli- színvoralának - korunk kö
zetését és felhasználását. Nö- által ismert műszaki propagan- tikai felkészültséggel rendelike- vetelményeivel lépést tar
velni kell a Népszava, a dáról is. Műszaki propaganda ző személyt bízzanak meg a tó - folytonos fejlesztése 
Munka és a Magyar Vasutas alatt általában a szakirodalom- kulturális reszort vitelével, aki megköveteli az állami és 
olvasótáborát. ban és a termelésben jelentke- szervező és agitatív képessé- szakszervezeti, valamint a 

8. A propagánda munka ző új elveknek, eljárásoknalk, gekkel is rendelkezik. többi társadalmi tudomá-
jobban irányuljon a marxis- tapasztalatoknak gyűjtését, A gazdaságirányítási rend- nyos és ismeretterjesztő 
ta világnézet elterjesztésére. rendszerezését. feldolgozását szer reformja újszerűen veti szervek tevékenységének foko-
Hatékonyabban kell magya- és szóban, írásban, valamint fel az agitációs és propaganda- zását és összehangolását az ok
rázni a párt gazdasági és más módon való céltudatos, feladatokat is. Az a célunk, tatás, a tud001ányos ismeret• 
politikai céljait, különösen a tervszerű szétsuaárzását, nép- hogy az egyének és kollekti- terjesztés és a termelési mű
gazdasági mechanizmus gya- szerúsítését értjük. Nagy sze- vák érdekei a munkában, az szaki propaganda minden terű-
korlati alkalmazása szem-----------------------------, letén. 
pontjából. Az agitációs és propaganda• 

9. Fentiek elérésének fon- korrepetálására, patronálásá- gondookodjanak arról, hogy munkát javítani kell több szí
tos eszköze „A társadalmunk ra. jól képzett, hozzáértő vezető- nes, közvetlenül a dolgozóknak 
időszerű kérdései" tanfolya- 13. A szálláshelyi kultúrbi- ségi tagot bízzanak meg a szóló írásos és szemléltető 
mok. Fordítsanak különös zottságok fordítsanak nagy kultúrnevelési agitációs és anyag kiadásával. 
gondot a propa!?andisták ki- figyelmet a szálláslakók - propaganda feladatok irányí- Amellett, hogy a szakszerve• 
választására, felkészítésére, a különösen a fiatalok - álta- tásával. Olyan általános mű- zetek ellátják a sajátos tömeg
hallgatók kiválogatására. János és szakmai képzésének veltséggel és politikai felké- politikai oktató- és nevelőtevé
Használják fel a tanfolya- segítésére. Ezenkívül fejlesz- szültséggel rendelkező sze- kenységüket, részt kell vállal• 
mokat a sajátos helyi prob- szék az ismeretterjesztést, az mélyeket bízzanak meg ezzel niok a szakmai ismereteik nö• 
lémák, feladatok megtárgya- olvasómozgalmat és a művé- a feladattal. akik nemcsak a veléséből, az irodalmi, művé
lására. Tekintsék fontos in- szetek propagandáját mind szorosan ér.telmezett kulturá- sieti közízlés kialakításából, a.z 
formációs forrásnak, a dol- tartalmilag, mind a résztve- !is (művészeti) kérdésekben állami közoktatás segítéséből. 
gozók véleménynyilvánítá- vők számát tekintve. jártasak, de az agitációs, Céltudatosan kell a művészeti 
sa egyik fórumának. 14. Törekedjenek az anya- propaganda feladatok ellátá- csoportokat, szakköröket ira-

gi eszközök koncentrált, cél- sához szükséges szervező és nyítani, a dolgozók igényét 
lO. Fordítsanak gondot a szerű felhasználására. A le- agitatív képességekkel is ren- megis,merve támogatni a klub-szakszervezeti tisztségviselők hetőséghez mérten növeljék delkeznek. életet és az egyéni kezdemé• oktatására. Az oktatások so- a kulturális, agitációs és 19. Nevelőmunkával elő kell nyezéseket. rán reszortbeosztástól füg- propaganda célokra fordított segíteni a lakossággal, utazó- Célunk. feladataink egybegetlenül foglalkozzanak a összegeket közönséggel kapcsolatban ál- esnek a dolgozók döntő többszakszervezet nevelő felada- 15. A k�rábban má.s célra Jó dolgozók kulturált megje- ségének elgondolásával. Elsőtával. az agitációs és propa- igénybe vett kulturális helyi- lenését és magatartását. sorban rajtunk múlik, hogy a ganda munka módszerével. ségeket állítsák vissza ren- 20. Különös gondot kell tagságot mozgósítva sikerre vi-11. A kultúrális nevelő- deltetésének megfelelően. fordítani a Tanácsköztársa- gyük azt valamennyi vasutas munka továbbfejlesztése és 16. A munkásszállásokon, ság kikiáltásának 50. és ha- dolgozó érdekében - fejezte kiszélesítése érdekében job- laktanyákban gondoskodja- zánk felszabadulásának 25. be előadását Gulyás János. ban igénybe kell venni az nak arról, hogy a felsőbb évfordulójáról való méltó A központi vezetőség vita állami és szakszervezeti mű- szervek által televízió és rá- megemlékezésre. után elfogadta a feladatokat 

velődési intézmények, mű- dió üzemeltetésére vonatkozó 21. Az intézkedési tervben meghatározó intézkedési ter-vészegyüttesek szolgáltatásait rendeleteket mindenütt be- foglaltak végrehajtásának vet és a közönségszervezést. tartsák, a készülékeket bizto- módszereit szakszervezeti bi- Ezután az elnökségnek a VII. 
5. Hassanak oda. hogy a 

választások idején az agitá
ció és propaganda tevékeny
ség megélénküljön, aktívab
bá. meggyőzőbbé váljon. 

Asz alapszv,·ve!//Seteh 
feladata.: 

12. Szorgalmazzák az álta- sítsák. zottsági ülésen vitasság meg. kongresszus óta vé-gzett mun• lános iskola elvégzését, és a 17. A szakszervezeti bízott- A részfeladatok szerepelje- káról adott jelentését tárgyaltovábbtanulási igények kielé- sá;:ok rendszeresen értékel- nek folyamatosan munkater- ta a központi vezetőség. A na-
6. Érjék el. hogy az üzemi 

demokrácia fón•main a dol
gozók felvetett kórdé5eikre. 
javaslataikra, kéréseikre, 

1. A világnézeti, politi.'kai 
nevelés szempontjá!Jól az ed
diginél jobban figyelembe 

gítését. Teremtsék meg a jék, hogy mennyire érvénye- vükben. pirend előadója Szabó Antal feltételeket a munkásszülők sül munkájukban a nevelóte- Bp. 1968. december 13. főtitkár volt, akinek kiegészí-továbbtanuló gyermekeinek vé1cen1·ség. vasutasok Szakszervezete tőjével a testület a jelentést el-segítésére, a tanuló dolgozók 18. A válasz�k során központi vezetősége I fogadta. 



J969. JANU.AR !. MAGYAR VASUTAS 

December közepére 6yorsal,I, ütemben folytathatjuk 
a vasút rekonstrukcióját 

Rödönyi Károly miniszterhelyettes, a MÁV vezérigazgatójának 
nyilatkozata a Magyar Vasutasnak 

befejeződött a Budapest-Nyugati" pályaudvar 
-Cegléd közötti vonal villamosítása 

A KöZLEKEDllS, EZEN BELtJL a VASúT SZEMPONT
JABOL NAGY JELENTŰSÉGŰ VOLT AZ ORSZAGGYű
LÉS OKTOBERI OLÉSE, AMELYEN MINT ISMERETES, 
ELFOGADTAK AZ ÚJ VASÚTI TÖRVÉNYT llS A KÖZLE
KEDESPOLITIKAI KONCEPCIOT. LAPUNK NOVEMBER 
2-AN MEGJELENT SZAMABAN KIVONATOSAN KÖZÖL
TOK DR. CSANADI GYÖRGY KÖZLEKEDÉS- ÉS POSTA
UGYI MINISZTER PARLAMENTI EXPOZÉJÁT. EZT KÖ
VETŐEN PEDIG ISMERTETTUK AZ ÚJ VASÚTI TÖR
VÉNYT. 

rakodótér�el, raktárakkal, ra
kodógépekkel, jó térvilágítás
sal ellátva. 

A vasúti hálózat gyorsa.bb 
ütemű korszerűsítése révén 
minden tekintetben nagyobb 
teljesítményekre képes vasút
tal fogunl< rendelkezni, a.me
lyen a jelenleginél jóval na
gyobb lesz a sebesség, a biz
tonság és a kényelem. 

Az elmúlt hetekben több ol- jelentené, hogy a régen idejét KÉRDÉS: A közlekedéspoli-
vasónk is kérte, hogy a közle- múlt, korszerűtlen és gazda- tikai koncepcióról, a vasút előtt 
kedéspolitikai koncepció vasúti ságtalan állapotokat kon:zer- álló perspektíváról az elmon
vonatko:zásaival is foglalkoz- válnánk. Ugyanakko1· az egyre dott-ak alapján képet alkotha
zunk lapunkban. Ezzel kapcso- növekvő gépkocsiforgalom új tunk. Hallhabnánk valamit ar
latban a legilletékesebot.ől, közutak építését teszi szillksé- ró! is, hogy mit jelent a kon
Rödcnyi Károly núniszterhe- gessé azokon a területeken is, cepció a vasutasok s:zempont
lyett.estő!, a MA V ve:zérigaz- amelyeket gyérforgalmú vas- jából? 
gatójától kértünk tájékozta- útvonalaik hálóznak be. új VALASZ: Itt mindenekelőtt 
tást. utakat építeni, az elavult vas- a közlel<edési koncepcióval 

KÉRDÉS: Mi tette szüksé- útvonalakat felújítani és összhangban levő 1968. évi IV. 
g-essé és időszerűvé az új köz- mindemellett a fővonalakat a „A vasutakról" című törvény
lekedéspolitikai koncepció ki- korszerű technikának megfe- nek a vasutasokra vonatkoz".Í 
dolgozását? lelően fejleszteni olyan óriási rendelkezéseiről kell szólnom. 

VÁLASZ: A magyar tör- költségekikel járna, amelyeket A ma,gyar jogalkotás történe
vényho:zás az egész ország fej- népgazdaságunk nem lenne tében először szabályozza tör

(Folytatás az 1. oWalről) 

egy 60-70 szá:zalékik:al megnö
vekedett felsővezetéképítési 
munkát az építő szakszolgálat 
- jelentős mu.nkaerőhiárrmyal ,;· 
küzdve - a munkafolyamatok . .  , 
technológiai tökéletesítésével, k 
fokozott gépesítéssel tudta el
végezni. A rendkívül munka
erőigényes földmunkák elvég
zését a Szovjetunióból impor
tált nagyte!jesítményú gödör
ásógép, illetve a hazai fejlesz
tésű vasúti kocsira szerelt gö
dörásó gépegység segítette, 
melyhez újabb betonozó sze
relvényeket a1kalma:ztak. A 
felsóve:zetékszerelési munkák 
ütemének fokozását könnyű, 
korszerű felsővezetékszerelő 
motorkocsik segítették, míg az 
oszlopállitási munkák korsze
rűsítésére megfelelő daruk áll
tak rendelkezésre. 

Rekord idő alatt 

lődését érintő átfogó lközleke- képes fedeznd, de ez nem is vény a vasutas dolgozók jogait. Az említett gépesítési és 
déspolitikai koncepciót 120 év- volna gazdaságos. Biztosítja a végrehajtó szolgá- technológiai korszerűsítési vál
vel ezelőtt tárgyalt utoljára. Mi tehát a megoldás? Ezt a latot ellátó dolgozók fokozott toztatásokon kívül termés:zete
E.k:kor fogadták el az 1848. évi koncepció a gyengeforgalmú büntetőjogi védelmét, rendel- sen jelentős feladat hárult az 
XXX. törvénycikket, amely- vonalak megszüntetésében és kezik saját egészségügyi szer- át.szervezett és szervezeti fel
nek rende1'kezései közlekedés- forgalmuk közútra terelésé- vezet fenntartásáról, kimond- építésében is korszerűsített 
ügyünk fejlődésében hosszú ben, illetve a körzeti állomá- ja, hogy a vasút dolgozói, MAV Villa.mos Felsóvezeték 
ideig meghatározó szerepet sok rendszerének kiépítésében nyugdíjasai és igényjogosult 
játszottak. jelöli meg. Ha az elkövetkező hozzátartoz".iik társadalombiz- Építési Főnökségre, mert a 

A' több núnt egy évszázados 10.-12 év alatt a legkisebb tosítási szolgáltatásainak meg- megnövekedett feladatok, fo
koncepciót az akkori technikai forgalmú állomásokon az áru- állapításával és folyósításával kozott erőfeszítésekre kénys:ze
színvonal alapján dolgozták forgalmat megszüntetjük, az kapcsolatos feladatolrn,t a Vas- rítették az építőszerveket is. 
ki, azóta a műszaki fejlődés összes áruforgalomnak csak utasok Szakszervezete és a 

Az első villanymozdony próbaútja a feszültség alá helyezeU 
ceglédi vonalon 

(MTI Foto Mező Sándor felv.) 

messze túlhaladta azt. Hogy mintegy 5-10 százaléka kerül vasút üzembentartója együtte- A megépített és felszerelt 
csal< egy példát említsek: á!- át más állomásra, de az elér- sen látja el. Végül biztosítja az villamos vontatási felsőve:ze
lomásaink. egymástó! oo-ló tá- hető megtakarítás révén meg- igényjogosultak részére a.z ték-rendszer már megfelel a 
vo!ságának kialakítása még a nyitjuk az utat a korszerű utazási, illetve fuvarozási ked- korsz-erű követelmények által 
fogatolt közle•kedés igényeinek vasútfejlesztés és közlekedés vezményeket. 
megfelelően történt, a.mit a, számára. A törvényben biztosított jo- támasztott igényeknek, a 120 

többé-kevésbé nwdern úthá- KÉRDÉS: Mit jelent az új gokon túlmenően a vasút gyor- km/óra vontatási sebességnek. 
!óza.ton közlekedő gépk,ocsifor- közlekedéspolitikai koncepció sabb ütemű korszerűsítése a A villamosított vonal ener
ga.lom ma már nem indokol. a vasút számára? dolgozók számára kényelme- giaellátását a MAV és a Bu-
Más igényekikel léptek fel a VALASZ: Mindenekelőtt·azt, sebb, biztonságosabb és egész-
vasúttal - az akkori egyetlen hogy nagyobb erővel folyta.t- ségesebb munkafeltételeket te- dapesti Elektromos Művek kö
korszerű közlekedési eszközzel hatjuk a vasút megkezdett re- remt. A különböző technikai zös beruházásaként épült pest
- szemben, mint ma, amikor konstrukci".iját és ennek- ered- berendezések, gépek, modeCT) lőrinci transzformátor-állomás 
a többi közlekedési ágak kö- ményeként 1980_ig olyan mo- vonóes:zközök, automatízált · · , 
zötti ésszerű fuvarozási együtt- dern vasúttal ,·endelkezünk, rendezőpálya.udvarok stb. je- biztosítja. A Kőbánya-Sorok

míÍködés lehetősége fennáll. amely kiküszöböli a gőzvonta- lentős mértékben megkönnyi- sár 120 kilovattos távvezeték-
A korábbi koncepciónak tást és amelyen 55 százalékban tik a vasúti végrehajtó szolgá- hez csatlakozó 120.25 kilowat

megfeleló közlekedési adottsá- villamos-, 45 százalékban pe- lat dolgozóinak munkáját. Na- tos transzformátor-alállomást 
gok la.ssia.n az e!őreha!a.dás dig Diesel-vontatássa! továb- gyobb lehetőségeink lesznek a 

20 millió forint értékű beru
házás - rekordidő, alig 10 hó
nap alatt készült el. 

A Budapest Nyugati pálya
udvar-Cegléd közötti villamo
sított vonal üzembehelyezésé
vel e vonal villamosítása még 
távolról sem befejezett. Mind 
a Nyugati pályaudvar, mind 
Rákosrendező állomáson még 
hosszabb ideig folytatódik a 
villamosítási munka, és Cegléd 
állomás felsővezetékhálózatá
n<1-k részben provizórikus jel
lege is csak 1969 közepére szű
nik meg. 

A villamosítás előnye 
fékjévé váltak, amelynek kor- bítjuk vonatainkat. dolgozók társadalombiztosítási két, egyenként 6000 kV A telje-
látait túl kell lépni és olyan és szociális intézményeinek sítményű transzfonnátorával a Ami a forgalmat illeti, meg 
új közlekedéspolitikai koncep- A vonalak átbocsátóképessé- fejlesztését illetően és lénye- teljes vonalszakasz energia- kell jegyezni, hogy - forgal-
ciót kell kialakítani, amely gének növelése érdekében ges előrehaladást remélünk a mi és vontatási okokból, anúg 
megfelel a mai modern -élet mind a pályát, mind a jármű- ma még sok helyen mostoha ellátását biztosítja mindaddig, csak a Budapest-Cegléd vo
követelményeinek. parkot alkalmassá tesszük lé- munkakörülmények megjaví- amíg a ceglédi alállomás 1969 nalszakasz van villamosítva -

KÉRDÉS: Az új közlekedés- nyegesen nagyobb sebességű tása tekintetében. márciusában üzembe ne:m ke- e szakaszon csak helyi jellegű 
politikai koncepció széles kö- és terhelésű vonatok közleke- A koncepció végeredmény- rül. személyvonatok, ingavonatOlk 
rűen és átfogóan jelöli meg a désére. ben _ mint a szocialista állam kerülnek villamos vontatással 
távlati feJlesztés fő irányait. A körzetesítés pedig azt minden intézkedése _ a dol- A transzformátor-alállomás továbbításra. Sem Cegléd, sem 
Arra kérem miniszterhelyettes eredményezi, hogy a sok kis goz".Ík érdekeit, köztük elsősor- a MAV Maga.sépítési Főnökség a közbeeső állomások moz
elvtársat, foglalja össze a kon- vasútállomás helyett kevesebb, ban a vasutasság életkörülmé- és a Villa.mos Erőmű Tervező donycserére nem alkalmasak, 
cepció lényegét. de korszerűbb körzeti állomást nyeinek javítását szolgálja. így e vonalon villamos vonta-

V ALASZ: Az új közlekedés- hozunk létre a modern üzem és Szerelő Vá.Ua!at erőfes:zíté- tásra átmenetileg, núntegy na-
politikai koncepció azt a célt minden kellékével, megfelelő Visi Ferenc seinek gyümölcseként - 18- pi 30 pár személyvonattal . le-
szolgálja, hogy a közlekedés .het számolni. Ennek is 61iási 

nak reális elemzése alapján teljes hosszában mintegy 25-
kijelölje a távlati fejlesztés fő r Esztendő és az emberek - de 

35 perccel megrövidül a, mun
kásvonatok menetideje, más
részt az eddig gőzvontatással 
továbbított személyvonatok 
üzemköltségeiben mintegy havi 
2-2,5 millió forint megtakarí
tást lehet elérni. 

A Budapest Nyugati pálya
udvar-Cegléd közötti vonalon 
a villamos üzemfelvétel a fe
szített tervnek megfelelően de
cember második felében meg
történt. Ez, és az építők lelkes 
munkája a biztosíték arra, 
hogy 1969. évi vasutasnapra a 
villamos üzem Szolnokig, illet
ve Szajolig kiterjeszthető lesz. 
Ilyen hosszú szakaszon már a 
teherforgalom és a távolsági 
személyvonati forgalom is át
állítható villamos vontatásra, 
és akkor a villamosüzem nyúj
totta gazdasági előnyök ug
rásszerű megnövekedése a ha
talmas beruházási költséget 
gyorsan visszatérítő adottság
gá, ténnyé vá!nalk. 

A távolabbi terveket illetően 
1969 éN végéig Karcagig, 1970. 
június 30-ig Debrecen és 1970 
év végéig a vonal teljes hosz
s:zán megindul a villamos for
galom. 

Martinovich István 
meglevő helyzetének, állapotá-c;,..,,t1,'l/l.,v\,"\iM.t1,'l/l.,v,.....,""'""'""""""'""'.,..,."""",.,-v""'.tv"""",.,-v""'.tv"'-'Vl,.,-V°l,"'l/vVl.'Vl,.,-VV\NW'Vl,.,-vV\NV;

I 

előnye van: egyrészt a szak.asz 

irányait. Tizenkét év távlatú-
Ev fordulo' 

nem utolsósorban az emberek 
ban határozza meg a fejlesztés és az embe,·ek között. Mi a -----------------

elveit, ebben az időben jelöl- magunk részéről erre fogad-
hető meg ugyanis az a távlat, kozunk, tudjuk, érezzti.k, hogy 

Dobi' lstva' n neve't vette'k iel amelyet a tudomány és tech- Kedves 1968! Ezelőtt kerek van a Ceglédig villamosított másként !ehetetlen előbbre 
nika mai rohamos fejlődése egy esztendővel pertut ittam vasútvonal. Decemberben ei- ;utnunk. 
mellett kellő realitással előre Veled. Am azt is hozzátettem készült, és januárban már a Hogy mit kérünk Öntő!? 
beláthatunk. - résen leszünk, és ha nem forgalomé. Vagy az aluljárók, Napfényes mosolyt, ha arra 

A koncepció abból az elgon- viselkedsz a hatvanas évek- felüljárók. Amíg a Te évedet van szükségünk, s szomjúság
dolásból indul ki, hogy köz- hez méltón, ismét magázódni éltük, jobbára csak gondot oltó esőket, ha túlságosan for
!ekedésiLnk korszerüsítését a fogunk. Nos, kedves 1968, okoztak. A fél várost körbe ró lesz köröttünk a levegő. 
leggazdaságosabban és legcél- üljünk le szép csendben két kellett utaznunk, ha a Keleti úgy mondják egyesek: bort, 
szerűbben a megleoo hálóz,i.ti illatos dupla mellé, és beszél- pályaudvarhoz akartunk eljut- búzát, békességet. Nos - ez 
stritktúrára való ráépítéssel, jük meg; mit is tettünk 366 ni, s vargabetűt írtunk le, a kfoánság örökérvényű. 
annak továbbfejlesztésével kell napon keresztül. ahelyett, hogy egyenesen ha- Kedves 1969! Mindenkor de-
megvalósítani. A személy-, de ladtunk volna a Róbert Károly rű!átó voltam és az vagyok 
főleg az áruszállításban belát- Ne félj cimbora, nem lesz ez körúton. De sebaj, ma;d ma is. Bízom Önben s 
ható ideig továbbra is a vasút rideg, szigorú számonkérés, kü- 1969-ben! Ekkor már a rend ha ezt mondon:i, ez annyit is 
viseli a legnagyobb terhet. !önben !s, ilyenkor - szi!- e!ső nyomai is megjelennek. jelent, hogy bízom önmagunk-

Az új koncepció legforradal- vesztertajt, kicsit másnaposan Az élet más területein is je- ban. A józa.nságunkban, a kö-
mibb változtatása és egyben elnézőbbek vagyunk. S Lentós változásokat hoztál. A zös akarásunkban .•• 
leglényegesebb elve a kisfor- őszintén szólva, egész tisztes- gondolkozni tudókat rákény- A közelmúltban azt olvastam 
gaLmú vonalak és állomások ségesen 

é 
együttműködtünk! szerítetted a, gondolkodásra. egy ismeretterjesztő folyóirat

megszüntetése és forgalmuk H_eves v rü kamaszként, pezs- Több régi ember új módon ban, hogy az öregnek tartott 
átterelése a körzeti állomá- f?0P�kkanások között érkeztél, gondolkozott-dolgozott, s nem Földünk valójában még si
sokra es 

! 
erett férfilcént tetted meg a, Te hibád, hogy az újak kö• heder, hiszen a tudósok szá-

Az elgondolás lényegének rt ink együtt az első lépéSt az zül néhányan régt módszer mításai szerint mintegy 3 ezer 
megértéséhez tudni !kell, hogy j �n. (Az új esztendőben, szerint cselekedtek. (Jusson milliiírd év áll még előtte. Ké
a va.súthálóza.tba,n mintegy ame 

Y 
az új gazdasági rend- valami 1969-nek is, ne érezze rem, ez rengeteg idő, ennyi 

2000 kilométer összhosszúságú szer első éve is volt.) Igaz, magát munkanélkülinek!) idő alatt beláthatatlan csodák
olyan vasútvonal van, ame- e!őf0rdult, hogy az hitted: s ha már itt tartunk: ked- ra lesz képes az ember. De 
!yekre a vasúti áruszállításnak 1968 év bölcsessége rejlik ben- es 1969! Szeretettel köszönt• kedves 1969, bevallom: min
alig több mint 1 száza.lék.a., a �ed, és_ Te már mindent tudsz, jük és megvall;uk őszintén, den derű!átásom ellenére fé
személyszállítá.snak pedig 3 e aztan rájöttél, hogy a jó igen sokat várunk az ön tizen- lek - a 3 ezer milliárd esz
százaléka jut. E vonalak leg- év szilveszterig tanul··· és két hónapjától. Hadd .:··md- tendö utolsó évtizedeiben nem 
nagyobb része műszakilag el- �gy intézted közös dolgainkat, ja.m meg mind.járt, elöljáró- tartozom már a cse!ekedni-
avult. teljesen leromlott álla- ogy a válás pillanatában egy- '-- ··t "k""d • örüln' tudók sora'ba. 
potb · h más szemébe nézve rázhas- uu.n: egyu. tmu O esre van • 

f 
an van, ugy, ogy rajtuk sunk kezet. szükségünk. A Jó közös érde• Meg kéne taszítani az idő 

a orgalom további fenntartá- künk kell, hogy legyen. Nem kerekét, közelebb kellene hoz-
sa csak mielőbbi felújítással Ha.dd dicsérjelek szembe: könnyű az ön feladata, ám ha ni a majdani csodákat. Ked-
lenne lehetséges. Ez legalább előzékeny vagy. Keményen telik erejéből feladatainak e!e- ves ifjú b!!rátom! Nem lenne 
2,5 milliárdos megterhelést megdolgoztál azért, hogy mun- get tenni, a Nagy Esztendők kedve ebből az izgalmas pró
okozna a népgazdaságnak. kád babérjait a téged követő sorába léphet. Ismétlem, a bálkozásból tevékeny részt 

E vonalak felújítása a hatal- 1969 arassa le. Hogy rögtön sikerekhez összefogásra van �·á.llalni? 
Inas költségeik mellett azt is egy példával bizonyítsak - itt szükség, egyet akarásra az Földes Tamás 

Ünnepi brigádgyülést tartott 
a debreceni járműjavító kocsi• 
javító osztályában Nagy V. Jó
zsef 14 tagú, háiromszoros szo
cialista teherkocsi alvázlakatos 
brigádja. 

Miután értékelték az eddig 
végzett munkát és megtárgyal
ták az újabb feladatokat, Csu
ka Sándor, a b1igád politikai 
felelőse ismertette a nemrég 
elhunyt Dobi István életútját 
és munkásságát, majd javasol
ta, hogy a brigád vegye fel 
Dobi István nevét. A brigád 

elfogadta jarnslatát, példaké
pül választva a Lenin Békedíj
jal és a Szocialista Mun1k.a Hő
se aranycsillagával kitüntetett 
kiváló államférfiút és béke
harcost. 

A szocialista alvázlakatos 
brigád tagjai jól tudják, hogy 
a név kötelez, s éppen ezért 
vállalásaikat az 1969-es évre 
úgy állították össze, hogy ered
ményeikkel méltók legyenek 
Dobi István nevének viselésé-
re. 

v. J, 

Újítók jutalmazása 
a szombathelyi járműjavítóban 

A szombathelyi járműjavító
ban 1968-ra is meghirdették az 
újítási versenyt. A mozgalom 
több ezer normaóra-megtakali
tást eredményezett az üzemben 
és külön&en hasznos segítsé
get jelentett a heti 44 órás 
munkaidő bevezetéséhez. 

December 11-én ünnepélye
sen megjutalmazták az újítási 
verseny győzteseit, legjobb he
lyezettjeit, Bata Ferenc iga:zga-

tó összesen 20 ezer forint jutal
mat osztott szét közöttük. 

Az újítók versenyében Men
czinger Aladár fődiszpécser 
lett az első. a kor,másanyák 
gyártásának módosítására ki
dolgozott újításával. A máso
dik helyen Vass László műve
zető végzett az ürdingeni ütkö
zők javításának leegyszerűsíté
sére elfogadott újításával. 

Maróti István 
Szombathely 



MAGYAR VASUTA� 
1969, .JANUAR 2. 

Ila ulasílások megszegése okozta 

a súlyos 
t,asű-ti s�erencsétlenséget 
Mende és Sülysáp l.ö�ött 

December 22-én, 17 órakor 
Mende és Sülysáp állomások 
között a Budapest-Keleti . 
pályaudvarról 16,15 órakor in
duló 6616/a számú, 32 tengely
lyel, 332 tonna terheléssel 
közlekedő békéscsabai sze
mélyvonat a nyílt pályán 
összeütközött az 5565 számű, 
108 rengellyel, 1111 tonna ter
helésű tehervonattal. A bal
eset következtében 43 személy 
meghalt, 57-en megsérültek. 

Az összeütközés következté
ben a személyvonat :mozdonya 
mögötti első személykocsi a 
mozdony szerkocsijába fúró
dott. A második kocsi az első
be torlódott. A tehervonat ko
csi iai közül több kls.i.klott. 

Ez a súlyos baleset tragi
kusságát tekintve hasonlít az 
i963. december 24-én bekövet
kezett szolnoki balesethez. 

A figyelmetlenség és fele
lőtlenség okozta ezi a 
balesetet is, amely egy
csapásra lerombolta a 
vasutasok egész évi JO 
munkájának eredményeit. 
Szántai Ferenc, Mende ál-

lomás forgalmi szolgálattevő
je a ,vonatot helytelen vágá
nyon menesztette. Mende ál
lomástól december 20-ig egy
vágányú közlekedés volt, a 
jelenlegi bal vágányon. Mende 
és Sülysáp között a jobb 
vágányt december 20-án ad
ták át a forgalomnak. Az 
üzembe helyezésről a vonatok 
személyzetét írásbeli rendel
kezéssel értesítették, így erről 
a 6616/a sz. vonat mozdonyve
zetője, Papp László is írásbe
li utasítást kapott, még Buda
pest-Keleti pályaudvaron. 

Szántai Ferenc mendei for
galmi szolgálattevő kivezérel
te a vonat részére a kijáratot, 
de nem a jobb, hanem a bal 
vágányra, a páratlan számú 
vonatok helyes ,vágányára. 
Mivel Sülysáp irányába még 
nincsen integra-rendszerű 
térközbiztosítás, ezért ellen
menet-biztosítása sincs. a biz
tosító berendezés nem tette le
hetővé, hogy a kiiárati jelzőn 
kihaladást engedélyező jelzési 
kép jelenjen meg. A forgalmi 
szolgálattevő ekkor 

a kezelési szabályzattal 
ellentétesen a kijárati jel
zö hívó kapcsológombját 

kezelte, 
melynek következtében a ki
járati jelző vörös jelzési képe 
alatt megjelent a villogó fe
hér fény. A hívójelzés utasí
tás szerinti értelme a moz
donyvezető számára az, hogy 
a továbbhaladást tiltó jelzés 
ellenére sem kell a vonattal a 
jelző előtt megállni, hanem a 
jelzőn túl 15 kilométeres se
bességgel haladhat tovább. 

Papp László mozdonyvezető 
látta, hogy helytelen vágá
nyon közlekedik a ,vonata, 

mégsem állította meg, 
hogy tisztázza, miért köz
lekednek a helytelen vá-

gányon, 
noha írásbeli utasítás volt 
előtte. hogy a jobb vágánvon 
halad.hatnsk Mende és Süly
sáp között. 

A súlyos szerencsétler•égért 
két vai;utast, Szántai Ferenc 
forgalmi szolgálattevőt és 
Paop László mozdonyvezetőt 
terheli a felelősség. Szintai, 
ald ne<Nedszázada szol<(ál a 
Yasútnál, s eddi<( úp,y icm�r
t.S.k mint az e,ryik lee-kltűP�'ob. 
le�egbízhatóbb munkaerőt, 

szinte érthetet-len módon 
cselekedett. Néhány perc 
leforgása. alatt többször is 
megsértette a legalapve
tőbb előírásokat, szabályo-

kat. 
A személyvonat mozdonyveze
tője pedig azért hibáztatható, 
mert amikor a Keletiben ka
pott írásbeli utasítás ellenére 
Mendén a helytelenen menesz
tettPk, a megengedett, maxi
mális 15 kilométeres sebessé
get jóval túllépve közlekedett. 

Szántai Ferencet a rendőr
ség őrizetbe vette, Papo Lász
ló súlyos sérülésével a kórházi 
ágyon gondolkodhat afelett. 
ho<ZY mi lett volna a köteles
séee. 

Folyik a mentés a roncsok között 

(MTI Foto Kácsor László felvétele.) 

cselekvőkész, egész embereket 
kíván, akik szplgálat közben 
egy pülanatra sem figyelnek 
másra, mint munkájukra, é.s 
nem tesznek egyetlen meggon
dolatlan mozdulatot sem. 

Súlyos a felelősség, hiszen 
nekünk vasutasoknak a 
társadalom elött számot 
kell adnunk 43 ember éle
téért, nem beszélve arról 
a hatalmas népgazdasági 
kárról, melvet e cikk írá
sakor mé,:r fel s2m becsül-

tek. 
Az elhunytakat a MAV saját 

* 

A Mende és Sülysáp között 
történt vasúti szerencsétlen
séggel kapcsolatban a Jugo
szláv Szállítási és Távközlési 
Dolgozók Szakszervezete rész
véttávi.rafot intézett szaks.zer
vezetünkhöz. A távirat a kö
vetkezőképpen hangzik: ,.Mély 
megrendüléssel értesültünk az 
önök orszá,gában történt sú-

halottjának tekinti, temeté
sükről gondoskodik. De az el
hunytak hozzátartozóinak és a 
balesetet szenvedett szemé
lyeknek is gyenge vígaszt 
nyújt az anyagi segítség és 
kártérítés, melyet a vasút szá
mukra folyósít. 

Ha vissza akarjuk nyerni az 
ország közvéleményének me�
becsülését, akkor núnden 
vasutasnak, legyen bármilyen 
beosztása, a legerélyesebben 
kell fellépni minden utasí
tásellenes cselekedettel, sza
bálytalansággal szemben. 

* 

lyos vasúti szerencsétlenség-
ről. Kérem fogadják mind 
Önök, mind az áldozatok csa
ládtagjai legőszintébb részv.é
tünket." 

Hasonló szövegű távirat ér
kezett a Magyar Vasutas szer
kesztőségéhez a jugosz1áv 
vasutasok lapja, a ,.Zeleznicke 
Novine" szerkesztőségének 
kollektívájától. 

Téli meleg sapkát 
kapnak a pályamunkások 

Három évben állapították meg a műszormés bundák 
viselési idejét 

A Ruházati Utasítás 1968. 
évi utol.só módosító ren<lel
kezésével, melyet az 51. sz. 
MAV Hivatalos Lap tartal
maz, befejeződött a vasutas 
dolgozók egyen-, munka- és 
védőruha-ellátásának átfogó 
felülvizsgálata. 

Amint az 1968-ban ér
vénybe léptetett és 1969. ja
nuár 1-vel hatályba lépő 
rendelkezésekből kitűnik, az 
intézkedések számos panaszt 
és igen sok ellentmondást 
szüntetnek meg. Korántsem 
akarjuk azt állítani, hogy 
ezen intézkedésekkel min
dent elintézettnek tekintünk, 
de biztosak vagyunk abban, 
hogy minden érintett dolgo
zó előtt egyértelmű, hogy az 
elmúlt két év során jelentő
sen javult a vasutas dolgo
zók ellátása. Ami pedig az 
érintettek számát illeti, el
mondhatjuk: az intézkedések 

valamilyen formában 
a vasutasok túlnyomó több
szgére vonatkoztak. Az ed
<'ig már ismert módosításOtk: 
közül 

legfontosabbnak a lábbeli
vel ellátottak számának 
növekedését és az új nyá
ri egyenruha bevezetésére 
vonatkozó intézkedéseket 

tekintjük. 
Ezek alapján több núnt 100 
ezer vasutas ellátása javult. 

Lap rendelete e kérdést is 
megoldotta. A módosító in
tézkedés értelmében a jövő
ben műszőrmés bundák nem 
kerülnek kiosztásra. A már 
kiosztottak viselési ideje pe
dig egységesen 3 évben lett 
megállapítva. 

Ezzel az intézkedéssel úgy 
gondoljuk:, sok dolgozó pa
nasza rendeződött. Időszerű 
intézkedésként vehető figye
lembe 

a pályamunkások és se
gédmunkások téli meleg 
sapkával történő ellátására 

vonatkozó módosítás is. 
E több tízezres létszámot ma
gába foglaló fizikai dolgozó
kat a közelmúltban látták el 
lábbelivel. A test védelmét 
szolgáló ruhaféleségekkel 
már régen megoldódott ellá
tásuk. 

Most kerülhetett sor a 
téli meleg sapkák rendszere
sítésére. Meg vagyunk győ
ződve arról, hogy ezt az in
tézkedést is örömmel és he
lyesléssel fogadták az érin
tettek. Kisebb létszámú mun
kaikörökre is történtek 'kiter
jesztő jellegű módosítások. 
!gy többek között a nődol
gozókr6l történt újabb gon
doskodás, főként a konyhai 
és gyermekgondozói munka
körben. Az ellátás javítását 
célzó rendelkezések anyagi 
kihatása jelentős, a vasutas 
dolgozók munkájának to
vábbi megbecsülését tükrö
zik. 

Mindezek mellett most 

A swmorú p�ldn megint 
csa'<: �zt biwnvítia. h'>gy a 
uasúti szolgálat jó idegzetű, 

A most végrehajtott mó
dosító intézkedések leglénye
gesebb jellemzője, hogy fő
ként az időjárás viszontag
ságainak kitett, szabadban 
foglalkoztatottak helyzetén 
kíván további javítást elérni. 
Az ellátás helyzetéről leg
utóbb adott tájékoztatóink
ban már utaltunk arra, hogy 
nem volt kellően meaoldva 
a műszőrmés bundák kivite
lezése, és minőségük sem 
volt megfelelő. A Hivatalos 

már joggal vetődik fel a biz
tosított ruhaféleségek megbe
csülésének igénye, valamint 
az i�. hogy a ruhaellátás\Sal 
foglalkozók gyorsabb és pon
tosabb munkával biztosítsák 
a Ruházati Utasítás kedvező 
intézkedéseinek maradékta
lan megvalósítását. 

Fordítsunk nagyobb gondot a vasúti 
pályán dolgozók testi épségének 

A vasút 1968. évi üze
mi baleseti statisztikájában 
emelkedést mutat azoknak a 
tragikus baleseteknek a szá
ma, amelyek az építési és 
pályafenntartási dolgozók kö
rében előfordultak. 

lme néhány példa: 

Tragikus balesetek 

Február 2-án Csongrád és 
Hékéd megállóhely között a 
7439/II. számú mozdonyvo
nat halálra gázolta H. Zsu
zsanna és N. András pálya
munkásokat. A vizsgálat 
megállapítása szerint a bal
eset sűrű ködben, sínprofil
köszörülési munkálat közben 
történt. Megállapítást nyert, 
hogy a munkahelyet a sűrű 
köd és az aggregátor okozta 
zaj ellenére sem fedezték a 
,.pályán munkások doLgoz
nak" jelzőeszközzel, de a lég
dudát sem alkalmazták. 

Március 16-án Aszód állo
máson a 6322 számú vonat 
elütötte M. Gyula pályamun
kást. Nevezett az elütés !kö
vetkeztében, a mozdony alá 
kerülve, súlyos sérülést szen
vedett. A baleset bekövetke
zéséhez hozzájárult, hogy a 
pályán dolgozó munkáscsa
pat későn észlelte a bejáró 
vonatot. 

Június 19-én - mint ar
ról a Magyar Vasutas augusz
tus 17-i számában részletes 
elemzést adtunk - Nyíregy
háza állomáson egy elgurított 
kocsi elütötte T. József sín
hegesztőhöz beosztott segéd
munl,ást, aki lábcson:kulásos 
sérülést szenvedett. A bal
eset oka munkaszervezési 
hiányosságokra vezethető 
vissza. 

Június 24-én a Mátravidé
ki Erőmű és Selyp állomás 
között a 325 számú vonat 
elütötte J. Mihály előmun
kást. A balesetet az okozta, 
hogy miközben nevezett a 
lezárt jobbvágányon dol,{!ozó 
ágyazatrostálógép működését 
figyelte, a 325 számú vonat 
űrszelvényébe lépett. Sérülé
sébe belehalt. 

Augusztus 9-én a Hód
mezővásárhely állomásról 
8434/II. szám alatt két pót
kocsival közlekedő 1161 szá
mú tvg. a 26 és 27-es szel
vények között valamennyi 
tengelyével kisiklott. A ki
silklást az idézte elő, hoBy 
az említett helyen munkát 
végző pályafenntartási mun
káscsapat a menet közeledé
se előtt nem távolította e! a 
vágányra erősített sínhajlító 
készüléket. Ebben közreha

, , , 

onegovasara 
profilt csiszoló munkást ter
heli a felelősség. 

Nem kell nagy szakértelem 
annak megállapításához, hogy 
a tragédiák valamilyen közös 
mulasztás következményei, s 
csupán a megítélésben van 
véleménykülönbség a mun
kavédelmi szervek képviselői 
és egyes részlegek ve7,etói 
között. Teljes az egyetértés 
abban, hogy az építési és 
pályafenntartási dolgozók 
munkája - mely a vágá
nyok közötti tevékenységre 
irányul - fokozott hatóké
pességú veszélyforrásnak 
minősül, és fokozott figyel
met igényel a munka bizton
ságos végzése. Viszont ab
ban már nem azonos a véle
mény, hogy olyan tevékeny
ségre köteiezzük a dolgozó
kat, amelynek során kény
telen a figyelmét megosztani 
a munka és a saját bizton
ágáról való gondoskodás kö
zött. 

Amíg egyes vezetőket az 
a szemlélet vezeti, hogy a 
dolgozóknak igenis ilyen két
irányú tevékenységgel kell 
munkájuk során megJküzde
ni, ott nemcsak, hogy nem 
várható a balesetek csö!kke
nése, hanem az adott veze
tők egyúttal bizonyítványt 
állítanak ki munkavédelmi 
és biztonságtechnikai isme
reteikről. Márpedig az ese
tek jelentős részénél ez áll 
fenn. 

Mindenki előtt ismeretes, 
hogy néhány év óta erőtel
jesen halad a pályafenntar
tási munkák gépesítése. A 
gépek jó szolgálatot tesznek 
a teljesítmények növelésé
ben, a nehéz fiz.ikai mu!llka 
csökkentésében és helyes 
technológia alkalmazása ese
tén a balesetek elhárításá
ban. A hosszúsínesítés, a 
korszerű felépítmény lehető
vé teszi, hogy a nagy telje
sítményű vonatok nagyobb 
sebességgel és lényegesen 
han.gtalanabbul közlekedje
nek, ami viszont megfelelő 
intézkedést követel a pályán 
dolgozók biztonsága érdeké
ben. Ugyanakkor a pálya
fenn tartási szolgálatnál al
kalmazott gépek, berendezé
sek által okozott zaj is igény
li ezen inté:okedések szüksé
gességét. Ilyen többek között 
az F. 2. sz. Utasítás 927. 
pontjában meghatározott fi
gyelőőri szolgálat megszerve
zése, a különböző jelző- és 
jeLzésadó berendezések kitű
zése, biztosítása. Ez utóbbira 
azért is szükség van, mivel 
az új F. 2. sz. Utasítás 926. 
pontja értelmében a nyílt 

pályán dolgozó munkáscsa
patot a közlekedő, illetve el
maradó vonatokról ném kell 
értesíteni. A munkáscsapatok 
vezetőinek felelőssége első
sorban abban nyilvánul meg, 
hogy a kiadott rendelkezése
ket, köz.ponti utasításokat 
maradéktalanul be ikell tar
tani, illetve tartatni. 

Önként felmerül a gondo
lat, hogy a jelenlegi rendel
kezések alkaLmasak-e arra, 
hogy a balesetek megelőzhe
tőek legyenek. Többségében 
igen. Azonban, núnt ahogy a 
világon semmi sem örök, 
minden változásban van, így 
a rendelkezések is egy adott 
időszakra szólnak. 

Nincs minden rendben 

Tények bizonyítják, hogy 
nincs minden rendben. Ezért 
is idéztük a megtörtént bal
eseteket. Sz. Mihály halálos 
balesetének vizsgálatakor is 
megállapítottuk, hogy a MAV 
Budapesti Építési Főnökség 
vezetője 1967. június 12-én 
Gy. 10-119/1967. majd ezt 
követően 1968. november l
én Gy. 10-164/1968. szám 
alatt megfelelő alapossággal 
elemezte a bekövetkezett 
balesetek okait, és intézke
dett, hogy valamennyi főépí
tésvezető és építésvezető az 
általuk végzendő felépítmé
nyi, magasépítési és hegesz
tési munkálatokhoz a szüksé
ges technológiát dolgozzák 
ki. Ugyanakkor utasította a 
vezeto"ket, hogy ezekben a 
technológiákban az ABEO-ban 
meghatározott munkaszerve
zési előírásokat is meg kell 
ha tározni, és azokat a dol
gozókkal oktatni kell. 

A rendelkezés jó, csupán a 
végrehajtás késlekedik. Sz. 
Mihály halálos kimenetelű 
baleseténél is az a helyzet 
állt elő, amire a bevezetőnk
ben már utaltunk, hogy a 
dolgozónak egyidőben kellett 
munkát végezni, és gondos
kodni a figyelésről, testi ép
ségének megvédéséről. 

Itt az ideje, hogy a leg
szigorúbb felelősségrevonást 
alkalmazzák azokkal szem
ben, akik nem gondoskod
nak időben és kellő számban 
a pályán dolgozók biztonsá
gát szolgáló figyelőőrök biz
tosításáról. Végül levonható 
az a tanulság is, hogy nem 
elég valakit megbízni figye
löóri teendőkkel, hanem tel
jes részletességgel szabályoz
ni kell az őrök feladatát, és 
az oktatást hatékonyabbá 
ke'; tenni. 

Takács .József 

tott a tvg. késői észlelése. A ---------------------------� 

kisiklás következtében Sz. 
Sándor tvg. zárfékezó sérü
lést szenvedett. 

Fokozott ligyeLnet 

November 20-án, Cegléd 
állomás 31. sz. ki térőjénél 
egy szalasztott kocsi elgázol
ta Sz. Mihály pályamunkást, 
miközben nevezett az aggre
gátor kábelját igyekezett a 
vágányok alatt átvezetni. 
Sérülésébe belehalt. A vizs
gálatot végzők megállapítása 
szerint a baleset bekövetke
zéséért az elhaltat és a sin-

Tegyék biztonsigosabb 

helyre a kerékpártárolót 

Nincs megfelelő helyen az 
új zalaszenti ván.i állomás ke
rékpártárolója, ahol a Zala
egerszegre, Szombathelyre és 
más szolgálati helyekre bejáró 
60-7f dolgozó is elhelyezi ke
rékpárját. A tárolóhely távol 
került az épületektől, s így 
semmi biztosíték nincs arra, 
hogy avatatlan egyének hozzá 
ne nyúljanak a kerékpárokhoz. 
A dolgozók, akik bejárásukhoz 
nem nélkülözhetik a kerék
párt. szeretnék ha a kerékpár
tároló biztonságosabb helyre 
kerülne, vagy irondoskodjanak 
a gépek őrzéséről. 

Markos .József 
Zalaegerszeg 

Baleseti krónika. 
December 7-én Salgótarján

külsö állomáson a tolt menet
ben kihaladó Ai26 számú ipar
menet elütötte Fekécs László 
kocsirendezőt, aki az elütés 
következtében lábcsonkulásos 
üzemi balesetet szen�•edett. 
A belesetet az idézte elő, hogy 
Fekécs László szolgálat köz
ben leittasodott és a munká
tól való eltiltása után mintegy 
2 órával a tolató vonat ürszel
vényébe került. 

* 

December 14-én Budapest-
Nyugati pályaudvaron az 1720 
sz. vonat szerelvényének tar
talékkal végzett betolása köz
ben kulcscson töréssel járó 
balesetet szenvedett a szerel
vény egyik kocsijának lépcső
jén tartózkodó Csendesi János 
tolatásvezető. A balesetet az 
okozta, hogy a szerelvény be
tolása közben a tartalék ré
szére adott jelzésekre az 1720 
számú vonat gépje is elindult 
és a lépcsőn tartózkodó tola
tásvezetőt megnyomta. 

* 

December 14-én Sajószentpé-
ter és Kazincbarcika állomá
sok között a 9522/b számú sze
relvényvonat elütötte Válint 
Pál 39 éves vágánygondozót, 
aki az elütésnél elszenvedett 
sérülései következtében életét 
vesztette. A balesetet az okoz
ta, hogy a 424-235 psz. moz
dony személyzete figyelési és 

jelzésadás! kötelezettségeit el• 
mulasztotta. Hozzájárult ll 
balesethez az is, hogy neve
zett, mint felügyelettel meg• 
bízott, figyelés helyett maga 
is munkát végzett. 

* 
December 16-án Nagykani• 

zsa állomáson végzett tolatás 
közben a III. számú tartalék
mozdonnyal elütötték Balogh 
András váltótisztítót. aki az 
elütés következtében· lábcson
kulásos üzenú balesetet szen
vedett. 

* 
December 16-án Szombat-

hely állomás rendező pályaud
varának V. számú vágányán 
lábujjcsonkulásos üzemi bal
esetet szenvedett Braunmülle1' 
Lajos mozdonyvezető. A bal
esetet az okozta. hogy miköz
ben nevezett álló mozdonya 
szabályzórúdján állva dolgo
zott, egy elgurított kocsisor 
erősen a szerelvényre ütközött 
és azt mozdonyával együtt el
mozdította. 

* 

December 19-iu Bátaszék 
állomáson a XI. száron num
lok cwnlmvágényon végzett 
szalasztásos tolatás ltözben 
súlyos combzúzódásos sérü
léseket szenvedett Várkonyi 
János kocsirendezö. Nevezett 
balesetét az okozta, hogy er:Y 
elszalasztott kocsi erős ráüt
közés l:öve!l<cztében a mögőtte 
levőre torlódott. 



1969. JANUAR :?. MAGYAH VASUTA� 

Sajátos-e Haviiegy ÁLARCBAN 

a MÁV kollektív szerződése? 
A 

z ablakon vállalati, ta.1µícsi és egyéb igazolások mellett egy fénykép csúszik be, a. jegy tulajdonosának képe. Darabra minden megvan. Egy pillantci,s mindenre elég, hiszen már jó húsz éve csinálja ezt a személypénztáros. Tudja, hogy halkan kell először nemet mondani, hiszen úgy van súlya a másodszori, társalgási hangon mondott nemnek. 

A vasút dolgozói közül ál- naptári napra marad távol a 

landóa.n nő azoknak a száma, munkahelyétől. 
akiket 6 napos munkahéttől 
eltérő munkaidő-beosztásban 
foglalkoztatnak (idény-munkarend, kéthetenkénti szabadszombat). Ezeket a dolgozókat 
gyakran foglalkoztatja a sza
badság csökkenése. Ezzel a 
problémával foglalkozott a ,.Vas Népe" október 24-i szá
mában, a „Szaba.dságdzsungel" 
címmel megjelent cikk is, 
melynek szerzője a töbhi kö
zött a következőket írta: ,.A 
MAV KoUektív Szerződésben törvényerőre emelték, hogy a munkaidő-csökkentéssel együtt az alapszabadságot is csökken
tik,,. 

A cikk írója figyelmen kí
vül hagyta a 6/1967. Mü. M. R. 
14. §-át, mely kimondja: ,.A szabadság kiadása tekintetében a hét minden napja munkanap, a dolgozó heti pihenőnapját és a munkaszüneti napokat kivéve, függetlenül attól, hogy a dolgozónak a válla.
lat munkaidő-beosztása szerint mindegyiken munkát kell-e végeznie.". 

E jogszabályból következik, 
hogy a hatnapos munkahéttől 
eltérő munkaidő-beosztás ese-
1én a dolgozó részére járó sza
badság tartamát a munkában 
töltött idő és hozzá kapcsolódó 
pihenőidő figyelembevételével 
kell megállapítani és kiadni. 

A MAV kollektív szerződé
se nem emelt törvényerőre és nem hozott semmilyen sza.badságcsökkentő jogszabályt, csu
pán a 611967. Mü. M. R. végre
hajtásának értelmezésére ren
delkezik, ho.gy a munkáltatási 
rendet a szabadság kiadása ne 
zavarja. 

Téves az az értelmezés, hogy 
a munkaügyi miniszter rende
lete alapján a 6 napos munka
héttől eltérő munkaidő-beosz
tásban dolgozók szabadság
megrövidítésben, illetve csök
kentésben részesülnek. A ren
delkezés célja, hogy nem kí
vánja előnyben részesíteni a 
csökkentett (heti 44 órás) 
munkaidőben foglalkoztatotta
kat a hatnapos (heti 48 órás) 

munkaidő-beosztásúakkal 
szemben. 

A különböző munkabeosztás 
alapján foglalkoztatott dolgo
zóknál azonos - 24 nap -
�.zabadságidö feltételezése mel
lett a távol töltött idők - ha 
a dolgozók szabadsáE(Ukat 1968. 
július l-től kezdődően iveszik 
ki - az alábbiak szerint ala
kulnak: 

ai 6 napos munkahét esetén 
a dol<1ozó munkahelvtól való 
távolléte össz�tevődik: 24 munkanapból és 4 pihenőn.apból. mely öss„esen egyenlő 
28 na-otári nappal. 

b) Kéthetenkénti s7,abad-
sz0mbat e,etén: 22 munka11apb6l, 2 nap szabadszombatból h 4 heti r>ihenönanból. melu összesen 28 naptári nappal eg,;enlő. 

c) Idénvmunkarend (5 na
pos munkahét) esetén: 20 munkanapból, 4 szabadszombat!Jól és 4 heti pihenőnn.pból. meh,nek összege szintén 28 nantári nap. 

Mint a fenti példák is bizo
nyítják azonos tartamú sza
badság esetén mind a három 
munkaidő-beoszt,is szerint 
fo<>lalkoztatott d0Jgozó azono� 
időtartamra, a példa szerint 28 

Ha ezek az elvek nem lenné
nek figyelembe véve, vagyis, 
ha szabadságként csak a mun
kában töltött napok számíta
nának, akkor a következő 
helyzet állna elő: a kéthetenkénti szabad.szombatos munkahét szerint foglalkoztatott dolgozó két naptári nappal, mig a hetenkénti szabadszambatos munka.hét szerint foglalkoztatott dolgozó 4 naptári nappal hosszabb ideig lenne távol munkahelyétől szabadság címén. 

Vannak olyan dolgozók is, 
akik a heti 48 órás munkaidőt 
3 nap alatt dolgozzák le, úgy, 
hogy minden másnap dolgoz
nak 16 órát. Az ilyen dolgo
zók szabadságkiadásánál a 
fenti elvek figyelmen kívfil 
hagyása még szembeötlőbb, 
mert az ilyen dolgozó 24 nap szabadság kivétele esetén a 28 nap helyett még plusz 28 napon át lehetne távol a munkahelyétől. 

Mivel egyes főnökségek, 
üzemek a 6 napos munkahét
től eltérő munkaidő-beosztás
ra 1968. július hó 1-ével tér
tek rá, íg_v a 6/1967. (X. 8.) 
számú MüM-rendeletet is 
csak ettől az időtől kellett al
kalmazni. Ez az.t jelenti, hogy 
a még kiadatlan szabadság
napokra kell a s.zol.gálatmen
tességek számát átszámítani. Visszamenőleges alkalmazása jogszabályellenes lett volna, 
mivel január l-től július l-ig 
6 napos munkáltatási rendben 
heti 48 órát dolgo.ztak. 

A cikkíró kérdésként teszi 
fel: .,Mi lesz jövőre?" A kol
lektív szerződés - mint az 
MT vállalati végrehajtási uta
sítása - nem hagyhatja fi
gyelmen kívül a felsőbb jog
szabályokat. melyek nemcsak 
a vasútra. hanem a népgazda
ság minden területére étwé
nyesek. Az 1969'1970. évre kötendő MAV kollektív szerződéstervezet a már többször hivatkozott MüM-rendelet alapján készül. A táblázat pe
dig segítséget ad a szolgálati 
főnök�égeknek, üzemeknek a 
rendelet egvséges értelmezésé
re és végreh?ifására. Ameny
nviben a MüM rendelete ké
�őbb megváltozik. a MÁV kol
lektív szerződ.Ss r�ndelkezései 
is ahhoz igazodnak. 

A Munka Törvénykönyve 
alapján a munkaviszonnyal 
összefüggő és a törvényben, 
vagy törvényerejú rendeletek
ben szabályozott alapvető kér
dések •végrehajtásáról vállalati 
szinten a kollektív szerződés 
is rendelkezhet. 

A Munka Törvénykönyve 
kormányszintú végrehajtási 
utasítása szerint kollektív 
szerződést a vállalatoknak kell 
kötni. Annak megállapítása., hogy a vasutas dolgozók 1968. évre érvényes kollektív szerződését „sajátos" módon kötöt_ték-e meg. feltételezi annak ismeretét, hogy a MAV vá!lalati rendszerben gazdálkodik, s mint ilyen bonyolult ta.qozódása mellett is egy vállalatot képez. Ezért valameny
nvi egvségére és dolgozójára 
kötelező é1wényú jogszabályo
kon alanuló kollektív szerző
dést kötött. 

A kollektív szerződés tehát 
két••éo-t0lenül sai.átos. de nem 
a cikkben feltüntetett okok 

Utazásainá] vegye igénybe az 

szolgáltatá�ait 
útlevél, vtzumfntézés. Valutavétel-eladás. 
Szobafoglalás bel- és külföldi szállodákban 
és fizet6vendéq:látó-helyeken. 

Irodáinkban már kaphatók az 1969. évi külföldi 
társasutazásl programok. A tengerparti nyaralástól kezdve 
a leq-szebb városok megismerésén át a hegyvidéki üdülésiq 
Ismét csaknem százféle proqram között lehet váloqatnl. 

AZ IBUSZ-TIT ORSZAGJARó AUTóBUSZ KOLöNJARATAIVAL 
ELJUTHAT AZ ORSZAG LEGSZEBB TAJAIRA. 

Disznótoros kirándulások. 

miatt, hanem azért, mert a 
jogszabályok figyelembevéte
lével úgy rendez egyes kérdé
seket, a:mint azt a doJgozók 
érdeke és a vasútüzem sajá
tos jellege megkívánja. 

A cél az, hogy a kollektív 
szerződés minden vonatkozás
ban a dolgozók és az üzem 
kölcsönös érdekeit szolgálja. 

· Ennek jegyében folynak nap-

Pedig itt most nemet kell mondani, mert a harminc éi: körüli férfi fényképe még a tényleges ka.tonakorból való volt, amelyen félmezteleniil egy strandvendég!ő teraszán ült. 
CSaJc annyit kérdezett a férfitől a képre mutatva, hogy melyiküké lesz az igazolvány? 

jainkban a kollektív szerző
dés tervezetének üzemi vitái. 
A „Vas Népe" akkor segítette 
volna célunk elérését, ha nem 
a jogszabályok ismeretének 
hiányában, hanem a törvé
nyesség jegy-ében bírálta vol
na a készülő kollektív szerzó
dés tervezetét. 

Az pedig határozatlan hangon kérdezi „miért - nem jó?" Nem bizony, mondja enyhe, de nem sértő vidámsággal, mire a férfi szó nélkül elballaq. 

- Megismerem én a kocsimester 'elvtársat 
gyan megtáncoltatja az embereket. 

arról, aho-

F.K. CSERE-BERE 
�·Q"✓✓//./✓./"/✓✓//✓/✓/✓/✓/////✓./✓✓✓✓//./✓//.//✓✓./////✓///✓✓///.//./-'/////✓✓✓✓///✓/.///✓//////
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§ § § § § FAZEKAS LAJOS: § § § 
� 11 � 1 Vasút me ett � 
� � � Vasútnál lakom; itt robognak § 
§ ablakom előtt a vonatok; � � már jelzik az éjt, - ma és holnap � 
� a száguldó időé vagyok. � 
� � s Nagyapám még a csillagokhoz § � igazította rossz életét; � 
� 

s még érzem, ahogy magához vonz, § 
§ és hallom szájából a mesét. i § § � Rövid álmomban elnyú_1tóznék, � 
� akárcsak ablakom üvegén § 
§ a csillan. r-el11 a 'Pirkadó ég i § sarkából jött le, fáradt szegény. § § § § � 
§ De álom-ágyam szúk testemnek, § � a.kár a remén11nek a jelen, § 
§ szerelmünknek a holdas estek, � 
§ s ifjúságunknak a szerelem. § 

Apuka! En engedtelek játszani a játékvasutammaL 
Most te is engedj játszani a te vasutaddal! 

§ § § § § Mások, kik csöndes tájon élnek § � nem értik, csendre mért riadok: § s § 

(Pusztai Pál rajzai.) 

§ Jeleznek a:cél-érverések - � 1 a száguldó időé vagyok. § 
� § v,..,.,.,.,.,.,✓/✓✓✓✓✓✓✓✓✓//✓✓✓✓✓✓//✓✓✓✓,..,.,.,.,.,_,..,....,..,.,..,..,.,..,..,..,..,.,.,.,.,..,.,.,..,...,..,...,..,...,.,.,,,.,.,..,...,.,..,.,.,..,.,.,.u,..,...,.,.,,� 

Jubilál a MÁV Kórház kamarazenekara 

Ünnepi hangverseny 
Karl Meister fellépésével 

Szellemi vetélkedők 
a dunakeszi 

járműjavítóban 
Az ötödik forduló kérdései

nek megfejtésénél tart a szo
cialista brigádok jubíleumi 
szellemi vetélkedője a duna
keszi járműjavítóban. Ezt a 
vetélkedőt válogató verseny
nek is tekintik a dunakesziek 
arra a nagyszabású szellemi 
mérkőzésre, amelyre a Tanácsköztársaság kikiáltásának 
félévszázados évfordulója al
kalmából kerül majd sor a 
járműjavító üzemek szocia
lista brigádjai között. 

Karl Meister vezényli a zenekart 

A most folyó szellemi vetél
kedő kilenc „levelező" fordu
lóból és egy nyilvános döntő
ből áll. Az egyes fordulókban 
a benevezett brigádoknak két
hetenként 10 kérdést kell kö
zösen írásban megvá!aszol
niok. A műsorral egybekö
tött nyilvános döntőre a jár
mújavító múvelődési házában 
kerül sor, ahol a legtöbb pon
tot szerzett öt brigád öttagú csapata méri össze tudását. A győztes brigád 3000 forint jutalmat kap és jogot nyer arra., hogy a szolnoki döntőben képviselje iizemét. A további he
lyezettek 2000 és 1000 forin
tos díjban részesülnek és 
értékes ajándéktárgyakat kap
nak. 

A MÁV Kórház Weiner Leo músorszám ugyancsak Handel 
kamarazenekara, amely az szerzeménye volt: Rinaldó 
idén ünnepli fennállásának áriáját szólaltatták meg, majd 
húszéves évfordulóját, decem- Bach: Magnificat áriája kö
ber 16-án este tartotta máso- vetkezett. Az áriákat Zsadon 
dik ünnepi hangversenyét a Andrea, a Zeneakadémia ének
kórház halljában. szakos növendéke énekelte. A 

Két évtizedes fennállásáról tehetséges fiatal énekesnő dr. 
méltóképpen emlékezett meg a Zsadon Béla röntgen főorvos 
23 tagú amatőr együttes. So- leánya, aki hosszú idő óta gor
raiban Kálmánchey Zoltán or- donkázik a kamarazenekar
szágos hírű karnagy és mú- ban. A műsor első részének 
vészeti vezető irányításával befejezéseként Bach két hege
tehetséges fiatalok is bonto- dűre írt D-moll versenyét ad
gatják szárnyaikat. Az ünnepi ták elő. A ké� hegedűszólót 
hangversenyt Karl Meiste1 Szigeti Mihály és dr. Adorján 
nyugatnémet karmester ven- Ferenc kitűnő elóadásában 
dégszereplése tette emlékeze- hallottuk. 
tessé a komoly zenét kedvel6 
vasutas dolgozók és a kórhá2 
lábadozó betegei számára. 

A hangverseny első részé
ben Kálmánchey Zoltán vezé
nyelte a kamarazenekart. El
sőnek Handel kis táncszvit
jét adták elő. Ezután ,.családi" 
fellépéssel került bemutatásr� 
Handel két csellóra írt ver
senyműve, mert dr. Novák Emil mellett már a fia is a 
gordonkaszólót játszotta. A 16 
éves Novák János, aki a Bar
tók Béla Zenemúvészeti Szak
iskola végzős növendéke, re
ményt keltő múvészi készséget 
tanúsítván aratott apja mel
lett szép sikert. A harmadik 

Milyen kérdésekre kell fe
lelni? - Elsősorban a hármas 
történelmi évfordulóval kap
csolatosak a szellemi vetél
kedő kérdései, de szerepelnek 
közöttük irodalmi, munka
védelmi, múszaki, vasúttörté
neti, közgazdasági és a szocia-Szünet után a müncheni lista brigádmozgalomra vokarmester lépett a pódiumra, natkozó kérdések is. hogy két saját szerzeményét A vetélkedőre 78 brigád vezényelje. Az első szám, a 1316 taggal nevezett a dunaCselló kettős verseny, a mű keszi járműjavítóban. Az ötömagyarországi ősbemutatója dik fordulóra sem csökkent a volt. Karl Meister, aki a mo- résztvevők száma, a kérdésekdern zene egyik jelentős kép- re adott válaszaikból viszont viselője, ezt a művét barátjá- javuló ·felkészültségükre, venak, dr. Novák Emilnek és télkedő kedvük növekedéséfiának ajánlotta. akik a csel- re lehet következtetni. Az ellószóló előadásával arattak só fordulóban csák' öt brigád megérdemelt sikert. Feltúnt a érte el a maximális pontszáháromtételes mű - különösen mot. a másodikban már 12 

a második tétel merész, brigádtól érkezett hibátlan vá
virtuózitást igénylő hangvéte- ]asz, a negyedikben már 30 
le. fölé emelkedett az ilyen vá-

L. J. las:z:t beküldő szocialista bri-

gádok száma. Érdemes felfi
gyelni arra, hogy a vetélkedő megkezdése óta mennyire fellendült a forgalom a műszaki könyvtárban és az üzem művelődési házának 14 ezer kötetes könyvtárában. 

Külön rendezték meg a 
KISZ-alapszervezetek szellemi 
vetélkedőjét a múvelődési 
ház olvasótermében. Hat, 
egyenként három-három tag
ból álló csapat mérte össze 
tudását a hármas történelmi 
évfordulóval kapcsolatos kér
dések megválaszolásával. A 
csapatok fej-fej melletti küz
delméből végül is a IX. alap
szervezet Szentpéte,·i András, Uicz György és Vigh János 
összeállítású csapata került 
ki győztesen. Ez a csapat kép
viseli az üzem fiataljait a 
járási vetélkedőn. 

Szónyi Lajos 

AZ 

A lAP 

MINDEN KEDVES 

OLVASóJANAK 
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MAGY All VASUTAS 

Az év legeredményesebb vasutas sporto/ór: 

Gyarmati And rea 
dr. Kamuti Jenő 

Helyzetkép a karácsony előtti 

csúcsf orgalomról 
, 

es 

Melyik dicsőbb, melyik na
gyobb? Már a költő is feltette 
ezt a kérdést, az újságírók pe
dig - a szakemberekkel és a 
sportközvéleménnyel együtt -
évtizedek ·óta minden évben 
felteszik a kérdést országok, 
kontinensek sportéletére vo
natkozóan. 

A vasutasok sportegyesüle
teinek szakemberei, szurkolói 
is évről évre - minden eszten
dő végén - sokat vitatkoznak 
ezen. Lehet is, hiszen számos 
vasutas sportegyesület, kisebb
nagyobb sportkör működik, 
sokezer minőségi sportolóval. 
Nem könnyű tehát a kérdésre 
vtlil.aszt adni. Ha mégis meg
kíséreljük, annak előrebocsá
tásával tesszük, hogy ha van 
valami, amin vitatk-Ozni lehet, 
ezen aztán igazán van vitat
kozni való! Női és férficsapa
tokra, női és férfi egyéni ver
senyzőkre igyekszünk az aláb
biakban vasutas ranglistát ösz
szeállítani. 

eredményekkel lép fennállása 
60. évfordulójának esztendejé
be. Hiszen a labdarúgó NB II. 
Közép csoportjában, az ököl
vívó NB II-ben ugyancsak 
bajnoki címet szereztek a 
Székesfehérvári MA V Előre 
csapatai. 

Női egyéni 
1 :  Gyarmati Andrea (BVSC), 

2. Farkasinszkiné Bóbis Ildikó 
(BVSC), 3. Turóczy Judit 
(BVSC). 

Itt aztáJn igazán ,,megizzad
tunk" a ran.gsorolásinál . . . Az 
úszó1ányok a hazai és a nem
zetközi versenyeken győzelmet 
győzelemre halmoztak, szá
mos országos rekordot megja
vította.k. Gyarmati ak;i 
nemcsak hazánk, de a kanti- Dr. Kamuti Jenő 

Honti Róbertet, a Pécsi VSK 
remek középtávfutóját, aki a 
hazai 800 és 1500 méteres fu
tóversenyeken hosszú győze
lemsorozatot, magya,r bajnok-

k 
ságokat ért el, a szófiai VIT-en Női csapato is m�yerte a 800 és az 1500 
méteres furoversenyt is. Vaigy 1. A BVSC női t6rcsapata Steer Antalt, a kötöttfogású (Farkasinszkiné Bóbis Ildikó, binkózás könnyűsúlyú magyar Mendelényiné, Károlyfy, Fo- bajnokát, a vaster.a:si EB III. dor, Kopcsándy, Szabó). 2. helyezettjét, a mexikói olim-BVSC 4x100 m úszócsapata pia birkózómezőnyének jóké-(Gyarmati, Kovács, Nádori, pessé,gú versenyzőjét, aki csaill: Turóczy). 3. Makói VSE kézi- a negyedik fordulóban esett labdacsapata. ki. Tóth Géza súlyemelőt, a 

Az értékelésnél itt volt a Duna Kupa gyózflesét, az asz-
legnehezebb dolgunk. A mint- taliteniszező Rózsá.st, aki az 
egy 25 sportágban - ahol va- ezüstéraneik sok.aságát gyűjtöt-sutas csapatokat találunk - te a külön,böző egyién,i.- és csa-
színte alig lehet valóban ki- pa.tversenyeken, stb. emelkedő női csapatteljesít- Gyarmati Andrea Kamuti első helym nean le-
ménnyel találkozni. A buda-

nens egyik l,egn.agyobb úszó- het vitiatkozrui. Nemretlközi 

;�E1iic1:;IT:iF;:�11�a��� �:�r�f'ft:s�� ;I!:��0=.�� ség. Hallatlanul nagy küzde- lágbajnoikot is legyőzve 
lemben szerezték meg a bajno- csapatnak és tagja volt a poill• 

igen balszerencsés ik.öriilméki címet, az Újpesti Dózsa el- tot szerzett magyar gyorsvál- nyele között volt kénytelen leni döntőben rendkívül kiéle- tónak is. Turóczy;nak az olim- ,,megelégedni" a mexikói zett küzdelem után, jobb talá- pián ugya,ncsak sikerült a 200 ezüstéremmel. B. Nagy Pál  és 
lataránnyaL métet'€:S gyors,úszásbarrt a dön-

Bakos Károly ugyancsalk J0ól tóig eljutni.a é<; tagja volt a 

A karácsonyi hármas ünnep 
előtt még december 23-án, a 
déli órákban ls áradt a sok 
utas a Nyugati pályaudvarra. 
Mégsem volt zsúfoltság a 
pénztárak előtt, mert az uta
sok tanultak a korábbi csúcs
forgalmi időszakokból, s 12 OOO 
menetjegyet elővételben vál• 
tottak meg. A személypénztá
ri dolgozók gondoskodtak ar
ról, hogy valamennyi pénztár
ban folyamatos Jegyen az 
,,üzem". 

Markó László állomásfőnö
köt az irodájában kerestük, de 
végülis a .,parancsnoki hídon", 
a toronyban találkozhattunk 
vele, ahonnan közvetlenül irá
nyította a rendkífVÜli forga
lom lebonyolítását. 

- December 22-én 18 és 20 
óra között volt a legnehezebb 
időszakunk, de jelenleg is 
rendkívül nagy a pályaudvar 
megterhelése. Tegnap, az emlí
tett órákban nemcsak azért 
volt nehéz a dolgunk, mert két 
rendkívüli vonat is érkezett az 
NDK-ból, hanem főként a sű
rű köd gátolta a munkát. Most 
óránként 10-12 vonat fogadá
sát és ugyanennyi indításál 
kell biztosítanunk. 

-

Eggyel több tartalék dolgo
zott a pályaudvaron, a sza
badnapos kocsirendezókból 
szerveztek hozzá megfelelő 
csapatot. A Nyugati-pályaud
var számos dolgozója vállalta 
szabadnapján is a munkát, hi
szen ilyenkor minden erőre 
szükség van. Az induló vona
tok szerelrenyeit a zsúfoltság 
enyhítésére igyekeztek több 
kocsival megerősíteni. Ebből 
viszont az a probléma adódott, 
hogy a viszonylag rövid csar
noki és külső induló vágá
nyokra nent fértek el a szerel
vénvek. A mátészalkai sze.. 
mélyvonat szerelvényére pél-

dául csa!k akkor járhatott a 
mozdony, amikor mellőle, a 
külső 6-os vágányról 12,06-kor 
kijárt a nyíregyházi személy
vonat. De a mátészalkainak 
l�,18-kor már indulnia kellett, 
kevés idő jutott a fékpróbára. 

- A rvontatásiakkal szoro
san együttműködve tartjuk a 
menetrendet állapította 
meg elégedetten az állomás
főnök. - Még a Balt-Orient 
Expressz is csak három perc
cel lépte túl a nálunk előírt 
tartózkodási idejét. 

A Keleti-pályaudvar dolgo
zóit nehezebb helyzetben ta
láltuk ezen az iinnep előtti 
napon. Nemesak azért, mert 
több volt az utas, hanem fő
ként amiatt a balszerencsés 
eset miatt, hogy az egyik 
személykocsi kisiklott délelőtt 
a pályaudvar 25-ös számú 
váltójánál. Az indulási olda] 
forgalmában ez komoly fenn
akadást okozott. 

- Rendkívül nehéz hely
zetben vagyunk - mondotta 
Vass Lajos állomásfőnök. -
Idegesítően hatott dolgozóink
ra a Mende-Sülysáp között 
történt tragikus baleset. Mun
kánkat az nehezíti, hogy vo
nataink jelentós része most 
kerülő útirányból érkezik, és 
úgy is indul. Emiatt kocsi
hiány is fellépett. Most meg 
itt van ez a balszerencsés 
kocsikisiklá.s. Este lesz, mire a 
helyére kerül a kisiklott forgó
zsámoly. 

Ennyi probléma után már 
csak arra törekedtek a Keleti 
pályaudvaron, hogy a további 
kapkodást elkerüljék. Fokozott 
óvatosság mellett végezték 
munkáiukat. A pályaudvar 
dolgozóinak egyharmada rvál
lalta a soronkívüli szolgálatot, 
hogy segítse az ünnepi csúcs
forgalom lebonyolítását. 

L. J. 

Küldöttközgyűlés a BVSC-nél 
A BVSC 4xl00-as úszó csa- pontot szerzett női gyorsváltó- szerepelt a hazai és a nemzet-

patversenyben azért nem je- rutk is. Bóbis Ildikónalk a ma- közi verseny,eken, beleértve az A Budapesti Vasutas Sport gúek. Az 1968-as ga2Jdasági év 
leztük, hogy gyorsúszó-váltó- gyar bajn.otkságJba:n csak a 4. év l�obb versenyét, a Club december 20-án tartotta beindulásakor már ismertté 
ról, vagy vegyesúszó-váltóról helyet sükerült elcsípn:ie, vi- mexi.kói olimpiát is. A S2l0lno- év végi beszámoló küldöttköz- vált, hogy a J.tlub és evvel pár
van-e szó, mert mindkét BVSC szont tagja volt az ol.iJmpiai ki fiú a párbajtőr olirrnpi.aii gyú!ését a Keleti pályaudvar huzamosan a szakosztályok 
női együttes bajnokságot nyert. ezüstérmet szerzett magyar magyar bajnokcsapat tagja kultúrtemében. költségvetése nem lépheti túl 
A gyorsváltóban Kovács, Gá- női válogatottnalk . . .  volt, a Testvériség s,úlyeanelője Kiss Mihály, az egyesület az 1967-es, amúgy is szúk ke-
gyor, Gyarmati és Turóczy; pedig Mexikóban bronzémnet elnake adott számot az elmúlt retet. Tehát az olimpia - ver-
míg a versenyúszó váltóban Férfi egyéni szerzett. senyekkel különösen túlzsúfolt 
Gyarmati, Kovács, Nádori és Mi így láttuk, így érté'k.el- évben végzett munkáról, - _ évében ugyanannyi pénzzel 
Turóczy kapott helyet. Ennek 1. Dr. Kamuti Jenő (BVSC), tük. Vitatkozmi lehet eren az sikerekről-kudarcokról - és kellett gazdálkodni, mint azt 
a két, majdnem azonos össze- 2. B. Magy Pál (Szolnoki értékelésen. Ezzel kezdtük, ez- őszintén a közgyűlés elé tárta megelőzően. A kitűzött célok 
állítású csapatnak egyes tagjai MAV), 3. Bakos Károly (Test- reJ. is végezzük. Mindenesetre azokat a nehézségeket, ame- elérése mellett a takarékosság 
is remek eredményeket értek véJ.iség). jó, hogy a legjobbak kiválasz- lyek fennálltak, s fennállnak volt a fó szempont. Nehezítet
el. Hogy kiket kellett enmié1 a tásánál ilyen bőséges volt a moSt is, akadályozva az ered- te a helyzetet, hogy a jófor-

Talán meglepetés a Makói rangsorolásnál az első három választ.ék. ményesebb munkát. mán egyeUen bevételi forrás, 
VSE női kézilabdacsapatának helyezett .közül .kihagyni . . . Vedres József A nehézségek anyagi jelle- az uszoda fenntartásának költ-
helyezése ranglistánkon. A ma- ségei növe!kedt.ek. Ugyanakkor 
kói lányok az NB II. Közép .----------------------------------------. a fedettuszoda átépítési mun-
csoportjában ugyan nem tud- kálatai és az úszók oHmpiai 
ták megszerezni a bajnoki cí- rpz,q e' rr.e }�!Í „Jr!Í lr llZ oirí1'7!J�,nt felkészülése miatt a közönség 
met, de második helyezésük is J J.LJ r I UI. 1 uJl '.I. JLJU U számára nem tarthatták nyit-
remek teljesítmény. Csak jel- va a ZugLóban oly népszerű 
lemzésül, vagy összehasonlítás- létesítmfnyt. Etnnek tudható 
ként: ugyanebben az osztály- Ünnepélyes évzárót rendezett a \TasÚtÍ Főosztály SC be, hogy az évi költségvetés 
ban, ugyanebben a csoportban 690 OOO forint deficittel zárult. 
a jóval nagyobb lehetőségekkel Természetbarát Szakosztálya Bár az MTS utólag 420 OOO fo-
rendelkező BVSC-lányok az 5. rint póthitelt biztosított, de ez 
helyen végeztek .  . • Csendes, ünnep előtti han- vott a program sítáborba, hajó rendezték a szakosztályi klub- nem oldotta és oldja meg a 

gulatú szombat este volt. A és autóbuszkirándulásra is. esteket, melyeken vetített ké- problémát. 
Férfi csapatok 

1. BVSC párbajtőr csapata 
(Sági, Fenyvesi, Nedeczky, Er
dős S., Erdős G., Gyuresza). 2. 
Szombathelyi Haladás labdarú
gócsapata. 3. Székesfehérvári 
MA V Előre kézilabdacsaapta. 

Itt már jóval nagyobb volt a 
választék, könnyebb volt a dol
gunk. A BVSC párbajtórcsa
patának elsőségét nem veszé
lyeztette senki, a magyar baj
nokságon az emelvény legma
gasabb fokán álltak. A Szom
bathelyi Haladás labdarúgó
csapata a bajnokság utolsó for
dulójáig versenyben állt ,;a Vi
dák legjobb csapata" címért. A 
bajnokságban 26 pontot ért el, 
,,a vidék legjobb csapata" cí
met megszerzett Pécsi Dózsa 
ö.sszpontjainak száma 28. 

Vitára legfeljebb a székesfe
hérvári kézilabdázók adhatnak 
okot. Hiszen a BVSC férfi asz
tali tenisz csapata az NB I-ben 
a 2. helyen végzett, ugyancsak 
2. lett a Testvériség súlyemelő 
együttese. Bevalljuk, hogy ez
zel az előkelő rangsorolással 
nem is annyira a fehérvári ké
zilabdázókat, mint a Székesfe
hérvári MAV Előre egész egye
sületénetTc munkáját kívántuk 
kidomborítani. Ez az egyesület 
igen eredményes évet hagyott 
maga mögött és nagyon szép 

Vasúti Főosztály kultúrtermé- A szakosztály tagjai mindig pekkel illusztrált, mindenki A beszámoló az anyagi gonben szépen terített fehér asz- érdeklődéssel és sikerrel sze- számára tanulságos élménybe- dok, nehézségek elemzése után talok fogadták az érkezőket. repeltek a természetbarát számolók hangzottak eL a szakosztályok munkájával, Díszes karácsonyfa zöldellt a szervek rendezvényein. Rend- A szakosztály tagjainak eredményeivel foglalkozott. A színpad előtt, majd amikor szeresen képviseltették magu- mindig aktív és széleskörű ér- BVSC sportolói 1968-ban fimár foglaltak voltak a székek, kat a Felszabadulási emlék,:. deklődése kiemelkedő ered- gyelemre méltó eredményeket az asztalok, meggyújtották a túrákon, résztvettek a Nagy ményt hozott. A Kókai Irén, értek el. A legjobbak számos gyertyákat, csillagszórókat, s Októberi Szocialista Forrada- Forgó Jánosné, Pötze Lívia országos bajnokságot nyertek, kezdetét vette a VFSC Termé- lom 50. évfordulója tiszteleté- összeállítású női csapat és az vagy helyezést értek el a küszetbarát Szakosztályának ün- re rendezett emléktúrán, a Emericzy Dezső, Papp Tibor, lönböző hazai és nemzetközi nepi évzáró és egyben jubi- ,,100 kilométer a Vörös Had- Führinger László összeállítású versenyeken. Az egyesület jogleumi estje. sereg nyomán" túramozgalom- férficsapat megnyerte a VI. gal lehet büszke arra is, hogy 
ban, járják az országos „Kék- kerületi Természetbarát Szak- 9 versenyzőt adott a mexikói 

Négyen kezdték 

- Nemrég múlt tiz éve, 
hogy szakosztályunk megren
dezte első önálló túráját a bu
dai hegyekben. Azon a szép 
tavaszi napon reggel 9 órakor 
négy főból álló „tömeg szo
rongott" indulásra várva az 
56-os villamos hűvösvölgyi 
végállomásán. Ma pedig 139-en 
vagyunk - kezdte beszámoló
ját Forgó János alapító szak
osztályvezető. - Vezetőségünk 
a tagokkal közösen igyekezett 
mindig sokrétű, tartalmas 
programot összeállítani. Ezt az 
évenként kiadott rendezvény
naptárunkban adtuk közre. 
Részletes havi terveinkben 
szerepeltek : kulturális rendez
vények., múzeumok és műte
remlátogatások, több napos 
hazai és külföldi gyalogos, il
letve vízitúrák, de sokszor hl-

túra" útvonalát és elmaradha- olimpiai csapatba. 
tatlan szereplői a VI. kerületi, szövetség hagyományos két-

fordulós, a budai Várban és Javít a helyzeten, i; lendít a Budapesti Természetbarát 
á a sportmun.kán, hogy a létesít-Szövetség és a vasutas turista- Szentendrén rendezett, v ros- mények 1969. január 1

-
től a társadalom rendezvényeinek. ismereti versenyét. Nagy sl- MAV tulajdonába mennek át, 

Az eltelt 10 év alatt a szak- kerrel szerepeltek a szakosz- s a Vasutasok Szakszervezete, 
osztály tagjai bejárták, meg- tály tagjai a Budapesti Mű- továbbá a MAV Budapesti 
ismerték az egész országot. vész SC szakosztálya által Tgazgatósá.ga lesz a klub fő 
Egyénileg, vagy kisebb cso- rendezett „Normafa" városis- bázisa. 
portokban megfordultak kül- mereti és tájékozódási verse-
földön is. nyen is. Az első, második és 

Zsoldos János 

125 turanap 

:E:vzáró lévén a szakosztály
vezető ismertette az 1968-as 
túraév eredményeit is. El
mondotta, hogy a múlt évben 
51 rendezvénye volt a szak
osztálynak, 125 túranapot töl
töttek. a szabadban. Erre 514 
tagot és 124 vendéget sikerült 
mozgósitaniok. Mindezen túl 
minden hó első csütörtökén 
nagy érdeklődés ll'..ellett meg-

harmadik helyen végeztek. 
A rendszeres túrázás ered

ménye, hogy a szakosztály tag
jainak ma már több mint 25 
százaléka minősített túrázó. 

Forgó János összefoglalója 
végén hangsúlyozta, hogy a 
10 éves szakosztály szép sike
rei sok-sok fáradtságos, ön
zetlen munka nyomán szület
tek. 

Zámbó István 

.\ Hivatt�9S Lapból 
A H!vatalos Lapból a &2akszer

vezetl bizottságok és a dolgozók 
figyelmébe ajánljuk a köv<etkezö-
ket: 

50. számból : 125 423/1968. 2. A. 
A Vasutasok Szakszervezete vá
lasztott vezető szerveinek felad�taJ 
a gazdasági vezetés megltélésé-
ben. 

126 215/1968. s. A. Üdvözlő lev<e
lek, lapok és kiadványok killdé· 
sének tilalma a vasút területén. 

1969. JANUAR 2. 

- Otös névadó ünnepséget 
tartottak a debreceni jármű
javító KISZ-klubjában. Az öt 
kisgyermek ; Márton Sándor, 
Meiszter Ildikó, Szivós Ildikó, 
Part Edit és Szilágyi Csaba 
nevét a szülők és a névadó
szülők fogadalomtétele után 
jegyezték be az anyakönyvbe. 

- Háromszáz forintos vá• 
sárlási utalvánnyal ajándékoz
ta meg a több gyermekes 
szakszervezeti tagokat a duna
keszi járműjavító szakszerve
zeti bizottsága. A 18 műhely
bizottsági taggyűlésen 100 dol
gozó vette át a Corvin Aruház
ban beváltható utalványt. 

RAMOSOLYGOTT A 
SZERENCSE Klement Ist
ván hatvani vasutas négy fo
rintért vásárolt borítékos 
sorsjegyével 10 OOO forintot 
nyert. 

- Társadalmi munkát vé
geztek intézetük építésénél a 
MAV Tisztképző hallgatói. Mi
vel munkájuk elősegítette a ki
vitelező vállalat tervteljesíté
sét, díjazásban részesültek. A 
befolyt összegb61 a hallgatók 
7800 forintot befizettek a viet
nami szolidaritás csekkszám
lájára. 

- Félmillió forintot fizetett 
ki a múlt év végén a KST Sze
ged állomás négyszáz takaré
kos dolgozójának. A betétek 
és a kamat kifizetése után sok 
új taggal gyarapodott az állo
mási KST, a régi tagok egy
harmada pedig felemelte be• 
téti összegét 1969-re. 

- December 4-én teljesí
tette 1968. évi tervét a Szak
és Szerelőipari Főnökség be
tonipari üzeme. Az óesztendő 
végéig még terven felül 1360 
folyóméter peronszegély ele
met és 650 folyóméter ,·asbeton 
elemet gyártottak a vasút ré
szére félmillió forint értékben. 

- BARATI TALALKOZÓ 
keretében értékelték együtt
működésük eredményeit Put
nok állomás és a helyi tégla
gyár vezetői és dolgozói. 

- Túlteljesítették felajánlá
saikat Vácrátót állomás dolgo
zói. A jubileumi verseny ered
ményeként a kocsitartózkodás
ban 104, a kocsikihasználásban 
l 03 százalékos eredményt ér
tek el, az önköltséget 15 szá
zalékkal csökkentették és 680 
társadalmi munkaórát végez
tek. 

- Meghosszabbítják a To
kaido vasútvonalat. Japánban 
a Tokió és Osaka között épí
tett gyors közlekedésre alkal
mas Tokaido-vonalat most 
Osakától Okayamaig 160 kilo
méterrel meghosszabbítják. 
Az új vonalon az eddigi 210 
km/óra csúcssebesség helyett 
260 km/óra lesz a megenged
hető sebesség. 

- Gyorsvasút épül a Kele• 
ti-tenger partján. A Német 
Demokratikus Köztársaságban 
Rostock-Lütten Klein és 
Warnemünde között gyorsvas
utat építenek. Az elökészületl 
munkálatok már megkezdőd
tek. A vasúti töltés építéséhez 
sziikséges mintegy 65 OOO köb
méter földet 10 kilométer tá
volságból kell odatuvarozni. A 
gyorsvasút teljes hossza 1972-
re készül eL 
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A zajcsökkentéssel kapcsolatos tennivalók 
az e/nöksé/ napilendjtn 

A subzervezet elnöksége 
Január 3-i ülésének egyik 
napirendi pontja a zajcsök
kentésre vonatkozó javaslat 
megtárgyalása volt. 

Az előterjesztést az alábbi
ak tették szükségessé: 

- a za;elhár!tás, a zajcsök
tentés elmarad az általános 
múszald feflódésiól, 

- az iizemben levó léte.sít• 
tnények, gépek, berendezések, 
lármfí.vek többsége nem elé
oíti ki a biztonságl és egész
ségügyi követelményeket, 

- az elhárításra vonatko
z:S differenciált előírásokat 
tartalmazó szabványok ki
cdása eddig nem történt meg, 

- az ártalmak megelözésé
,iek iJteme lassú. 

A téma azért is jelentős, 
mert egyrészt a károsító ha
tisok az utóbbi években je
lentősen növekedtek, másrészt, 
mert a növekedés egyáltalán 
nem indokolt a meglevő mér
tékben, annál is inkább, mert 
a t>..:dornányos fejlődéssel a 
zajhatások csökkenthetők. 

A munkavédelmi felügyelo
eég elóter;esztésében beszá
molt azpkról a fontosabb in
tézkedésekről, amelyeket a. 
zajcsö!ekentés érdekében - a 
VII. kongresszus határozatá-

nak figyelembe vételével -
eddig elértek. Ennek egy része 
műszaki megoldá�t jelent, ahol 
pedig a gépen, berendezésen a 
közvetlen zajcsökkentés nem 
volt megvalósítható, munka
szervezési intézkedést fogana
tosítottak, elrendelték a mun
kaközi szünetet, vagy kiegé
szítő védőfelszerelések hasz
nálatát. 

Az elnökség különösen fon
tosnak tartja a za;csökkentés 
me11g11orsítását. Ezért utasítot
ta, illetve felkérte az illetéke
seket a cél elérését segítő in
tézkedési terv kidolgozására. 

Ahol műszakilag nem tudják 
a zajcsökkentést megoldani, a 
szakszervezet állásfoglalása 
szerint a MAV köteles az 
ABEO-ban népgazdasági szint
re elóírt egyéb szervezéssel, 
munkaidőcsökkentéssel hizto
sítani a zajártalomnak kitett 
dolgozók halláskárosodásának 
megelőzését. 

Az elnökség leszögezte: a. tii• 
relmi !dó elve természetesen 
lehetővé teszí, hogy kivételes 
engedéllyel a za;os egységek, 
gépek stb. üzemel/tessenek. Az 
engedélynek azonban tartal
maznia kell annak időtartamát 
és feltételeit. Ilyen engedélyt 
C;ak a munkavédelmi felügye
loséggel egyetértésben lehet 

kiaC: , 
tart7,a •. 

.1 türelmi idő 1973-ig 

Vita után az elnökség elfo
gadta a vasút 1969. évi része
sedési alapjának felosztására 
vonatkozó javaslatot, a szak
szervezet nemzetközi munká
járól szóló jelentést, a mun
kásszállások és laktanyák ellá
tottságának javítására vonat
kozó intézkedési tervet. 

Az említett terv többek kö
zött előírja, hogy a munkás
szállásokat, laktanyákat az 
üzemeltetó szolgálati főnbksé
gek vezetői a szakszervezet 
képviseletének bevonásával 
kötelesek legalább havonta el
lenőrizni. 

Munkásszállást, laktanyát 
rend eltetéstól eltérően hasz
nálni csak rendkívül indokolt 
esetben és meghatározott ideig 
lehet. 

Az intézkedési terv külön 
szabja meg a szakszervezeti 
szervek feladatait. Többek kö
zött előírja, hogy a területi bi
zottságok évente egyszer írá
sos ;elentés alapján beszámol
tatják az igazgatóságok veze
tóit a munkásszállások és lak
tani,ák helyzetéről, a hiányos
ságok felszámolására tett és 
tert:ezett intézkedésekről. 

Francia és magyar vasutas 
szakszervezeti vezetők tanácskozása 
1969. január 9-12 'kfulött a 

fr-,ancia és a m.agya,r vasut35-
sza.ksz,ervezet képviselői Bu
dn.pesten taná,csltozást tartot-
1lltlt. 

A rneg,besrelésen francia 
l'észról Charles Massabieaux 
főtitkár és Gilbert Julis tit
kár, magya,r részről Szabó 
Antal főfükár és Gulyás Já,-
110s titkár vett részt. 

A két delegáció az el.vtáir
siassá,g és a testvéri barátság 
légkörében vizsgálta a nem
:retlkö2i munkásmoz.gal= 
helyre� főképpen a vasutas 
dolgozók érdekében kifejtett 
sza.11lS:nervezeti tevélkenységet. 
Kifejezték azt a meggyóződé
sü.ket, hogy jelenleg és a jö
"llóben i.s rend,klvül fontos a. 
munkásosztály és szakszerve
zeteik kapcsolatainak erősíté
se. 

Megállapírották, hogy a Bu
dapesten 19íl7. mátrciusában 
tartott s:reminárium - amely
nek témája a technikai fejlő
d-ás hatása a vasutas dolgozók 
élet. és munkakörülményeire, 
s a szaikszervezetek ezzel 'kap,
cs.olat.os feladata volt - igen 
pozitív ered.mérniyel járt. A 
tapasztalatcserén túl eredmé
l!lyesen járult hozzá az eu.ró
pai ors?.ágok vasutas.szakszer
vezetei közötti közeledéshez, 
együttműködéshez. 

Rendkívül fontosnak tart
ják úja'bb egységes akciók 
ke7.<lemé!"lye7ksét abból a cél
ból, hogy még ;obban elómoz
rlítsiíl. valamennyi ország t1a
sutas dolqozói érdekeinek vé
delmét. úgy vélik, hogy a ne
?,�k ellenére tovább lehet 
haladni ezen aa úton. 

A "k.ét delegáció leszö�ezte, 
hogy a fenti célok érd9kében 
erősíteni kell az SZVSZ szak
mai ta.gpzat31nak tevékenysé
gét a monopóliumok és álla
maik ellen folvtstott harcban 
a szállítási dol,gozók gazdasá
gi és szoci&lis éroekeinek 
jobb. hatékonyabb megvédése, 
a nemzetközi sza!k:sz-ervezeti 
egység fejlesztése érdelkében. 

tósan segíti az 5. Nemzetközi 
Szakszervezeti Szállítást Kon
fe-rencia eló/cészitését, hogy az 
a vilá,g va1amen,nyi szállítási 
dolgozója és sza:kszervezete ré
szére sikerrel járjan. 

A két delegáció mélységes 
nyugtalanságát fejezte kd az 
izraeli militaristá.lmak az arab 
népek ellen intézett provoká
ciói miatt, melyek a világbé
kiét veszélyeztetik., 

Európában a nyuga,tnélmet 
reva.nsvágyók azok, akik a 
legveszélyesebb tevékenységet 
fejtik ki a.n.nalk megakadályo
zására, hogy a háború utáni 
határok és a Német Demok
ratikus Köztársaság elismeré
se alapján valaanenmy,J európai 
nép között a bizalom, a biz
tonság és a békés együttélés 
�örenek salárd aJ.a.pja meg. 
teremtődjön. 

A Cschszlovák:iá;ban bekö
vebkezett esemén�·elket ille
tően a ilret delegáció véle
ményt cserélt. Kölcsönösen. tií
jékoztatták egymást 6.llásfog-

lalásukr6l, leszögezve, hogy az 
e tekintetben mutatlrozó né
zetkülönbsége/e nem akadá
lyozhat;ák meg és nem gyön
githetik a két szervezet közöt
ti szükséges és hasznos együtt
mfí.ködést. Hangsúlyozták tel
jes egyetért.ésüket azo,n köz& 
kommünikével kapcsolatban.. 
amelyet 1968. szeptember 25-
én Moszkvában Magyaror
szág, Lengyelország, a Német 
Demokratikus Köztársaság, 
Bulgária és a Szovjetunió or
szágio,s szaikszervezeti köz
pon,tjainailc, vala.mi.nt a CGT
nek képvirelói írtak alá. 

A két delegáció hangsúlyoz
ta sza.kszervezebük eltökéltsé
gét tradicionális ba,,:á tságuk 
és együttműködésük további 
erősítésére az a,ntiimperialista 
osztályharcban és a proletár 
nemzetköziség szellemében. 

* 
A .francia küldötteket fo-

gadta Földvárt Aladár a SZOT 
alelnöke és Somoskői Gábor, a 
SZOT titkára. 

A MÁV vezérigazgatójának és a Vasutasok Szakszervezete Elnökségénel 

IR Á N YEL VEI 
a munkaverseny-mozgalom 1969/70. évi rélkitüzéseinek. 

é., éves vállalásainak kialakításához 
A vasúti közlekedés elsőrendű feladata a 

nc:vg�aasági szállítási igények idöbeni és 
marddéktaJ.an kielégítésének biztosítása. 

A vállalati gazdalitodás Keretei között a fő 
feladat teljesítése érdekében fokozottan ke
rül elötérbe 

- a gazoo.ságosságra való törekvés, 
- a ráfordítások csökkentése, 
- a termelékenység további növelése, 
- a kereskedelmi szemlélet, 
- a devizasze,·zö, devizakiméló tevékeny-

ség fejlesztése. 
Mindezek mellett figyelembe kell ,venni a 

vasutas dolgozók élet- és mur,kakörülményei
nek állandó javítását. 

A vasútnál folyó szocialista munkaverseny 
fő feladata, ho;zy a fentiek figyelembevételé
vel hatékonyabban segítse : 

- a szállítási feladatok végrehajtását, s az 
ezt szolgáló termelési, fenntartási feladatok 
maradéktalan elvégzését, 

- az üzemi demokrácia fejlesztését, 
- a munka- és üzemszervezés, a gyartá.s, 

a műszaki és technológiai színvonal fejlesz
tését, az újítómozgalom kiszélesítését, 

- a dolgozók kezdeményezőkészségének, 
szellemi erőfeszítéseinek növelését, 

- az emberséges, gyors, bürokráciamentes 
ügyintézést. 

Allandóan megfelel6 színvonalon kell tar
tani a munkaverseny szervezését, irányítását, 
a KISZ-szezwezettel való együttműködést, a 
verseny nyilvánosságát. Törekedni kell a. 
munkaverseny, s ezen belül a szocialista cím 
elnyeréséért folyó verseny tartalmi színvona• 
lának emelésére, kerülve a formálís megnyil
vánulást. Tovább kell javítani a közlekedési 
ágakkal, különösen az autóközlekedési válla
latokkal való együttműködést, a népgazdasá
gi, a kölcsönös és vállalati érdekeket, vala
mint a közlekedéspolitikai koncepcióból adó
dó feladatokat figyelembe ivéve. 

Biztosítani kell, hogy a dolgozók állandóan 
ismerjé!c a szolgálati hely, üzem, üzemrész 
konkrét feladatait. Az eddigieknél még job
ban kell érvényesíteni az erkölcsi és anyagi 
ösztönzőkkel való hatékonyabb gazdálkodást, 
azok sz.élesebb körű és rugalmasabb alkalma
zását. 

A gazdasági vezetők, szakszervezeti és 
KISZ-szervek segítsé'.c a verseny helyileg leg
jobb formáinak kialakítását, a vállalások ki• 
dolgozását, végrehajtását, a tartalom és for
ma egységének biztosításával, az ifjúsági, 
ter,rnelési tömegmozgalmak megfelelő alkal
mazását. 

A gazdasági célkittlzésekkel egyenrangúnak 
hatá.rózzuk meg a dolgozók élet- és munka
körülményeinek, egészségvédelme feltételei• 
nek állandó javítását, a munkabiztonság nö
velését, a szociális és kulturális ellátottság 
stínvonalasabbá tételét, a dolgozók szakmai 
és ál talá.n-Os műveltségének növelésére foga
natosított intézkedéseket, s azok következetes 
végrehajtását. 

A várható feladataink teljesítésének el&;e
gítése érdekében a szocialista munkaverseny 
f6bb irányelveit az alábbiakban határozzuk 
meg: 

1. A vasútüzemi gazdasági eredmények Ja
vítása érdekében minden szállításra felkínált 
árut íéióben, a minőségi követelményeknek 
megfelelően kell elfuvarozni. 

Az érdekelt területeken hatékonyabbá ken 
tenni a vasút fuvar-szerző-tevékenységét, az 
áruszállftás és utasszállftás terén egyaránt. 

2. A gazdálkodás eredményességének növe
lése jelentés mértékben fokozható a ráfordí
tások csökkentésével. Valamennyi területen 

központi feladat legyen az önköltség esb1cken-
tése. 

3. A tehervonatok menetre.."'!.dszerinti közl.e
k€dtetésének javításável növelni 'kell az áruk 
kereskede!mj sebességét, a vonóerő gazdasá
gosabb kiha.,ználásá,, és csökkenteni kell az 
utazó személyzet leterhelését. 

4. A korszerű vonóerő mmcl nasyobb mér
téicben jelenik meg a Mlózaton, melynek ko
vetkeztében vonóerő-kapaciw..s-növekedés je
lentkezik. A helyes fordulótervek kialakításá
nak, azok betartásának el kell érni - külö
nösen a korszerű mozdonyoknál - a kapaci• 
tások hatékonyabb kihasználását. 

5. A vonatforgalom pontosságának növ� 
érdek�-ben biztosítani kell a személyszállitó
vonatok me:1etrendszerinti indfüisát és közle
ked tetését. 

6. A vasút üzemeinél (jármúja,Yító, egyéb) 
központi feladat a jat•ítási és gyártási időtar
tamok csökkentése, a te1·vszerű já:-múkibocsá
tás megvalósítása. A végzett munkák minócé
gének növelésével egyidóben a rá!ordítások 
csökkentését, a gazdaságosabb munk.áltatá.s.t 
is célul kell kitűzni. 

7. Az építési szakszolgálat területén els6d
leges feladat az eredményterv teljesitése, a 
munka termelékenységének javítása, a létesít
mények átadási határidejének betartása, a 
rekonstrukciós munkálatok ütemezése szerinti 
végrehajtása, a mln&égl munkavégzés, vala
mint a ráfordítások csökkentése. 

8. A pályafenntartási főnökségek részére 
legfontosabb célkitűzés a pályák minőségi 
állapotának javítása, a munkaidő gazdaságo
sabb kihasználása, a termelékenység növelése, 
a költségek csökkentése. 

9. Az anyagszerkezelési szakszolgálat terű• 
letén a megfelelő mennyiségű, minooégú és 
választékú anyagellátás biztosítása a közpon
ti feladat. Ezzel .egy Időben a gazdálkodás 
hatékonyabbá tétele érdekében csök.ltenteni 
kell a szakszolgálat önköltségét, fel kell szá
molni a fölös és nem használható anyagkész• 
leteket. 

Az irányelvek a20kat a fontosabb feladato
kat határozzák meg, amelyek teljesítése, illet
ve túlteljesítése elősegíti a fuvarozási igények 
kielégítését, és a MA V üzemi eredményeinek 
kedvezőbb alalculását. 

Az irányelvekből adódó feladatok: 
A t1asútigazgatóságok a. szakszervezet terü• 

leti bizottságalt1al egyetértésben, ezek alap,, 
;án alakítsák ki az éves célkitűzéseiket, és h4-
tározzák meg azoTcat az eszközöket, versen11• 
formákat, amelyek biztosíthatják 4 fe'úu1ato1' 
maradéktalan teljesítését. 

A szolgálati főnökségek, üzemek, a hálózati 
irányelvek, valamint a ivasútigazgatósági cél
kitűzések figyelembevételével alakítsák ki a 
főnökség, üzem, és azon belül a munkahelyek 
éves vállalásait, a · munkaverseny helyileg 
legjobb formáit, az erkölcsi és anyagi elis
merések adományozásának feltételeit. 

A Magyar Allamva3útak Vezérigazgát6ságo 
és a Vasutasok Szakszervezetének Elnök&ége 
meg van győződve arról, hogy a vasutas dol
gozók a jöv6ben is maradéktalanul teljesítik 
kötelezet�égüket. Megfelelő helytállással, a 
vasúti közlekedés kapacitásának gazdaságo
sabb kihasználásával, a munka- és üz.emszer• 
vezés további Javításával, az eddiginél még 
eredményesebb gazdálkodást folytatunk, to
vább javíthatjuk dolgozóink élet- és munka
körülményeit. 

Rödönyi Ká.roly s. k.. 
min lszterhelyettes, 

a MA V vezérigazgatója 
Gulyás János s. k., 

a Vasutasok Szakszervezetének titkára 

A vasút 1968. évi szállítási teQesít,nénye: 

41 2,5 millió utas és 1 1 3,8 nlillió tonna áru 
Január elsó napjaiban elké

szült a vasút 1968. évi személy
és áruszállítási teljesítményé
nek gyorsmérlege. Eszerint -

elózetesen becsült adatok a!ap-
ján - a bevételi tervet 102,2, 
a költségtervet pedig 101,6 szá
zalékra tel;esítettük. A terve
zett 267,1 millió forint része
sedési alappal szemben a. 
nyereségből képzett részesedési 
alap 288,3 ml!lió forint. Az é"-1 
végi nyereségrészesedés nagy
sága - a részesedési alap ter
hére eszközölt bérfejlesztést és 
egyéb juttatásokat is figyelem
be véve - előreláthatólag 
megfelel az elmúlt évinek. 

Vizsgáljuk meg részleteseb
ben. külön-külön is a személy
és áruszállítás alakulását. 

A MA V 1968-ban 
'12.5 millió utast szá.Ifüott, 
aii utasszáUítási tervet 99,8. 
az utaskilométer-tervet pe
dig 99 százalékra teljesitet-

te. 
Az utasltilométernek a tervtől 
való lemaradása abból adó
dott, hogy a fizető utazások át
lagos távolsága a tervezett 35,3 
kilométerrel szemben 34,9 ki
lométer volt. 

bázishoz képest lényegesen 
megváltozott az utazások mi• 
nóségl összetétele. Igy például 
az I. osztályú utasok száma a 
bázisnak csak mintegy 65 szá• 
zalékát, a gyors- és sebesvona
ti utasok száma pedig a bázis• 
érték 90 százalékát tette ki. A 
személyszállításnál a ráfordf• 
tások ugyan csökkentelc, de 
nem a , teljesítmény csökkené
sének megfelelö arányban. tp
pen ezért, a tervezett 200 mii• 
Zió fo,-int nyereséggel szemben 
a személyszállftásnál csak 8B 
millió jorint volt realizálható. 

A belföldi személyszállító vo
natok 96.45 százalékos menet
rendszerúséggel közlekedtek. 
Javult a helrzet a nemzetközi 
személyszállltó vonatok közle
kedéséi1él is. E vonatok menet
rendszerűsége 56. 71 százalék
ról 63.75 százalékra javvlt. be
leértve a hálózatunkra késet
ten belépő vonatokat is. 

A két dele<?á�ió harng,;,ílyoz
ta eltö-kéltségét, hOQ hatha-

Szabó Antal fótifüár szaks7Airvezc1ünk köz pontj.óban fogadta és tájékoztatta a fr,in- ·l., 
vuu'3.i-sza.kszt:rv� vezetőit. (Hwu:ö Kál-olf felvé&ele) 

A személyszállftás menetdíj
bevétele 98,4 százalékra ala
kult. A romlás egyrészt az át
lagos utazási távolság csökke
néséből. másr<sz. t abból szár
mazilc, hogy a múlt évben e 

Ami a személyszállft.l.s kul
turáltságát illeti. az elmúlt 
évben is történtek intézkedé
sek erőfeszítések a szolgáltatá
sok színvonalának emelésére, 
a problémákat azonban még 
nem sikerült megoldani. Nem 
sikerült még a személyszállí• 

(Fo1.'l(tatás a.z 5. oldalon) 
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NAPIRENDEN 

a pályafenntartási szakszervezeti bizottságok 
vezetö és irányító tevékenysége 

A V/L kongresszus 
hat6rozatainak végrehajtásáról 

A ktizpoi!li vezetó:ég 1960 
hovembe>· 25-i ülésén hatá
rozatot hozott a pályafenn
tartási fónökségek területén 
múködö szakszervezeti szer
vek szervezeti felépítésének 
megváltoztatására. A határo
zatot - többeilc között - in
dokolttá tette, hogy a pálya
fenmartá�-i szolgálatnál 11 
szervezeti felépítés nem 1ro
tiette a gazdasági felépítést. 
Ez nehezítette a hatékonyabb 
szervezeti élet kialakítását, a 
sz.akszervereti szervek és a 
gazdasági vezetés együttmú
i.ödését, a szakszervezeti szer
vek 2nyagi kereteinek cél
:,zer,1 felhasználását, a dol
gozók élet- és mun.kakörülmé
nyel\"el való fokozottabb tö
roclést, a problémák intézését. 

A pályafenntartási fónöksé
i;ek területén az 1966. évi 
szakszervezeti választásoknál 
az eddig elaprózott pályames
teri szakaszoknál működő 
szakszervezeti bizottságok he
lyett a főnökség mellett mint 
partner szakszervezeti bizott
ságot hoztuk létre. 

A szervezési és nevelési 
asztá!y a területi tapasztala
fuk alapján értékelte a pá
lyafenntartási szakszervezeti 
bizottságOt.� ve:zetó és irányí
tó tevékenységét. Az II ta
�sztalat, hogy a pályafenn-
111rtá.si fónökségeknél az egy 
szakszervezeti bizottság lét
nhozása időszerűnek és he
J11esr..ek bizonyult. S a pálya
mesteri szakaszokon a mú
helyblzottsági, illetve főbi
zalmi rendszer is megfelel a 
vele t:zemben támasztott kö
vetelményeknek. 

A szakszervezeti bizottsá
gok reszortosai a saját fel
adataik megoldásában értek 
el eredményeket, azonban a 
műhelybizottsági reszorto�o1e 
összefogása, feladattal való el
látása, tá;ékoztatása, munká
;u1e értékelése nem kielégítő. 
El kell érni, hogy negyed
évenként rendszeresen hívják 
össze a műhelybizottsági re
szortosokat, munkabizottsá
gokat, és részükre határozzák 
meg a tervidőszak feladatait. 

előkészítő munka során a bi
zalmiak véleményét. 

Az érdekvédelmi és netie
lési feladatok ellátásánál sok 
esetben problémát ;elent a 

gazdasápi vezetéstől való füg
gőség. Ez elsősorban a kol
lektív vezetés és a !kollektív 
munka hiányából adódik. Sok 
helyen nem világos a mú
helybiwtt:ságok kapcsolata a 
párt és a KISZ-szervezetek
kel. A ;ó kapcsolat megte
remtése kétoldalú feladat. 

Az elmúlt évben elnöksé-
Akad még tennivaló a szak- günk és középszerveink is 

szervezet! bizottságokon be- meghatározták a főbb l:el� 

lül a reszortok elosztását il- adatokat és munkamódszere-
! tőe ket, tisztázódtak az egyes joge n is. Több helyen a leg- körök és azok alkalmazásának fontosabbra, az érdekvédelmi 

, . A sza,ksrer-veze,t központi 
vezetősége 1968. december 13-i 
ülésán meg-,itatta az elnökség 
írásos előterjesztését a VII. 
ko!J€resszuson hozott határo
zatok végrehajtásáról. A je
lenlegi és következő laps:zá
mai.ooba.n rövidített közlést 
adunlk a jelentésről. Az el1iök
ség ;elentésénele alapját az a 
részletes i11tézkedési terJ ké
pezte, amelyet a Tiözpo�ti ve
zetőség 19ö7. szeptember Z9-i 
ü!ésén hagyott jóvá. 

A kongresszus határozat.a 
négy csopoctira «:!ztotta a fel
adatokat: 

I. Hatékonyabbá tenill4 a 
szaikszervezeti szervek terme
lést szervezö, mozgósító mun
káját, a vasút gazdasági fel-

adatainak eredményes és g1'1.z
d.asá,gos megoldását segítő te
vékenységét. 

II. A vasút eredményessé
g,étól függóen, a gaz.dasági 
vezetéssel együttműködve to
vább javítamii a vasutas dol
gozók élet- és mu.nlmkörülmé
nyeit. 

III. Fdkcxzm.l a s:m!kszet-vezet 
nevelő tevékeny.s,éigét, - nö
velni a dolgoz.ők általános. po
litikai és szakmai műveltsé
gét. 

IV. Sz.élesíteni a szaksnar
vezeti demokiráciát. - töké
Letesítve, hatélronya'bbá téve a 
vezető szerveik munkamódsze
rét, növelve a dolgozók akti
vitását és kezdeményező kész
ségét. 

és nevelési feladatffl nincse- formái és lehetőségei. Mégis 

nek reszortosok, illetve nem egyes szakszervezeti bizottsá
a legrátermettebb eltitársa- goknál, múhelybizottságok
ka bí á nál, bizalmia1cnál a ;og- és 

Résztvettünk a mechanizmusbizottság munkájában 
t zt k meg. Erre már a hatáskörö1c nem egyértelműen A lronigress7JUIS határozalta választásokat előkészítő mun- tisztázottak. Ebből adódik, feladatul szabta a szalkszerve!kA során hívják fel a jelölő- hogy a különböző szintű fel- zet tevékeny közreműködését bizottságok figyelmét is a adatok megoldásában nem a gaz.dasági m�ha.ruizmus rejavasoltak összetételére vo- mindig az illetékesek tevé- formja vasútra vanafllro.oo fel-natkozóan. kenykec!nek. adatainak kialakításában és 

A pályamester! szakaszokon megoldásában. Fll'llnek megfe-
több helyen, véleményünk Nagyobb erőfeszítéseket kell lelően személyes képviselettel 
szerint indokolatlanul működ- tenni a szakszervezeti tagság résztvettünl: a KPM mecha
nek műhelybizottságok. Az körében a szakszervezet he- nizmus főbizottságának, vala-
50 fón aluli szakaszokon a lyének, szerepének és felada- mint a vezérigazgatóságon 
milhelybizottságok helyett a tainak megértetésében, az alakult mechanizmv.sbizott-
főbizalmí rendszer célrai,eze- értekezleteken, rendezvénye- ságnak munkájában. Közre
tóbb. lken való megjelenésben és működtünk az Új g,azdasági 

Nem kielégítő a míihely
bizottságoknál a bizalmia:k
kal való rendszeres foglalko
zás. Az értekezletek tartalma 
és színvonala nem felel meg 
a szakszervezet előtt álló meg
növekedett · feladatoknak, mert 
figyelmen kívül hagyják az 

aktív részvételben. irámyítás! rendszerre való át
téréssel ikapcsolatios vita.aaiya-Meggyőződésünk, hogy a gok el.készítésében, a konoorét felsoroltak gyakorlati meg-- �mézkedések kidol,gooásába.n. 

oldása nagymértékben e16se-
glti majd a pályafenntartási A vasút gazdál,lrodás:I rend
szakszervezeti munka tartal- jében történt változásokat és 
mát, színvonalát. az ebből adódó főbb felad;ato-

Kellner Jsiván kat az osztályok által szerve

Az új irányítási rendszenre 
való áttérés a vasúton nagyobb 
zökkenók nélkül ment végbe. 
Máig sem sikerült azonban 
teljes mértékben kial.akíta.ni 
azt a szemléletet, amely pa
rancsoló szüks,éges:sége a még 
erecliményesebb gazdálkodás
nak. 

Ii. 'bevételt hozó teljesítmé
nyek növelése, a mUJU<a nú
nőségének javítása mellett 
fokozott súlyt helyeztünk a 
gazdálkodás eredményének ja
vítására, a ráfordítási költsé
gek csökkentésé,-e. Ezt szol
gálja a verseny anyagi ösz
tönzése is azzal, hogy a kü
lönböző mutatók mellett a ju
talom összege mintegy 40 szá
zaléklba,n a költségterv alaku
lásának f�énye. 

A pályafenntartási szak- 1-------------------------
zett bentlakásos ta!ll!o]yamo
kon, a területi bizottságok 
által tartott reszortfelelós ér
tekezleten a �ti 
ftmlkcionán:-h1sok!k.al i6Inertet
tük. Az SZMT-ok áil1al szer-
ve:rett továbbképző tanfolya
mokon, munltásakadém!ákcm 
e t.éin-ál{Jból előadiárokat, kon
zultációkat tartottunil:. 

Mivel voltak olyan tapa,sz
talatak, hogy egyes gazdasági 
vezet&: !l1eIIl fordítottak kellő 
gondot a S2JOCiál!is körülmé
nyek javítására, a rende1ke
zésre álló költs.égek felhaszná
lására, a vezetők premizálásá
nál ennek teljesítését is figye
lembe vesszük. 

szervezeti bizottságok munká-
jának elemzése, értékelése azt 
:mutatta, hogy . a  pozitív szer
vezeti tapasztalatok mellett 
•3'Jikséges néhány intézkedést 
tenni, a munka tartalmának, 
színvonalának, hatékonysá
gának további emelése éroe
kében. 

Melyek a IegfontoBabb fel
aidatok? 

Működnek a jelölő bizottságok 
Tíz műhelybizottságnál vá

lasztották meg a je'lölő bizott
ságokat a debreceni iármúja
vítóban. 

Működésüket, a műhe1Ybi
zottsá,gok újjáválasztásának 
előkészítését máris megkezd
ték. Széles körben beszélget
nek a dolgozókkal, a m,1szaki 
vezetökkel, a párt és a KISZ
aktivistáival. A választások 
során arra törekszenek, hogy 
a tagság összetételét tükrözzék 
a műhelybizottságok, politikai
lag szilárd, vezetésre alkalmas 

aktív!sták kerűljenek soraikba. 
Olyanok, akik minden vonat
kozásban megfelelnek a köve
telményeknek, példamutatók a 
munkában és a magánéletben, 
élvezik a dolgozók bizalmát, 
tekintélyük van a társadalnú 
és gazdasági vezetés előtt, 

A jelölő bizottságok, a sza
bályoknak megfelelően, a vá
lasztás elött 10 nappal kifüg
gesztik a múhelybizottságok 
területén az új vezetóségekce 
tett javaslataikat. 

Volosinovszkl János 

Végrehajtási utasítás a munkaverseny szervezésére 
A mtmnmversell1' is:z� 

oore, iranyításá,ra, továbbá az 
et1kölcsi és anyagi elismerés 
formáira, annak adományozá
si módjaira vasúti véereh,a,1-
tási utasítás készülot. 

Ennek lényege: 
- a munkaver1ent1 -

zésében. irányításában széles
köTÚ jogkört biztosít az igaz
gatóságoknak, szolgálati he
l11eknek. üzemeknek, 

- egyes kitüntetések ado
má-nyozása igazgatóságok, üze
mek, főnökségek és szolgálati 
helvek hatáskörébe kerüU, 

- a szocialista Ol"ig,idDk ki
tüntetésének adományozása ts 
decentralizálva lett. A bro-nz 
és ezüst fokozat adományozá
sa a szolgá.latt hely, az ara.ny 
fokozat adománvozása pedig 
az igazgatóság vezetője és az 
azonos szintű szakszervezeti 
szerv hatáskörébe kerillt. 

Az üzemi demokrácia to,. 
vábbfejles<zté9é-vel kapcsolat,. 
baln k\dolgoo;tuk az 1001/1985. 
MT�ZOT együttes határozat 
vasúti végrehajtási utasít.á:iá
na,k módosítására vonatkoz.ó 
tervezetet. 

A m6dooítás re.w� 

- csökllrenten:i a ternnelé!!li 
taalácskozáook szierveresánelc, 
a dolgo:!x'.jk javaslata.1.'lak., vé
leményeinek elint�ben je
lernlkezó bü.rokratiih"US voná
sokat, 

- biztosítanti az �t6-. 
ságok és szolgálati helyek fo
kozottabb ön,ál'looágát a ter
melési trun.ácskoz:áscik szerve
zésében, valamiillt a taoocsko
zások:at megillető jogok folro
zotta:bb érvényesülését, a dol
gmélk: javaslatainalk gyors éG 
eredményes eJ,int.éz.érenek le
hetóságei t. 

A tapasztalt hiányosságok 
felszámolására a MAV vezér
igazgatója - kezdeményezé
sünkre - utasítást adott ki a 
dolgozók javaslataival való fo
kozott foglalkozásra. A várt 
eredményt ennek ellenére sem 
értük el. Els6sorban olyan ké1-
désekben vontatott a döntés, 
amelyek a fe'úóbli szervekre 
tanoznak.. 

Még bürokratikus 
az újítások ügyintézése 

Az 57/1967. Korm. sz. újítási 
rendelet 1967. december 19-én 
jelent meg. A Vasúti Újítási 
Szabályzatot a MA V-vezér
igazgatósággal közösen elké
szítettük, melyet az elnökség 
1968. április 5-i ülésén meg
tárgyalt, és kisebb módosítá
sokkal elfogadott. A kormány
rendelet és a VUSZ széles kö
rú ismertetése érdekében igaz
gatóságonként és üzemenként 
újítási szabálymagyarázó an
kétokat szerveztünk. 

A szakosztályok, az igazga-

Mindenek elótt az . aktl
Ti.sták, a választott funkcio
náriusok munkájának értéke
lése. Arra ikell törekedni, 
hogy a szakszervezeti bizott
ságnál a reszortmunkákat 
olya1t dolgozók végezzék, akik
tiek lehetőségük, s kellő po
litikai, szakmai és szakszer
flezeti képzettségük tian a fel
adatok ellátásához. 

--------------------------------------------------. tóságok osztályai, nagyobb 

Ebből a s�empontból a vál=
tások előtt célszerű felül
vizsgállV ... f.l szakszervezeti bi
zottságok összetételét. tagjai
nak leterl)elt,ségét. A fonto-
11�b funkcióknál helyesnek 
tartjuk, ha a főnökség köz
pontjában dolgozókat bízzák 
meg, mivel beosztásuknál 
fogva nekik módjuk van a 
területen a szalcszervezeti 
rNmk11 segítésére, ellenőrzé-
1)1(,re és összefogeisára. Ez nem 
;elenti azt, hogy a szakszer-
11ezeti bi:wttsó,g tagjai csak a 
pály!!fenntortásí főnökséq 
központi dolaozói lehetnek, 
sőt ügyelni kell a helyes ará
n,ok kialaikítására, hogy 
megfelelően legyenek képvi� 
.se!ve a külszolgálat dolgozói 
is. 

Tovább kell emelni a pá
!yafpnntartási szakszervezeti 
bizottságoknál a különböző 
l'\.>szortot ellátók szaks7erve-
2eti képzettségét, az S7MT-ok 
és a szaksze::vezetl központ 
által rendezett bentlakásos és 
esti tanfolvamok keretében. 
Javitani kell a szakszervezeti 
bizottsági ülések tartalmi 
szhwmia!át. A na'Oirendre ke
riilc'i anuapok előkészítésében 
az �ddi!Tieknél jobban iqénybe 
kell venni a munkabízottsá
(10k taqhit. El kell érni. hogy 
olvan anya�ok kerüljenek na
pirendre. amelveket a mun
kabizottságok előzetesen meg
tár!!va!tak. 

A szak.szervezeti bizottsá
gok az eddig! általános 
::irotMmák tárgyalása helyett 
konkrét kérdéseket tűzzenek 
napirendre. Világosabban je
löljék meq a feladatokat, 
tennimil6kat. 'l'1ikrözzék a 
munl,atervben f Plvett anya� 
gok, a gazdasá�i politikai és 
a dolgozók é•·n�le·o/ieTmi te
vékeny'!léi;rének legfontosabb 
helyi feladatait. 

,,Szívesen vállalnám . . .  '' 
Bizalmiak között Győr állomáson 

Miként valamennyi alap
szervezetünkben, Győr állomá
son is készülnek a választá
sokra. Elsönek - amint az 
köztudott - szervezeti éle
tünk sejtjeiben, a bizalmi cso
portokban kerül sor a tiszt
újításra. 

Nemcsak arról van szó, hogy 
a régi bizalmit megerooít5ék, 
vagy újat vál!lsszon a 15-20 
tagból álló csoport, hanem ar
ról is, hogy a szakszervezeti 
demokrácia jegyében értékel
jék a végzett munkát, a cso
port helyzetét és megvitatva a 
további tennivalókat, közös 
nevezőre jussanak. 

Hogyan készülnek az újjá
választás eseményére? - Er
ről beszélgettünk Győr állo
máson néhány blzalmival. 

Megtiszteló feladat 

Elsőnek a legfiatalabb bi
zalmiak egyikét, Tóth Éva, 
VSZT ügyintézőt kerestük fel. 

- Két éve ért áz a megtisz
teltetés, hogy rakodási dolgo
zóink, számszerint 19-en, bi
zalmiju.kká választottak. Sa
;átos helyzetben vagyok 
mondotta Tóth Éva -. hiszen 
olyan dolgozók bizalmi;a na
gyok, akik más területen te
vékenykednek. 

Milyen tapasztalatokat 
hozott az első bizalmisága? 

- A legfontosabbnak azt 
tartom, hogy megerösftette a 
már korábban kialakult jó 
véleményemet a rakodási cso
portról - felelte. - Vala
mennyien nagyon rendes, be
csületes emberek és mint 

szakszervezeti tagokkal 1em 
volt velük semmi probléma. A 
tagdíjat mindig nagyon pon
tosan fizették. Nem kellett 
szaladgálnom utánuk a bé
lyeggel. 

- Sok munkája volt a cso
porttal? 

- Többségük vidékről be
járó, nagycsaládos dolgozó. Hi
vatali munkám alapján na
gyon jól ismerem a helyzetü
ket. Segélykérelmeiket igye
keztem mindig gyorsan, a 
megfelelő javaslattal továbbí
tani. Látva segítókészségemet 
minden problémájukkal biza
lommal fordulnak hozzám. 
Tudjálc, hogy menetkedvezmé
nyi ügyekkel is foglalkozom 
és járatos vagyok a rendeletek 
.,labirintusában" . . .  

!gy, bár erős emberek a ra
kodómunkások, a fiatal Tóth 
Éva mégis sokat segít nekik. 

- Ha tanáccsal, i,agy ifl.
tézkedésemmel nem tudok a 
csoportom tagjainak segítsé
gére lenni, kérésüket a szak
szervezeti bizottsághoz továb
bítom. Ilyen módon eddig 
minde?t problémát sikerült 
megoldanunk. 

- Mi lesz a válasza, ha a 
rakodók kérik majd, legyen a 
bizalmijuk a következó két 
esztendöben is? 

- Nem nehéz kitalálni 
felelte mosolyogva Tóth Éva. 
- Ismételten is szfoese?t vál
lalnám ezt a szép társadalmi 
munkát. 

Nagy gond a létszámhiány 

Vasutasnak, ' szakszervezeti 
bizalminak sem fiatal Békés 

Fere1tc oktatótlszt. Harminc 
éve dolgozik Győrött és 10 éve 
bizalmi. A forgalmi dolgozók 
közül tizenöten tartoznak a 
csoportjába. 

- Ami bel36 életilnket, mű
ködésünket illeti - mondotta 
- lesz miről beszámolnom a 
vála3ztás alkalmávaL 

- Talán .,.fejmosásra" ké
szül? 

- Ellenkezóleg. Szeretném 
majd a szakszervezeti bizott
ság elismerését tolmácsolni a 
jól végzett társadalmi munká
ért. Az állomásunkon épüló 
öltözö-fürdő helyének előké
szítésében, egy régi ciszterna 
kiásásában vett részt a cso
port. Munkánk mozgalmi 110-
natkozásban zavartalan, s 

úgy érzem, eredményes "olt 
az utóbbi két esztendőben. Az 
igaz. hogy felnőtt üdülójegy
ből az Idén is kevés állt ren
delkezésünkre, annak viszont 
nagyon örültek csoportom tag
jai is, hogy több gyermeket 
üdültethettünk központunk 
hathatós támogatása révén. 

- Milyen problémákról szól 
majd a csoportértekezleten? 

- Azon még nem Is gon
dolkoztam, hiszen annyi az 
egyéb probléma - felelte -
Békés Ferenc. - Persze köz
vetve ezek Is érintik csoporto
mat. Legnagyobb g�unk a 
létszámhiány. Emiatt sok ne• 
hézségbe lltközilc a pthenóna
pole kiadása. Most kaptunk 
végre egy kis erósfté!;t, né
hány kocsirendezöt irányítot
tak át hozzártk más szolgálati 
helyekről. Szeretnénk tovább 
javítani munkánk eredmé
nyeit. Főként az idegen ko-

esik tartózkodási idejét szeret
nénk csökkenteni 

15 éve bizalmi 

Az egyik legrégibb bizalmi 
Györ állomáson Tandori Lász
lóné, Siemens távírász. Tiszt
ségéről szívesen beszél. 

- Legalább 15 éve annak, 
hogy először megválasztottak 
- mondta - Csoportomhoz 
tartoznak a takarító asszonyok, 
a menetirányítók és még néhá
nyan azok közül, aleik a fel
tiételi épületben dolgoznak. 
Sót, van egy nyugdíjas tagom 
is. Sopronban lakik ugyan, de 
mivel nagyon kérte, hadd ma
radjon legalább névlegesen kö
zöttünk, én veszem meg és 
küldöm neki minden hónap
ban a nyugdíjas bélyeget. 

- Véleménye szerint mi a 
legfontosabb a bizalmimun
kában? 

- Követelmény sok van, de 
szerintem a legfontosabb a tü• 
1'elem és a megértés - felelte. 
- A bizalmi is segítse eló a 
;ó kollektfo szellem, a nyu
godt légkör kialakítását. fgy, 
jó hangulatban a munka is 
könnyebb. Ezért igyekszem se
gíteni minden munkatársa
mon, aki hozzám fordul prob
lémájával. 

- Gyakran sor kerül erre? 
- Elég sfüűn jönnek külön-

bözö kérésekkPl a lányok, az 
asszonyok, hiszen nófelelős va
gyok és állomásunk társada
lorpbiztosítási tanácsában is 
dolgozom. 

- Nem sok ennyi funkciót 
viselni? 

- Néha Igen, mert minden 
összejön. De mindegyiket szí
vesen végzem. 

Lőrincz János 

szolgálati helyek újítási elő-
adói és a területi bizottságok 
újítási felelősei az 0TH által 
szerve:rett iparjogvédelmi tan
folyamon vettek részt, és sike
res vizsgát tettek. E tovább
képzéssel is segíteni kívántuk 
a jobb ügyintézést, a bürokra
tikus mód.szerek felszámolá
sát. 

A S?OT-tól kapott irányel
vek alapján 10 vasúti szolgála
ti helyen vizsgáltuk az 57/1967. 
sz. kormányrendelet és a 
VUSZ érvényesülését. A ta

pasztalatok alapján a felmerü
lő hibák felszámolására a 
MAV-vezérigazgatósággal kö
zösen intézkedtünk. 

Rendszeresen ellenőrizzük as 
újítási javaslatok elb!rálásá• 
nalc ügyintézését, és feUépün1' 
minden tapasztalt bürokrati
kus megnyilvánulás ellen. A 
túlkapások és hiányosságok 
felszámolására az illetékes ve
zetőket esetenként felkérjük. 
Ma sem megnyugtató azonban 
a helyzet, főleg az elbírálás elr 
húzódása miatt. 

A szakmai műveltség növe
lésének elósegitése érdekében 
a MA V-vezérigazgatósággal és 
a TIT-tel közösen a vasúti � 
rendezések fejlődésének meg
felelően bövítettük a műszaki 
munkásakadémiák anyagát. Az 
1967/68. évben Dlesel III-IV. 
és villamos vontatás II. cím
mel új anyagot készítettünk, és 
több anyagot a műszaki fej
lődésnek megfelelően átdol
goztunk. Ennek ellenére vala
mennyi akadémiánál követel
mény, hogy a tana.nyag jobban 
igazodjon a műszaki haladás 
következtében elöállt változá• 
sokhoz. 

CFol71totJu,kJ 
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Két év alatt 

10 mi l l iárd for intot fordítunk 

vasúti beruházásokra 
A közlekedés, eze n  belül a 

vasút fejlesztésére a Politikai 
Bizottság 1958. május 6-án 

hozott határozatot, amelyet 
1965. június 8-i határozatával 

kiegészített. E határozatok ké
pezték gazdaságpolitikai alap
elveit a harmadik ötéves terv 
kidolgozásámak. A határozat 
többek között kimondja, hogy 
az alapvető szállítási felada
tok kielégítése hosszú ideig a 
vasút feladata marad akkor 
Is, ha a közlekedés! ágazatok 
teljesítményének egymás kö• 
zötti aránya - a gazdaságos-

ság szempontjainak alárendel
ten -, folyamatosan megvál
tozik. E feladat el végzésére fel 
kell készülni és a vrusút fej
lesztésére szolgáló erőforráso
kat elsősorban : 

- a. legnagyobb forga.lmat 
lebonyolító „törzshálózat" fej• 
lesttésére, ennek a. leginkább 
igénybe vett részén a villa• 
mos- és Diesel-vontatás beve
zetésére; 

- a. járműpark fejlesztésé
re, és 

- a. ;avltóbázisok fejleszté• 
sére kell koncentrálni. 

Eliítérben a törzshálózat fejlesztése 
Ezek az irányelvek határoz

tál, meg a harmadik ötéves 
terv 1968-ra eső fejlesztési 
feladatait Is. A múlt évben a. 
rendelkezésünkre á!!ó beruhá• 
zási keret mintegy 5 milliárd 
forint t1olt, a.melynek 24,1 
szdzaléka. költségvetési jutta• 
t1bbó!, 75,B százaléka pedig sa.
ját forrásból állott. A keretet 
e két forráson kívül, az egész
ségügyi beruházások viszony
latában a Vasutasok Szakszer
vezete - a vasutas dolgozók 
fél százalékos önkéntes Tá• 
mogatási Alapjából -, mint
egy 6 millió forinttal kiegé
szítette. 

A keretb61 - a közlekedés
politikai célkitűzéseknek meg
felelően -, elsősorban a törzs
hálózatot fejlesztettük. A Rá· 
kos-Újszász vonal korszerű
sítésére 53 millió, a Nyíregy• 
háza-Záhony közötti vonal 
fejlesztésére 173 millió, a Bu• 
dapest-Nyugati pályaudvar
Ceg1éd közötti vonal villamo
sítására 257 ml!lló és Szolnok 
állomás, valamint Záhony 
körzet fejlesztésére mintegy 
340 millió forintot koncentrál· 
tunk. Ez a hálózatfejlesztés 
céljaira rendelkezésre álló 
teljes keretnek 34 százalékát 
tette ki. Emellett nagy össze
get - 1442 millió forintot, 
'Vagyis a teljes hálózatfejlesz-
tési keret 66 százalék.át - for• 
dítottunk a vasúti hálózat 
egyre inkább komplex jellegű 
felújítására. 

a helyhezkötött állóeszközök· 
fejlesztésére 3,1 milliárd fo
rintot - a teljes keret 59,7 
százalékát - irányoztunk elő. 

Tovább folytatjuk a rákos
újszászi vonal korszerúsí tését, 
valamint Záhony és Szolnok 
csomópont fejlesztését és 
megkezdjük Veszprém-külső 
bővítési munkáit is. Villamo
sítjuk a Budapest-Nyugati pá• 
Zyaudvar-N17íregyháza vonal 
Ceglédtó!-Karcagig terjedő 
szakaszát, valamint a Borsodi 
F:rcelőkészítő kiszolgálását 
biztosító Miskolc-Sajóecseg 
közötti vonalrészt. A felsorol
takon kívül, mintegy 1800 
millió forintot biztosítunk a 
vasúti hálózat komplex kor
szerűsítésére. Sor kerül - a 
folyamatban levő tárgyalások
tól függően 24 darab 3000 
lóerá6 vHlamosmozdony, 10 
darab 2000 lóerős szovjet, 
valamint 15 darab 1000 lóerős 
hazai gyártású Diesel-mozdony 
és 2 dara.b könnyú-motorvo• 
nat vásárlására. Ez utóbbiból 
beválásuk esetén, 1970-től na
gyobb mennyiségben szerzünk 
be. 

1969-ben további 260 darab 
négytengelyes személykocsit 
és 2000 darab különféle típu• 
sú teherkocsit vásárolunk. A 
különböző szakszolgálati Igé
nyek kielégítése melJ.ett 1969· 
ben i& súlyponti kérdésként 
kezeljük a jav!tó• és kiszol· 
gáló bázisok fejlesztését, az 

építési és ra.kodási munkák 
gépesltését, a szociális, mun· 
kavédelmi, egészségügyi és 
oktatási beruházások teljesí· 
tését, a vasutas dolgozók la• 
kásigényeinek a. lehetőségek• 
hez képest történő kielégíté
sét. 

Említést nyert, hogy a vasút 
évente mintegy 5 milliárd fo
rintot fordít beruházási fel
adatainak megoldására. Ha 
emellett figyelembe vesszük, 
hogy a MAV állóeszközeinek 
teljes értéke kereken 95 mil• 
liárd forint és ezután az igen 

magas állóeszközérték után a 
költségvet.ésünk 21,7 százalé
kát kitevő amortizációt és a 
12.4 százalékát jelentő eszköz
lekötési járulékot fizetünk, 
akkor az említett értékek már 

nemcsak figyelmeztetnek, ha
nem kényszerítően odahatnak, 
hogy az állóeszközgazdálko• 
dást a vállalati gazdálkodás 
eredményessége szempontjá
ból kulcskérdésként kezeljük. 

Nem lehet például közöm• 
bös számunkra, hogy a.z évi 
S millíárd forintból mit, 
mennyit, mikor és fóként mi
lyen hatékonysággal oolósí
tunk meg. Márpedig a té
nyek, a tapasztalatok azt 
mutatják, hogy a beruházások 
elbírálása nem történik min• 
denkor megfelelő módon. A 
beruházási keretek viszonyla
gos nagysága egyeseket meg
téveszt, másokat olyan illú
ziókba ringat. hogy bővebben 
is fejleszthetünk az optimáli
san szükségesnél. 

Nem vezet jóra a „jó, ha van" szemlélet 
Az utóbbi időben kezdett 

elterjedni a „jó, ha van" 
szemlélet. Jó, ha a szükséges
nél van kettővel több vágány, 
mert akkor nincsenek problé
máink a „nehezebb napok• 
ban", jó, ha van több moz
dony, kocsi, mert akkor nin
csenek moroony- és kocsi.ki
állítási problémáink -, mond
ják egyesek. Ezek a köny
nyebb, de drágább megoldá
sok. Van persze 9lcsóbb, de 
nehezebb megoldás is: megfe
lelő szervezési intézkedésekkel 
a. napi problémák megoldása 
és gazdaságossági számítások 
alapján, különféle t1áltozatok 
egybevetésével a. távlati fej
lesztés mértékének és fltemé• 
nek optimális kialakítása.. 

Az á1lóes7..köz-gazdálkodá�tól 
elválaszthatatlan a selejtezé
sek minden állóeszközcsoport
ra történő tervszerű kita"• 
jesztése is. Napjainkban 
ugyanis elég�é tervszerűen 
történik az elhasználódott te
herkocsik, a g6zmozdanyka7á
nok stb. selejtezése. Nem fo-
lyik uiszont ugya.nil11en tert1· 
szerűen és · folyáma.tosan & 
teljesen elha1znál6dott Epít• 
m,foyek selejtezése. Helytelen 
dolog. hogy az új felvételi 
épületek, raktárak. ü:>eml ét• 
kezők és egyéb szociális célt 

szolgáló épületek mellett, ott 
maradnak továbbra is a ,,suf• 
nik", a diíledezl5 épületek. V11· 
lójában ez utóbbiak után is 
fizetjük az amortizációt, az 
eszközlekötési járulékot é5 
nem utolsósorban a fenntar
tásuk is nagyon sokba kerüL 
Pedig költségeink csökkenté
sének egyik leKJelentósebb té
nyezője az állóeszközök ki
elégít6 gondozása, mert ez 
egyúttal á javítások számá
nak és költségeinek optimális 
szinten tartását ielenti. A 
MAV évenként több mint Z,1 
mílliárd forintot fordít kar• 
ban.tartási és jat1ítási célokra 
és az e címen elérhető, szá
zalékosan talán csekély meg
takarítás is. ö...sszegszerűen 
igen számottevő lehet. 

Az említett példák élesen 
világítanak rá arra, hogy ész. 
szierú állóeszközgazdálkodás 
nélkül nem nyílik lehetőség 
az elkövetkezendő években -
a szállítási i�ények klsmérvil 
változása mellett -, a vasutas 
do1gozók bérszínvonalának 
feilesztésére � a vasút vál
lalati eredményének kedvez6 
szinten való tartására. 

Holló Lajos, 
az 1. szakosztály helyette. 

vezetője 

Szocialista módon 
Tfz éve, hogy a Gábor Aron Vasöntöde és Gépgyár do?i;c

zóinak kezdeményezésére elindult a swcialista mun,ks
verseny mozgalomnak az a formája, mely a „szoclalis.ta mó
don dolgozni, élni, gondolkodni" hármas jelszó együttes meg
valósítását tűzte ki célul, írta kibontott zászlajára. 

A keroeményez.és gyorsan követésre talált a vasútr;ál !s 
Alig adtak számot az újságok az első brigád =galakul.ósá:6. 
- az E6rok1, a Landler és a szombathelyi jánnújavftö üze. 
mekben máris megalakultak az első olyan vasutas mun1!tsbr:.· 
gádok, melyek a szocialista cím elnyerését tűzték ki célul. 
őket gomt,arnódra követték az üzemek, a forgalmi, a vontatá
si, az építési és pályafenntartási, a távközlő- és biztos!�
rendezési szakszolgálatok btigádjai. 1959-ben még csa.k 12 bri
gád nyerte el a c!met, s ma már 1686 brigád 74 939 fát,el, a 
va.sutas dolgozók 41 százaléka t1ersenyez II cím elnveréséért é� 
megta„tásáé11t. 

Tíz év alatt e versenyforma tömegmozgalommá feil,Mött. 
Népszerű lett a dolgozók, a vezetók körében. Felismert�k, 
hogy gazdasági, politikai és társadalrni céljaink megvalósftá
finak egyik legfontosabb eszköze. Alkalmas arra, hogy jobban 
megismerjék az egyéni és társadalmi érdekek összefüggéseit 
és eredményesebben segítsék elő annak érvényesülé.ret. 

N agyszerű utat tettek meg a isz.ocia:lista bgr!gác1ok. w;a 
már alig van olyan szolgálati hely, melyneit falát ne 

díszít.enék a szocialista br.i,gád cím elnyerését umúsító okleve
lek. Ott vannak a szocialista brigádo.lt, brigádtagok minde
nütt. Felsorolha.tatlan mi.t tettek tíz év alatt. 1!:rezzü'k, látjuk 
kezük munkáját a. vasút gyorsütemú épité.sében, a korszer[ 
technika megvalósításában, alkalmazásában., a vas\Ít év,61 é-i,
re ja.t1Uló eredményeiben, a szállítási feladatok végreh4j1ásá
ban, az ú; gazdluági mechanizmus ere(Jmé,iyes beveze:ésébe:11. 
Hány vasutas dolgozó végezte el e mozgalom keretén belül ll 
nyolc általános iskolát, középiskolát, egyetemet. Hány vasuw 
dolgozó vett részt e mozgalomban a politikai képzés alsó-, kö
zép- és fe1oofokú formáiban. Hány vasutas 6zenett killö� 
böz.ó szak.mai képesítést, szakmát, tett B2akvi.zs.g,át, Rá.ny del• 
gozó vált olvasóvá, könyvbaráttá, színház- é:; mozilátogat.6'1á, 
újságolvasóvá az évről évre megúi(to�t, nagyobb követelmé
nyeket támasztó vállalásaik teljesítése során. 

Példát muta.ttak - és mutatnak a társadalmi munkábar., 
a. kőzji,gyekben való részvételben. A vasutas szocialista b,ri
gádtagok között mennyi olyan dolgozó van, aki munkásőr, t,a• 
nácsta-g, a Hazafias Népfront bizottság tagja, ülnök és má• 
tisztségben tevékenykedik a közösségért, vesz részt a köz
ügyek intézésében. . 

Sportpályákat épített&. Városok, f,alvak tereit, útjait 
diszítet� parkos.ítottá41:, munkahelyeiket szépítették. 

Munkatársak családi házépítését segítették. Emlékezetes m.:i
rad, hogyan támogatták a békéscsabai brigádol, a vasutas ár
vákat. Büszkén mennek el a dunakeszi járműjavítóban az or
vosi rendelő előtt, melynek falán emléktábla örökítette meg 
tá.t=da!mi munkájukat. 

Ezek a tények a mozgalom pozitív vonásai, melyek h=
nossá�át, létjogosultságát, erejét és a benne rejlő klaknázi)a-
tatlan lehetőségeket fejezik ki. 

A pozitív eredmények mellett - az ünnepi haqgulahn 
sem tekinthetünk el azoktól a negatív vonásoktól, mel:yek a 
mozgalomban jelentkeznek. Ezek ugyan.is gátolják a továol>
feilódését, fékezik előrehaladását. Erről is beszélni kell, ha 
reálisan, ószintén akarjuk a mozgalom helyzetét feltárni, to
vább fejlesztését elősegíteni. 

A szocialista brigádmozgalom fe}i6désében · ellentmondá
·sok alakultak ki. Ennek lényege: a mennyiség és miná8ég 
közötti ellentmondás. A számszerű fejlődéssel nem tartott lé
pést a tartalom fejl6dése, s ez a mozgalomban jelentkew hi• 
bá.k gyOOtere. 

A szocialista bri-gádmozgalmn tízéves évfordulója egybe
esik a Magyar Ta.nácsköztársa.ság 50. évfordulójával. 

Ez a kettá6 ünnep csak növeli a tanácskozások politikai SÚ· 
lyát, s.zerepét. 

Dr, BonJl Jstván 
Jelentős összeget használ-

tunk fel járművek beszerzé.. 
,------------------------------------------------------------------

sére is. 1968-ban 24 darab 
3000 lóerős hazai gyártású vil
Iamosmozdon,nyal, 37 darab 
2000 lóerős szovjet Diesel• 
mozdonnyal és 20 darab 750-
1000 lóerős Diesel-villamos, il
letve Diesel-hidraulikus moz• 
donnyal bővült vontató jár
műparkunk. Beszerzésre ke
rült még 210 négytengelyes 
�7Pmélvkocsi és valamivel 
több mint 2000 különféle tí
pusú teherkocsi. 

A vasúti hálózat korszerű� 
tá.<>én -és a járművek beszer
zésén túlmenően fontos fel· 
adatot jelentettek a ki!lönböző 
szakszolgálati ágak korszerű• 
:ntését szolgáló fejlesztések. 
Vállalati beruházásaink kere
tében különösen a javító- és 
kiszolgálóbázisolrnt, valamint 
a korszerű munkáltatást je
lentő gépesítést kívántuk - a 
lehetőségek határán belül -, 
fejleszteni. Jelentős összeget 
- 114 millió forintot - for· 
d!tottunk a. járműjavító szol· 
gálat fejlesztésére, a. kü.lönbö· 
ző szakszolgálati ágait korsze• 
rúrltéséTe 196 millió forint 
jutott. 

1968-ban - az elmúlt évek
hez Viszonyítva -, többet for
dítottunk a vasutas dolgozók 
élet- és munkakörülményének 
Javít&sát célzó szociális, mun
kavédelmi, egészségügyi beru
há?..ásokra és la lt.ásépítésekre. 

Kulcskérdés az 

állóeszköz-gazdálkodás 
1969-ben valamivel több, 

mint 5 milliárd forintot fordí
tunk a va.sútüzem fejlesztésé
re és ezzel lehetővé válik a. 
harmadik ötéves terv negye
dik évére el6irányzott célki· 
tűzések teljesítése. A keretból 

Szocialista brigadok között 

CSALÁDI KÖRBEN 

hat6 jelenséggé. Ez.ek után 
már jobban érthető, hogy 
miért fogadták a dolgozók 
ilyen lelkesedéssel a sza.k. 
szervezet és a vöröskere.zt 
e!kép:zelését, hogy az egri 
gyennekvá.t"Ó$ kis lakói szo• 
cialista brigádok családi kö
rében töltsék a karácsonyi 
ünnepeket. 

Elmúltak az ünnepek, ld· 
aludtak már a karácsonyfák 
színes gyertyái is, és ország
szerte megkezdődött a ter
melő munka. A békésen za
katoló gépek világában ezrek 
és ezrek nyúlnak ismét a 
szerszámok után, és kezelik 
megszokott mozdulatokkal a 
zúgó, átizzadt testű gépek 
acélkerekeit. 

Az egész évi munka fára
dalmait, az arcokra ült gon
dok pici ráncait láthatatlan 
kézzel simogatta el a családi 
körben eltöltött ünnepek meg
hitt békessége. Megnyugtató, 
kellemes érzés így, a családi 
boldogság és egyetértés, a 
gyermekeink szemében tük
röződő megelégedettség oro
mével a szívben újra a mun
kapadok és a különféle szol
gálati helyek „frontjára" állni. 

Emlékezetes karácsony 

A gyöngyösi MAV Kitér6-
gyártó üzem szocialista bri
gádjai között az ünnepek 
alatt még nagyobb volt az 
öröm, és még több anyai, 
atyai gyengédség fészkelt a 
szívekíben mint máskor. Ez a 
karácsony emlékezetes marad 
mindannyiuk számára ; ók 
tették minden eddiginél szeb
bé, nemesebbé els6sorba.n 
nem a maguk, hanem az egri 
gyermekváros 36 Tcis állami 
gondozottja örömére. Ok vol
tak azok, akik legalább há
rom napra, a karácsonyfák 
meggyújtott csillagszórói alatt 
feledtetni kívánták velük az 
anyai és apai szeretet hiá
nyát, 15k voltak azok, akik 
otthonuk melegét megosztva, 

helyet adtak nekiik saját 
gyermekeik körében, és igye
keztek a kis lelkekben is fel
gyújtani a valakihez való 
tartozás és a gyengéd gon
doskodás szerető lángját. 

A gépek mellett az üzem
ben róluk esik most a leg
több szó. December 23-án mi 
Is ott voltunk az üzem ét
termében, a kis vendégek 
tiszteletére rendezett fogadá
son. Megha.tó, kedves találko
zás volt. A tizennégy ót1odá.& 
és a. huszonkét iskoláskorú 
gyermek há!ás örömmel fo• 
gadta a kissé elérzékenyül: 
„pót-a.nyuk és tipuk" őszinte 
öleléseit. Amíg a kicsik a 
vendéglátókkal ismerkedtek, 
addig mi a szervezőkkel, a 
patronálóldkal beszélgettünk. 

Törődni masokkal 

E tiszteletre méltó kezde
ményezés indítékainak a,ere
sésében Ba.br6czki Miklósné -
az üzem „Mintaszervezet" 
címmel kitüntetett Vöröske
reszt-alapszervezet titkára 
- segített: 

- Nem e1n1edillálló jeln• 
ség a. mi kezdeményezésünk. 
Nincs benne semmi rendkí
t1üli, hiszen állami gondozot• 
ta.k patronálását már ország-
szerte solc szocialista brigád 
vállalta. Örvendetes, hogy a 
máso�kal való törődés, a. Tá
szorultak segítése termékeny 
tala.jra talál nálunk, és egyre 
inkább természetes maga
tartássá válik. Azt hiszem, a 
Vöröskereszt-alapszervezet egy 
üzemben - ha jól dolgozik -
különösen megfelel a korsze
rű közgondoLkozás és az ön-

zetlen köz&ség1 élet fskolá-
jának. Hogy csak egy dolgot 
említsek : üzemünkben már 
lassan évek óta természetes 
jelenségnek számít a nagy tö
megeket érintő véradónapak 
megrendezése. Itt Is élenjár• 
nak a szocialista brigádok, és 
minden unszolás, rábeszélés 
nélkül százával jelennek meg 
az orvosi rendelőben. 

A munkásszolidaritás régi 
l}agyományait az évtizedes 
összetartozás élménye ková
csolta ilyen egységes, ma már 
valóban természi!tesnek mond-

Az elmondottakhoz azt hi
szem, szüksé.,utelen bármit is 
hozzáfűzni. Az egyszeril ne
mes szándék és a tények ma
gu�ért beszéJnek. Dicséri 
mindez a tiszteletre méltó 
emberi magatartás példáját. 

Otthon már 
türelmetlenül várták 

K,akóczki lst11ánna.k négy 
gyermeke van otthon. Izmos 
karjában barátságosan J"(lO-

A foeadás mechiU pillanaq!, 

solygt,tt egy kislány. Bc,dza 
Julianna, aki a karácsonyi 
ünnepeltet a Krakoczki �
ládbari töltötte, akkor még 
nem tudta, milyel'I örömöCt 
várnak rá. 0 talán sohasem 
fogja. megtudni, m!l11e11 érzés 
liz, mikor , munkából ha.zu
téró édesapa ölébe kLJpja., éa 
:iókedvúe11 ma.gához öleli. 

- Hogyan fogadja· majd f' 
család? 

- Odaliaza. már tllrelmetle
nül i,árja. mindenki. külön&
sen a kisebbek. Az ünnepe:: 
alatt ő lesz majd a csalá,d 
kedveneé. Szép karácsonyunk 
lesz! 

Székely László a KoSS\.l'l.t 
brigád tagja. Két fia és �· 
kislánya van. Családja szin
tén várja már a kis vendé, 
get. Csak ennyit mondott: 

- Na.gl/Ofl örülü.n1c, azfoeiw.· 
látjuk a többiek közt. 

Valóbsln szívesen látat' 
vendége.¾: lettek. Í-Iárom napr,· 
a brigádok gyermekei. 1': · 
most, az ünnepek után szint' 
fájó emlék, hogy vissza kel 
lett adni őket. Befogad� 
megszerették a aialá<lok. 

Magyari lstván11é, az �
gyermekváros óvódarészlegf 
nek vezetője ezeket ITI.O'nclo� 
ta: 

- Nagyon hálástik ngvu:P.-· 
ezért a kezdeménye::ésér: 
Örömmel vettük tudomávz• 
IZzt ű, hogy ezek a g,.)ereTce, 
nem bµcsúztttk vég!egeser 
Sok esa!ád kérte, hogv 1.i.: 
a.lkalommal is engedéltJezz-1: 
egy-egy kt,swermek ltítogc- . 
tását, mert r.a.gyo,i, inegszere;;
ték. 1gy tehát & kispeso!a 
nem szakad meg. 

Valóban nem. A br!gáóti:.
gok felelős, öntudatos embe
rek. Os;;zetartozók, egységé
sek mindenben, kiknek kö� 
ségi érzését csak jcbban erő
síti egy-egy köz3s feladat. 
Megosztják a gondokat, és az 
örömöket, hiszen sorntál:, :" 
ók jóban, s rosszban. 

Kaszala Sándor 
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Tizenhat fokos hidegben 
a· vágányok között 

Fekete napok a vasút életében 
Nem a véletlens�g sorozata, hanem qz előírások 

megszegése okozta a súlyos baleseteket 
Éjs:takai látogatás a rákosrend�ói K!-'rítóban TRAGIKUS KOVETKEZ-

Mf:NYO, súlyos anyagi és 
emberi áldozatokat követelő 
balesetek sora áll az érde-k
lóclés homlokteréban immár 
hetek óta. Nem múlik el hét 
anélkül, hogy a hírközlő szer
vek baleseti krónikáibaill ne 
szerepelne elszomorító esemé
nyekrol, tömeges balesetekről 
szóló kö2llemény, az utóbbi 
Időben gyakran a vasúttal 
kapcsolatbam is. Az események 
Visszha!lllgja élénken foglalkoz
tatja és 8©g8Sztja a közvéle
ményt. 

ÍflldOko]ja. A vasútümm törté
netében számos rendikívüll 
esemény bizonyítja, hogy a 
gyors cselekvési készség hlá
nya, a l.anik:adó é� a fi
gyelem pillanatnyi lazulása, 
f5ként pecli.g a biztonságot 
szolgáló technológiai előírások, 
végrehajtási utasításodc meg
szegése előbb, utóbb katas;r;t.. 
rofához veret. 

mo:zrlonyámak vezetője 4ZOft
nal intézkedett, amikor azt 
észlelte, hogy t,ágán!/'Útja 11 
párcttlan számú t>Onatok he
lyes vágánya helyett a pára, 
számú vonatok helye• vá.gá
n11ára terelte. Aligha kell 
haingsú1yozin,i, hogy mit ered
ménye7Jhetett volm.a el.lenlkező 
értelmú magatartása. 

2jfél van. Ijesztő a csend, 
esak Jépé6eink koppannak a 
)tét vágány közötti keskeny 
nyomon. Végtelennek tűnő ko
csisor határolja az utat, me
Jyen haladW1k. A kocsik olda
lairól lecsüngő jégcsapok, a 
zúzmarával borított kapcsoló 
és alvázszerkezetek miatt azt 
hinné az ember, hogy nincs is 
talán erő, mely az így lefa
gyott kocsisort kimozdítja nyu
galmi helyzetéből. A sűrű köd
ben csak az ívlámpák fényé
ben látszik, hogy a villamos 
felsővezeték drótjai is fehérek, 
.,szőrösek", mint egy végtelen 
hernyó. A környék - újabban 
emelt - épületóriásai mély 
álmukat aluS1Szák. 

Kényszerszünet 

A máskor han-gos hangszó
rók is hallgatnak. Gurítási 
szünet van, de csalc amolyan 
kényszeTszünet, mert a gurító
dombról gördü/.6 üres kocsik 
megálltak keresztben a domb 
aJjában. Ha csa,k ezt az egyet
len jelenetet látná olyan va
laki, aki zord, hideg téli éj
szakát még nem töltöbt el a 
vasutasmunka sűrűjében, ren
dezőpályaudvaron, nagynak, 
nehéznek, máshoz alig hason
lithatónak találná ezt a mW1-
kát. Ugyanis a kocsik úgy á11-
t.ak meg, hogy mozdonnyal 
nem 1ehet rámenJni., to.Latni, te
hált nincs más megoldás, ne
kirugaszkodni 8-10 embernek 
és meif..olni a makacs kocsi
bt. 

Most is az történik! 
· Egyesek vasdoronggal nógat
}ák a fagyos kereket, mások 
vállukat a sarokvasakna,k fe
szítve fejtenek ki erőt a tél, a 
hideg okoma fékhatás ellen. 
Végre a testet, lelket ölő eről
ködésre mozdul a kocsiSOT. Az 
emberek, bizonytailanul tá
maszkodva a síkos talajon, tol
ják tovább a vágányhatáron 
belül a kocsikat. 

Az állomásirányító Fodor 
(;11örgy intéző és az éppen éj
j;ili ellenőrzést tartó Végh 
Gyula főintéző, ok:tat.ótlszttel 
állunk meg a híd clatt. A kel
lemetlen vendég, a köd, még 
taka.r mindent, csak itt-ott 
látsza.na1e az irányvágányokoT!. 
kocsik Környékükbel� . és kö
:r.öttük, mint pásztortüzek ,;tz 
éjszakában, virítanak a ki
lyuggatollt benzines hordók
ban rakott tüzek, körülöttük 
furcsa ámyirkként vörösre fa
gyott kezeiket melengetik a 
saruállítók, az éjszaka szünte
len virrasz;tói. 

Aztán megszóml a harang-
in,ó • • •  -

Ha.Jdu. Antal kocsimeste!', 
aki az emberhiány miatt egy
ben gurításvezetó is, munká
ra szólít: 

-· Figyelem/ Kezdódik a 
gurítás! - Majd néhány inte
lem után sorolja a vágányszá
mokat, ahová a kocsik gurul
na.!{. Takács III. István sarus 
28 esztendeje végzi ezt a m\l[l
kát. Nem panaszkodik. Meg
elégedettnek látszik. Szerény, 
csendes ember, de mivel már 
elmúlt 50 éves, felvetődik a 
kérdés: vajon tud-e Vi07Jázní 
önmagára? 

Kevés az ember 

lf.szrevételünket 67.Óvá is 
tesszük. Az állomáslrányító és 
az oktató tiszt késze.l{ vobtak a 
válais6zal: 

- Nincs ember! Napontn 10 
-15 saruállít6 és kocsirende-
ző híányzile. Sajnos, néha
néha. három, sót néov vágányt 
is sctruzik egy-ew ember. Csak 
ew példát említek - mondja 
Fodor György. - Magyar Ist
ván, aki derék fiatalember, 
már évek óta öt vágányt saru
zik. Pedig az elsótól az ötödik 
vág-ányig van mit ugrálnia sze
génynek, ha nem akarja ösz
szetöretni egyik vagy másl,k 
kocsit. 

'l'óth Sándor intéző, külsős 
forgalmi szolgá,la.ttevő. harsány 
hangja hallatszik: 

- Tegyetele tolót a 13-ra! 
Meg sem tud mozdulni az 
1180-a.,;/ 

- Nem csoda, hiszen 1900 
tonnás a terhelése teszi 
hozzá az állomásirányftó - és 
máris Intézkedik, hogy az 
egyik tartalékmozdony álljon 
rá a vooat végére. 

Közben lassan száll fe!I. a 
köd, de még nem látszanak a 
gurítódomb oldalában a 415 
és .417-es váltók. Egy ember 
kézilámpát emelget magasra 
mellettünk, ha elhaladtak a 
kocsik. 

- A köd miatt, amel11 ma 
este -r,eszedelmesebb 1'0lt, mint 
a 16 fokos hideg, csak 6 fo
gást gurítottunk le eddig. Az 
ct szerencse, hegy máshol is 
tél 1'an és hideg, máshol is 

szörögnek a kerekek és fület 
bántóan, élesen csikorognak a 
kocsik, a kapcsolt.szerkezetek, 
ahogy a nehéz szerelvény ka
nyarogva kihalad az állomás
ból A gőzös, amely tolja a 
hosszú kocsisort, gózfelhőbe 
burkoltan, a szerkocsi oldal.ám 
lecsüngő jégcsapokkal díszít
ve erőlködik. 

Felsétá:lunk a gurítódombra. 
A gurításvezetót jegy:zékek kö
zött találjuk. Válogat közöt
tük, hogy melyik lesz jobb, al
kalmasabb feldolgozásra. A 
fogason csüngő zubbonyát négy 
,,Kiváló dolgozó" jelvény dí
szíti. Hajdu kiváló vasutas. 

Még egyszer szóba kerül a 
személyzetluány. Kevés ember 
tudja csak megszoh-n.l ezt a 
légkört. Erre valahogyan szil
letni kell. A dombról leguruló, 
rohanó kocsikka,l nem tud 
minden.ki szembenézni. So
kan félnek a saruk éles hctng
já.tól, a csikorgó kocsiktól. 
Mások meg ct szo!gálatot, a 
hideget, szelet, esót, meg azt 
nem bírják, hogy 13 órán ke
resztül csak ctz isten sz,abad 
ege legyen felettük. Ezért so
kan jönnek, és sokan mennek 
az állomásra és az átlomásból. 

A gép lesz a győztes 

Közben az áfilomás másik 
végéről jelentik, hogy az 
5688-as lökösházi vonat, meg 
egy záhonyi „K" szerelvény el
készült, de azt is hozzáteszik, 
hogy tol.ógépról gondcl6kod.jon 
a gurító. 

Mi is kilépünk a melegből. 
A gép még küszködik a kocsi
sorral, s az alattomos ellen
séggel. a hideggel. úgy látszi•k, 
a gép le-,z a győztes, mert a 
kocsisor, ha lassan is, de mo
zog célja felé, kúszik fel az 
emeLkedón a gurítóra. 

Kékesszürke az ég. Néhám.y 
csillag remeg a vé.,."i:.elenben. 
Váltók fényei pislog:p..ak. :eres 
füttyszó halaatszik: az állo
más túlsó végén mozdul egy 
s:rerelvény. Hideg é;szaka van, 
de ct 1'asutasok a csontig ható 
hideggel dctcol1'a ía helytállnak 
Rákos1-endezón. 

Gergely József 

Részvétt.el és ag,g,odalomma[ 
kísérik figyelemmel ereket a 
tragédiákat és mindenkiben 
jogiga.J vetődik fel a kérdés: 
mié-rt vctn ez 4lt1? 

· 

Tudjuk, hogy az események 
okainak legalaposabb fel!edé
se, de a mulasztók legszigo
rúbb felelősségre vonása sem 
teheti meg nem történtté a 
mérhetetlen fájdalmat és a 
jóvát-ehet.etlen károkat. mégis 
mi ma,gu,nk is nagyon fontos
nak tartjuk, hogy a ma és a 
holn,ap biztonsá:gosal>b mun
kája érdek.ében ezek megtör
ténjenek. Nag',Jon eg11etértiink 
a megjelent újságcikkekben 
t.apasztalható türelmetlenség
gel, melyet a megelőzés foko
zása, fiwelmes és fegyelme
zett munka érdekében hang
súlyoznak. Valóban nem te

kintjük -r,életl.enek sorozatá
nak a nagytétény-diósdi, a 
mendei, a kumzentmártoni 
bctlesetelcet, de a többit sem. 

A V AS()T VESZl:LYE8 
OZEM. Éppen ezért nem lehet 
eleget hangsúlyozn.i: az utasí
tás törvényt Szemed a pályán 
legyen! Első a biztonság! Va
jon megtettiirrllk-e minden :ún
tézkedélt? Egyáltalán nem vé
letlen,ül születtek ezek a ve
:ziémyszó jellegű, közismert pa
rancsok, mint ahogy az sem 
véletlen, hogy m$Zegésük 
l�bb esetben nem já-r ikö
ve1lk"'2l!Tlény nélkül. Fontossá
gukat a vasútÜ2lem vitelének 
s� oonyolultsága, a 
nagyfokú éber . S2l0<1gálat., ·az 
azonn:a.li helyzetfelli,smerés és 
a le!§megfelelóbb imézkedtls 
alkal.mazásáina sz;íilmé,gess,ége 

A mind korszerűbb bizron
ságtechn.ikai eszkörok, beren
deziések, jel.zlÖk mellett még 
nagyon. sokáig a vasutas dol
gozó ctloarcttától fü.ggó csele1e
ménye1e befolyásolják, irá
nyítják az üzem menetét. 
Helyzetfe!Jismerésen alapuló 
inté2lkedés végrehajtás&-3 
napjaiooban még szililte kizá
rólag csaJc az ember képes. A 
jelzöberendeZJések által adott 
par-a,ncs Nagytétén11--Diósd 
esetében például sebessé,g
csökkantést követelJt vou1a. 
Minden vasutasook tudrua 
kell, hogy a sebesség elsóror
ban a pályavis7J:Jfllyok függ
vénye. Elninél!ogva maradékta
lanul a-lkaJanazkodni !kell az 
ezen a.lapuló eiőí:rásdkhoz. 
Egysz.ier s mindenlknrra figyel
mwtetésül kell sziolgálru min
denki számára a három vas
utas dolgozó halála mellett 
IT'..iln.dan.r1.aik. ami ott történt. 

A .JELZOBrutENDEZ&sEN, 
váltójelzókön adott parnJilCS 
Mendén is emberi cselekvést 
követelt voLna. De mert ez el
rnam.d<t:, be-következett a sú
lyos tragédia: két va.suM-S 
mellett 41 utas életét 1'esztet
te, további 66 uta.& megsérült 
és többmillió., a11-i,oa.gl lcár ke
letkezett. A jel.zőberen,deziés 
által ikövetelt cselekvés időbe
na elJÍnulasztása eredményezte 
a kunsrentmá.rtond összeütlkö
zést is. A mulasztáscxk roroza
tám.ak itt is - egyéb ká,r mel
lett - egy V'aSuibas do,lgpzó 
esett áldooatul. 

Hogy mennyire '\'a'll. mód és 
lehetósé.g időben, tett helyes 
i.ntézkedéssel immár belátható 
követke2ll1lények elhárítására, 
arra fényes bi=nyíték az 1968. 
okltóber 28-án közlekedtetett 
401/a szánni Borsod-<!ZJ)1"eUZ• 
Mk Hatva,n állomásttl tör11ánt 
rendkívüli megáll;ítása. A 57.a
bfilyo,san menesztett expre,&$1 

llletékes balesetvimgáló 
s:rervek meg:á.llapítása szerint 
a rendkív-üli eseményekibeo 
érintett vasutas dolgozók ki
vétel nélkül és teljes mérték
ben tisztában voltak a forgal
mi utasítások előírásaival, jól 
ismerlék a l�lön,l>örohb 
szabályokat és valamen.nyi 
feltételnek megfeleltek. Mun
ka; közben azonban mégsem azt 
tették, ami kötelességükböl 
fakadt és tólü1e elvárható volt. 
Mint az igaz,,,"<ltóságok ba,ese
ti értesítódból Is kiderül, az 
utóbbi időben szimlte általános
sá vált egy sor helytelen gya
korlat alkalma7..ása, rosszul 
értelmezett elgondolások ho
nosodtak meg és igen gya.ko
ri, hogy az elóirások ew ré
szét nem hajtják végre. Gyct
korí e 1'áltó- és 1'ágányellen
órzés elmulasztása, a figye
lési kötelezettség megszegése, 
jelzómeghaladás, e lezár<Ui 
táblázat egueztetéséne1, el
mulasztása, stb. Egyet kell 
értenünk a legteljesebb 
szigor alkalmazását sür-
gető követelésekkel. Fel-
tétlen minden érdekelt ve
zetónek - a mozigalmi szel"'
veket is ide értve - fel kell 
figyelnie a munka- és szolgá
lati, illetve biztonságtechnáika.i 
fegyelem lazulására. 

MINDEN ESZKÖZT fel kell 
hasznfilnd amiak megelőzésére, 
hogy a jelenleg kialalkult 
helyzet állaindósulicm, illetve 
tovább ross=bbodj&:. E te
vékenység során bizton szá• 
míthatunik a kollektíva erejé
re és a becsületes vasutas 
dolgozók hivatásszeretetére. 
Szolgáljon figyelmeztetésül 
mindenki számára Naqytétént1 
-Diósd, Mende �s Kunszent
máTÚn"-

� • 

0

' Berta lshán 
a Munkavédelmi Felügyelőség 

vezetője 

nehezen megy a munka, és .----------------------------------------------------
ezért nem jönnek a 1'0natok -
jegyzi meg Fodor György, mi
közben fázós füleit dörzsöli. 

- A 3380-as a D 6-r6l kijár! 
-· adja a parancsot Hajdu An-
tal és hozzáteszi, hogy az 
,.alsó vége" tett rá tolót. Való
ba..'"1., néhány pillanat múlva 
erőlködik is a vonat, hogy az 
1700 1xmnás terhével eljusson 
Vizctfogóm.. Keservesen nyö-

„Söntés" az öltözőszekrényben BAL E S E T I  K RÓ N I KA 
December 27-ét & debreceni 

iármújavítóban javításos sze
mélykocsi kézi erővel végzett 
mozgatása közben a kocsi
szekrény és a javítócsarnok 
kijárati kapuzatána,k kerete 
közé szorult Bihari Bé!4 5G 
éves fóművezetó, aki a baleset-

járó üzemi baleset.et szenve-,; 
dett Csányi II. GyörOII kocsi• 
rendező. A balesetet az okoz
ta, hogy nevezett váltó fölött 
- tiltott helyen! - megkísé
relt összeakasztás közben meg� 
botlott és az ütközők közé ke
rült. 

G,·akran kérték: 
a panaszkönyvet ... 

Budctpest-Fc-rencvánn ál
lomáson az llletékmek felfi
gyeltek arra, hogy az egyik 
túrban dolgozók sokkal több 
tárgyi balesetet okoznak, mint 
a k-i.>ic':. Az ok keres · :;e köz
ben a vasút.őrség parancsnoká
nak segítségével megállapítot
ták, hogy valaki ita.lmérésrel 
fogfa1kozik. A nyomok Sif 
Istvánné váltót!sztítóhoz ve
zettek. Az öitözószekrén:,ében 
megtalálták a „söntés" teljes 
berendezését, 18 darab más/él 
literes pálinkásüveget, pohara
kat és egy pontosan vezetett 
könyvelést. A könyvel.és sze
rint 

nél elszenvedett belső sérülései * 
kö-r,ctkeztében életét vesztette. J"anuár 6-án Miskolc-Tisza.i A balesetet elsősorban az 
okozta, hogy nevezett irányítás pályaudvaron. a 9527 számú vo-

Mzila.g ltészü'.lt pálinka - me
lyet Sifné is árult - fogyasz
tása esetén. A vasút veszélyes 
üzem. A szolgálatot ellátni 
csak teljesen józan állapotban 
lehet. A kocsik közé való, 
egyébként is veszélyes beha
tolás italos áUapotban foko
zottabban veszélyeué 1'álik, és 
egy r�z mozdulat következ
tében máris kész a súlyos bal.
eset. helyett a munkában tevőlege- nat tolatás közben elütötte 

Kuru Vilmos és- Kalapos And• 
Sif Istviitrmét a vasút kötelé- sen részt vett, miközben elmu- rás pályamunkást. Kuru Vil

kébői elbocsátották. A közel 
lasztotta a saját bizt.onságáról mos az elütésnél elszenvedett Három éve működnek sze

mélyszállitási társadalmi el
lenőrök Hatvan állomáson. 
l{ovács István főintéző, cso
portvezető irányításával min
dent megtette){ azért, hogy elő
segítsék az utazás kultúráit 
körülményeinek biztosítását. 

A múlt év folyamán mint
egy 150 jelentést adtak be a 
személyszállításban tapasz
talt problémákról, különösen 
a kocsik tisztaságával. műsza
ki állapotával kapcsolatban. A 
második félévben különösen 

sok panasz volt a l\!deg, kel
lően elő nem készített szerel
vények miatt. Az utasok ezért 
a jegyvizsgálóktól gyakran 
kérték a panaszkönyvet . . .  

A hatvani személyszállítási 
ellenőrök bíznak abban, hogy 
az idén kevesebb problémával 
kell határozniuk, a szerelvé
nyek jobban megfelel11ek a 
kultúrúlt utazás követelmé
nyeinelc. 

Sziies Ferene 
Hatvan 

SUné rövid Idő alatt közel 
2000 féldecit árusított ki 

dolgozótársalnak. 

való gondoskodást. 
40 OOO forintot forgalmazó „üz- sérülései következtében életét 
letasszony" várja büntetését. * vesztette. Könnyebb sérülést 

szenvedett Kalapos András melyet adócsalás, üzérkedés December 31-én Kisku.nfél- pályamunkás is. A váltók je• 
miatt mond majd ki felette a ewháza állomás XII. számú gelése közben bekövetkezett 
bíróság. vágányán végzett tolatásnál a balesetet a szabálytalan mó• 

A könyvelés átvizsgá1ása so- kocsilt összeakasztása közben don kitoló szerelvény hi.ánycs 
rán megál1apították, hogy a Lantos Géza mellkas zúzódásos sérülésekkel irányítása mellett a munkás• 
ba!esetek és az italfogyasztás ,---------------------------• csapat fedezésének szervezet• 
-közötti kapcsolat keresése jo- lenség-e idézte eló. 
p �  * 

ra!ban

k
������nev�:�= 

Felkészülten fogadták a telet Január 8-án 4 óra 03 perckor 

d b 
• • '  -• ' 'b Homok és Kunszentmárton ál-

di Andrá.T kocsirendezó, Fe- 3 8 recem J3íffiUJ3Vltó 30 lomások között Kunszentmár-
jes István kocsirendező, Kt:t- ton elágazás- ,.Megáll;" állású 

Kellemetlen 
Selejtes papírpohrmrka tona Vince váltóőr, Var;ú Gá- A jubileumi versenv szeroes kat. A hótakarítási szerszá- fedezőjelzőjének meghaladá-

Az Utasellátó tehérkabátos bor felhúzó, Bar114 István tola- részel;ént foglallrnztak a téli mok biztosítva vannak. sa miatt a 7720 számú személy-

menlepete" S mozgóárus.a feketekávét tölt tásvez8tó, Fehérlk Ferenc vál- f.ukészülésseZ a debreceni ;ár- Az üzemben még közel há- vonat mintegy 50 kilométerei; 
�8 egy kis papírpohárkába. Ahogy tókezelő, Okos Gyula kocsiren- mújavitóban. Különösen romszázan a szabadban do!- sebességgel összeütközött a 

én k 11 ti tölti, ct pohárka o,!ján csöpög- de7.ó, az állomási balesetvizs- nagy gondot fordítottak a mű- goznak. Részükre gondoskod- 7249 számú kb. 20 kilométeres 
Január 7- -e erne en .,�,a,tok j�--""·önyveiben ts helyek tetőzetének kiJ·avításá- tak a védóruhá1,ról. Nem-0

-•• sebességgel Lakitelek felé köz-
meglepetés érte azokat az uta� ni kezd a fekete fol114dék. A2 .,..� �&.r=n """"" 
sokat. a.kik a 6616_08 személy- utasnak, a kávé ·rendelőjének gy;i,kran szerepelnek a balese- ra, az ajtóit, ablakok rend- a szabadban dolgozók kapnak lekedő személyvonattal. Az 

vonattal 21 óra.":or érkezte!;: ezúttal szerencséje volt - t'et okozó, vagy az azért hibás behozására, a munkahelyek forró csipkeszörp teát, hanem összeütközés következtében a 

Buuapestról Murony állomás- nem az ő kezében kezdett csö- személyek felsorolása között. megfelelő világítására és fú- azok a munkások !s, akik a 7720 számú vonat gőzmozdo-

ra, hogy onnan Békésre fo�y- pögni a papír-pohárka! Nem lehet elégszer hangsú- tésére. Idejében gondoskod- hidegebb csarnokokban tevé- nya belefúródott a 7249 számú 

""�k • t· kat H. 'b  •árttak Bosszankodilt a mozgóárus, tak a fűtőanyagok beszerzé- kenykednek. Ez Idáig több vonat előfogat motor kocsijába. l:a"5ö u Ju . ,a a \ . , lyozni az alkohol szervezetre ..t.ro'l ,_ három heti kész1.e•,- · d 1 Ké nem inai,!t a 8128b számú vo- és négy poharat kipróbál, míg- gyakorolt hatását és következ- =tel v/:.1.-.1, a fút.ési" i·d.sny 
nunt 700 o gozó részesült t motorkocsi és egy motor-

nai. Csak hosszas várakozás ne:n az ötödik végre elfogad- ="" • =• ilyen juttatásban. mellékkocsi kisiklott. Lendvctl 
után tudták meg. hogy fel- hatónak, vízhatlannak bizo- ményeit. Már megkezdélét. A műhelycsarnokok 20 szá- Károly 54 éves motcrvezetp 

sőbb re,1eleletre b2Szüntették nyul. egy pohárka pú.!lnka is Előrelátó gondoskodás tör- zalékában gőzfűtés szolgál- életét vesztette. Egyéb sze-

ezt a csatlakozást. Történt pedig ez a ,,hangu- megzavarja a szer,ezet tént a közlekedési uta){ taka- tatja a me!eget, a t.öbbi mun- mélysérülés nem történt. A 

t}gyanezen az estén a Bé- latos" kis · jelenet az · 1008-as egyensúlyát, felszabadul- rításáról. Nawobb havazás kahelyet 130 darab nagymé- balesetet az okozta, hogy a 
késről M.uronyba, majd onnan számú gyorsvonaton. Nem hin- nak a gátlások esetén ct környéken zakó dol- retű öntöttvaskályha és t.öbb 7720 számú vonat személyzete 
Budapestre utazni szándéko• ném, hogy az �lyes;mr h�nál ás az emberek ilyen-kor meg- gozó1eból szervezett brigádok kisebb kályha fűti. !gy a fo- az elágctzás e/.őtti jelzó „Meg-
z'?lrnt is, cs
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� gondolatlanná, felelőtlen.né lcorábban jönne/e munkába. lyamatoo, eredményes mun- állj!" állását figyelmen kívül 

hiába var ""' a e<: o . . - " ál k "át 
, 
kal és á h a tak 

•
1 lt k 

·
t á

k kának a nehezebb téli körül- hagyta. Mulasztás terheli Kun-
d v á Ezt i�r�•nt !� sa legjobb tudomásom sze•·i'lt 

I 
v na saJ magu.< m - ogy az u ro e a an 5 mények között sincsen aka- szentmárton állornM forgalmi 

� 
u 
.. �te��- Milrt? l nem vendéglátóinar! profil. sokkal szemben is. Még rooz- j a havat, (el törjék a jeget és dálya. szo!gálattevőjét is helytelen eszu 

B. Gy. .Molnár Arpá4 szabb a helyzet az úgynevezett homokkal szórják fel az uta- Veloslnovszkl János forgalomszabályozás miatt. 
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Új rendszerű villamos f űtőkocsi 
A dleselesít:ési prograrrtnak 

megfelelően a Ganz-MA VAG 
20 da.1"1Lb új rem!szeri! vmamos 
jií.tőkocsit készít a. MAV meg
rendelésére. A múlt évben a 
két prototípuson kívül 8 dara
bot ,adtak á� rendeltetésl-nek. 
E?. évben toYfibbi 10 darab fú
•tükoe&!t k.ap a l.\U V. 

A villamoo fútókocsik szek
r�nytlciltépzése a Bah jelű sze-

- mélykocsik elemeinek felhasz
nálásával készüL Engedélye
zett sebességük 120 kmíóra. 
Egy jűtőkocsi mínusz 15 jo1: 
mellett 12 négytengelyes sze
mélykocsi fűtését biztosítja, de 
a.U:alm.as vonat.szerelvények 
e!őjiitésére is. A fűtéshez 
szükséges 1500 voltos 1 
fáziG.ú energiát egy 600 
lóe-rós Diesel �motorral -,-

M.U:VAR VASUTAS 

Angyalföldi 
eredmények 

A jubileumi ve:rseny során. 
a Kiváló főnökség kitünteté
sért versenyezve a negyedL� 

, negyedévben 4,6' millió fori,,t 
' értékű beruházási munJcit vé• 
' geztek az a.-;gy:tlföldi pálya-
fenntar",.;\si főnökség dolgozói. 

Vonalhálózntuk felújítás jel
legű javítására 3,8 millió fo
rintot fordítottak. A galga
ll!ácsa-vácrátóti VOIIlalon e,gy 
átereszt építettek. A tépí tették 
őrszentmiklós állomás felv�..e
li épületét, Piliscsabán befe

d jézték az iroda és a szolgálati 
; la!cás építését. E.szte:-é;om ru
!omáson kerékpártárolót, Do
rogon vasbeton-kerítést építet
telc. 

Munkáikhoz a főnökség, 
Csányi László, aranyplakettal 
kitüntetett mér-nők-technikus 
szocialista brigádjának t.,;gjal 
ké.szitették a terveket. 

Chemez Dénes 

:s 

A vnát 1968. évi szállítási tolfesítmén-,e: 

412,S millió utas és 113,8 1D11lió tonoo ám 
(Fo!-;.1ttr:tá.s az 1. o1.do1.T6l) 

tá.o;ban érdekelt szolgálati ágak 
és helyek vezetőinek és dolgo
zóinak megfelelő aktivizálása, 
a helyi kezdeményezések adta 
lehetőségek hatékonyabb hasz
nosítás;,:. E tekintetben 1989-
ben feltétlenül előbbre kell 
lépni. 

1963-ra 118 m-illi6 úm."la ám 
s:zállftása vólt előirányozva. 
Az előzetes adatok szerint 

a, 1\IAV 113,8 tnimó ton
na irui száfütott. A fnva
rmrt:úól.: ii: Ó!lyeit az � 
nagy részében igy is ké
sedelem n-'l!kiil sikerult 

kiclégíten:i. 
A 1ehetá'Jégek jobb kihaszná• 
lfulivcl novembeo.-ben és de
cember első felében n�obb 
teljesítményeket is elérhet
twú volna. 

Az �füís á� ·_á
volság;a 158,4 kilaruéte..:rol 
1V9 7 kilométer-re :n-Ov-e.�,:,ede(�. 
Az ' expo."ifoTga1olm a bú:cisl-'..:iz 
y;_<;ZC>nyii.-va 3, a ttamó til01-ga-
lon1 1,4 sz.:iza.lék:,:al ���.:1 ·• 

Az irnpo,rti'.orgalc.tn 6 sd.:z.a • 
lékkal nőtt. Az imi:;zá!?itá.s 
bevétele megkii!:e!ítette a ta• 
vezett szi:ntet. 1níg a J..;5!tsége1\' 
valamivel a. terve:ett itfo:U 
maradook. 

A teh&\·o.1.atoi<: utaz..si se
bessége &2: 1967. é-'1 16.l'.'J 
k,m/órá.róJ 17,3 k1n.'6r'ill'.a r.ö
vekedett. A tehc'1·c'llt!to:� re1• 
helése 91'4 tonr,.á,roi 101E, e, 
teherkocs-H; sta.,tk'LI.:, te-rhelése 
19,1 ton1ui,ról 19,5 tW1.'lllÍ"i'C. 
einelkedett. A több mir..� � 
százalé..lms javulásra kccive
zóe.>i hatott az év elején. be
vezetett új áru<líj=bfu;. -'1 
vanatközlekedé.si tsr-v 85,81 

merev kapcsolattal - ös.z
sreépített szinkrongenerátor
ral állítják elő. Önműködö be
re-r..dezések biztosítják, hogy a 
hajtómotor azonnal leáll és ki
kapcsolódik, ha az üzemi kö
vetelményektől eltérő állapo
tok lépnek fel. 

---------------------------, 
száza1ékról 86,CS �alé'.!xa 
j.avült, ugyanai::koc 

A fútés ki- és bekapcsolásá
ra a villamos mozdonyoknál. is 
alkalmazott pneumatikus mű
ködtetésű fúkontaktor szolgál. 

A kocsi Tcfalalcításánál a gyár 
nagy gond-Ot fordított a, hang
szigetelés-re, a zajártalom csök
kentésére. A Diesel-motortér 
ás a vezérlőfülke között dupla 
falat é5 kettőzött ajtókat léte
sítettek. A vezérlőfülke -k&ny
nyen áttekinthető m(íszerfalán 
helyezték el a Diesel-motor és 
generátor ellenőrző műszereit, 
továbbá a működést befolyá
soló kapcsolóberendezéGeket. 

A kocsi fűtése a Diesel-mo
tor hút6vizével történik. A tel
j-es fűtési és hűtési csőrend
szer melegen tartható, a Die
sel-motor leállítása után egy 
autom�tikus, olajtüzelésű me
legvízkazán segítségével. A �o
csi kezelője és a mozdonyon 
szolgálatot teljesítő személyzet 
kőzött telefonooszeköttetés se
gítségével történik az érteke
zés. 

Békés Ferenc. a Ganz-MAV AG üzembehelyező technikusa és 
Varga ·Károly, a 7. SZ&kosztály műszaki átvevője a fűto7tocsi 

segédüzemi berendezéseit ellenőrzik 

(MTI Foto Kovács Sándor felvételeL) 

Magyar falálmányf, 

új kocsisiáínláló berende.zést próbáltak- ki- Gödöllőn 
November elején műszerész 

brigád érkezett Gödöllő áll� 
másra. Munkájuk kábelfekte
tés, fémszekrények elhelyezé
se, valamint belső berendezé
sek $Zerelése.' 

Egy magyar találmány kí
sérletezésének sorozata kezdő
dött el a feltaláló irányításá
val A találmány célja a vas
úti járművek, mozgó egyedek 
szám szerinti azonosítása. 
Mandzsu József, a FOK-GYEN 
Elektronikus és Finomrnecha-

nikai Ktsz mérnöke, aki Csá
szár Ernővel, a 9. szakosztály 
osztályvezetőjével együtt al
kotta meg a találmányt, el
mondotta, hogy a berend�zés 
működése kielégítő és megfe
lel az UIC által eióírt követel
rrumyeknek. Esőben hóban., 
ködben az időiáTástól függet
lenül ilzemel, akár 160 km/óra 
sebesség mellett is. 

A berendezés egyértelműen 
olvassa le a kocsi számát a 
vágányon elfoglalt helyzetétől 

és mozgási irányától teljesen 
függetlenül. A vágányon átha
ladó szerelvény jelenlétét ér
zékelve automatikusan üze
mel, rögzíti a szerelvény átha
ladásának helyét, a pontos . 
naptári napot és utána min
den vasúti kocsiszámot egy
más alá, áttekinthetően, lap
rafró távgépíró segítségével 
vizuálisan tárol. 

A berendezés egyszerűségé
nél és a vasútüzem megfelelő 
felépítésénél fogva alkalmas 
az említett feladatok elvégzé
sére. Az sem mellékes, hogy 

--------------------------, a, rilágpiacon található ilyen, 

Sokféle iskolát végeztünk. 
követelmény, ha
nem jóLesó elis
meros. A munka 
részéról 6./.dozat és 
azoT, részéről is, 
akik segítették. a 
nagy feuu!a.tok 
teljesítésében. 

vagy hasonló berendezéseknél 
40 százalékkal olcsóbb. 

A MAV segítséget nyújt a 
FOK-GYEN Ktsz-nek és a kí
sérleteket irányító feltalálók
nak a találmány megvalósítá
sában, a kísérletek feltételei
nek biztosításával. 11:ppen ezért 
megvan a lehetősége, hogy a 
találmány a hazai vasúti kí
sérletek után a nemzetközi 
zsúri elé kerüljön. 

Csiba József 

Műszaki klub változatos programmal 
Kétéves fennállástlt ünne

pelte a napokban a; C:un.ulceszi 
jáTm;'íjavitó műszakt klubja. 
Az üzem József Attila Múve
ló<lési Házának erre az alka
lomra í:z:lésesen berendezett 
nagytermében foglaltak helyet 
a meghívottak, a klub tagjai. 
Részt vett a közgyűlése,'l 
Bakó Károly üzemigazgató, 
Zsigri Lajos a pártbiwttság és 
Révay Sá11dor a szak.szervezeti 
bizottság titkára. 

A végzett munkáról, ered
ményekről Kardos Ttbor mér
nök. az üzem szeTkesztési osz
tályának vezetője, a műsz.aki 
klub eL"löke számolt be a részt
vevőknek. Bevezetőben meg
emlékezett e szervezet meg
alakulásáról, annak szükséges
ségéről, majd hangsúlyozta, 
hogy a növekvő feladatok 
végre)Uljtásának el6feltétele ii. 
m-úsza,Tti szín-vonal emelése. A 
szervezettebb munka szélesebb 
látókört, nagyobb szakmai és 
általá.·10.s műszaki felkészült
séget kívím az üzem műszaki 
kollektívájától - mondoita. 

Ennek biztosítása és klelé
gítésé éroekében alakult meg a 
ma már 198 taggat működő 
klub, melynek fő célja a mű
veltség fejlesztésével párhuza
mosan a műszaki dolgozói, 
mozgósítása az üzem fokozott 
igényű feladatainak megoldá
sára. 

A klub vált<Y"...atos program
mal rendeikezik. Az elmúlt w

ben például Ergonómia szerepe 
a termelékenység kialakításá
ban és Minőség kérdése az új 

kccsig-.rdrlás és javítás 'Dl
azon11lotába.n címmel hallgi?t
tak előadást. De érdekes volt 
- a 7. és 10. szakc,sztály veze
tőinek. rés?,v-étele rukalmával -
Tölgyesi Lcjos szako.;ztály,e
zetónek a Vasúti távlati kocsi
re11de!ési és műszaki fejlesztési 
ko11.ce-pc-iól: című előadása. 
Színessé tette a progr-amot 
Láncos Péter mé>rnölmek az 
NSZK-mm és Franciaország
ban tett tanulmányútjiinak 
műsza.lti tapaszta12.tairól és úti 
&'nén}·eiról szóló beszámolója. 

Eredmfflyes tevékenységet 
folytat a .szervezet a tagok 
műszaki tapas:.talatcsere lehe
tőségének megteremtését ille
tren is. Lltogatást tettek a 
gyón Magyar Vagongyár'ban. 
A klub két tagja részt vett és 
_tájékoztatást adott az Energia
gazdálkodási Tudományos 
Egyesület ajkai erőművében 
tett tanulmányútjáról. Jelentős 
programpontja volt a klubnak 
az üzem 1968. évi Múszakl In
tézkedési Ten·l,nek hozzáértő 
n;eg!árgyalása is. 

A dunakeszi jánnűjavító 
műszaki ·klubjának k€!téves 
működéséből, prograu1jában 
szerepló télrulltból, s tevékeny
sége során szerzett jelentős ta
pasztalatokból azt a véleményt 
lehet megalkCltni, hogy létre
hozása hasznos volt. A klub 
jól szolgálja a múszaki és álta
lános m-ilveltsél} növelését, s 
eTedményesen segíti az üzem 
gazdasági felada.tainak meg
oldását. 

Sz6nyi Lajos 

Zámenhof-emlékünnepség a debreceni 
járműjavító művelődési otthonában 

Az eszperantó nyelv :megal
kötójának, dr. Zámenhof La
josnak 109. szüfo•tésnapjá.ról 
ünnepélyesen emlékeztelk a 
debrecen,i járműjavító műve
lődési otthonában a vasutas 
eszperantisták. Tóth Ambnu, 
a jármújavító esz;perantó kö
rének vezetője, ünnepi beszé.. 
dében méltatta az eszperan,tó 
nyelv jelenitóségét. Többek kö
zött el:mondotta, hogy az üze
mi eszperantó kömek már 80 

tagja vari. kooötitUit a teljes 
n&pitá<n,: csoport.. a:k:ik: most 
trun-u!jáik az �'lltó ·nyel
vm. A megemléke-ziés alnmlmá
vaJ. llliáil.l.ítást is nyitottalk, 
amely bemutatja a kör életét, 
ga2)dag és haladó kapcrolatait 
a nagyvilág)gal, megisanei"'ue-ti 
az éroeklódóket az eszperantó 
� gazdeg irooalmával. 

v. J, 

a t�ltervonaCok menet-
rends<Lení t.ő'Z'l.e.kedése a. 
ba.zts 'U,93 s-ciza.lék.óról 
'72,tl S'zá2aléf.r.i, esett �-

-· 

Nem lde!égító az fuenür-.:iliyi-
t-0tt v01,alakon a tery;:earű 
közlekedésre jeliemaéi nmra
tók alakulása setr'-

A nemzet,kfü.i lr=i..=&.1-
lrodásra vc.natikozó adatok 
elemzése aiap]Ú.'1 .megállai;,ft
ható, hogy az ide.'!;en lc=lm1-
pok rnennyJsége a MAV háló
zatán év"l'S szL"lten, globálisan 
mintegy 10 százale;-..kal, fajla• 
gosa,n 6 �lé.."lclm,l emel� 
<lett. A MAV k<JC'lina,p<h\'. 
mennywáge külföldön fi 57.éza
lé.'Lck.al nőtt., fajlag,osmi Vi=� 
0,7 százalékkal csöli:!kent. H11, 
oht6berbe11 és no,,--e-mberbe-'.i, 
a, killföld&n letló, át14ga3p.u 
napi 9 ez- MAV-teherlwestt 
2-3 ezen-el sikeriUt ()o/;fflle 
csökken.tewi, ez .lényegese11 
M/7t/Ooo és jöpedelmez6bb 
belföldi teljesítményt ret.t !!Ol• 
n,a tehetővé. 

A 100 elegytonna.1<.iiométei: 
teljesfünény vontatási nemen• 
kénti :me,go&z�a 1968-be:n ti,. 
vábl> javult a lrorsze.-ű vmió• 
esz.1.;:özö!,: ja:i,;;íQl. Az év vég.ér� 

a villa.m(rs. és Diesd
vontatás részanínya 61 

számékra növekedett. 
A múlt évi eredrnén�k ala

kulásába."l jelent<'ísen ltö:,:re
játs:ocii:t az új gazdas-ágirányí
tásd rendsz� bevezetése. Bát' 
a g;izdasági rei'ar-In eloo évl 
felaclatainas megvalós!tás:i 
során még nem t>e!jesen ju
tott kti'eje2lé,;n-e a vai,-íiti köz.
lekedés jele..,tósé:ge, a vasutn• 
sok munkájának társa<l:llm.i 
ért.ékelése. Hátrányosan befc
lyá.?olta példdul a woemvi. 
telt a szállítások �tlen• 
ségének növekedése, a szom• 
bati, a hétfői. de különösen tt 
vesárnapi f"akod6.sok nagy 
mérlékú mssza,esése, az éjjeli 
rak.adások trotenzitá.sának 
csökkenése. A nér,gaz.di:s.:l.g 
egyes ágazataiban bevezetett 
csökkentett mu.nk.aidő számoo 
változtatást követelt Jr.ind az 
utas, md.nd az áruszáll!t.ís 
szervezéBénél. De ne.m !tis 
problémát ok02l0'tt a végrehaj
tó sz,olgálatnál ma már kró
nikussá vált munkaeróbiá."'13 
Is. 

Volt, alci a fel
szabadulás előtt 
keveset, volt, a,.'ci 
többet, és volt, aki 
ann11i iskolát vég
zett, amennyit a.Te
keri beosztásCJ 
ttieg,kfoám. Gyor
san kellett a jó 
szakember, mm 
velt 1945-47-ben, 
ald hátat fordított, 
t:olt, aki -nem ma
radhatott. Beosz
tás voit Sók, de a. 
betöltésre alka!• 
ma.s személyele 
száma kevés. Sze
mély ugyan mín
dig tx>lt, de nem 
biztos, hegy a fel
sorolt követelmé
,nyek mindegyiké
'llek eleget tudott 
wlna tenni. 

rol-na. Et fis kezd
te, harminc éves 
fejjel és oolt már 
vagy negyven is, 
o.müwr 'befejezte a 
középiskolát, mert 
közbe!ikeUídött 2-
3 év mozgalmi is
kola. is, na meg 
olyun éo is, amit 
ki keUett hagvnia, 
nagyobb feladatok 
eUé.tása miatt. t;
sZ<Lkái is foglaltak 
voltaik, elfoglalták 
a megoldásokat 
kereső gondolatok. 
Hirdette a tanulás 
fontosságát. Nem 
11izet prédi.kált, 
hanem bort, és ó 
közoon abból csak 
ritr.án ivott. M ín
dlmki kérd.e.te, 
mikor él, mi.kor 
szórokczik? 

Most vi.t,a.tkozik, 
mert vannak né
hányan, akik őt 
elhagyták, kihag-,;
wk a képzés ne
héz útjának köze
pét. Kevés alappal 
magasabb iskolá
ba, mentek és 
most ítéltnek afe
lett, hogy k;i tn
nulhat tovább. 
Nem a,ka,rna.k be-

S Z O LGÁ LAT B A N  A N A G Y  M É R K Ő Z É S  

0 is a politikai
laQ feflettek kii
zött voit. de szcik
mai tudására fért 
11obt.a még ?léhány 
lapáttal - ahogy 
-má-r ezt mondani 
szokták. Egy-két 
év az álta,láncs is
kolában, négy én 
a kiizépiskolában 
és még oogy 
11mia,nennyi az 
egyetemen kellett 

Erni cm azt fe-
1.elte: oon G� islw
lá.ban is szünet -
az igaz, hegy csak 
tíz perc, de bará
tok is oonnak, 
go1Utok és sikerek, 
amiket meg lehet 
velük osztani. A 

pénz CJ:ak eszköz 
voit életében és 
-i= cél, a, jutalom 
Viszont nem eiwrt 

leem1ezni, lwgy 
középiskolai ta-
nulmányokat foly
tassanak fia;ta1.o/c 
és nem vágoo,k ;ó 
képet e(l11-egy fő
islw!,a.i jelentke
zéshez se-m. 

ő hadakozik ér
tü,k, mind11yáju
kért, talá,n numd
ha.tnánk, magun
kért. 

Akí csa,k amiatt 
értéke�, mert ná
lánál mindenT�i si
lán11abb, az ma{la 
is &!lánnyá vnlik. 

F. K. 

r 

- Hát maga mit bámészkodik? - Két vaUra fektettek tél kommn! 
- Engedelm1», nekem ez a beosztásom. Böflaelö vagyok, 
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,,KORÁN KELTEK" 
a vasútas 

asztaliteniszezők 

Nac, feladatok várnak eb
ben az évben a magyar aszta
litenisz sportra. Érthető tehát, 
hogy szakkörökben örömmel 
vették a BVSC és a Vasútter
vező elhatározását: január lro
zepé11 I. osztáll/Ú féTfi, illetve 
1iói niinős-ltó versenyt rendez
'Mk. Egész sor szakkérdés vár 
tisztázásra ebben a sportág
ban. kezdve a válogatott kiala
kításától a nagy5zabású ese. 
ményekre való felkészülés 
,.menetrendjéig". 

A -vasutas asztaliteniszezők 
jó szándékú törekvését a társ
egyesületek is örömmel fogad
ták. Ennek bironyítéka, hogy 
mind a náknél. mind pedig a 
férfiaknál népes mezőnyök áll
tak rajthoz.. Legfeljebb a vidélt 
nem vette észre, hogy a korai 
nyitány egyáltalán nem a vé
letlen műve, illetve a k.ét vas
utas szakosztály egyéni elkép
zelése • • • Igaz, a válogatottak 
reszére még nem volt kötelező 
ezeken a versenyeken a rész
vétel. de mlnden szak.vezető
nek tudrua kellett. hogy -a for
:mábahozás időszakában nem 
.Jcényszerúségból" kell Indíta
ni a venenywit. 

Ennek ellenére mind a Vas
úttervező n.ól, mind pedig a 
BVSC férfi versenyén érdekes, 
szép küzdelmeket láthatott a 
közönség. Néhány versenyz,6 
ezúttal mutatkozott be új 
egyesülete színeiben. f.gy pél
dául Hara-ngi is, a1d egyéves 
várakozás után először vett 
üt.őt a kereöe - BVSC játé
kosként. 

A hossm ideig tartó kiha
gyás alig látszott meg Haran
gin. A férli egyéniben egészen 
a döntőig sikerült eljutnia. ott 
azanban Papp, az Aknamélyító 
Bányász tehetséges versenyző
je személyében legyőzőre ta
lált. Ám azt. hogy a BVSC so
kat nyert vele az is bizonyít
ja, hogy a párosban remekül 
játszott, oldalán Timárral, a 
Bp. Spartacus versenyz6jével. 
l!:rdekes, hogy Berczik Zoltán, 
a BVSC másik hásza", ugyan
ebben a versenyszámban Ju
llO&>al Indult" és harmadik he
lyen végzett. A gyórelmet a 
férfi párosban is az Ö5S2JaSZJP
kott Papp-Volentics pár 
nyerte, Haran,giék előtt. 

A Vasúttervező női w-rse
nyén már jóval kevesebb ba
bér termett a rendező egye
sület női . versenyz,ői számára. 
Helyeoost csak a női párosban 
a Vasúttervező Balaton-Izsd 
kettőse ért el, 5k a harmadik 
helyet tudták megszerezni. 

Az 1969-es év feladatait jól 
indították be a vasutas egyesü
letek asztalitenisz szakosztá
lyai. Reméljük, hogy a folyta
tás sem lesz rosszabb . . .  

(YJ) 

Negyven éve a sportmozgalomban 
Társadalmi munkásnak len- Munka.idó után .siet a sportazö

nl, negyven év óta egyfolytá- 1'etségbe, s végzi önként 1'ál
ban tevékenykedni a sport- 1.alt társadalmi munlcáját a 
mozgalomban - nem lebecsU- ' !abdarúg6-játékvezet6 bizott
lendő dolog. S aki Ilyen, rit- aágban. Mint minden évben, 
ka szép jubileumhoz érkezik, 1968-ban Is 500 társada1mi 
megérdemli, hogy néhány sor- munkaórát ajánlott fel, · és 
ban felidézzük ne.'Il mindenna- vállalását teljesítette is. Négy 
pi sportpályafutásának ál!omá- gyermeket nevelt fel felesé
sait különösen ha az il:letó a gével Boldizsár Gyula. Min
Magyar Va.suta's egyik legszor- dennap Békésről jár a megye
galmasabb levelezője Is. székhelyre. A sportmunka mei-

Boldizsár Gyula - mert ró- lett arra is marad ideje, ho{11J 
la van szó - már diákkorá- részt vegyen a békebizottság 
ban eljegyezte" magát a munkájában, rendszeresen tu
sportW. 1928-tól' a harmincas d6sitsa a Békés megyei Népú.j
évek közepéig versenyzett Bé- ságot és lapunkat. Munkahe
késen, majd Békéscsabán a lyén többször részesült kiváló 
MAV sportegyesület atlétikai dolgozó kitüntetésben, és mint 
szakosztályában. Járta az or- békebizottság-vezetót, díszok
szágot, rajthoz állt távol- � levéllel jutalmazta az Orszá
magasugrásban, gerelyhajítás- gos Béketanács. 
ban. és 800 méteren, s az or- Nem fárad ma is fiatalos 
szágos vasutasbajnokságok al- lendülettel ' tevékenykedik. 
kalmával_ nem�gyszer felállha- Sportpályafutásának negyven
tott a gyozelrru dobogó legma- éves jubileuma alkalmából 
gasabb _fokára . . Azokban az ezúton is szeretettel köszöntesztendokben bizony nem ké- jük a lelkes sportembert ak
nyeztették el a vasutas spor- tivistánkat - Boldizsár Gyutolókat. Sa;ját kosztjukon vol- lát 
tak, és sok -r,erseny alkalmával 
elófordult, hogy szállás híján 
várótermekben éjszakáztak. 
Másnap - m!nlha mi sem tör
tént volna - pályára léptek, 
és szívvel-lélekkel küzdöttek. 

A lelkes sportember Békésen 
a BTE csapatában rúgta a lab
dát. 1938 októberében tette le 
a labdarúgó, majd két évvel 
később a kézilabda-játékveze
tói vizsgát. A sportvezetésbe 
harminc éve, aktívabban a fel
szabadulás után kapcsolódott 
be. Békéscsabán a pályafenn
tartási főnökségen dolgozik. 

Zala megye büszkesége 

-�V::• . ,J>IPl- �-,IJ,,. éllffl 
� 1.\d11f/vv�� -.-- ·-

A Táncsics Kiadó kiadványai 
Gáspár Sándor : 

A magyar szakszervezetek szerepe a szocializmus 
építésében 

A ma célja a magya.r szak• 
snrvezeti mozgalom fejlődé
sének rövid átteki1-tése, to
vábbá a.nnak bemutatása, hogy 
a különböző társadalmi viszo
nyok között milyen funkciót 
töltenek be a 3zakszeroezetek. 
Összefoglalja a szocializmus 
építésében szerzett legtöbb ta
pasztalatokat és vázolja azo
kat a törekvéseket, amelyek a 
magyar szakszervezeteket 
napjainkban jellemzik. A szer
ző nemcsak elvi kérdésekkel 
foglalkozik, hanem a magyar 
szakszervezetek egyes konkrét 
feladatait is részletesen ki!ejti. 

A könyv flS fejezetei: A 
nemzetközi szakszervezeti 
mozgalom fii jellemzői - A 
szakszervezetek helye és sze
repe a szocializmus építésében 
- A szakszervezetek szerepe 
és feladata az ország gazda
sági erejének növelésében -
A magyar szakszervezetek ne
velő munkája a szocializmus 
teljes felépítésének időszaká
ban - A magyar szakszerve
zetek szociálpolitikai tevé
kenysége - A szakszervezetek 
szervezete és a szervezés - A 
magyar szakszervezetek nem
zetközi kapcsolataL 

Határozatok fyüjteménye VI. 
A kötetben az új gazdaság

irányítási rendszer bevezeté
sével összefüggő legfontosabb 
SZOT-, kormány-, miniszteri 
határozatok, rendeletek és 
utasítások - amelyek 1967 
március 1 és december 31 kö
zötti időszakban jelentek meg 
- szerepelnek. A gyüjtemény
ben levó rendelkezések rend
kívül fontosak a szakszerveze
ti vezetók és tisztségviselók 

mindennapi 1711akorlatl mun
kájához, miután a határozatok 
és rendeletek a szakszerve
zeti tevékenységnek szinte va
lamennyi területét érintik, 
Ezért elengedhetetlen, hogy 
azokat valamennyi szakszer
vezeti tisztségviselő megis
merje és mindennapi munká
ja során megtelelóen haszno
sítsa. 

MEGHALT 

KOVÁCS ANDOR 
Hosszas betegség után. ja• 

nuár 3-án, 79 éves korában el
hunyi Kovács Andor, a vas
utasszakszervezet debreceni 
területi bizottságának nyugdi• 
jas szervezője. 1907-túl szol
gált a vasútnál. VonaUékező
ként kezdte a vasúti pályát. 
Nyugdijazása óta, 1948-tól ké& 
évtizeden át dolgorott a terü• 
lett bizottság munkatársaként. 
Szerette az embereket, a 
vasutasokat, knlilnösen fárad
hatatlanul Intézte a nyugdíja• 
sok, özvegyek és árvák ügy
bajos dolgait. 

Korszenísítik Zala-
egerszeg állomás felvételi 
épületét. A régi épület egy
szintű részére emeletet épí
tenek. Ebben az épületrészben 
kap majd helyet a forgalom, 
az összes hivatali helyiség. 
valamlnt a 2. sz. posta. M 
átalakítási munkálatokat há
rom ütemben hajtják végre. 

- Ki>zvetlen vasúti össze
köttetés létesül Bulgária és 
Törökország között. Az évről 
éne fejlődő bolgár-török 
kapcsolatok eredményeként 
vasútvonalat építenek a két 
szomszédos ország között 
Szvilengrádnál. Az új vonal 
építését a múlt év végén ün
nepélyes külsőségek között 
kezdték meg. 

a: NVTE női kosárlabda csapata A Hiv�talos 
Lapból 

Példás 
vasgyüjtési eredmény 

• - Nyugdíjba vonult a pe
recesi bányavasút. 1969. ja
nuár 6-tól megszüntették a 
személyszállítást a perecesi 
bányavasúton. A Diósgyőri 
Lenin Kohászati Művek szén
ellátását még az év vegéig el
látja, utána ezt a feladatot � 
korszerűbb szállltóeszközökre 
bízzák. Ezzel az ország egyik 
legrégebbi kisvasútja kerül 
véglegesen nyugdíjba. 

Igazítsuk csak vissza naptá- I-be feljutását ünnepelhette 
runkat és óránkat egy „kicsit" : lelkes közönségével, minden 
1968. november 24-re, déli fél segítiségükre levő sza.lnrezeté-
1 órára. A színhely: Nagyka- sükkel együtt, a pamutipariak 
nizsa. Az esemény: a Nagyka- pedig búcsút mondtak az NB 
nizsa! VTE-Magyar Pamut II-nek. 
kosárlabda női NB II-es mér- Rendkívül izgalmas szinte a 
közés. Az NB II Nyugati cso- bajnokság utolsó i--'céi,g tar
portjának utolsó találkozója. tó, nagy küzdelem után har-

Amikor az idoonérő a mér- colta ki az NB I-et jelentő 
kőzés végét jelezte, furcsa, bajnoki címet az NVTE női 
merőben ellen1étes kép tárult csapata. A budapesti OSC-vel 
a nézőközönség elé: a nagy- folytatott, fej-fej melletti nagy 
kanizsai va,sutas lányok boldo- harcot, míg végül a Nyugati 
gan öl.elkeztek össze, a pamut- csoportban a bajnokság él
ipariak pedig szomorúan, mezőnyének végső sorrendje 
egyik-másik játékos könnyez- így alakult ki : 
ve vonult az öltözőbe. Ezen a 1. Nagykanizsai VTE 
találkozón ugyanis az NVTE 22 21 1 1512 ·838 43 
még kosárlabdában is szokat-
lanul nagyarányú, 108 :27-es 2. Orvos SC 
győzelmet aratott. 22 19 3 1477:914 41 

A nagy örömet - és másik Nem véletlen, hogy Zala me-
végletét, a bánatot - még:sem gye sportközvéleménye 1968 
a kosárarány közötti nagy kü- legjobb női csapatának címé
lönbség okozta. Hanem az, vel tüntette ki az NVTE NB 
hogy az NVTE női csapata a I-be feljut.obt kooárlabdáz6 Iá
bajnokság megnyerését, az NB nyalt. 

A Hivatalos Lapból a szakszerve
zeti bizottságok és a dolgozók fi· 
gyelmébe ajánljuk a következő
ket: 

51. számból: 125 954/19il8. 3. A. 
A Vasúti Ruházati Utasítás módo
sítása. 

115 881/1908. 3. e. Saját kezelés(! 
üzemi konyhákon foglalkoztatott 
dolgozók egészségügyi oktatásának 
és vizsgáztatásának űjbóli szabá
lyozása. 

124 88d/1968. 4. D. Személyi hasz• 
nálatban levö. viselési idővel ter
helt egyen- és munkaruhák 1968. 
évi leltározása. 

Szakmérnöki továbbképzésre V&
ló felhlvás. 

52. számból: A MA V vezérlgazga
tójának és a Vasutasok Szakszer
vezete Elnökségénelc irányelvei a 
vasút területén a munkaverseny
mozgalom 19611-70. évi célklt(izé
seinek és éves vállalásainak kla.Ia
kltásához. 

126 49G/J.J1611. 2. B. A Magyar Al
lamvasut.ak területén a szocialista 
munkaverseny 19511-70. évi célk1tü
zéscl. 

121 999/1968. 1. A. Nyelvvizsgát 
tett dolgozók jutalmazása. 

1969. évi 2. számból: 124 384/1968. 
2. B. A gépjárm(lvezetllk munka• 
feltételeinek és munkabérének 
megállapft<lsa. 

Túlteljesítette ócskavas be
szolgáltatási tervét a békés
csabai pályafenntartási főnök
ség. A múlt évben a tervezett 
460 tonna helyett 555 ócska
vasat gyűjtöttek össze és ad
tak át újrafelhasználásra a 
főnökség dolgozói. 

A legjobb vasgyűjtés! ered
ményeket a békéscsabai IV-es, 
a dévaványai IX-es és a szeg
halmi VII-es szakasz dolgozói 
érték el. A jó szervezés, a vas
gyűjtéssel való törődés ezúttal 
is meghozta gyümölcsét. 

Boldi7.Sár Gyula 

A szerkesztiiség üzeni 
SzUád1 Sándor, Szeged ; Pál Ist

ván, Dehán Rózsa, Miskolci Bol
dizsár Gyula. Békéscsaba;  Czeg• 
lédi Sándor. Volos1novszk1 János, 
Bánszegi Józse!', Debrecen; Só
tyomvári János. Pécs ; Kaszala 
Sándor, Gyöngyös: Szücs Ferenc, 
Hatvan: Fold István, Bp. : Leve
telket lapunk anyagához fefhasz• 
nálluk, 

- Kiváló újítók. A debr� 
cent építési főnökségnél az 
utóbbi években fellendült az 
újítómozgalom. Ezt bizonyít
ja az is, hogy míg 1966-ban 
33, addig a múlt évben 83 újí
tást nyújtottak be a dolgozók. 
Megszületett már az 1969-es 
év első újítása is. 

- Automatikus kapcsolást 
személykocsikat állítottak for
gíllom ba a Finn Vasútaknál. 
A Szovjetunióban épített, 
automatikus kapcsolással fel
szerelt kocsik a finn főváros 
Helsinki és Moszkva között 
közlekedő forgalmat bonyolít• 
ják le. 

KERESZTREJTVÉNY 

1.26 2H/1968. S. e. Szennyeződés
sel Járó munkakörökben dolgozók 
tisztálkodást szerekkel történő el· 
látásáról szóló rendelet módos!• 
tása. 

126 685/1968. 3. e. Vzeml balese
tek bejelentésének, nyilvántartásá• 
nak és kivizsgálásának űjbóll szn• 
bi!.lyozása. 

Molnár Imre, szentes: Récsel 
L<1ötván, Somogyszob; Nagy Angéla, 
Bp. : Level•lkel lllelékes hely,-,, 
MvAbbllollllk, 

- Négytengelyes hűtőkocsik 
sorozatgyártását kezdte meg 
az aradi vagongyár. Az új hű
tőkocsik trópikus klímaviszo
nyok között is alkalmazhatók. 

- Mozdonyok gőzével me
legítik az algyői olajmezőn 
felszínre tört dermedt olajat. 
A szegedi i�azgatóság segít• 
ségével január első felében 
több tízezer köbméter olajat 
sikerült elszállítani a kút kör
nyékéről. 

VitA!nl'9: 1, lllárclus !11-t9-én 
ie.� Buüpestcn. Folytatása a füg
Cöleges 2'7-ben. 1.3. L&kat. 14. L e. 
VI. stáz.adba.n é.lt görög lirlkus. U. 
• • •  rea. Abe6sz.lnd.a egyl,k d.éli t.a-,,. 
to:n!ulya.. 16. Ugyanaz, latinul. 18. 
Lengyel eredet(! tánc. 19. Fogy a 
folyó Vl:ze. 20. Normann vezér. Az. 
e:r&bo.któl elfoglalt.a Sziclilát. 22. 
Toma megyei község. 23. Bet(ipót
l.ás$al cson1:héjas gyümölcs. 24. 
Fra.."'l-Cla s:z.obrl.srz.. A Legn.agyobb 
ha.tá.sű imprcESZ:iOTlll.sta mavészek 
egyike. !lff. • • • F'..ároly. erdészet! 
IW!.kiró. 211. Ta,1•P· vagy lá?:Jpon>t. 30. 
A.t: .,els6 gyillcos". :M, Aroma. 82. 
ltészvéuytá.r.saiság. :M. Névleges, 

közhasz:náliatű idegen szóva!. SS. Vissza: zömök, km-ta,!ábű á;llat. 7-1. 
Vajon azt? 37. Maró folyadék. 39. Folyó a Szovjetunióban. 
Az egyik Tolsztoj keresztneve. t.O. 
Fogoly. 42. Megszeg! a szabályt. 
43. Dyen „vásár'" 1s van. 45. Ta
gadószó. 47. Sebhely. 49. A vadász 
Igéje. 50. Hardó alátérek. 52. Mo
hame<lánok böjtje a Kor!ul ld.nyi
lB tkozt.atásána.k em,l,ékére. 55. HJres 
bányaváros Romániában. 57. M(l
ködó vuhla',n az Antarktiszon. 59. 
Csont. latlm.ul. 61. A DllM. mel!.élc
foly6Ja Ausztr11iba.n. 63. Nyelvtani 
fogalom. 65. Díszhal-fajta. 67. Tö
rok m é1tóeág. 69. Framcta taJroto
mány. Fővárosa Grenoble. 70. I<ét 
M=e-hang. 71. Zslrá:!féle állat. 73. 

Fllgg6leges: 1. A7. elD.enállásl 
mozgai.om tsme..rt csoportja. 2. Ne
ves gra!1:kus-!est6müvész. 3. .A:Z. 
USA egyik állama a csendes-óceán 
p,,.rtj!ul. 4. 2 római számmal. 5. 
Zabpehe!yben megtalálható 1 6. 
Francia város. fonetikusan. '1. 
Pest megyei köz.ség. 8. Erosz.a,kos 
behatásra előálló szívgyengeség. 9. 
Társa, a cégtáblán. 10. Névelő. II. 
Az egyik leg'k!válóbb orosz törté
nel,ml festö. 12. Vis,,I az lxháját. 17. 
Kelet-Szumátra :től1elye. 19. Spa
nyol polH.ikus, többszöri mi
ni:c;zterelnök. 21. Gyógyszer
fajta. 23. • • •  gon, ázsiai fő
város. 25. Francia város. 
26. Homokos, száraz vidék Dél
Afrikában. 29. Hires mexLkól festő. 
30. Voozteség. 31. A biró teszi. 32. 
Község Pest me�yében. 36. Egy• 
mást e16ző betűk az abcéből. 38. 
A tokfélélchez tartreó n.agy hal. 41. 
Tolna me,eyel község J.akój.a. 44. 
Ritka férfin-év. 46. Ezen a n.anon. 
48. Tuniszi kikötőváros. 51. Moz1. 
közism-ert 1de�en szóval. n3. Me� 
kezdet. 54. Nro. 56. :t""1e,,-etlen k<'z
jezye. 58. Gléd.ák. 61), I<ömi!� Bo-,,. 
ood me,zyében. 62. Nem szóbeszkl. 
G4. • • •  ttel"0 vl,tá76 (franci.a). 6�. 
Gltá't'h.."'\n v;in ! 67. R�r'i t'lnn.&rf-Plt. 
68. Közéoen k�o�l l 71. Okozat 
szülője. 72. Sz.Int.én. 

Bek01den�6: víz..szln- 1. és 
!otv+.atá,,,.ktmt a 27. fl\J?<iő'eg"". 
Be!cllldésl határldll: február 10. 

F.gy-e,:v kl!nyvet nyertek az 
1968, évf H. számunkban' mer-,e1e-11t 
keresztrejtvény helves megfelté• 
sMrt: Szathmáry Gábor. 'Bp .• vn„ 

Dam1<tn1ch u. 18. Mllll<ovlts J"ó?JSet
n �. Gvöneyö�alu, KtS�ei:?t u. 1. 
Pat>D 'Bt<ln. Péos. Szil"h�z tér l. 
R'A7-1 ,Tm<>efné. B.,., XVIT. NM
rádknv� h. 9. 5,.,1,�m Károly, 
Oro6hám, Gyopár u. e. 

126 206/1968. AEL D. Háztartlisl 
tUzel6anyagellátás szabályozása 
19ö9. évben. 

Felhivás 
A IIIA V Széchenyi-hegyi tl'ttörö

vast'it felvételt hirdet az 1969. Ja
nuár 27-én 1ndul6 úttörövasutas és 
postás tanfolyamra.. Jelentkezhet• 
nck a budapesti és környéki úttó• 
rli pajtások, akik az á!taUnos Is• 
kola IV., v., VI. osztályos tanulói. 
Tanulmányt eredményük legalább 
3�as átlagű. egészségi szempontból 
útlöróvasutas szolgálatra megfelel
nek és az iskola úttöröcsapata Ja„ 
vasolja őket erre a kitüntetésre. 
A feivétel ideje és helye: 1969. Ja
nuár 19-én t!s 26•!\n délelőtt 9-12 
óráJg, az Ottör6va.sdt Rfivösvölgy 
állomásán. Felvilágosítás: ilzeml 
telefonon 52-79, vArosl telefonon 
36f-83G. Felvételi Japot kfván�igra 
az úttörővasút vonali postin killd. 
A vasutas gyerekek előnyben ré
szesülnek. 

31AGYAB VASUTAS 

a Vasutasok Szakszervezetének 
lapla 

SzerkeszU a srer1<eszt6 bizottság 
Főszerkesrtö: Gulyás Jánoa 

Felelős szerkesztő: Vlsl Ferenc 
Szerkesztlls�g: 

Budapest VL, Benczűr utca fL 

Telefon. v6.rosl : 229-ffl 
Ozeml : . 111-71 

Kiadja l!tl terjeszti a Népszava 
r Hnkiadó Vállalat. Budapest vn 

RákóctJ Qt 54 Telefon: 2l!t-811 
Fele!Os kiadó: Gábor Mérton. 

a Népszav, Laok1ad6 Vállalal 
�a.,iató!a 

Csekkszámlaszám : 73 9t5.II01�

Szllaa wpnyomda 

lakáscsere 
_,, Elcserélném 2 szoba, személy• 

zet:l szoba, el6szob2., fürdőszoba, 
konyhás, gázfűtéses Iakásotnat 3 
szoba összkomtortoo, központi 
vagy gázflltésesre. ErdekH5dni le
het: telefonon 1117-800/127 mellék. Dr. Cserba Lajosné. 

- Elcserélném Dunakeszi gyár
telep, Iskola sétány 3. sz. alatti 2 
szoba, félkomfortos lakásomat bu• 
dapestl 1 vagy 2 szobás lakásra. 
Clm : Bencsik István. Erdeklődnl : 149-560, :roa mell. telefonon. 

- Mozgó kocsimosó beren
dezéssel kisérl�f.eme!i a fran• 
cia vasútalt. A berendezés 
legfőbb előnye abban van, 
hogy a kocsikat az állomások 
bármely részében lemoshat• 
ják. 

Ufagelfáf.ás �190-""" • • •  
(Kercse;:l--RuH kay rap..n.) 



Váltóállítás gombnyomásra 
Dr. Csanádi György közlekedés- és postaügyi miniszter 

átadta rendeltetésének 

a korszerű szolnoki rendezőpályaudvart 

A V A S U T A S O K S Z A K SL E R V E Z E l  É N E K L A P J A 

Január 22-én, pontosan 10 
óra 30 perckor gördült be az 
új szolnoki rendező- és foga
dópályaudvar vágányaira az a 
különvonat, amelyen dr. Csa.
nádi György közlekedés- és 
postaügyi miniszter vezetésé
vel a pályaudvar megnyitó XIIL EVFOLYAM, 3. SZAM Ára' 40 fillér 1969. FEBRUAR L 

ünnepségére érkeztek a meg

11 vasút eretlményességenek alapja: 
hivottak. A pályaudvar dolgo
zói, vezetői, az új létesítmény 
építői, a mozgalmi szervek 
képviselői fogadták a vendé
geket. 

a tervszerű üzemviteli munka Dr. Csanádi György a kife
szített nemzetiszínű szalag 
előtt rövid beszédben méltatta 

· Lind11er József vezérigazga
tó-helyettes január 30-án sajtó
tájékoztatón ismertette a vas
út 1968. évi munkáját és az 
1969. évi feladatokat. Tekin
tettel arra, hogy a múlt évi 
személy- és áruszállítási telje
sítmények alakulásáról lapunk 
január 18-án megjelent számá
ban már beszámoltunk, ezúttal 
az ez évi szállítási tervekről 
adunk ismertetőt 

Mint a vezérigazgató-helyet
'tes elmondotta, 1969-ben a 
szállítá.si tervek volumenének 
nagyságrendje az 1968. évi 
tényadatoi:choz vi.szonyítva alig 
változik. A vasút műszaki fej
lesztése viszont tovább folyta
tódik, a korszerű eszközök ál
lománya tovább növekszik. 

Személyszállításnál a terv 
414,5 millió utas elszállitá• 
sát irányozza elő. A terve
zett személyvonati vonat
kilométer 0,5 százalékkal 
haladja meg az 1963. évi 

teljesítményt. 
A személyszállítás színvonalá
nak további növekedését az 
1969/70. évi menetrend bizto
sítja. Az ú; menetrendben 
mind a nemzetközi, müid a 
belföldi forgalomban lényeges 
változások várhaté;Jk. Az előké
szítő munkalatok során máris 
nyilvánvalóvá vált, hogy a 
törzshálózaton folyó nagyará
nyú pál;rakorszerúsítési és 
fe,-uitartási munkálatok miatt 
a menetrendek szerkesztésénél 
az eddigieknél nagyobb időtar
talékokat kell figyelembe ven
ni. 

A személyszállítás színvona
lának, kulturáltságának, ké
nyelmének fokozása mellett 
ebben az évben is alapvetó 
feladat a. bevétel növelése, az 
önköltség csökkentése, a. terve-

zett 200 millió forintos sze- detéseinek elhelyezése, a a pályaudvar jelentőségét. K.i-

mélyszállítási nyereség bizto- vasút területén. Ezekkel a le- emelte, hogy 
sítása. Ahhoz, hogy ez sikerül- hetóségekkel éppen a jövedel- ez a létesítmény meggyor-
jön a vasút minden dolgozó- mezőségre való tekintettel, sok- sítja és gazdaságosabbá te-
ján�k tev�kenyen kell hozzá- kal jobban kell élni a vasút- szi az egész vonalhálóza-
járulni az alapvető célok meg- nak. ton az áruszállítást. A 
valósításához. Mindenekelőtt A kulturált környezet meg- korszerű, minden igényt 

arra kell törekedni, hogy a teremtése, az udvarias maga- kielégítő gépesített rende-
szolgáltatások színvonalá- tartás, az utazóközönség jogos zőpályaudvar '720 millió 
nak emelésével vonzóbbá igényeinek fegyelmezett mun- forintos költséggel épült 
tegyük a s:.emélyszállítást kán alapuló kielégíté.se, az és azt az építők határidő előtt 

egységes technológiai folyama- d 'k ·t d lt té é Jc. Az az utazóközönség számára. Az tokkal szervezett együttműkö- a tá a ren e e s ne 
Utazo·.,,0··zo··nse·g -•-�dleges il!é- 1

.
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ünnepélyes szalagátvágással a 
, = - dés még nagy tarta e w r e - d · · d nye - mind a helyi, mind a szabadítására ad lehetőséget a miniszter áta ta az uJ ren e-

távolsági forgalomban a személyszállítás követelrné- ző- és fogadópályaudvart a 
pontosság ! A vasútnak olyan nyeinek magasabb szintű ki- vasutasoknak és ezzel hivata
adottságai vannak, hogy ezt a elégítéséhez. Más szóval a sze- losan is befejezódött az évek 
követelményt az eddigieknél mélyszáUítási tervek sikeres óta tartó nagya.rányú szolnoki 
magasabb szinten is ki tudja megvalósítása nem kis mérték- rekonstrukciós munkálG elsó 
elégíteni. ben azon múlik, hogy a szol- szakasza, amelyet most a má-

Dr. Csanádi György közlekedés- és postaügyi miniszter és 
ki&érete megtekinti a vágányfék-torony irányító központjá

nak korszerű biztosítóbe:rende'Lését 

A menetrendszerű közleke- gálati ágak és a szolgálati he- so<lik szakasz, a személypálya
(MTI Foto, Hadas János felvélele) 

dés mutatója a gazdaságira- lyek milyen helyi kezdemé- udvar építése és korszerűsítése vasúton folyó nagyarányú mú
nyítás új rendszerében új ér- nyezésekkel segítik a legfonto- követ. szaki rekonstrukciónak. A ma-
telmet kapott, nemcsak minő- sabb elvek és célok valóravál- Szabó Antal, a szakszervezet gasfoga.dó vágánycsoportjához 
ségi, de közvetve gazdasági tását. fótit.kára az új rendezőpálya- vezetnek a. ceglédi, a.z ú;sz(iszi 
mutató is. A vonatközlekedés A személyszállítással kap- udvart megtekintve kijelentet- és kiskunfélegyházi vonalai, 

,menetrendszerűsége ugyanis csolatos feladatok ismertetése te, hogy összekötó vágányai, amelyek 
befolyásolhatja a vasút utas- után a veze·n·eazeato· -helyettes d 1 'k . 'll ll·'tá kétszintű keresztezésekkel 
torgalmáruuk a.lakulását. Éppen - - a O gozo szoCJa 5 e " - metszik a fővonnl vágányait. részletesen elemezte a vasút sa szempontjából ez a ezért a személyszállító vona- árusza' lli'tásan' ak va' rható ala- MÁV j 1 1 1 1 k Korszerű, nagy teherbírású 
tok menetrendszerű közlekedé- e en eg eg ·orsze- híd vezeti át az összekötő vo-
sét nemcsak a hálózatra vo- kulását. Hangsúlyozta, hogy a rűbb létesítménye. nalakat a 4-es számú fóközle-
natkozóan globálisan, hanem feladat meghatá!rozásánál a Minden ott dolgozó számára kedési út felett. 
vonalanként is, különösen a társadalmi termeléSt figyelem- biztosították az öltöző- és A rendező irányvágányokan 
nagy forgalomsűrűségu" vona- be vevő számítási adatokat, a mosdóférőhelyeket. kívül indítóvágánycsoportok is fuvaroztatók információit és lakon biztO&itani kell. A keres- A szolnoki rendezőpályaud- épültek, ezek elrendezése a 
kedelmi szemléletnek, a jöve- (Folyta.tá.s a 4. oldalon.) var megépítése szerves része a kelet és nyugat felé továbbí-
delmezóségre való töre1.1'vésnek tandó vonatoknál csak mini-
a személyszállításnál is na- --------------------------""i mális átállítási mozgást tesz 
UYObb teret kell hódítani. szűkségessé. 

Nagyobb propagandát kell Januar 2 7-től A rendezőpályaudvaron fel-
kifejteni például a reprezenta- szerelték a szovjet gyt:rtmá-
tív vonatoknál a helyjegyes 

•11 , k 'bb't • 'k h 1 • t k t 
nyú hidraulikus vágányféket, 

helyfoglalás növelése érdeké- VI anygeno tova I Ja a e YI vona O a nagy teherbírású 65 kg/fm sú-
ben. Egyes nemzetközi vonatok t'" lyú sínekkel. A vágányfék-to-
belföldi igénybevételét hely-

N . 'I d „ e l 'd k.. ..tt 
ronyból - amely a rendező-

jegyekkel kell megengednL 
A a yugat1 pa yau var es eg e 020 pályaudvar szíve - jó kilátás 

mellékdíjal, növelésénei:, egyik nyílik az új pályaudvar vala-
nagy lchetósége a különbözó mennyi vágánycsoportjára. A 
vállalatok, inté.,"111,ények hir- 1969. január 21-én, amikor ban még gyakran láthatók az torony 

az első villanymozdony lassan, akrobatikus ügyességgel dol

gombnyomással működő 
váltóállító berendezése al
kalmas arra, hogy a gurí
tás egész folyamatát előre 

beprogramozzák. 
A forgalom biztonságát kor
szerű biztosítóberendezés és 
nappali fényt ontó lámpates
tek segítik elő. 

A vágányféktorony föld-, 
szintjén helyezték el az elek
tromos berendezések csatla.: 
kozásait, a jelfogókat, amelyelt 
a külsőtéri berendezéseket ve-, 
zérlik. 

Az átadási ünnepség kereté..., 
ben a rendezőpályaudvar épí
téséb�n elért kiváló eredmé
nyekért dr. Csanádi György 
közlekedés- és postaügyi mi
niszter 3 kormánykitüntetést, 
5 „Közlekedés kiváló dolgozó
ja" kitüntetést és 14 miniszteri 
elismerést nyújtott át. Rödö
nyi KáToly miniszterhelyettes, 
a MA V vezérigazgatója pedig 
20 vezérigazgatói elismerést 
adott át. 

B. L 
----------------------------, méltóságteljesen begördült a gozó szerelők. 

Új típusú Diesel-hidraulikus 
mozdony 

Nyugati pályaudvar csarnoká- Az igazgatósággal egyetér
nak III. vágányára, mindenki tésben elkésziJI az első tolós
megcsodálta. Jóllehet, hogy forduló. 
csak amolyan próbabekapcso- - Gépben nincs hiány, csa.k 
lás, próbamenet volt, de azért a. vezérlókocsi kevés - mond
a vasutasok és utasok körül- ja gondterhelten Pa.ládi Sán

A hazai mo:zdonygyártás új 
típusa jelent meg a közelmúlt
ban a MA V vonalain. A Ga:n.z
MA V AG-ban el.készült az 111-
41-es, 1200 lóerős Diesel-hid
ra.ulíkus mozdony lcét pToto
típusa. Az előírt típuspróbák 
tapasztalatai azt bizony-ították, 
hogy - bár a mozdony ren
deltetése univerzális jellegű 
- elsósorban nagy terhelésű 
személy és közepes terhelésű 
gyorsvonatok továbbítá.sánál 
lehet leg;obba.n és leggazdasá
gosabban kihasználni. A 16 

to.runás tengelynyomás lehető- állták a V 42-521 sz. Ward- dor főintéző, az állomás Ktg. 
vé teszi, hogy a közepes ter- Leonárdot tisztje, aki hosszú évekig az I. 
helésű von.afakcm és miruJ6n Az egyik nap a csarnoki, számú torony forgalmistája 
olya,n vonalon, ahol 424-es 00_ másnap a külső C, D, vagy volt. Hasonlóképpen nyilatko
rozatú gőzmozdonyok teljesí- K/I-VI-ig vágányok voltak zott Tuza György téríőnök is, 
tenek szolgálatot, 100 :km/óra feszültség alatt, vagy mente- akinek ugyancsak szívügye a 
sebességgel közlekedhessenek. • kb k mielőbbi átállás, az új 8/a me-sítve .. Meg eze en a napa ·- netrend bevezetése. 

A típus.próbák után a jár- ban is ott ácsorognak a vágá- A január 23-án kibocsátott 
művek hosszabb ideig tartó nyok között a magas tolóka- 3023/b igazgatósági távirat már próbaüzemeltetésbeln vesznek esik, a légi munkapadok, me- a „tároló" vágányok felsőverészt. Ek!kor dől :majd el, hogy lyeknek tetejéről szüntelenül zetékeinek mikénti bekötését 
ez a mozdonytípus megfelel-e folyik a vezetékszabályozás. szabályozza. Egyben kijelöli a 
a vasút által előírt követel- A 15-20 méteres magasságok- vonatszámok feltüntetésével a 
ményekmek. .L..-------------1 négy fordulót, mely szerint 

villanytológéppel kell a Nyu
gati pályaudvar és Cegléd kö
zött a helyi forgalmat lebonyo
lítani. 

A régi és az új me-netrendet 
összehasonlítva, megállapítha
tó, hogy a Nyugati pályaud
var-Cegléd között 20-25, a 
Nyuga.ti pálya.udvar-Monor 
között pedig 12-15 perccel 
röridültek a menetidők. 

Más előnye is va,n a villa
mosvontatásnak. Melegebbek 
a kocsik. nem fordulhat elő, 
hogy egy alattomos jégdugó, 
vagy egyéb ok miatt didereg
nek az utasok. 

Próbaúton az M--41, 2002 számú Diesel-hidrau líkus mozdony 

A próbajáratok után a 
Nyugati pályaudvar és Ceg
léd között január 27-tól teljes 
üzem..'llel megindult a vill.a
mosvontatá9. Ez azt jelenti, 
hogy valamennyi !ngavonat és 
hagyományos szerelvény vil
lanymozdon.nyal közlekedik. 
Ezzel kapcsolatban érdekes, 
amit Felvégi Istvántól, a Há
mán Kató Vontatási Főnök
ség mozdonyfelvigyázójától 
megtudtunk: a villanygépek 
megjelenésével a főnökség tíz 
424-es gőzmozdonyt ad le ál
lagából 

(MTI Fotó: Mező Sándor felvétele) Gergely József 

Nyolcezer ·:·onna ócskavas 
terven felü l  

Rövidesen szétosztják a juta/omutalványofcat 
Kitűnő eredményeket hozott 

a vasút területére tavaly no
vemberben meghirdetett vas
gyűjtési kampány. Az Anyag
gazdálkodási és Ellátási Iga.z
gatóság tájékoztatása szerint 
193 szolgálati helyen, mintegy 
2000 vasutas dolgozó vett részt 
a vasgyűjtésben. A kampány 
6000 tonnás terven felüli ered
ményt hozott, s így 

a MÁV a múlt év végéig a 
tervezett 89 OOO tonna he
lyett 9'7 OllO tonna ócska
vas átadásá va I segítette a 

kohászatot. 
A vasgyűjtésben természet

szerűen a három bontótelep -
Sátoraljaújhelyen, Celldömöl
kön és a Rámán Kató Szer
tárfónökségnél működnek 
érte el a legnagyobb szám
szerű eredményeket, amellett, 
hogy nagy mennyiségű hasz
nálható alkatrészt adtak át a 
javftóműhelyeknek és a ko
csik futójavításához szükséges 

faanyagmennyiséget teljes 
egészében a bontásból fedez
ték. A terven felüli vasgyűj
tési eredményhez a buda.pestl 
és a debreceni igazga.tóság, va
lamint a debreceni és az 
1!:sza.ki Járműjavító dolgozói 
a.dták a legtöbbet. 

A · Ko1iászati Alapanya.gel• 
látó Válla.lat ígéretéhez híven,. 

a terven felül gyűjtött ócs
kavas minden egyes ton
nájáért 100 forintos vásár
lási utalvánnyal Jutalmaz-
za a vasgyűjtés részvevőit. 

A 800 ezer forint értékű utal..: ványcsomag már január 10-e 
óta a vasút rendelkezésére áll 
Szétosztásukra a kiadásra ke
rülő vezérigazgatói ren<ielke
z� alapján a köroll napokban 
kerül sor. A KA V az idén ter
ven felül gyűjtött ócskavasra 
is fenntartja a kampánnyal 
bevezetett jutalmazási rend
szerét. 

Gyermekrajz-kiállítás 
A múlt évi múzeumi hónap 

idején szerény híradás érke
zett a fiatalokhoz, a fővárosi 
és vidéki tanulókhoz, hogy 
küldjer.ek be rajzokat az or
szágos közlekedési rajzpályá
zatra. Az érdeklődés minden 
várakozást felülmúlt. A fel
hívás után alig 30 nap alatt 
az ország legkülönbözóbb 
helységeinek 700 iskolájából 
mintegy 4000 rajz és festmény 
futott be. 

A gyennekrajzpályázat ered
ményhirdetését január 25-;én, 
szombaton tartották a Közle
kedési Múzeumban. Ezzel egy , 
időben nyitották meg a leg
jobb pályaművekből összeállí
tott tárlatot. Minden beérke
zett rajzot és festményt ter
mészetesen nem tudtak bemu
tatni, 400 festmény és rajz 
azonban látható. 



MAGYAR VASUTAS 
1969. FEBRUAR. L 

A VII. kongresszus határozatainak 
végrehajtásáról 

A vasutas dolgozók 1958-ra 
jóváhagyott át:agbére I-III. 
negyedévi szinten Wl forin-tt.al 
,..->olt magasabb a tervez.c.ttnél. 
A túllépés egy része abból adó
dik, hogy általá-bo.11 az alacso
nyabb bérrel járó mun:kakö-

I I . 
rökben van létszámhiány. A 
túllépés másik része a résre
sed-ési alap terhére különféle 
címeken e,1gedélyezett bér
fejlesztés következtében állott 
elő. 

1 hónúipíiés és a premizálás tapaszlalalai 

üzemi demokrácia és az e,,"Y
sza'llélyi vezetés gyakorlati al
kalmazásából adódó problé
mák tisztázására. Hasonló cél 
vezérelt bennünket, amikor 
részt vettünk a Tervga.zdasá.gi 
és Műszakfejlesztési Szakosz
tály által szervezett tanfolya
:non (Budapest, Pécs, Mis
kolc), ahol a beruházók és 
azoik músza,)ti ellenórei táir
gyalták a berul1ázással kap
csolatos kérdéseket. Az Utas
ellátó Vállalat felkérésére elő
adásokat tartottunk a munka
védelemről, ezzel is eiősegítet
tiL'i: m\lillkavéde1mi ismeretek 
növelé9ét. 

Az átla,,."'bérsZlie-i;t növekedé
sen beiül külön figyelmet for
dítottunk a kongresszus ha
tározatára, mely szerint a ne
luíz fizikai munka megbecsü
lését a bérezésben is j-0bban 
kifejezéare kell juttatni. A 
határoznt-nak megfeleLően a 
pályafenntartási dolgozók bér
.szlnvo11ala 11,4%, az útépítési 
munkásoké 5,5%, az utazóké 
5,3 :zázalélckal növekedett. 

Az utazók bérszínvonalá,nak 
�lésére 1968. július l-től 
tovtibbi, havi 3.3 millió, a ko
csirendero, SaTUS, váltókezelő 
munk.akörök!ben pedi.g havi 3 
millió forintot fordítottunk. 

A bérráépít-és pozitívuma 
mellett újabb. feloldásra váró 
bérfeszültségek lkelet!k,eztelk. 1\.. 
pénzügyi lehetőségeik figye
lem,bevételével ezek idó.rendi 
feloldására von,atko1JÓ terve
;.,tet az ebnökoog 1969 elején 
i!rgyalja. 

Az a.nyagi éroe!teltség foko
zottabb érvényesítését a pré
mium, illetve prémium jelle
gű juttatások tö4-.-életesít.ésé
vcl. kív-dol'ltuk biztosítani. 1968. 

;,in.uár 1-t6l új prémiumsza
bályzat ke;-ü,Zt k:Mdásrn, mely 
nagyobb ösztönzést ad a � 
daságooabb munkára, az élő és 

holt munkával való takarékos
ságra, elősegíti a költségek 
csökkentését, a vállalati nyere
ség növelését. 

Közpon,ti intézkedés folytá,-,. 
1968. augusztus 1-től az igaz
gatóságok magasabb pré
•miumkeretet lcapnak, melyből 
az addig nem premizált kOCS>i
randezők, valammt a váltóke
zelak havi prérnizálást valósí
tották meg. 

A lkon,gresszus határozata 
értelmébe.-,. rendszeresen vizs
gálnunk ikell az erkölcsi és 
anyagi ösztönzési rendszere
iket. Ennek megfelelőan. mtéz
kedést kell tennünk a preTIÚ-
7.álási rencszer felülvizsgála
tára. E(T'Jre több munkakörre 
terjed 1ci a premizálás, a fel
tételek Zazasá(Ja azo-nban már
is azt mutatja, hogy a húzó 
ereje lassanként elvész. A 
prémium rendszeres fizetés.ki
egészítésül szolgál. Prémium 
ki nem fi:retéssel jóformál!l 
csialk fegyelmi határozat alap
jMt találkozunik. Célkitűzés 
nem teljffiitése :miatt izyen:re 
ali,g-alig kerül sor. Talál1coz
tunk olyan esetekkel is, ami
kor a prémium tényezők ti,lje
sitésé1-e törekvés miatt más 
munkákat ellianya,goltak. 

Napirendre tűztük a vasűt 
ta.nintézrnényeiben és a vasűti 
tanfolyamokan folyó munka
védelmi oktatás vizsgálatát, 
melynek továhbi menetére az 
elnökség határozatot hozott. 
Elnmek keretében gondosko
dw.k, hogy a vonatkozó tan
könyvek tartalxnazzá.'i: a biz
tonsági előirárokat, a tanárok 
és oktatók megfelelő bizf:on
sá,gtechnHmi képzklben rés7J€
süljenek. 

Közbenjártunk, hogy a szak
szolgálat biztorusá,gi megbízot
ta:k tanfolyamát az elkövetke
zencló időben a vá1lala-t költ
ségére zártkörűen rendezhesse 
meg a 3. szaikooztály. Tevéke
nyen résztvetmilnlk (hatáskö
rünkbe tartozó esetekben) a 
biztonságteclm.i,ka,i vi:zsgá,k le
lxmYolításá,baJn.. 

Intézkedések a munkaldó csökkentésére 

Részvettünk a Mun1oa Tör
vé-nylcönyve millliszt.eri szintű Végrehajtási Uttuításának 
(Vas-:iti Mlliillk.avéd:elmi Sza
báJ.yzat) ellkészítésében és an
nak vitáját megszerve'Jltük 

A dolgo2plc él�voo.alá
nak a1akulásáhan jelentös 57.'e.. 
repet tölt be a murukaidő tör
vényes és valóságos mértéke. 
Az 1021/1967. (VII. 12.) Korm. 
sz. határozat végrehajtására 
az alábbi inté-zl.'redálek történ-
uilc: " � �· 

- szabályozásra llrerült a 
v--..sút egyes irányító, illetve 
végrehajtó sziervemclc és a ve
lüik part,ner sza,kszervezeti 
szervekinek az inté:zíkedési ha-' 
�re, 

- lcldol� kenilt a 1ép
cw7.etes munkaidő-csökkentés 
- közoováltások káterjesztére 
- űte.'IllteÍ"'\•e, 

- 3 üzemnél kísérletftl:éppen 
19'611. január hótól beveze1:é6re 
került a heti 44 órá,s munka
idő. 

A S1Jenett ta�tolk, va
lamint a szolgálati ÍÓl11-ökségeik 
jó elókészftő mulllkája ala,pjáitl 
1!!68. július 1-tóil csökkent 
mun;kaidővel dolgozik: 

ségek, 1'0n.tatási fémöksége,11 Gon.doskodturnk arról, hogy a 
javító műhelyei, távleözlési és dolg=ók és sza!kszervezet:i 
biztosítóberendezési, építési és tis-ztségvisel&: �evételeit, 

á Ő 1.0 • 1 --z javaslatait a végleges VMSZ fenntart si f nö,.....,ege' tera e- elikészí�él figyelembe ve-tein kb. 60 OOO fő, 
gyék. Különböző sziJntú ér:w-- 12/24, vagy lfi/32 váltáso8 kezleteken adtunik segítsé!get .a szolgálatot teljesitól.n.él közbe- V. MSZ ni""e1""·ek ,�alakí""-'váUós forduló bevezetés�el ""' "" "" = 

hatn 240 órá.ról havi 210 órá- hoz, elkészítéséhez. Figyelem
ffl csökkentve kb. 9000 fő. be vettük az időközben felme-

A vasutas dolgoz.ók közül rült problémákat, ezeket ősz
kb. 70 OOO fő dolgozik csök- sregeztük és a szülkséges mó
ikentett mwiikaidóvel, ami az dosítások.at a 3. sza.kol!ztállyal 
összlétszámot figyelembe véve közösen rondezruk. 
43,5 százalék. (�'entiek nem Figyelembe véve a SZOT 
tartalmazzák az 1969. jam.tá!r Elnö!lmégének a Vállalati 
l-től röV'iditett munlkaidőben Munkavédelmi Szabályzat át
do� szárrnáit.) dolgozására vonatkozó irány-

Az utazós.zemélyzetn,él a elivét, javaslatot készítettünk 
magas szolgál.ati óráit - tűl- az ellDákség e1é hasonló jelle
mu!!lJ<.a - csökkentésére tőre- gú irányelv ki.adására. Részt
kedtillllk.. vettünlk a területi bizottsági A mun1ca.fd6-csökken.tést a üléseken mindaron esiete..lt)ben, munkaerőhiány is hátrciltat- ahol munkavédelemmel kapja. Meg kell azonban említe- csolatos terv& készítése sza
nünik, hogy a múszaikd fejlesz- bályozást nyert a Va.�ti Mun
té8, a munkais:lervel'.és, a sro- k.avédelmi Szabályzatban. 
ros létszáangazdál:kodás követ-
ke21tében. a létszámhiány elle- (Folytatjuk.) 

Megkezdodtek a szocialista 

brigádvezetöi tanácskozások 

Újra 
bizalmat 

kaptak 

A bl'ig ádnaplók eredményes munkát 
tükröznek 

Befejezéshez közeledik S2le-
geden a bizalmiak újjává
lasztása. Az elműlt két év 
folyamán a bizalmiak többsé
ge olyan munkát vég7.ett, 
hogy csoportjuk tagjai tovább 
is ragaszkodnak személyük

A jubileumi verseny során 
az Omiskolci Pályafenntartási 
Főnökség szocialista brigádjai
nak többsége teljesítette fel
ajánlását - állapította meg a 
főnökség vezetője a 87 szocia
lista brigádvezető és a 20 pá
lyamester január 16-17-én 
tartott kétnapos tanácskozá
sán. A főnökség szocialista 
brigádjai ma már 820 taggal 
számolnak és a 18 pályames
teri szak.asz közel ezer fővel a 
Szocialista munka műhelye 
cím elnyerésére, illetve meg
tartásáért veroonyez. 

A szocialista brigádok je-
1entós segítséget adtak a gaz
da.sági feladatok sikeres meg
valósításához. Javult a dolgo
zók élet- és munkakörülmé
nyeivel való fogla:lkozás, a 
dolgozók á1talános múveltsé-

gének emeléséért is sokat tet- höz. 
tek a szocialista brigádok. 
Aktivitásukat jellemzi, hogy Szeged-Re."'.ldezón például 
valamennyien részt vesznek Ambrus János iőintézőt c.so
párt- vagy szakszervezeti po- portja egyhangúlag választot
litikai iskolákon, munkásaka- ta meg űjra bizalmijának. 

démiákon. A szocialista bri- Ambrus János négy éve vet-
te át a csoport vezetését. Gon-gádmozgalom elősegítette a doskodik a tagok üdülési igé-balesetek megelőzését, a nyelnek kielégítéséről. Ismeri munkavédelmi őrök aktivitá- a csoportba tartozók anyagi 

sót. A brigádok eredményeit körülményeit, hosszabb beteg
havonta bejegyzik naplójuk- ség esetén meglátogatja 6ke-t. 
ba, s e naplók többsége tar- Szükség szerLnt javasolja ré
talmas tükre a végzett mun- szükre segély folyósítását. De 

kán.ak és külsőleg is te1:szetős. ugyanígy ellátja teendőit Kó-
szó Istvánné árupénztáros é1 

A tanácsko:zás 30 felszólaló- Rácz J.stvánné laktanya-taka
ja mondta el a mozgalommal rítónő. Mindkettőjüket újra
kapcsolatos tapa.sztaJatait és megválasztotta csoportja, mert 
tett javaslatokat a szocialista munkájukkal a legteljesebb 

brigádok punőségi munkájá- mértékben elégedettek voltak. 

na:k fejlesztésére. A bizalmiak elősegítették 

Anfal József 
Miskolc 

Szorgalmazzák 

állomásunkon a jó kollektív 
szellem kialakítását. A dolgo
zói;: segítik, betegség esetén 
helyettesítik egymást. Nem 
egyszer vo1t T&rzsmagi Ara,i.
ka érkező és induló kocsi fel
írója egy személyben. Most 
ami-kor beteg lett, KomlTá.1 
István egymaga végzi a ket
tős feladatot. A nehézségek 
ellenére Is jó hangulatban. 
rendben folyik a munka, ahol 
a bizalmi ös.s:zetartja a csopor
tot. 

11 szocialista brigádok népszerűsítését 
A békéscsabai vontatási fő

nökség 21 szocialista brigádja 
közül kilenc az ezüst- és egy 
a bronzkoszorús jelvény bir
tokosa. Valamennyien káváló 
munkát végeztek az elmúlt 
idoozakban. 

A január Ul-án megtartott 
tanácskozásukon azonban a 
még tapasztalható problémák
ról, a hiányO&Ságokról is sok 
szó esett. Több felszólaló kér
te a veretők fokozott segítsé
gét. Ha.$Z1WS lenne, ha ;obba11 
népszerűsítenék lf brigádok 
kiváló eredményeit, és &ZOI"• 

galma.znák, hogy mind több 
fiatal is bekapc$Olódjot!. a 

mozgalomba. A tanácskozáson 
elhangzott őszinte bírálatok 
bizonyára előmozdítják a to
vábbi munkát., 

Békéscsaba vontatási 57.,0-
cialista brigádvezetői közül ha
tan ves2lI1ek részt a február 7-
én tartandó sz.egecli terület! 
értekezlete..", majd az or.szá
gos tanácskozáson adnak szá
mot eddig végzett munkájuk
ról 

Boldmár Gyula 
Békéscsaba 

Dr. Blinkfalvy Gyula 
Szeged 

Nők akadémiája 
Az idei oktatási évre 50 hall

gató részvételével sz.ervezte 
meg a ,,Nők akadémiá;át" a 
Záhony körzeti állomások 
szakszervezeti bizottsága mel-: 
lett működő nóbi.wtt;sá&. 

A tervezett tíz előadásból 
négyet már megtartottak. Az 
igények előzetes felmérése tet-

A h , • 1 , • , h te lehetővé, hogy az elóadás-

armaS JC szo Jegye en SC?roz.at fe�el:e�e a n�olgo-
� zok erdeklódeset. Az első elő-

Pécs állomás szocialista brl
gádvezetóinek január 15-én 
tartott értekezletén Kovác& 
Sándor állomásfőnök-helyettes 
számolt be az elmúlt idő.szak
ban eléM feilódésról. Sw1t a 
nehézségekről és a soron kö
vetkező feladatokról is. Töre
kedni kell arra - hang.súlyoz
ta -, hogy a hármas jelszó 
mind jobban érvényesüljön a 
brigádok életében. Köszönetet 
mondott a brigádvezetőknek 
önzetlen és áldozatkész mun-

. . adás keretében Lipők András, 
káiukért. Kerte, hogy az el- a kisvárdai járási pártbizott
ismerést tolmácsolják a brlgá- sá"' titlkára beszélt a kül- és dok tagja_i�k is. • - 1  beipolitikai kérdésekről A A szocialist� brigádo� ., ko- második előadást Móré Imre, a vet1eezetes, 36 mun1ca3a-nak záhonyi csomóponti pártbizottdöntó része van abban, hoqt! ság munkatársa tartotta világ.; �écs áll_o� imm-6:r nyolc'_'.rllrc nézeti kérdésekről. A harmaeve !el3esiti az élilze!'1- l�ve- dik és a negyedik előadást telmenyeket. A hozzaszólások Fölavári Lajos tartotta. Elóbb után nyol<: lc?Idötte_t -yáJ.aszto_t- a kollektív szerződést értékel
tak_, a �zoc1alista !:'.r1gadv€7;.etők te, majd 3 szocialista haza.fiteru�eti értekezlevei:e, kettot az , ,,�61 beszélt. orszag0s tanácskozasra, sa.,. 

Zomi Lajos Czirják· Ferene 
Pécs Záhony 

- egészségre á-rtal-riuu mtm
kateriilete1een kb. 1000 fő (he
U 36, illetve 42 óra). 

Üzemek, építési főnöksé
gek, pá.Zi,ufe-nntarlási fáMk-

Dére is csö'.,drent egyes kate-
,-

----------------------------------------------------
góriákbain a szolgálati órák 
száma. 

lgy például a forgalmi nta:r.ó!mál : 
Tény 
217 

4,30 

Forgalom Bá.zis 
szolgálati óra 227 
vonatkm/óra 3,81 

Vontatás 
szolgálati óra 
mozdonykm/óra 

Ristvettüink a központi 
munkaügyi szabályok (Mt. V. 
l\füM. rend., Min. Ut.} ki
dolgozásába,,'l, 6 a vezérigazga
t�gal közösen megszeTVez.
tük a terve:z.etelk igazgató sági 
és lb."Üli:zol�latí vitáját. 

Az 1968. évi lroll.ektív szer
� a vel?lé!"i�tósággal 
-� '.1..-észítettük el, s ter

�esztettük a iköz!)Ollllti vezető
� elé. Je!e-nileg folyik az 

· 1969/70. évi Kollektív Szerző-
dá! tervezetének a vitája. Az 

250 
5,30 

240 
5,35 

űj kollektív szerzódés 1969. 
április 1--én lép hatályba, ad
dig a jelenlegi marad érvény
ben. 

A srz.aik5!rervezet közép- és 
al.apsz,erveilnek új felépítésé
hez. igarodva á l:s2ierveztük a 
mun!kaügyi döntóbizottságo
kait. 

A vasűt jelenleg is érvényes, 
különböző i,d,óben me,gjelent 
mwlkiaügyi sza"oály,ait sajtó 
alá rendeztük, s gyűjtemény
ben adtulk ki. 

Az Ozemi demokr6clGJ fejlesztését szolgáló Javaslatok 

A baleseteThárltási tevé-
l;enység, az egészséges, bizton
ságos munklafeltételek biztosí
tása, az fuemi demolcrácia fej
lesztése és szí,nvonalámak eme
lése érdekében elkészí tettilic 
javaslatainkat a hatáskörö.1t 
ltiszéle;;ftésére, a jogok bőví
tésére, amely végső soron a 
Vasúti Munkavédelmi Sza
bályzatban realizálódik. 

A szaksz.ervezeti bizottt-.ágDk 
tá=dalmi rnUll1'kav�i fel
ügyelői és a munkavédelmi 
aktívák szakmai felkészültsé
g:élnek növelése érdekében él
tünk a lehetőségekikeL 1968-

blm 7 főt jaV1UOltu.nk 3 hóna• 

pos SZOT bentlakásos munka
védelmi tanfolyamra, 100 tá-r
saoolmi munkavédelmi fel
ügyelő továbbképzését segítet
tük el6 a Balatonkenesén szer
vezett kéthetes bentlakásos 
tanfolyamon.. A SZOT Munka
védelmi Osztály felkérésére a 
3 hónapos bent1akásos mun:ka
védelmi tanfolyamon elóadó
ké<Illt is résztvettook. Menet
közben is segítséget adtunlk a 
táJrsada.lrna. munkavédelmi fel
ügyelö!mek a Felsőfokú Milll
kavédelmi Tanfolyam elvégzé
séhez. 

A mu<t1Jkás.!\kadémiác'lrat cél
tudatosan !elha5ználtuk az 

Egy esztendő �unkája a mérlegen 
Beszélgetés Auguszt Jánossal, a szombathelyi 

területi bizottság titkárával 
Több mint 16 e-rei- szerve

zett dolgozó, 61 szakszerveze
ti biz.ottság munkáját irányít
ja a szombathelyi területi bi
zottság. ll:ppen egy esztendeje, 
hogy Auguszt János került a 
területi bizottság élére. 

Az elmúlt egy esztendő az 
új gazdaságirányítási rendszer 
elsóévi tapa.sztaJ.atair61, a so
ron következő feladataikról 
beszélgettünk: a titkárral. 

- Területi bizottságunkat 
és az alapszervezeteket is ma
g,::sabb követelmények elé ál
lította az új mechanizmu., -
kerote a beszélgetést. - A 

csom6ponti pártbizottság és az 
igazgat6ság vezetésének segít
ségével, aletivistáinle támoga
tásával mégis sikerült megfe
lelni a feladato1en.ak. Ma már 
elmondhatjuk, hogy sikeresen 
zártuk 1968-at. 

Javult az aktivisták 
tájékoztatása 

Az eredményekről szólva el
mondotta, hogy a területi bi
zottság megjavította az akti
visták tájékoztatását, ami elő
falitétele anna..� hogy a fel
adatokat mindenki egy:for-: 

mán értelmezze. A területi bl- JelenJtós ered!Jlény, hogy a 
zottság titkára, Szabó Bélá- terüleU bizottság széles körval, a szombathelyi igazgató- ben szervezte meg az akti vis
ság vezetőjével, sorra felkeres- ták továbbképzését, a tagság ték a nagyobb szolgálati he- politikai oktatását. Harmincöi lyeket, csomópontokat, ahol szoLgálati helyen, nyolcvanháközvetle-nül tájékozódtak a rom "Társadalmunk időszerű gondolcr6l, problémákról. Ez- kérdései" tanfolyam működik 
zel párhuzamosan javult a több, mint kétezer hallgató
kapcsolat az igazgatóság és a val. ötvenegy bizalmi tanfo
területi bizottság között is. Ma !yamot szerveztek 700 aktivis
már például nincs olyan, a ta részvételével, s az első elő.
dolgozókat érinitő igazgatósági adásokat már a választások 
ügyirat, amely kiadás előtt ne előtt megtartották. Műszaki 
kerülne át a területi bízott- akadémiát 11 szakszervezeti 
ságra. Hasonlóan javult a kap- bizottság szervezett 20 téma
C60lat az alapszervezetek ve- körrel, s ezeken nem keve
zetói és a helyi szolgálati ve- sebb, mint 224 előadás hang
ootés között is. A szakszerve- zott el. Ebből a szempontból 
zeti bizottságok többsége mind c3ak a pályafenntart.ási szak
jobban betölti a partner sze- szolgálatnál vannak problé
repét. mák. Különböző kifogásokkal 

Elégedettségre semmi 
okv.nk - folytatta Auguszt 
János. - Gyakori jelenség 
még, hogy nem találjuk a 
megfelelő hangot. hiányzik az 
előrelátás, az új követelmé
nyeknek megfelelő gaooaság
politikai szemlélet. Ezek bir
tokában többet tehetnénk tö
megkapcsolataink erősítéséért, 
a dolgozók élet- és munkakö
rülményeinek javításáért. 

halogatják a műszaki akadé
miák szervezését, pedig náluk 
különösen szükség lenne a 
dolgozók sz.akmai képzettségé
nek emelésére. 

A szervezetts'ég 
98 százalékos 

A területi bizottMghoz tar
tozó alapszervezetek évente 
közel kétmf!lió forinttal gaz-

dálkodnak. A múlt es:zitendót 
tekintve, hogyan értél�elhetó 
ez a gazdálkodás? 

- Alapszervezete!nk több
sége megfelelt a követelmé
nyeknek, hiszen a szervezett-
1ég több, mint 98 százaléko! 
volt, a tagdíjfizetési készség 
pedig meghaladta a 99 száza
lékot. Bevételeink 36 százalé
kát több, mint 700 ezer forin
tot szocuHis célokra fordítot
tu;I:. Tagságunk Teulturális 
céljaira, közel félmilli6 forin
tot költöttünk. 

- Jelenleg. melyek a terü-
let! bizottság legfontosabb 
tennivalói? 

- A legfontosabb ter'IMsZe• 
tesen, how segltsiik az alap
szervezeti választások lebo
nyolítását. Erre minden. intéz
kedést időben megtettünk. Az 
alapszervezeteket a területi 
bizottság egy-egy tagja patro
nálja. Minden bizonnyal alap
srervezet.eink erősödését hozza 
az 1 192 bizalmi- és a közel 800 
aktivista, vezetőség! tag új
jáválasztása. A választásokkal 
párhuzamosan veszünk részt 
minden szinten az 1969. évi 
tervfeladatok kialakításában 
és a .szociiilista munkaverseny 
tovább Fzélesítésében. 

A múlt év végére sokat ;a
vult igazgatóságunk szakvona
li munkája, Szeretnénk előse
gíteni, hogy az igazgatóságok 
versenyében. Szombathely is
mét sz élre kerüljön - mon
dotta befejezésül Auguszt Já• 
nos. 

L. 1. 
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Bizalmivlilasztlisok utlin - mííbelybizottsligi 
választások előtt az Bszaki Jlirműjavítóban, 

Mit tartalmazzon a beszámoló ? 
A SZAKSZERVEZETI DE-

1\'IOKRACI� fontos jellemző
je a vála�ztott vezetők, vezető 
testületek rendszeres beszá
molása a választóik előtt. Kü
lönös jelentőséggel bír a be
számolás a választások alkal
mával A szakszervezeti bi
zottság, a műhely- és osztály
bizottság újrnválasztásánale 
kiemelkedő eseménye az elö
zö választás ótp végzett mun
káról való számadás. A bizal
mit választó csoportok a leg
több helyen már meghallgat
ták és megvitatták bizalmijuk 
beszámolóját é.; a tagság dön
tött afelól is, hogy a korábbi 
bizalminak, vagy másnak ad
ják a megtisztelő megbízást. A 
műhelybizottságok egy része és 
a szakszervezeti bizottságok 
még a beszámoló összeállitásán 
munkállcodnak. Ehhez a fon
tos munkához szeretnénk né
hány gondolattal hozzájárulni. 

is agresszív és háborús. Újabb 
és újabb túzfészekkel, háborús 
vagy fegyveres konfliktusokkal 
zavarja a népeket a t.ársada!
mi haladás útján. 

munka eredményeként - ju
talmak, prémiumok formájá
ban - a vasutas do!gozók csa
ládjai életszínvonalát nöt:elö 
jövedelem -mintegy 150 millió 
fo-ri.1ittal növereedett a mun• 
kaköri és i·anqköri béreken fe• 
!iii. Helyes utalni arra, hogyan 
részesedett ebből a kollektíva, 
hogyan javult a helyi munka, 
hogyan érvényesült a munka 
utáni szocialista elosztás elve, 
mit !teli még javítani a követ
kező időben. 

- Túl vagyunk az elsó fel
vonáson ! Az Ji:szaki Jármű
javítóban idén is 220 bizalmit 
választottak meg, s csup:ín 
mintegy öt százalékuk új em
ber . . . S akiket nem válasz
tottak újjá, azok is jobbára 
nyugdíjba vonultak, vagy más 
munkatetilletre mentek dol
gozni. Persze, olyan bizalmi is 
akadt, akit jogooan bírált a 
tagság! 

A bi7.almlválasztások után 
- a műhelybizottsági válasz
tások előtt beszélgetünk Bara
"l!ai Zoltánnal, a járműjaví-tó 
szb-titkárával és két műhely
bizottsági titkárral : R. Tóth 
Józseffel és Feny·vesi Károly
lyal. 

- A IX. karbantartó osztály 
16 bizalmija közül csupán hár
mat nem javasolt újraválasz
tásra a műhelybizottság kép
viselője - mondja Fenyvesi 
Károly. - Két régi bizalmit 
nem is választottak meg; ki
fogá.soltálc, hogy nem tájékoz
tattálc keltően csoportjuk tag
;ait és a dolgozókat is érintó 
eseményeleet más bizalmitól 
tudták meg. A harmadil� bizal
mi ugyan megfelelt a tagság
nak, de ml úgy véltük, inlcább 
rutinból, minit szívből dolgo
zik, és könnyedén tesz irreá
lis ígéreteket. 

- Nálunk, a X. villamos
mozdony-javító osztályon, az 
egyik bizalmit érdemei elisme
T'ése meUett n.em választották 
új;á - folytatja R. Tóth Jó
zsef. - Az öntókból és gyalu
sokból álló bizalmicsoportban 
az elmúlt két esztendőben az 
öntők kerültek túlsúlyba, és 
érlhetöen maguk köziiZ akar
iak bt.za.lm4t választani. 

'Az „első fefvonas" 
mérlege 

Ai: újoonan megváOasztott 
bizalmiak átlagos életkora 35 
-40 év, de azoknál a csopor
toknál., ahol fiatalok dolgoz
nak, 21-22 esztendős bizal
mialckai i8 találkozhatunk. A 
X. osztályon pedig, ahol több
regében nők dolgoznak, a bi
zalmlalc is nők; Háber! And
,-ásné, Kriszt Emilné és Né

metil Istvánné. 
- Legutóbb 3:! olyan hlzal

mink volt, aki egy étrtizednél 
1'égebben látja. el ezt a megbí
zatás,t - jegy2li meg az szb
titkár. - A műhelvbizottsá
gok javasla.tára valamennyien 
két nap jutalom.szaba.dsáaot 
kaptak. Ogy érezzük, ennek jó 
hatása volt és a dolgozók a 
bizalmi munka. megbecsülését 
látták ebben az intézkedésben! 

Az "első felvonás" mérlege: 
• választásokon élesebb vitále 
nem voltak, a hozzászólók 
többsége azt bizonygatta, hogy 
elégedett a bizalmija munká
jával. Kérték, hogy a bizalmi 
legyen még inkább össrekötő 
kapocs a csoport tagjai és a 
femóbb szervelc között, a dol
gozók a bizalmiaktól értesül
jenek a vállalat, a vasút gond
jairól, problémánrót Mint örö
kösen visszatérő témát, ez al
kalommal is megemlítették : 
kevés a családi beuta.ló a,; 
üáülókbe. Pedig sokan sZe<ret
tének a feleségükkel, vagy a 
gyermekükl:el együtt pihenni! 
S szóltak a városi közlekedét; 
problémáiról, a :l!Súfolt autó
buszokról A szaks:rervezetet 
kérik, ho,gy keressen kapcsola
tot a Budapesti Közlekedési 
'Vállalattal, és együtt t.alruja
llak valamilyen megoldást a 
�csidószak tehenrumtesfté
eére! 

Esemenygazé:lög 
két év után 

l.l'ebruárba'!l megkezd6dnek � 
rnúhelybizottsági választások. 
A bizalmiválasztások aligha
nem több olyan tapasztalattal 
szolgáltak, amelyeket a soron 
következó választáskor is 
basznos!taru tudnak. 

- A szalcszervezefi tagok 
'aagyon alapos mííhelybizott
,:ágl beszámolókat várnak, hi-
11zen az elmúlt két esztendő 
nemcsak 4 vállalat életében 
tiolt jelentős, hanem a szale
nervezeti munkában is. Az 
Esz.aki Járműjavítóban annak 
idején kiaérleti jelleggel ve-

A bizalmiválasztások tapasztal„tait érlékeli a szakszervezeti 
bizottság tagjaiból alakult operatív bizottság 

(Hemzó Károly felvétele) 

zették be a csökkentett, 44 
órás munkahetet . . . és hogy 
helytálltunk, hogy ez bevált, 
abban a szakszervezetnek is 
jelentós szerepe volt. 

Tizenegy műhelybizottság 
alakul. Legutóbb tizenkét mú
helyhi.zottság volt, de január 
l-én a kismotorjavftó osztály 
megszűnt. Jelentősen megnőtt 
viszont a X. ooztály dolgozói
nak létszáma. Elóbb azt ter
vezték, hogy itt két műhely
bizottságot alakítanak, de -
gondolva az épíbkezésekre és 
az átcsoportosításokra, a vár
ható helycserék.re - továbbra 
is egy műhelybizottság intézi 
az os2Jtály ügyeit. Ez lesz az 
üzem legnagyobb létszámú 
műhelybizottsága - a korábbi 
11 helyett 13 tisztségviselőt 

választanak meg. A tagságnak 
az a javaslata, hogy legyen a 
műhelybizottságon belül nem
zetközi felel&s és információ
felelős. 

11:rdekesnek ígérkezik a IX. 
osztály múhelybizottsá.gának 
választása. A korábbi, öttagú 
vezetőségből !tetten nyugdíjba 
mentek, egy tag valószínűleg 
magasabb tisztségbe kerül -
és a bizottságot héttagúra nö
veli-le. A karbant.artó osztá
lyon erősen felfrissített mű
helybizottság lát majd munká
hoz. S új titkárt választanak 
az I. műhelybizottságnál, 
ahonnan az elmúlt két évben 
az egyik titkár más munka
körbe ment, a jelenlegi titkár 
pedig most van távozóban.. 

F, T. 

Mit tartalmazzon a beszámo
ló? Ez a kérdés manapság 
gyakran vetódik fel a vezetó
ség tagjai között. Tegyük hoz
zá, joggal, mert két év mun
káját, tucatnyi szakszervezeti 
vezető érdemes tevékenységét, 
fáradozásait és a vezetó tes
tületek 24 vagy ennél is több 
értekezletének gazdag tartal
mát nem lehet a beszámoló
ban teljes hűséggel tömöríteni. 

Helyes minden beszámoló be
vezetójében arról szólni, hot,(V 
a szocializmus eról az elmúlt 
két évben, a nemzetközi mé
retű osztályharcban tovább 
erősödtek. A szocialista vi
lágrendszer politikailaq. r,az
daságilap tovább fejlődött. A 
szocializmus orszáQnina1� fej
lődési üteme a KGST keretei 
között gyorsabb, mint a kapi
talista világrendszer gazdasá
gi fejlődése. Az imperializmus 
arca nem változott, továbbra 

Minden beszámoló bátran 
számot adhat arról, hogy ha
zánkban ny1Lgodt politikai lcig
kö-rben, eredményes orszá.gépi
tö munka folyilc. Teljes siker 
koronázta pártunk előirányzott 
programját. Az új gazdaság
irányítási rendszerre való rá
térés első esztendeje a válasz
tott út és módszer helyességét 
igazolta. Népünkkel együtt a 
vasutasok is nyugodt lé�cör
ben termelnek és becsülettel 
elégítik ki a népga:,..daság szál
lítási igényeit. 

A SZAl{SZERVEZETI !\IUN
K . .\EAN is töretlen fejlődés 
tapasztalható. A beszámolók 
mindent nem ölelhetnek fel, de 
fontos, hogy a tagság érdeké
ben végzett legjelentósebb 
munkák helyi és területi ered
ményeit összegezzék. A veze
tőség mondja meg nyíltan, mi
re összpontosította a műhely
bizottság vagy a szakszerveze
ti bizottság firmelmét, erejét, 
s;:ervezö, mozgó.;ító készségét. 
Mit valósított meg a kongresz.. 
szusi határozatokból, mit tett 
azok szellemében a munkahe
lyeken, a tagság körében. ér
dekében. Helyes felhasználni 
minden alapszervezetben· a 
szakszervezet központi vezet.ó
sége által a kongresszus óta 
végzett munkáról szóló jelen
tést és a választásokkal kap
csolatban kiadott érvgyűjte
ményt. 

összegezni ken, hogy meny
nyit fejlódött a tagság két év 
alatt politikailag, valamint az 
általános és a szakmai művelt
ség tekintetében. E fejlődést 
hogyan segítette elő a vezető
ség, a bizalmiak. Fontos ele-'1----------------------------------------( mezni a dolgozók mtmkal:ö-

Választás előtt Tatabánya-alsón 
Szaksrervezet! � 

készülnek Tat,ab<inya-a!.só ál
lomáson . .Ez � feladat ma azt 
jelenti, hogy a szakszervezeti 
bizottság helyi vezetői, a mú
helyti tkáro.k, az állomás veze
tése és pártszervezete azon 
munkálkodik, hogy a mostani 
tisztújítás viharmentesebb le
gyen, mint a legutóbbi. Mi is 
történt két évvel ezelőtt? 

Jelenleg 180 vasutas dolgo
zik a csomóponton. De a lét
szám ilyen mértékű emelkedé
sével a szoctális, kommunáLis 
beruházások má<r évek óta 
nem tudnak lépést tartani. A 
vasuta.a dolgozók a folyosókon 
és a váTótermekben öltözköd
nek. Tisztálkodá.sm 40 ember
nek egyetlen 1.avor szolgát A 
nőknél még 1'0.UZ4hb a hely
zet. 

oálaszt6ina1' nemébe ftézn.f, 
mint az előző titkár. 

Mi az, amiben mégis előbbre 
léptek, ami ha nem is teljes 
mértékben, de azért javítja a 
mérleget. A SZ4kszervezeti bi
zottság segítségével teremtet
ték meg a.i alapját egy 8 sze
mélyes Balaton-meLletti hét
végi üdüló építésé-nek, amelY 
ebben az évben épül fel Az 
anyagi fedezetét az a bédeti 
szerződés szol.gáltatta, amelyet 
az Utasellátóval kötöttek. Ez 
az elónyös szerződés tette ko
rábban is lehetővé, hogy be
rende:Z?Jék a meglevó említett 
kultúrotthont. 

Kipróbált 
társadalmi munkások 

.Bánhegyi Sándor á:1lomás!6nök 
között. A tapasztalt swlgálati 
főnök sokat segít a 57.alc=
vemti biw&ágnak.. 

Javukra szolgál az ls, hogy a 
jelenlegi szakszervezeti veze
tők régi, kipróbált társadalmi 
munkások. Tömöri SándM a 
pártban szerezte mozgalmi ta
paszt..alatát, míg Lencse Meny
hért szakS7.lel"Vezeti bizottsági 
elnök, 1946 óta lát el külön
böző szakszervezeti funkciókat. 

Nem ez sima az e,lkövet
kerendó választás sem. Szen
vedélyes vitákra, számon
kérésekre van ltilátás. De a ve
zetők nem félnek ettől Tud
ják, hogy a hiányosságok mel
lelt ot>t vannrui: az eredmények 

Jó kapcsolat alakult ki a is. 
szaksrervezeti bizottság és Moblt Fenne 

T'ülményeinek, szoc!élfa ellá
tott$6g6n.ak ;avításáért tett 
erőfeszítéseket, ennek nl/Offlán 
beázit változásokat. 

Minden beszámolóban fon
tos helyet foglal el a tagság, az 
emberek egészsége, munka- és 
életbiztonsá.ga, a balesetmeg
elózés érdekében kifejtett po
litikai felvilágosítás, a szerve
zeti tömegmunka és egyéb, a 
szakszervezet törvényes jogai 
közé tartozó intézkedés és 
azok hatásának elemzé,e. 

A taggyűlések nem indokol
ják, hogy a munkav�y 
eredményeit számokkal, vagy 
a verseny egyes szakaszainak 
részeredrnényeivel elemezzék. 
Fontos rámutatni azonban a 
szocialista munkaverseny 
szervezésében legfontosabb 
tendenciákra, minőségi fejlő
désre és gyengéire. Ezt az is 
indokolja, hogy a szocialista 
munka eredményeként az el
múlt két évben növekvőben 
volt és van a vasutas dolgozók 
különböző rétegei részére fo
lyósí tott anyagi ösztönzők ösz
szege. Két esztendő alatt a jó 

SZOLNI KELL a beszámo
lóknalc arról is, hogy a kong
resszusi határozatok szellemé
ben növekedett a dolgozók jo
ga. javult a vezetésbe való be
vonásuk, ennek következtében 
'f!Őtt, erősödött a szakszerveze• 
ti szerve/e jog1eöre is. Szólni 
kell arról is, hogy a szakszer
vezeti tagsághoz kötött szociá
lis juttatások is tovább terjed
tek, összegükben növekedtek. 
A társadalombiztosftüsi taná
csok széles köni munkájáról 
szólva helyes a tagságnak szá.. 
mot adni arról a sokoldalú te
vékenységról, amely teiöleli a 
nagy kollektívák közvetlen 
érdekeit, s amelynek nélkülöz
hetetlen eleme a kisfizetésű é1I 
szociális helyzete miatt legrá
szorultabb szakszervezeti ta
gokat szolgálja. A pén,;gazdál
kodás legfóbb jellemzóinek 
megmutatása nem hiányozhat 
egyetlen beszámolóból sem. 

Beszélni kell a bizalmiak fe
lelősségéről és kétéves munká
juk tapasztalatairól. A legna
gyobb nyilvánosság elótt is
mét alá kell húzni, hogy az 
egyes szakszervezeti tagok 
személyes érdekképviseletébe,a 
a bizalmialcnalc a kodbbi11ál 
nagyobb a szerepük é11 felelős
ségük. A tagság nevelésével, 
ügyeivel, gondjaival kérés né!,, 
leül is szükséges foglalkozni a 
bizaL'Iliaknak. Ez olyan tartal-, 
mat ad a bizalmi munkának, 
amely széles és mély bizalmat 
ébreszt a tagságban a szak
szervezet iránt. Mindez olyan 
!elelósségteljes munkája a bi
zalmiaknak, melyet rajtuk kí
vül egyetlen más tisztségvisel6 
sem pótolhat. 

A VEZETOS�GI MUNKA 
két esztendejének sikereiröJ. 
lrudarcairól, próbálkozásairól, 
az elmulasztott alkalmak Öffr 
szevetéséról olyan beszámolót 
készíthet minden vezetőség, 
amely az egész tagság 112éles 
körü érdeklődését és a vezető
ségválasztó értekezleteken a 
korábbinál is magasabb fokú 
aktivitását, felelósségét éb
resztheti. A vezetőség mellet& 
a tagság is készül a választá� 
ra. Függetlenül a vezetóségtól, 
maga is mérlegeli, hogyan él� 
tek bizalmával 

A beszámoló összeállítóinak 
szem elótt kell tartaniuk, hogy 
a műhelybizottságoknál 30-
40, a szakszervezeti bizottság!. 
választásokon 45-55 percben 
kell 'sűríteni a két év töreltVé
sét, fáradozását, eredményeit A szakszervezeti 

bizottság segítségével 
--------------------------------------1 és tanulságait. A hosszú be-

A legutóbb! vezetóségvá
lasztások során az emberek 
felvetették ezt a problémát. 
Akkor olyan vezetőséget kí
vántak. akik képesek segíteni 
a bajokon. A vita késó órákon 
át folyt. Háromszor kellett vá
las-.<tanl, anúg az új tit!r.ár, 
Tömöri Sándor szavazattöbb
séget kapott. Konrád István, 
a korábbi szb-titkár az egyik 
műhelybizottság élére került. 
Az ú; vezetőség hozzá. is kez
dett az elképzelések megooló
sításához, caakhogy ez akJrot 
sem rajtuk múlott és ma sem 
tehetrwk sokat. Pedig igazán 
nem lehet semmit a szakszer
vezeti bizottság sz.emére vet
ni. Javaslatok tucatjait nyúj
tották be a budapesti igazgat6-
sághoz, de érdembeli választ 
egyikre sem kaptak. Az új fel
vételi épület munkálatait pe
dig csak 1970-re ígérik. 

A tat.abányaiak egyik megol
dásként felajánlották a szociá
lis lét.esítmény céljára a saját 
erőból épített vasutas kultur
ottho.n egy részét. Másik meg
oldásként a pályafenntartás 
számára az állomás területén 
belül elhelyezkedó terület 
hasznosítását javasolták. Eb
be a pályafenntartási főnök
ség nem egyezett bele. A prob
lémák tehát máig sem oldód
talc meg és így Tömöri Sándor 
legalább ' olyan nehezen tud 

A Landler Jármújavítóban 
a régi bizalmiak· 80 szilzaléka újra bi¾almat kapott 

A sza.ks2:erve2leti bizalm,iak 
helyzete az elmúlt év elején 
közel sem volt rózsá5nak 
mondható. Az új gazdasági irá
nyítási rendszer bevezetése 
következtében ugyams sok is
meretlen s gyakran kényes fel.
a.dat megoldása várt a szak• 
szerv,ezeti sejtek előljároira. 

Az elmúlt napokban fejez.ő
dött be a Landler Jenö Jármű
;avttó üzemnél a bizalmiak 
számvetése. Nyilatkooott a 
tagság, hogy mH1-nylre volt elé
g,,edett sz.akszerveooti b!zalmi
jáva.l. 

:0s nyilatkorlalc a biza:lmiak 
Is. A járműjavító szaiksrerve
zeti bizotlsága ugyands megfe
Jel.6en felkészítette a bizalmia
kat a választásra. 

Hogyan történt ez és miÉ'l't 
volt rá nagyobb szülmég, mint 
az elmúlt években. Erról be
sz.élt Simon László, a sza.kszer
vezeti bizottság ti tkáira. 

- Elsősorban azt akartuk 
elérni, hogy a bizalmiak min
den csoportban körültekintően 
számol;tinak be a két év a1.att 
végzett munkájukról. Nem 
akartuk, hogy egyetlen cso
po,rtnáJ. Is form.álim váljéík a 
választás, illetve a biz.almt túl
mtt srerén�l ne mondja 

et, mit vég7.,ett. A bizalmiak 
rész-élre adott vázlattal segítet
tük őket, hogy tá.rják fel azt is, 
amit eddi,g va,gy egyál1alán 
vagy csak ré-s7;ben láttak el. 

A bizalmivá:lasztások tapasz
talatai ar.ra uta1nak, hogy ;ól 
sikerül: a beszámolók előlcészí
tése, s ez egyben azt Is jelen,
tette, hogy a tagság is aktívan 
hozzászólt, a csopor,t tagjai 
6szintén s a ikcmkz.,ét fel.adatok, 
az elvégzett vagy el nem vég
zett rnun,ka !kapcsán tudták ér
tékelalli a bizalmi tevéken,ysé
� 

Miről számoMak be a biml
miak? 

- Arra törekedtünk, hogy 
elsóoorban a saját dolgaikról 
beszéljenek, csakis olyasmit 
kérjenek számon a b!zalm!a.k
tól, ami elinté:nésében sz,erepü.k 
lehetett. Igy: a ;utalmak, a se
gélyek, a kitüntetések, a fize
té.9i el6Iegek, üdülójegyek, a 
tagfel"Détete'k ii.gyeirlll esett a 
legtöbb szó. A csopor'tok tagjai 
m�ózódhettelc arról is, hogy 
a szalw:ervezeti bizottság 
igényli a bizalmiak észrevéte
leit, véleményeit. 

A technológiai ooztály-on De
l11 Jánosné, a VI. ooztályon 

BenJcó Káf'OIJI, a mozdonyasz
tályon Ludányi Béla csoport
jánál például olyan kitűnően 
értékelték az elmúlt év szak
szervezeti munkáját, hogy sen
kiben sem maradhat.ott :b.-étsé,g: 
bimlmijuk továbbTa ill al/oal
ma., a szakszervezeti munka 
ellátására. 

A bizalmlválautás a j6 eló
készítés ellenére IIE!ffi minde
nütt sikerült jót Előfordult 
néhány helyen, hogy II tagság 
olyan kérdéseket feszegetett, 
amelyhez: a bizalminak semmi 
köze sem volt. Az anyagooztá-
1,yon például a vállalati bérgaz
dálkodáisról beszélte4c s alig 
esett szó mmd.arrol, amit blzal.
mijuk az elmúlt két évben 
�"i,gzett. 

A statlsztrkai adatok ls árul
lrodnaJc. A választások során a 
régi bizalmiak több miJll.t 80 
ISZázaléltá;nalt ójra bizalmat 
szavaztak. A választási előké
szítést figyelembe vé� el
mondható tooát, hogy te'V'ékeny 
szakszervezeti munka folyik a 
Landler Jenő Járműjavító bi
zalmi csoportjaiban. Olyan 
munka, amely a tagság egyet
értésével. támo,g,ltásával talál
kozik. 

L. (q, 

számoló nemcsak unalmas, ff
dektelenségbe viszi, de eli,es;d 
az idöt és a lehetőséget, hOf1II 
a tagsáp véleményt mond;o.a 
a 1>ezetőség munkájáTól, tcmó
C$aival, kritikáj,íval segítH • 
politi.lcai, érdekvédelmi tew
kenység hatékonyabbá tételét, 
Szükséges elóre tervezni, hOQ' 
kelló idót kapjon a tagság a 
bírálatra, a szakszervezeti 
munka és a vezetők tevéken:,
ségének értékelésére, hogy a 
kollektív bölcsesség ereje 
útján nagyobb lendületet ve,. 
hessen a következő két évben a 
kongresszusolt által kijelölt úl 
végig járása. 

HELYESELHETO AZ JR. 
hogy nagyobb létszámú szak
szervezeti bizottságoknál & 
nhol a feltételek ezt lehet6vé 
teszik. a munkabizottságok 
részletes kétéves munkáját • 
s.zakszervezeti bizottság f,-4-, 
SO! jelentéseként készíts• el 
é3 adja közre a tagságnak, • 
küldötteknek úgy, hogy azok a 
választásig áttanulmányoz,, 
hassák. 

A beszámoló készitésh'el 
egyidóben fontos, hogy elké
szítsék a taggyűlé! elé tes
jesztendó határozati javasla• 
tot is. A határozati javaslat ne 
terjengős, hanem a kongresz
szusi célkitűzések végrehaj
tásáért, valamint a szakszer. 
vezeti munkában még megta. 
lálható gyengeségek kijavítA. 
sa érdekében teendő Intézke
déseket tartalmazza. 

Eováes Jáaa 



MAGYAR VASUTAS 

A vasút eredményességének alap/a: 

a tervszerű üzemviteli munka 
(Folytatás az 1. olda.ll·ól.) 

az elérhet6 nyereségtömeg 
nagyságát vették alapul. Esze
rint 

konyságát, tovább kell fejlesz
teni a fuvarozás mindazon 
összetevóit, amelyek aktív ha· 
tást gyakorolnak az árbevéte
lek növelésére, a ráfordítások 

a vasút ez évi áruszállitá- csökkentésére, az áruszállítás-
Ili feladata 115 millió el- ra tervezett közel 1 milliárd 
&zállitandó árutonnát fog- forint nyereségtömeg bizto-

lal magában. sítására. Ennek egyébként 
Mivel a szállítások mennyi- alapvető feltétele a 115 millió 

rege alig növekszik, nem szá- tonna áru elszállítása. Az áru
molhatunk a bevételek szá- szállítás eredményeinek nö
mottevó emelkedésével sem. velését kedvezően befolyásol
Ezzel szemben a tervezett be- · ják azok az államközi és egyéb 
t,éteZ kereken 18 milliárd fo• megállapodások, melyek 'követ
rtnt, 628 millióval több az kezményeképpen az export-
1968. évi tervezettnél. Miből import fo_rgalom !l-7 százalék
tudja a vasút ezt az összeget kal növekszik, és nő a tran-
elóteremteni? zitforgalom Is. 

A vasút vállalati eredmé- Változatlanul fontos feladat 

A vasútnak a személyszállí
táshoz hasonlóan, 

az árufuvarozásnál is nö
velni kell a szolgá,Uatás 

színvonalát. 
A pontosság és a folyamatos 
szállítás mellebt ebben az év
ben új és korszerű fuvaro
zási módok bevezetését kell 
előkészíteni. Többek között 
fokozni kell az áruknak szálli
tótartályokban és rakodólapo
kon való továbbítását. Ezen
kívül mind a belföldi, mind a 
nemzetközi forgalom igényei
nek megfelelően kell felké
szülni a nagy szállítótartályos 
fuvarozási mód kiterjedtebb 
alkalmazására. 

Kevesebb 

túlórával 
Gödöllőn, az  állomás kultúr

termében rendezték meg ja
nuár 24-én a Józsefvárosi Pá
lyafenntartási Főnökség pá
lyamesteri értekezletét, amely
re több vendéget is meghív
tak. 

Csiszér Lajos, a főnökség 
vezetője, beszámolójában is
mertette a balesetek megelő
zésére tett intézkedések ered
ményeit, a 44 órás munkahét
tel kapcsolatos észrevételeket. 
A pályafenntartási szakszol, 
gálat hibájából nem tűztek kl 
lassújelet, csökkent a túlórák 
és a készenléti órák száma. 

Köszöntötték és megajándé
kozták Baky István fópálya
mestert, aki 41 évi szolgálat 
után most vált meg nógrádkö
vesdi szakaszától. 

Csiba József 

Hln!l. FEBRUAR 1. 

H É T K Ö Z N A P I  M A S Z K A B Á L  

- Nem ismerem ki magam, ki kicsoda ezekben az egyen
ruhákban. 

(Pusztai Pál rajza) 
:nyének kedvező kialakítása a szállítástervezés új rendsze
érdekében - számolva a be- rében a piac igényeinek isme
·Iépó korszerű eszközökkel - rete. Nélkülözhete\.lenek azok 
a szervezési intézkedések ha- az információk, melyek a ke
tásával - a tervezett költség reslet-kínálat alakulásáról, 
16 milliárd 665 millió forint, a fuvarpiacon végbemenő 
439 millió forinttal több az eseményekről adnak tájé!rnz-
1968. évre tervezettnél. így vá- tatást. A vasút kereskedelmi 
Irk lehet.évé, hogy a tervezett srolgái!-atán,ak a fuvaroztat.6 fe
nyereség tömege 1335 millió lek rendszeres felkeresésével 
forint, vagyis 135 millió fo. kell tájékozódnia a szállítási 
rinttal több, mint az 1968. év- kereslet alakulásáról. A szállí
re tervezett nyereség. A terve- tási tervet, a havi fuvarozási 

A személy- és áruszállítás, 
de az egész vasút eredményes
sége főként azon múlik, hogy 
mi!yen lesz az üzemviteli 
munka tervszerűsége. A vasút 
lehetőségei ma már olyanok, 
hogy a tervszerűbb üzemvitelt 
szigorúbban, következeteseb
ben meg lehet követelni. An
nál is inkább. mivel minden 
vasutas érzi és tudja, hogy a 
forgalom lebonyofüásánál el
sősorban a von'Ltlcözlekedés
nél nagyobb rendre, fegyelme
zettebb összmú1cödésre és terv
szerúbb munkára van szükség, 
a hibák átháritása helyett, a 
tervszerűsé�et biztosító alap
szabálvok érvénve,;ítés-ére kell 
nagyobb energiát fordítani. 

Éber és körültekintő szolgálattal 

megelőzték a balesetet 
zett nyereségtömegból előirányzatot a szerzett infor-

a személyszállítással és az máci6k p.lapján kell megállapi. 
árufuvarozással közel 1 tani. A fuvars:rorvezók, az ál-
milliárd 100 millió forintot lomásfőnökök és kereskedelmi 

kell realizálni. helyetbeseik a vasút képviselői, 
Erekután öll!kéntelenül is de . �gyanakkor a te1;ezett 

f lv tód.k a hogyan kérdés. t1;lJes1J:tnények és .  �ve;:elek e e 1 b1ztos1tásáhcxz: a szaUíttato fe
A ve?Jérig.azgató-hely,etbes ezzel lek érdekelt is messzemenően kapcsolatban a köve_tkezókb":n képviselniük kell, és segítséget határozta meg a legfobb tenm- kell nyújtaniok a szfüítással 
valókat. 1969-ben tovább · kell kapcsolatos problémák meg
javítani az árufuvarozás haté- oldásában. 

Lindner József vezérigaz
gató-helyettes végezetül az 
állóe,;2,közfejleszté.ssel, a mun
kaerógazdálkodissal és mun
kaVlédelemmel foelalkozott. 

Vlsl Ferenc 

újra az élre kerülhet a miskolci csomópont 
Kiváló munkaeredmények - Fejlesztési gondok 

A múlt évi eredmények ér
tékelését illet.óen bizakodó a 
hangulat a miskolci ci;omópon
ton. MegbízhatQ, .sőt .i;ok t;zém
pontból kiváló eredménnyel 
kezdték a reform végrehajtá
sát. 

Mi.!kolc-Tiszcii pályaudvar 
versenytábláján elismerésre 
méltó teljesítményeket jelez
nek a számadatok. 

- Arra mozgósítottuk ta
t)aly pályaudvarunk minden 
dolgozóját mondja Mezei 
István szb-titkár - hogy ne 
csak elvégezzük a munkát, ha
nem minden feladatunkat gaz
daságosan hajtsuk végre. Ezért 
örülünk annak, hogy tehervo
nataink átlagos terhelését ter
"en felül növeltük és 1158 ton
tt6s terhelési átlagot értünk el. 

Jó kapcsolat 
a szállittatókkal 

és sok társadalmi munkával. 
Megoldották a kocsitakarítók 
- tavaly június óta tartoznak 
a pály.audvarhoz öltöző-, 
mosdó- és ebédlóproblémáját 
is. Komoly gond még, hogy 
nincs megfeleló melegedő a 

pályaudvarhoz tartozó 900 vo
natkísérő részére, de még több 
nehézséget jelent, hogy felvé
teli épületük még mindig a ré
gi. 

A tervezettnél 
jobb eredmények 

tását végezték el a múlt év 
folyamán és részlegvizsga
tervüket is túlteljesítették. . 

Várják k M62-eseket 

Az utóbbi Időben bekövet
kezett balesetek vizsgálatánál 
- mint ismeretes - megálla
pítható volt, hogy azok nem 
egy, hanem több személy egy
idejű mulasztása, tévei'lése 
miatt következtek be. Ha a vo
nat, a vonal és az állomási 
dolgozók munkájukat össze
hangolva, az előírt utasítások 
betartásával végzik, elkei.iil
hetó, elhárítható a legnagyobb 
következményekkel járható 
baleseti veszély is. Példa 

erre a. 7161 és a 7198 sz. vo
natok veszé!yeztetése. 

Mi is történt tulajdonkép. 
pen ? 

Január 10-én a Zirc állo• 
másról 8 óra 20 perckor indu
ló M44 071 psz. mozdonnyal 
vontatott 60 tengely, 861 tonna 
elegysúlyú, vegyes fékezésű 
7161 sz. tehervonat Bakany
szentlászló állomáson - ahol 
menetrend szerint megállása 
van - megállni, nem • tudott 
és 8 óra. 38 perckor áthaladt. 
A vonat 50 tengelye folytató
lagos fékezésű, 10 tengelye 
pedig kézi fékezésű volt. A 
légfékes részen egy, a kézifé
kes részen - a jelzókocsin -
szintén egy vonatkísérő tar
tózkodott. Veszprémvarsány 
állomás 8 óra 36 perckor köz
ben elmenesztette a 7198. sz. 
vonatot, melyet Bakonyszent
lászló állomás forga1mi szol
gálattevójének értesítésére ki
haladás közben gyorsan meg
állítottak és azonnal vissza
tolatták az induló vágányra. A 
megfutamodott 7161 sz. vonat 
részére pedig szabad vágányra 
elkészítették a vágányutat, 
ahová a vonat 8 óra 50 perc
kor már vontatva be is járt. 

zésbe kapcsolták és a féklaka
tosok közreműködésével tejes 
fékpróbát tartottak. 

Zirc állomásról történt ki. 
haladás után a vonat sebessé
ge kb. 27-28 km/órára foko
zódott - a vonat menetrend 
szerinti sebessége 25/25 
km/óra. - Ekkor a mozdony
vezető a folyt.a tólagos fék se
gítségével a vonat sebességét 
a menetrendben elóírtra csök
kentette. Az erősen lejtős pá
lyán a vonat sebessége foko
zódott, ezért a mozdonyvezető 
újból a folytatólagos fék se
gítségével akarta mérsékelni a 
vonat sebességét, de azt ész
lelte, hogy csalc a mozdony fé
kez. Mivel a vonat sebessége 
ezután állandóan fokozódott, 
t,észjelzéseket adott a moz
dony ;elzőkürtjével. A vonat 
légfékes részén szolgálatot tel
jesítő Ha;ós István segédfel
vigyázó, valamint a kézifékes 
rész jelzókocsiján szolgálatot 
telj�ító X6th A.rpá4 segdéfel
vigyázó a vonat sebességének 
rendkívüli megnövekedése 
észlelésekor az általuk elfog
lalt fékhelyen a kézifékeket 
behúzták. A vészjelzések ha
tására - mivel fékállásukkal 
szemben ugyancsak kézifék
állás volt - átmásztak a má
sik kocsira és annak kézifék
jét is behúzták. 

A vonatnak Porvacsesznek 

;vonatjelentó őre a vészjelzések 
és a vonat sebességének hatá
sára Bakonyszentlászló állo
más forgalmi szolgálattevójét 
időben értesítette a vonat 
megfutamodásáról. Bakoey. 
s zen tlászló állomás forgalmi 
szolgálattevője az értesítés 
alapján az áthaladó és szabad 
fővágányra készítette el a vo
nat vágányútját, és a megfu
tamodásról azonnal értesítette 
Veszprémvarsány állomás for
galmi szolgálattevójét, akinek 
így lehetősége volt a már is• 
mertetett elhárítási intézkedé
sek megtételére. 

Bakonyszentlászló állomás 
elhagyása után a pálya lejtvi
szonyainak kedvező alakulása 
segítségével a 4 kézifék, vala
mint a mozdony fékezése ele
gendő volt a sebesség olymér
mű csökkentésére, hogy a 
Veszprémvarsány állomás 
előtt 3 kilométer távolságban 
levő Bakonygyir6t megálló
helvnél a mo;,:donyvezető is
mét megkezdhette a vonta-. 
t.ást. 

Megállapítható, hogy az 
eseményben szerepló dolgozók 
külön-külön, de együttesen ls 
mindent elkövettek. hogy ti 
beláthatatlan következmé
nyekkel járható baleset ne kö
vetlcezzen be. Ezért őket di· 
cséret és elismerés illeti. 

Az igazság kedvéért meg 
kell azonban említeni, hogy a 
vonat megfutamodását a szol• 
gálati kocsi átmenő fővezeté
kének elfagyása okozta, $ 
emiatta a vonat fékezhetetlen. 
né vált. Ezért a hibáztatható 
dolgozók felelősségre vonása 
sem marad el. 

Kovács Imre 
- A 21,8 tonnás kocsi

kihasználási átlag sem lebe
csülendő eredmény - vette át 
a szót Nyitrai Dezsó állomás
főnök-helyettes. - trdemes 
'megjegyezni, hogy kocsiigé
nyes szállítási tervünket több 
mint 25 ezer tonnával túltelje
jesítettük. J elentós támogatást 
kaptunk ehhez a szállítófelek
iól, akikkel az új mechaniz
musban Is jó kapcsolatokat 
alakítottunk ki. 

- Mi is elmondhatjulc, hogy 
valamennyi feladatunkat a 
tervezettnél jobban teljesítet
tük - tájékoztatott Kecskés 
László, a miskolci vontatási 
főnökség vezetője. - Jármú
"einknek még csak 50 százalé
ka korszerú biesel- és villa
mos mozdony, de a teljesítmé
nyek 85 százalélcát már ezek 
hozták. A Tiszai-pályaudvarral 
összehangolt jó munkájuk 
eredményeként 7,6 százalékkal 
túlteljesítették a gazdaságos 
mozdonyfelhasználás előirány
zatát. A gépek üzembiztonsága 
40 százaléklcal javult és a vil
lamos mozdonyok üzemkészsé
gében az előző évi 81,7 száza
lékos eredményt 86,5 százalék

A vontatási főnökség dolgo
zóinak többsége már a leg
modernebb technikáyal végzi 
munkáját és a következő évek 
további fejlődést ígérnek. Na
gyon várják már az ígért M62-
es mozdonyokat, melyek részé
re már készen áll a hatvágá
nyos Diesel-javítóműhely. A 
múlt évben adták át a salako
sok és a rámolók új öltözójét. 
Már tető alatt van az 1200 sze
mélyes szociális létesitményük, 
ahol megfelelő étterem is ké
szül. A teherkocsi-javítók ré
szére rövidesen átadják az új 
fekete-fehér öltözőt és fürdőt. 
A tervek szerint 45 millió fo
rintos beruházással kezdik az 
idén egy korszerű villamos
javító-múhely építését. Két év 
múlva ez a munkaterület is 
jobb körülmények közé, a mű
szaki igényeknek megfelelő 
helyre kerül. 

állomáson menetrend szerint 
áthaladása van ahol a vonat a 
menetidónek megfelelő idő
pontban át is haladt. A Por
vacsesznek és Bakonyszent
lászló állomások között levő 
Vínye megállóhely mely 
egyben a 4. sz. vonatjelentó
órhely -, szolgálatban levő 

Megállapítást nyert,hogy a
.--

--------------------
7161 sz. vonat Zirc állomásra 

A tavalyi jó eredmények el
&ésében jelentős része van a 
·szocialista munkaversenynek, 
amely egészséges anyagi ösz
tönzéssel párosult. Az első he
lyezett túr tagjai 80-100 fo• 
rinttal több prémiumot kaptak 
'minden alkalommal. A legtöbb 
elsőséget a II-es túr tagjai sz.e.
rezték meg Ágoston József 
rendelkező forgalmi szolgálat
tevő és P. Varga István for
galmista vezetésével. Az őszi 
forgalom Időszakában rendkí
lriil nagy fela<lato'kat valósí
tottaik meg, mert nagyon so
kat átvállaltak a debreceni vo
·nal terheléséből és ezalatt 
hajtották végre az irány-
pontrendszerre való át-
állást ls. A:r. új mun-
kamódszer begyakorlása itt, 
·ahol rádióval vesziik fel a 
vonatokat, különösen sok ne
hézséget jelentett. 

A dolgozók szociális helyze
'tét illetően is fejlődést hozott 
a múlt esztendő a Tiszai-pá
lyaudvaron. A rendezőben 300 
dolgozó részére öltözót, fürdőt 
és meafeleló ebédlőt létesítet
tek .100· ezer forintos költséggel 

ra növeltük. 

A miskolci csomópont 1967-
ig éveken át a legjobbak közé 
tartozott. Többször elnyerték 
az MT-SZOT vörös vándor
zászlót. A tavalyi esztendő -
már az előzetes adatok alapján 
is értékelhetően - méltó foly
tatása volt a korábbi siker
sorozatnak. 

Lórincz János 

7 óra 28 perckor 1 szolgálati 
kocsi és 5 teherkocsiból álló 
eleggyel érkezett. Az állomá
son a hozott elegyből 3 kocsit 
kisorozott és 27 kocsit felvet1'. 
A menetrendfüggelék 5. sz. 
táblázata szerint ezen a vona
lon az M44 sorozatú mozdo
nyokkal vontatott vonatoknál 
a folytatólagos fékezésbe 50 
tengely köthető be. E rendel
kezés alapján a vonat 50 
tengelyét folytatólagos féke-

Immár tízéves hagyományra 
tekinthet vissza a szocialista 
brigádmozgalom a vontatási 
főnökségnél. A sokéves munka 
most már legszebb gyümöl
cseit érleli. Különösen fontos r---------------------------

eredmén.yeket hozott az embe
rek gondolkodásában elért fej-
15dés, 4 közösségi szemlélet. 
Ennek eredményei tükrözód
nek a villamosmozdonyok 
1'áltott személyzettel 1'aló si
keres közlekedtetésében, a ke
zelószemélyzet elhagyásában, 
az üzemi költségek csökkenté
sében még sok má& terüle
ten. A szocialista brigádok ve
zetői sok ésszerű javaslattal se
gítik a főnökség vezetését és 
különösen a gazdaságos moz
donyfordulók kialakításához 
adtak a múlt év folyamán ér
tékes javaslatokat. A vontatási 
dolgozók újítómozgalma több 
mint 600 ezer forintos megta
karítást eredményezett 1968-
ban. A 1'asút gazdaságos mű
ködését segítették elő az 
üzemköltségekben elért 20 mil• 
lió forintos megtakarítással. 
Kitettek magukért a teher
kocsi-javítók is, akik, bár ne
héz körülmények között dol
goznak, 12 587 kocsi futójaví-

Bármelyik áruház megirigyelhetné a Keleti pályaudvar talált tárgyak ral,tárának esernyőkészletét. A feledékeny er• nyőtulajdonosok között a nők vezetnek. Az esernyők mellett 
garmadával állnak a raktárban egyéb holmik Is 

(MTI Foto, Király Krisztina felvétele) 

Gyermekeit csak 
aludni látta hét· 
köznapokon. Fe
lesége vele fáradt, 
mert érte virrasz
tott. Dolgozott, 
tanult és oktatott. 
Oktatótiszt a ne
ve, így egybeírva, 
mert nemcscik 
tiszt, aki oktat, 
hanem másfél év
tized forgalmi 
szolgálat tapasz
talatait is magá• 
val viszi a terem• 
be, rendezőbe, to
ronyba és fékál
lásba. 

Neki az F nem 
kémiai fo9alom, 
az Fl es F2 
pedig szakma, hi
vatás. A nagy 
technikai és em
beri szervezetet 
szabályozó me-
chanizmus ira-
nyító elméletét 
oltja a szervekbe, 
táplálja az agya
kat. Oktat, nevel, 
mert mindent 
tudnia kell, agyá
ban az anyag, ami 
holnap már a 
könyvben „tény
leg oT;tatott 
anyag" lesz. 

Szolgálati he-
lye neki van leg
több. Az oktató
terem talán csak a 

FI� F2 
hivatalos, de meg
található ó min
denütt. 0 látja a 
vizsgákon izzadó 
embereket, akik 
egy kicsit mindig 
bajban vannak, és 
egy kicsit mindig 
remélnek. Meg 
tudja mondani 
mindenkiről, hoyy 
milyen, amikor iz
gul, milyen ami
kor ideges. Szelle
mi orvos, pszicho
lógus. Tudja, hogy 
Nagy Jóska vizs
gadrukkjában sá7 

padozik, Kovács 
János bóbeszédú, 
Kiss István pedig 
izgalmát úgy lep
lezi, hogy hánya
veti, cinikus. Van
nalc feketekávés 

személypénztá
ros és féldecis ko
csirendezó vizs
gázói. 

Ilyenkor a szi
gorú · vizsgabiztos
hoz, legalább a 

kérdés feltevése 
előtt, van néhány 
szava és meg
-nondja, hog·?_la.n is 
szokta ó meg
nyugtatni. Ismeri 
a fa-r:ágó, kapáló 
és szobát festó 

,,betegelcet", is-

meri a betegen is 
szolgálni akaró 

,,egészségeseket". 
Egyszer azt mond
ta: ,,Előttem min• 
den ember egy• 
forma, az egyik 
ilyen, a másik 
olyan". Bölcs em• 
ber, mert az iga• 
zat fontosnak 
tartja akkor meg• 
mondani, amilcor 
azzal az ügy• 
nek vagy va-
lakinek hasz· 

nára van, de csak 
azért igazát nem 
hangoztat.ia, hogy 
okosnak tűnjék. 

Valaha kiemel• 
ték, jó szolgálatát 
és szaktudását e 
beosztással jutal• 
mazták. Alckor, 
mint forgalmi 
szolgálattevőnek 
1100 forint volt a 
munkalcöri bére, 
ehel11ett 130n fo· 
rintot kapott. ma 
mindkét beosz· 
tásran 1500 forint 
é.• ő a szolqá1.atte• 
vőét kevésnek 
tartfa. uPd:r ő tíz 
évet már itt is 
dolgozott. 

Igazi pedar,6• 
gus. igazi bölcs 
ember. jó kezek
ben van az után• 
pótlás nei•nl é•e. 

F. K. 
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Válaszolunk olvasóinknak 

Kik részesülhetnek korkedvezmányben 
A vasutasok egyes munkakörökben - kocsirendező, moz

donyvezető, vonatkísérő stb. - munkájukat 60 éves korig 
végezni egészségromlásuk követlteztében nem tudják. Emiatt 
nyugdíjazásuk előtt alacsonyabb munkakörbe kén}'8zeMil
nek, ahol lényegesen kisebb nyugdíjra jogosultak. 

MAGYAR VASUTAS 

Kulturális vetélkedőre 

készülnek Debrecenben 
Több mint kétszázan jelent- nagyoktató termében február 

keztek a debreceni területi bi- 9-én, 9 órai kezdettel kerül 
zottság és az igazgatóság ál- sor, A táncdalénekesek vetél
tal meghirdetett kulturális ve- kedójének elődöntőjét február 
téliredőre. A debreceni igazga- 16-án, 9 órai kezdettel a deb
tóság mindig ;etentős helyet ' -ret.."enl járműjavító kultúrott
fog!a!t el a terület kulturáfü honában rendezik. A vetélke
é!etében. A meghirdetett „Ki dő döntőjét március 8-án, Hl 
mit tud?"-tól a vasutasok lml- órai kezdettel bonyolítják le 
turális élet.ének újabb !ellen- Debrecen állomás nagyoktató 
düléiiét várják. termében. 

A szavalók elódöntőj-ét feb- Minden kategóriában a 
ruár 2-án, 9 órakor tartják döntő első négy helyezettjét 

Nyugalomba i-vnult 

a 
1
Kossuth-díjas 1nozdonyve:zető 

2230 tonna terhelés mellett -
Iván Fjodorovics Panytn, a 
Szocialista Munk1 Hőse ta
pa,sztalatainak: felha,ználás.5.
val - 70 perccel rövidítette 
tmeg a tehervonat menetidejét. 

Ezen a problémán kíván segíteni a nyugdíjtörvény, 
amely módot ad arra, hogy az ilyen munkakörökben dolgo
zók 5 évvel ko1·ábban nyugdíjba mehessenelc. Erre a jogra 
azonban mások is igényt akarnak szerezni. A közelmúitóan 
wbb szolgálati fónökség kocsivi.zsgál6ja és féklakatosa for
dult kéréssel szakszervezetü-nkhöz, hogy segítsük elő a kocsi-
1'izsgálói és féklakatosi mttnT�akömek a korkedvezmény-re jo
gositó munkakörök jegyzékébe való felvételét. Sa;nos, ez 
nem megy egyik napról a másikra, mivel a kedvezményre 
;ogosító mun1(akörök jeUYzékét jelenleg bóvite-ni nem lehet. 
De amennyiben a kormány a jegyzék:en változtat, a kocsi
vizsgálók és féklakatosok kérelmét az illetékes szervek elé 
terjesztjük. Addig is, amíg en·e sor keMil azoknál a dolgo
zóknál, akiknek az igénybevétele olyan, hogy idő előtti meg
rokkan-ásra, vagy munkaképességük elvesztése a korhatár 
betöltése előtt következhet be, ott a munkakörülmények ja
vításával kell a munkaképesség fenntartásáról gondoskodni. 

Nyíregyházán, a Vasutas Kul- díjazz1l.J<. Külföldi üdülés, ' 

Amikor Ll?'ll{Wel 16-uef fe
rencvárosi mozdonyvezető 5(}1! 
kilométeres mozgalmat indí
tott Tóth III János ehhez is 
elsők között csatlakozott. Szi
mára, mint annyi sok más em
ber sz.ámá!'a sokat jelentett a 
szovjet vasutasok tapasztalata. 
Rendszeresen levelezett Fjo
dorovics Panyin kollégájával, 
s e barátságból az akkori éve�
ben a magyar vasútnak sok 
haszna száTmazott. Lelkes k'.ö
vetói voltak az újnak az élen• 
járó mozdonyvezetők. A mozgalmi szervek és a gazdasági vezetők a mun!,ak/.i

t"iitmények javítása érdekében ter.m@ek meg mindent, hogy 
a dolgozók a nyugdíjkorhatár elér-éséig eredeti munkájukat 
el tudják végezni. Ez egyébként minden vezetőnek emberi 
kötelessége. 

Tá.rsadalombirlosí&ást osztály 

Tehetségkutató énekes vetélkedő 
UJ SZOLGÁLTATÁSOKAT NYUJT VENDÉGEINEK 

A TÖREKVÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ 

A Törekvé• Mtfoelödési Ház 
néhány hónappal ezelőtt fel
vételt hirdetett, hogy zenei és 
irodalmi 5túdiója soraiba fo
gadna 2-3 fiatal amatőr ma
gyarnóta és táncdalénekest. A 
felhfoMf'a 300-an ;elentkezUk. 
Közülük 41 pályázót választot
tak ki, akikkel a vasutas ze
neiskola tanárai foglalkoztak, 
majd három hónapi felkészü
lés után a művelődési ház te
betségkutató versenyén mérték 
össze tudásukat. Január 25-én 
12 fiatal népdal-, il;letve ma
gyarnóta- és 29 táncdalénekes 
mutatkozott be hozzáértő!�ből 
álló zsüri és a pontozásban 
résztvevő 500 főnyi közönség 
előtt. 

Az érdeklődő :l'!.atalolí: na
gyobb része elismeres.re méltó 
teljesítményt nyújtott. A két 
mű!aj első 3 he!yezet1.'je jutal
mul egy évig továbbtanulhat a 
,•asuta.sszakszervezet központi 
�-eneiskoláJában. A költségeíeet 
a Törekvés · Mtl1'elödési Há.z 
fedzzi. Eldöntötte a versengés 
azt is, hogy a táncdalénekesek 
közül ki az a legjobb 10, a nó
taénekesek közül pedig az a 
legjobb három, akit felvesznek 
a művelődési ház stúdiója ze
nei-irodalmi együttesébe. 

A b!rálatban részt vett 

migys;.ámú V'e'lldég pontozásá
nak eredményeit ké--.,öbb álla
pítják meg és azután kerül 
sor a közönség díja.inak kia
dására 

A Törekvés Mlivelódési Ház 
tehetségkutató énekes vet.élke
dójét vidám filmvetítés és 
táncest követte. Közben Ba
logh La;os igazgató má.r a 
február 15--én megrendezendő 
bejáró dolgozók kulturális ae
regszemléjéról beszélt. Ezen 
bemutatják a felszabadulá
sunk 25. évfordulója tlszt.ele
tére ké-szülő ,,A csillagok éuve 
keringenek" című mG.so?'tril.ó
giáju!t elsó részét. Fo!ytatf.sát 
az év őszén, befejezését pedig 
1970-ben láthatja a Törekvés 
közönsége. 

Q-deklőd�ben' ' 'Jh<m  'iíines 
hiány, eddig már 500 belépőt 
adtak el. Az érdekesnek ígér
kező műsoron kívül a hideg
meleg ételek mellett új szol
gáltatásokat is ni,ú;tanak 1'm
dégeiknek. !jjeli diiiatbemvta
tót rendezne/', • esa!ddosok 
gyermekmegórzóbet1 hel11ez
hetik el csemetéjüket, t1 tó110-
zókat pedio az éj folyamán 
saját autóbuszuklca! d,jtalanul 
beszállítják a oáros közp01?,t
jába. 

Zámbó István 

tú1·otthonba..,. A magyarnóta- pénz- és tár01f;utalmGk várjik 
és népdalénekesek elódöntőjé- a gyóztueket. 
re Debrecenben az állomás Czeglédi Sándor 

Élménybeszámoló Mongóliáról 
A VaStitt Fóosztál11 se ter

mészetbarát szakosztályának 
jóvoltából ismét telt ház volt 
a fóosztály kultúrtermében. 
Turisták és hozzátartozóik, va
lamint a főosztály számos dol
gozója foglalt helyet a székso
rokban. Vetített képekkel il
lusztrált, a távoli Mongólláról 
szóló beszámolót hallgattak 
meg. Az élmfnymozaik előadói 
Szatmári I!o'JUJ és Zámbó Ist-
1'án rádióriporter, Ruzieska 
J em'l geofizikus volt. 

Mindhárman nagy területe
ket jártak be Mongóliában, 
ígi.J 1ok,zínll, a mag,;ar ember 
számára killö11legességként 
ható imlet'tetért tt.dhattak a 
másfélmillió1 mongol nép éle
téről, melynek fóldje tizenhét
szer fl4/JVObb, mint hazánk te-

rúlete. Mongóliában :i honfog
lal.áskori sátoros, nomád állat
tenyésztő életmód maradvá
nyai párosulnak a korszerű, 
szocialista iparosítási és agrár 
célkitűzések megvalósulásá
val. 

Tv-torony és jurta - kör 
ala:kú nemezsátor - lovas és 
teherautós, akadémikus és 
pásztor, vasút és tevefogat, 
égbenyúló erdős havasok és 
félsivatagos góbi, bővizű fo
lyók és szomjas legelők, ke
mény tél, forró nyár, 100 ki
lométereken az út porában he
verő féldrágakövek, értékes 
szén és érc a hegyek gyomrá
ban, kemény, nehéz élet, de 
szebbre és jobbra törekvés 
jellemzi a mai mongolok éle
tét. 

I N GA S Z E RE LVÉNY 

- Vetffll'.edem a szolnoki kollépmmal & (ff Jdidljük 
a következő saWépésL 

(Pusztai Pál rajca) 

Gazdag, tartnlmas éle'.pllyá
val érte el a nyugdíjkorhatárt 
Tó:h III János K-0ssuth-ci.íjas, 
a salgótarjáni vontatási fó
nöJ.-..ség mozdonyfelvigyázója. 
Küz<lelmes élet"' során a há
borús viharok 1944-es �ten
dejére ödták !kezébe a jeles 
minősítésű fővasúti gózmoz
donyvezetői bizonyítványt. A 
!elszaba.dulás számára is új 
életet, új lehetőségeket jelen
tett és a munká-<:eSztend/ik 
egész sorát nyitot+.a meg. 1948 
május.í.ban már a 411 196-os 
gőzmozdony SZ€·mélyretével 
együtt harcol a swci.alizmus 
építéséé;rt, a szocialista mun
kamorál és m1mk:r,erkölcs 
meghonosodásáért. A teljesít
mények növekedését, jobb 
gépkarbantartást, alacsonyabb 
önköltség biztosítását vállal
ják. A:r. első vasúti sztahano
visták között derekas mun-
kával ál.lt helyt. 

-

A 2000 tonnás mo�alom 
megindítója volt, melyne'k 
nyomán m1ponta több száz 
mozdonysumélyzet, gyakran 
20-30-40 1 .százalékos túlter
heléssel továbbított vona-
tot. 1950. március 4-én a Ma
gyar Távirati Iroda arról 
adott hírt az országnak, hoo,.y 
Miskolc é;;; Hatvan között 

Sokoldalű munkát ftgzl!í1; 
és gazdag tapasztalatait min
dig önzetlenül megosztotta 
má.sdkkal is. Kiváló munká
jáért 1950. márcil.l8 i4-én az 
Országházbr.n megkapta. a. 
Kossuth-díj I. fokozatát. 

Szolgálata példás ellállia 
mellett aktív közéleti tevé
keny.s.éget folytatott. 1952-ben 
a Legfe't.-óbb BirósGg küldötté
vé választotta az Elnöki Ta
nács, a Borsod megyei kill
döttek sorában foglalt helyet a 
Magya-r-Szovjet Baráti Társ.i
ság r.· kongresszusán. Levele
zett lapunkr..al, ahol gazdai 
tspas;:truatait nyilvánosan osz
tot-ta meg. Derekasan helyt
állt a párt újjászervezésében 
és munkája pzldás ellátása 
mellett 1956-bsn fegyvert fo
gott a néphatalom védelmé!-e. 

A Kossuth-díjM, sztahano
vista moz.donyvezetó, az első 
vasúti élmunkás nyugdíjba 
meneteléig megmaradt a mun'
ka élvonalában, a szakmun
ka és a társadalmi élet példás 
ellátójaként, a nép igazi .szol� 
gálatában. 

1(. J. 

Országjáró ma készül 
a legendás emlékű páncélvonat 

A miskolci jif.rmújavítóban 
lelkesen készülnek a dolgozók 
a Tanácsköztársaság megala
kulásának 50. évfordulójára. 
Nemcsak azért, mert március 
21-én enn�Je az űzemnele új 
kocsijamtó csarnokából índul 
majd el il1mep,élyesen a 12-es 
számú prín.célvo'11.wt - a.z e,re
deiinel, h1l mása - mint ki
állítá&i szerelvén.1}, korabeli 
harci eszl�zökTeel, géppuskák-

kt1l, á.!1t/lÍ,k1cal fölszereliie ot• 
:z;igjá.r6 útjára. A járműjavító 
dolgozói szellemi vetélkedő ke
retében eltrelet.ileg is megis
merkednek a hősökkel, ekilt 
részt vettek a vöröshadsereg 
dicsőséges csatáiban. 

A csaták középpontjában a 
12-es páncélvonat és annak 
„hős legénysége" állt, ahogyan 
arról 1919 májusában a 10-es ,,.,..,,,,\,'\l..,.,,,V,,V.11\,'V\,'V\,N\l'V',o,V\,'\II\AMNll\,>V\,"ll\,M-'-"''-"'""""MNll\;'V\,'\/\..vlN�"-"'"""',.,,.IN'll\t'l,/\,,'lll,,,.,.,_\,'\II\AMIVWV\,,"II\N\--l,'\jlV,,V,-Vv'll\.-'\l\-,A/-.,.,;'\AI'-.' számú vörös riportfilm tudoo!-

Barátok között a Visztula mentén• 
Azon a borongós téti délutá

non, amikor a Ferihegyi repü
lőtér betonjáról - fedélzetén 
a hattagú magyar újságíró
küldöttséggel magas ha 
emelkedett a varsói gép, vala
mennyien egyre gondoltunk. 
Arra, hom., bár olyan orszagba 
tttazunk, ahol számunkra ide
gen 1111elven beszélnek, mégse 
meUl(iink idegenek közé. Hi
szen a 1'endéglátóin� - �n
rn,elek. S a hagyományos len
r,yel-magyar barátság köztu
dott, a két nép viharos törté
nelme során egyedülálló és 
épp ezért nemesen szép. 

Néhány órája tartózkodtunk 
csupán Varsóban, de már érez
tük: vendéglátóink szeretete az 
előzetes várakozásunkat is fe
lülmúlta. Említhetném a fogad
tatást, vagy a repülőtérről a 
szállodába fuvarozó gépkocsi 
vezetőjét, aki megkérdezte a 
tolmácsnónktől - Aliciától -: 

hogyan kell magyarul elbú
cruznl? Majd miután csomag
jainkat sorra k!adogatta,, va
lamennyiünkltel kezet rázott és 
harsányan kiáltotta: - Vi-
3Z017.'latasra . . • viszon'latasrat 
S hivatkozhatnék arra az élte
sebb férfiúra, aki a szálloda 
éttermében - a magyar be
szédet hallva - asztalunkhoz 
lépett és tört magyarsággal 
mondta: - Joestet ke1'ánok, 
mogyorok? • • • Majd lengyelül 
kívánta nekünk, hogy érezzük 
magunkat olyan jól az 6 ha
zájában, mint ö érezte magát 

néhány esztendeje a magyar littatók a bányák. De Lengyel
barátok között - B1.1dapeste11 01-szág nehéziparának 45 szá
és a Balaton partján. zatéka is Szilé-.iiában van. 

S még egy magyar mondat, ezért nem csodálkoztunk, ami
amelyet Katowicében hallot- kor az állomásfőnök elmon
tunk: dotta: csupán A katowicei vaj
- Bo-rot, btJzat, bekeségett • •  ; daságban olyan jelentós a 1'as-

Poharát emelve így kezdte úti s.:áUítás, mint egéu Ang
- a to•.'ábbia.lcban természete- Z'iában. (Az o�g lakosságá
sen lengyelUl folytatott - kö- nak 13 százaléka is ezen a te
szöntójét a katowicei vasútál- rületen él.) 
lomás főnöke. Mindebből az is következik, 

hogy maga Katowice - igen A lengyel újságírószövet.!ég fontos 1)(UÚti cwmópont. Na-vell!dégszeretetét - és igyeke- ta é záz • t· l '-' b' í • �u· pon n gys vasu 1 szere -ze,d - 1zony totta: ugy " i- wény hale4 át az állomáson tották össze az útt!)TOOl'affl?t, A forgalom az ut(,bbl évek� hogy mind a.  ht1t mawa.r uj-., annrira megnótt, hogy a régi !dgiró ellátogasson o!YG� állomás már kicsinek b-izo-iizembe vagy intézményhez, nyult korszerűtlenné vált. r.milyen1iel otthonában, lapj<i- Amikor kint jártunk, már ;o,. ban foglalkozi'!.:, Ezért utaztuk 1'áoon építetrek az ú; átlo
körbe Lengyelországot és ke- m&émlletet és a rendezópó
restünk fel autógyárat, textil- ii.,otuioort. 
üzemet, izzólámpa-gyárat, por- - Hosszas vita elwte m.eg, 
celánüzemet, autóközlekedési hogy hol épüljön fel az új 
vállalatokat - és a katowicei csomópont tájéicoztatta 
nagyállomást. küldöttségünket az állomás-

Kedves ünnepség közepébe főnök. - Eddig a város kö
csöppentlink a katowicei állo- zepén Tolt, de többen java
másfónök szobájában. Len- solták, hogy telepítsük vala
gyelországban akkor ünnepel- melyik külső kerilletbe. VégiU 
ték a bányásznapot - és a,: is abból a meggondolásból, 
ál!omásfónöknél négy dísz- hogy a lakosságnak jobb, ha a 
egyenruhás bányásszal talál- páZ11amivar to-oébbra is a cent
kozttink. rumba� marad, & régi állo-

- Szeretnén1e ,n; is Jtittin- mástól 1'té(l11száz -m.éternyire 
tetni, megjutalmazni a bá- építjük fel és bóvítjük a rrn-
,i,yász elvtársakat, hof111 ezzel dez6pályaudvart is. 
is kifejezzük milyen :16 egén A katowicei új állomásépO
évben az együttműködés közöt- let ép!téséhez több régi lakó
tünJc - mondotta vendéglá- házat szanálni kellett. Am a 
tónk. lakók nem panaszkodhatnak, 

Katowice - Szilézia ffiváro- a sziléziai nagyvárosban is 
sa. Szilézia pedig a szén ha- 1<ombamódra bújnak ki a 
zája, így a legjelentősebb szál- földből az új lakótelepek és -

mert a Mború sebei még ma 
sem hegge<ltek be - az új 
házak jelentős része a rvár,,s 
központjában épill. Az új p,i
Z114udtiCtron t!4pcnta 250 eze-r 
ember fardul 1najd meg. Az 
cmomá.ft az utcákkal összekö• 
tó aluljárók ci., fe/.ill,á:rök 
többsége már elkéazóJlt és 
kéu az 4 270 méter hC>8SZÚ 
földalatti folyosó is, 1tmelyen 
a ewmaookat jutta.tjó.1e ei a 
peron.okhoz. A kawwiceiek 
őszinte érdeklődéssel figyeW, 
az építkezést, úgy érzlk, hogy 
a több emeletes felvét�U épü
let ékessége lesz a nev�zetes 
iparközpontnak. 

Utaztunk vonattal, gépkocsi
val, repülóéppel, utaztunk 
nappal és utaztunk éjjel. Né
ha úgy éreztük, sok is az ·uta
zás - de minden út tanulsá
gos, �kes volt. Ismeretle
neltkel barátkoztunk meg a 
vonatokon és. tapaSiltaltuk ott 
is - idegenek fordultak felénk 
mosolyogva a magyar szót 
hallva. 

"V/L&UtllU-szemmel" is több 
érdeTrességet észrevettünk. A 
,iagyváro.ok.at ö1szekötó i,o-na,. 
tokon a legtóbb hely tzámo• 
zott. Po=-n és Vars6 köwtt 
feltűnt, hogy nemci:ak az ét
kezók,0eriba11. várják az utnso
ka.t terített Q,&.."talok. A ké
nyelmes I. osztályú pá."!ás 
ülése/e között is fehér 4$Ztalok 
li!l1141e, s aki meg&zO?n;a.zott, 
1'/!oegéhezett, ti bilfékocsíból 
hozhatott mogána.k ételeket
if>llokot. 

Az állomások peronja! ma
gasak. A vagonok legfelső lép
csője egy szintben van a peron-

tása is megemlékezett. A ve
nal, így a c.wmagokkal bajlódó télkedób-.."tl résztvevő brigádok 
utasnak nem kell magasra lép- felkutatják Miako!cOfl és Bornie, s néha bi.7.ony .,megm.ász- sod megyében a ma is élő venia" a lépcsőket. 

Tizenkét napot tóltöttilnk teránokat, az akkori esemé
Lengyelországban. Emlékeze- nyek résztvevőit és szemtanú
tes, ám igen rovidxe s?..abott

i

it. hogy visszaemlékezéseikkel 
napok volta�. Sok m:i;1tlent ho='ijárulja.,ak a forradalmi 
l.át�k, de ot_venszer-s.zazszo! harcok történetének teljesebb a:nni:1t sze�ettunk ,volna �tni, megismeréséhez. megismerni. S oo most, rurukor 
az emJékek mozaikja lassan- Az üzemi klubban kéthe
lassan kerek egésszé áll össze, tenként találkoznak a szocla
megkérdeznek: mit is láttam, lista brigádok vezetői tagjai. mit tapasztalta,m Lengye!or- h , , '. 
szágban, a legtömörebben így �gy bóv,ts�k ?0htikai, mun
felelhetek: kásmozgalrm, 1rodalmi és mfi

Láttam egy iparilag és festői szaki ismereteiket. Mindany
tájakban egya1'ánt gazdag or- nyian tudják, milyen sorozatú 
szágot, amelyet tiszteletre mél- mozdonyból, milyen koeslkból 
tó nép épít. Olyan 1iép, am<?lv állt a páncélvonat, sőt fegy
történeLme során igen sokat verzetéról is számot tudnak szenvedett és 11WSt kemény adni. E találkozókon fílmvetímunkáva! tg-yekszi.k újjáterem-
teni a hazáját. Olyan nép, tések elevenítik fel a párt 
a..melyilc - alcárcsak mi, a megalakulásának, a. Tanács
Duna mentén - a szoclaliz- köztársaság kikiáltásának ese
must építi. S ame!yik néppel ményeit. Megelevenednek 
a céljaink közösek. Megi�mer- előttük a vasutas munkázol.: 
tem embereket, akik első lá-
tásra barátjukká fogadtak, mozgalmai, a sztrájkok, me-
munkahelyükre, otthonukba lyek vezetóje Landlff .1nó 
hívtak - és akik..Tiek majd két volt, akit később, mint a 12-es 
héten át az volt a legfőbb e-él- páncélvonat harcait is irányít6 juk, hogy a magyar vendégek 
jól érezzék magukat. hadseregparancsnokot ismer-

Barátaink akkor is, ha tör- hetünk meg. 
ténetesen fél perce L<.mertek Amikor majd möirclus !ll-én meg bennünket, ismerik Ma- kig"-d-1 • él gyarországot akkor is. ha soha 0• u a panc vonat ilze-
nem jártak a mi földünkön. s 

l

mí'mk terOletéro"l, elmondhat
barátaink lesznelc, ha majd juk, hogy nemcsak· egy törté
mi viszonozzuk has.'?nló hófo- nelmi dokumentummal, bakon - nem lesz konnvű fel-
adat! - az ó vendéglátásukat. nem !il munkásmozgalom, a 

S vajon kínálhat-e, adhat-e párttörténet, a kultúra lsmere
értékesebb ajándé!�ot az ember 

I 
teivel is g{lzdagabbak lettiink:. - mint az őszinte, szívből jö-

1\FÓ barátságot? Pál lstvú 
Földes Tamú Miskolc 



• MAGYAR VASUTAS 

Gyöngyösi sportsikerek 
A szakszervezeti bizottság támogatásá val fellendült 

a kitérógyár tömegsport élete 
A mintegy 1000 dolgozót 

foglalkoztató Gyöngyösi Kité
rógyárban a szakszervezeti bi
zottság kezdeményezés•ére és 
a jelentkező igényeket figye
lembe véve az ötvenes évek
ben sportkör alakult. A leg
népszerúbob sportág, a labda
rúgás, mellett működött egy 
atlétikai és egy röplabda szak
osztály is. 

A kezdeti sikerek után kide
rült, hogy a labdarúgásnak 
Gyöngyösön - az akkor fenn
álló viszonyok között - nagy 
létjogosultsága nem volt. Eh
hez hozzájárult az is. hogy a 
szakosztály működését nem 
tudták megfelelően irányítani. 
Emellett a megyei I. osztály
ban szerepló gárda évi költ
s6gvetése 60-70 ezer forint 
'/wrül mozg.ott. 

Az üzemi sportélet helyes 
kialakítását gátolta az is, 
hogy az atlétikai szakosztály 
t>ezetói, 1:JJ.gjai nem az üzem 
dolgozóiból verbuvál-ódta.k. 
fgy a szakoszályt a váltógyá
riak nem érezhették magu
kénak. 

Üzemi bajnol.'ságok 

Ezek a jelenségek és a dol
gozók által jelentkező sporto
lási igény arra késztetíP..k a 
szakszervezeti bizottságot 
különösen a labdarúgó csapat 
kiesése után -, hogy a párt
szervezettel és a KISZ-veze
tőséggel közösen felülvizsgál
ják az üzemi sportkör tevé
kenységét. 

is rendezzenek üzemrészek kö
zötti vetélkedóket. Az üzemi 
versenyeken legjoboban szere
pelt atléták részt vesznek a 
város üzemei között me1U"en
dezett spartakiádon. 

Pezsgó sportélet 

Megindult tehát a pezsgó 
sportélet. A nagy fordulat jó
tékony hatása a sportaktívák 
nagyobb mérvű bevonásának 
lehetőségét is biztosította A 
szakszervezeti bizottság jó 
agitációs munkája, valamint 
az elért eredmények követ
keztében a múhelybizottságok
b.:m dolgozó sportfelelósök ko
ráb bi passzív magatartása 
megszűnt és aktív szervezői, 
irányítói lettek az üzemi lab
darúi•ó-bajnokságnak, a spar
ta!.iádra való toborzásnak és 
a.z atlétikai versenyek név
szerüsítésének, szervezésének. 

A kezdeU sikerek hatása és 
a környék festői szépsége a 
szabadba vonzotta a váltó
g-fáriakat. A fizikai dolgozók 
között egyre népszerűbb lett 
a természetjárás. A szakosz
tály létszáma 20-25 fóról rö
vid idő alatt 100 főre emelke
dett. 

A szakszervezeti bizottság 
felfigyelt arra is, hogy az üzem 
dolgozói közül igen sokan hó
dolnak a sisportnak. Az üzem 
földrajzi helyzete, a Mátra kö
zelsége lehetőséget nyújtott 
egy tömegbázis megteremtésé
re és a sísport fejlesztésére. 
lgy alakult meg 1965 novem
berében a síszalcosztály. A 
szakosztály versenyzői ebben 
az időszakban saját és kölcsön
léccel versenyeztek. Sí-futó
cipóket pedig a leselejtezett 
futballcipőkből kis átalakítás-

szerveinek dolgozói, 
tartozói is. 

hoz.zá-

Az üzem sí.sportjának ilyen 
nagyarányú fejlődé-'.,e adta az 
ötletet a szakosztály vezetői
nek, illetve aktíváinak, hogy 
a sísport továbbfejlesztése ér-
dekében a labdarúgópálya 
mellett egy múanyagosított 
síugrósáncot létesítsenek. Az 
életrevaló kezdeményezést a 
szakszervezeti bizottság a leg
messzemenó!óg támogatta. 

A sánc építésénél közel 40 
szocialista brigád dolgozott, 
mintegy 20 ezer társadalmi 
munkaórát. A meg�pített sánc 
értéke kb. háromnegyedmil
lió forint. A helyi forrásokból 
indult akciót anyagilag a felső 
szervek is támogatták. 

Az MHSZ keretén belül m<i
ködik egy elsőosztályú lövész
klub, amelynek versenyzői 
jórészt gyárt dolgozók, illetve 
azok családtagjai. .'1. szakszer
vezeti bizottság a jó eredm<l
nyeleet elért klubot a leg
messzebbmenőkig támogatja. 
Ez nemcsak anyagiakban mu
tatk<r..ott meg, hanem egy új 
lőtér építéséhez szükséges 
társadalmi munka megszerve
zésében is. 

Hiba lenne azt hinni, hogy 
ilyen kiemelkedő eredmények 
mellett nem küzd a sportkör 
problémákkal. Ezek közül leg. 
fonto-:abb - mivel ezt helyi 
forrásokból megoldani nem 
tudják a meimövekedett 
igények következtében a mű
ködést és további fe_ilesztést 
bizt.osító anyagi ellátottság. 

A sz,;ikszervezeti bizottsá,i: a 
sport tömei,:esítésére vonatko
zó határo,·atból adódó felada
u,;t példamutatóan hajtotta 
végre. 

Sz. Tóth András 

A vetélkedő 

láthatatlan szereplői 

Munkában a Vasúti Főosztály „agytrösztje" 
(Laczkó Ildikó felvétele) 

Milliók izgulták végig a tv 
képernyője előtt a főváros VI. 
és XIV. kerületei közötti ve
télkedőt. De kevesen tudják, 
hogy a Vasúti Főosztály dol
gozóinak egy szúk kollektívá
ja is részese volt az izgalmas 
versenynek. A vetélJ,edő al
kalmával a főosztály könyvtá
rában 14 szakember jött össze, 
számos tudományágat képvi
S<,l ve, megszámlálhatatlan 
könyvvel, lexikonnal, fóliáns
sal és térképpel felszerelve, 
hog-/ segítségére legyen a VI. 
kerület csapatának. 

A kerület csapata a Divat
csarnok Lotz-termében küz
döt.t derekasan és a MA V 
TBKF dolgozói a Vasúti Fő
osztály és a Lotz-terem kö
zött URH rádióösszeköttetést 
teremtettek. A MAV „agy
trösztje" két, egymás fölé he• 
lyezett tv-monitor segítségé

tak" a Lotz-teremben küzdő 
kerületi csapatnak. 

Ebben a csapatban vasutas
dolgozók is részt vettek, akik 
egész estén át fülhallgatóval 
és gégemikrofonnal felszerel
ve tartották a kapcsolatot a 
fóo.sztállyal. 

A verseny szabályai szerint 
csak egyik kerület győzhetett. 
Ez alkalommal a XIV. kerüle
tiek bizonyultak ügyesebbek
nek: néhány másodperccel 
gyorsabb válaszaikkal meg
előzték a VI. kerületet. Az 
erewnény azanban másodlagos, 
fó az, hogy sokat tanultunk 
fővárosunk történetéből. 

Köszönet jár ezért azoknak 
a vasutasoknak is, akik időt 
és fáradságot nem kímélve, he
teken át készültek erre a 
,.mérkőzésre". 

(b. i.) 

vel kísérte figyelemmel a ver- ,-------------
senyt. Amil�or a kérdés el
hangzott, izgalmas másodper
cek alatt derítették ki a he
lyes válaszokat, melyet az 
URH-adó közvetítPSével ,,súg-

LAKA.SCSERE 
A dolgoz.ők között folytatott 

Téleménykutatás és az említett 
szervek1kel való együttműkö
dés eredményeként úgy hatá
roztak, hogy l.a.bd:a.rú.gásban 
csak üzemi bajnoksár10t ren
deznek, mert így sokkal több 
dolgozót tudnak mozgósítani e 
sportágban való aktív részvé
telre. 

sal készítettek. A szalcszerve- ----------------------------

- Elcserélném 2 szoba étkez�
fillkés, kom!onos, XIV. kerületi 
kertes házban levő modern MÁV 
lakásomat, nagyméretű 2 szoba 
hallos, vagy 3 szoba összkomfor
tos, lehetőleg belt.erOleti lakásra. 
�rdeklódnl : 8-11 óráig 49,-7t7 
vagy 51-92 telefonszámon lehet. 

Az üzem területén igen je
lentős társadalmi munkával 
már évekkel ezelőtt megep1-
tett labdarúgó pályán üzemré
szek közötti labdarúgó-mér
kő.zéseket szerveztek, lényege
sen nagyobb közönség mellett, 
mint amikor a versenyszak
osztály működött. Azóta a 
szakszervezeti bizottság kezde
ményezésére alapított vándor
serleg elnyeréséért minden év

ben izgaJ,mas vetélkedés fo
lyik. A négy üzemi l.a.bdarúgó
csapat meíiett a városi baj
nokságban két kispályás lab
darúgó-csapat is résztvesz. 

A szakszervezeti bizottság 
azonban nem elégedett meg 
ennyivel. Javasolta a sportkör
nek, hogy a.tl.étikai s.w.mokban 

zeti bizottság elkép:reléseit iga-
zolták az eredmények. A sza.k
osztály létszáma rövid idő 
a,latt 70 főre emelkedett. 1968-
b:m a szakosztály 17 különbö
ző szintű versenyen vett részt, 
beleszámítva a magyar baj
nokság versenyeit is. Atlago
san egy-egy versenyen a szal •• 
osztály 17 fővel képvLseltette 
magát. Ezeken a versenyeken 
összesen 21 el.só, 21 második 
és 20 harmadik helyet szerez
tek a kitérőgyári versenyzők. 

A vidék legjobb 
siszal;oszlálya 

A Magyar Síszövetség érté
kelése szerint a síszakosztály 
jelenleg a vidék legjobbja. A 
szakosztályban nemcsak az 
üzem dolgozói, illetve azok 
gyermekei tevékenykedhetnek, 
hanem a környék vasutas 

A szurkolókat nem érte csalódás 
A MÁV Hatvani AC visszakerült az NB 11/-ba 

Hatvanban, az 1967. évi baj
nokság végén, a vasutas lab
darúgó-szurkolók orra ugyan
csak hosszúra nyúlt: a nagy 
múltú csapat kiesett az NB 
III-ból. Néhány vezető és 
játékos elkedvetlenedett, mál'.'
már úgy tűnt, hogy hosszú 
idóre pefellegzett ennek az 
eredményes múltra visszate
kintő vasutas labdarúgó-szak
osztálynak. Az 1968. év elején 
újjászervezett szako$ztályveze
tóség sem mert bátrabb célt 
kitűzni a megyei bajnokság
ban, mint a szerény 5. helye
zést. Fekete József műszaki 
főintéző, szakosztályvezető, 
Srej József jegyvizsgáló inté
ző és Nagy Antal edző nem 
borúlátásból, de az erőviszo
nyok, a csapatot körülvevő 
han�t nyomán tűzött ki 
szerény célt, nehogy a válto
zatlanul hűséges szurkolótá
bort újabb csalódás érje. 

11:s a megyei bajnokság elsó 
mérkőzései ezt a mértéktar
tást igazoltá-;r. Érzé.1<:eny, vá
ratlan pontvesztések követ
ték egymást, az NB III-ba 
visszajutás - a bajnoki cím 
elnyerése - egy Ideig távoli 
reménynek, csalóka szivár
ványnak látszott. 

Egy ideig: Mert valahogyan 
csak sikerült sok-sdk jó aka
rattal. segítószándél<kal a he
lyei; vágányra terelni a MAV 
HAC labdarúgócsapatát. Sza-

b6 Lajos vezérletével megin
dult a „gólgyártás" és hama
rosan olyan parázs vetélkedés 
alakult ki a hatvani vasuta
sok és n agy vetélytársa, az eg
ri Berva Vasas között, ame
lyet egész Heves megye fel
csigázott érdeklődéssel fi
gyelt. A MAV HAC 1968. má
jus 19-én került először a baj
noTci táblázat élére, aztán 
mindvégig ott is maradt. Egy 
ponttal előzte meg az egrie
ket. 

A pártszervezet, a szakszer
vezet. a gazdasági vezetés, a 
megyei sporthatóság és a sok 
MA V HAC szurkoló segítő
készsége ismét visszajuttatta a 
csapatot az NB-be. Most min
denki fogadl;?zik Hatvanban, 
hoflY a MAV HAC fennállásá
nak 50 éves jubileuma - az 
19i0-es esztendő - is ott ta
lálja a csapatot a Nemzeti 
Bajnokságban. Pedig a labda
rúgó NB III É<zaki csoportjá
ban nem vár könnyű feladat a 
vasutasokra Nagyon meg 
kell majd küzdeniök min
den pontért. De most már 
nem félti egyetlen szurkoló 
sem a magára talált csapatot 
és az egyesület többi - hét 
( !) szakosztályát sem. 
Amint mondtuk, most már jó 
vágányokon Itala.dnak a félév
százados jubiieum felé • • •  

Meglepfi „szönyegstatisztika" - Elcserélném rákospalotai MAV 
lakótelepen levő 2 szoba-összkom
fortos. utcai, erkélyes bázielügye
lőségemct eg-!s"ZSé!;; okok miabt 
másfél-két szobás lakással Buda
pest bármely területén. Lehet ta
nácsi rendelkez.éstl is. Cím : 

A BVSC és a DVSC birkózói a legjobbak között 

Elóször csak hevenyészve, 
nem nagy lelkesedéssel vetet
tünk egy futó pillantást a Ma
gyar Birkózó Szövetség 1968. 
évi kötött- és szabadfogású 
ranglistájára Még kicsit ke
sernyés is lett a szánk íze: 
ugyan hol van ,már a Bóbis 
Gyulák, Gál Józsefek, Hódo3 
Imrék, Szilvássy Miklósok, Ko• 
vács Gyulák, Németi Gyulák 
nagy aranykorszaka. Ebben az 
összesítésben ugyancsak hátul 
kulloghat a vasutas birkózó
sport - gondoltuk. 

Soha Ilyen kellemes csaló
dást ! Végigl>öngésztük az 1963. 
évi egyéni I. ooztályú és nem
zetközi versenyeken elért 
eredmények alapján összeállí
tott, fogásnemenkénti és súly
csoportonkén,ti 1-6. rangsort. 
Magunkban - kicsit játszo
gattunk a számok.�al - a szo
kásos 7-5-4-3-2-1 ponto-
7.áso.s rendszert alaki tottuk ki 
és nagyon érdekes eredményt 
kaptunk: a BVSC és a DVSC 
birkózói a 85 pontos Bp. Hon
véd mögött, nagyon tekinté
lyes 59 ponttal, a második 
h-elyre kerültek. Utánuk kö
vetkezik 48 ponttal a Bp. Va
sas, majd az FTC, a Bp. Spar
tacus és a többiek. 

Kötöttfogásban - súlycso
portjában - a _vasutas ver
senyzők közül Hornyák volt a 
legeredményesebb : a 70 kg
osak és a 78 kg-osak között 
egyaránt 5-5 pontot szerzett! 
A 70 kg-osak között győztes 
Steer 7, Turba és Vass 4--4, 
Pintér és Kovács 3-3, Olveti, 
Szabó és Rádi 2-2, Darabánt 
dr. 1 ponttal járult hozzá a 
,,közöshöz''. 

Szabadfogásbain a debreceni 
Kovács második helyezése 5 
pontot, Olveti és Varga 4-4 
pontot, Darabánt dr. 2 pontot, 
Laták és Csábi 1-1 pontot 
szerzett helyezésével. Ez ösz
szesen - tessék csaJc utána 
számolni -, 59 pont. Nincs 
oka a vasutas birkózósportnak 
a szégyenkezésre! 

- Es ez a statisztika még 
nem is ad hú tükörképet a 
tényleges helyzetről - jegyez
te meg Kiss Mihály, a BVSC 
elnöke. - Az új súlycsoport 
beosztás például lehetővé te
szi, hogy Steernek és Hor
nyáknak ezután már nem kell 
majd egy súlycsoportban, egy
más elleni „testvérharcot"• vív-

ni. Varga István Moszkvában 
szerzett sérülése is rendbejött, 
ismét a válogatott és az egye
sület rendelkezésére áll. A 
Bp. Honvédtól leszerelés 
után - visszatért Vass mel
lett, várjuk Székesfehérvárról 
Erdős visszatérését, a Pécsi 
VSK-ból a rendkívüli ter.etsé
ges I'l/ancsiccsal, az Újpesti 
Dózsából Fusze;·endával erősí
tettünk. 

Végül nagy örömmel jelen
tette be a BVSC elnöke: 

- A birkózószakosztály leg
nagyobb „igazolása", hogy 
visszatért a BVSC-hez dr. Ke
resztesi Vilmos, aki legragyo
góbb hazai és nemzetközi si
kereit anna1c idején a BVSC 
színeiben aratta. A szakosz
tályvezetői tisztséget vette át. 
Szakértelme, sportszeretete 
egyik biztosítéka ?Jlllak. hogy 
a jövőben ne csak az 1-6. 
pontrendszerben, de csapat
versenyben és minden vonat
kozásba felzárkózzon a vas
utas birkózósport a hazai és 
az európai élmezőnyhöz. 

(vj) 

Pászthy Imre Bp. xv., Lenin Ut 
16/a. tsz. 1. 

- Elcserélném llpótvárosl ta
nácsi rendelkezés(l központi füté
ses, űjragenerálozott, nap!ényes, 
olcsóbérú társbérletemet 1 szoba 
összkomfortosra. Erdek.Mdni lehet : 
Bp. IX., Fék u. 8. Bp. Ferencvá
rosi Pálya.lenntartásl Főnöl;:ség. 

A szerkesztőség üzeni 
Vas István Rákosrendező ; Szücs 

Ferenc Hatvan; Czirj<-\k Ferenc Zá
hony ; dr. Bánkfalvy Gyula, Szl

ládi Sándor Szeged; Czeglédi Sán
dor, Marosán Pál Debrecen ; An• 
tal József, Pál István Miskolc ;  
Csiba Józc;ef G1Jdöll5 ;  Zoml Lajos 
Pécs ; Boldizsár Gyula Békés
csaba; Nagy :E'lórtán Szolnok: Bog
nár Károly 'l'apolca. Leveleiket 

lapunk anyag:lbo• felhasználjuk. 

Hoffmann József Veszprémvar

sány; Több nyíregyházi dolgozó ; 
Dárdai Miklós PetnehAza; hlen
ner Ferenc Zalagyömöró ; Berényi 
Illés Hatvan ; dr. Bánkfalvy Gyula 
Szeged; Szücs Ferenc Hatvan ; 
szabó Mihály 1'.l'jszász: Leveleiket 
illetékes belyro továbbltottuk. 

MÚZEUM 

PRESSZÓ, 
a Közlekedési Múzeum területén, 
Budapest XIV., Május 1. út (Városliget) 

Megközelíthetö 25-ös villamos és 70, 72, 75-ös trolibusszal. 

Hétköznap: 1 1-19 óráig 
Vasárnap: 10-19 óráig 
Pénteken: zárva. 

• KITONö FEKETE 

• SAJAT Keszmso CUKRASZS0TEMeNYEK 

• VIRSLI, DEBRECENI 

• ITALK0LONLEGESS1;GEK 

�UTA S E LLATO;? 

1969. FEBRUAR L 

- Pakisztánban megkezd• 
ték az előkészítő munkálato
kat a Lal10re-Karacsi vasút
vonal villamosítására, mely 
egyfázisú váltóárammal műkö
dik majd. A vonalat, amely 
puszta síkságon halad ke
resztül, 1969-ben át kell adrú 
üzemelésre. Hossza 287 kilo
méter. A maximális lejtők 
nem haladják meg a 2 ezrelé
ket. A sínekre gyakorolt ma
ximális tengelynyomás 22,9 
tonna. A megengedett sebes,
ség fel.só határa személyvona
toknál 120, tehervonatoknál 
64 km/óra. A tehervonatok 
súlynormája 2300, a gyors- és 
a személyvonatoké 660 tonna. 

Népszerű a KST Szolnok ál• 
lon)ás-0,n. Négy éve 61, tavaly 
már 319 tagja volt a S2JOlnq
ki&< házi ban.kjáinak. A tagok 
által megtakarított éiGszeg 341 
ezer forint volt. Az idén to
vábbi ötven taggal növekedett 
az állomás KST-tagjainak szá
má. 

- Háromszintes, 12 lakásos 
házat adtak át Tapolcán a 
vasutasok részére. A kétszo
bás, összkomfortos lakások 
minden igényt kielégítenek. 

- Negyvenévi vasúti szol
gálat után vonult nyugdíjba 
Szabó István, Gyöngyös álilo
más kocsi,-a.kományos raktár
noka. Az álJ.omáson sak fiatal 
vallhatja ta.nítómesterének a 
többszörös kiváló dolgozót. 

- RÁKOSRENDEZŐN több 
dolgozó most ünnepli negyed• 
százados vasúti szolgálatának 
jubileumát. Brád Mihály, vo
natvezetót, Szijj Géza térfel-
1,igyázót. Benedek Jánosné 
személypénztárost, Komlósi 
Károly, átmenesztót és a töb• 
bieket szeretettel köszöntötték 
munkatársaik. 

- Két MHSZ szocialista brl• 
gád alakult Hatvan állomáson. 
Az egyik Matroszov, a másik 
Kilián György oevét vette fel. 
A két brigád aktív tagja az 
MHSZ lövészcsapatának és 
részt vesznek az új lót.ér é,pl• 
tésében. 

- VID2KI VENDtGSZE• 
REPLf:SSEL kezdték az évet a 
hatvani vasutas színjátszók. 
Először Hort községbe látogat• 
taTc el, s 4 következó hetel,be11 
Nagyrédén, Gyöngyössolvmo
son és Atkáron lépnek fel. 

- tJnnepélyes 112JOCialist. 
l>rigádvezetói értekezletet ta.r• 
tottak Záihony állomáson a 
szocialista brigádmozgalom 
létrejött.ének 10 éves évfordu• 
lója alkalmából. ötven kül· 
döttet választottak a területi éa 
az orazá,gus szocialista brigád• 
vezetői tanácskozásra. 

- Közelebb került Mak6 
Budapesthez. A 30 ezer lako
sú vidéki városból eddig csak 
kerülővel és átszálllással lehe
tett eljutni a fővárosba. A 
szegedi igazgatóság a közel• 
múltban megoldotta a problé• 
mát, csaknem 7 kilométeres 
deltavágányt épített, melT 
már lehetővé teszi a közvet• 
len összeköttetést. 

A Hivatalos Lapból 

A Hivatalos Lapból a szaksze.-. 
vezeti bizottságok és a dolgozók 
figyelmébe ajánljuk a következ6-
ket: 

3. szlimból: 101026/1963. f. C. As 
év Végi részesedés számfejtése él 
folyósitása a fUggetlenitett párt•, 
valamint tömegszervezetJ. tisztség• 
viselők és alkalmazottak részére. 

Pályázat felsőfokú technikumi 
oktatói állásokra. 

•· számból : 126131'l.968. f. e. A 
biztosításra vonatkozó egyes ren• 
delkezések módosítása. 

IIAGYAB VASUTAS 

a Vasutasok Szakszervezetének 
lapja 

Szerkeszti a szerkeszt(! blzottsál 
Főszerkesztő: Gulyás János 

Felelős szerkesztő: Vlsl Ferenc 
szerkesztooég: 

Budapest VL. Benczúr utca tL 
Telefon, városi : 229-812 

üzemi: 19-'l'I 
Kiadja és terjeszti a Népszava 
Laokiadó Vállalat. Budapest vn., 
Rákóczi út 54. Telefon : 224-811 

Felelős kiadó : Gábor Márton, 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 

!gaz11atója 
Csekkszámlaszám : 75.915.001-46-

Szlkra Lapnyomda 



A VASUTASOK SZAK SZ E R VEZET ÉNEK LAPJA 

x:m. EVFOLYAM, 4. SZAM Ára 40 fillér 1969. FEBRUAR 15, 

A vasút /,a/eseti helyzete, a kollektív 
szerződés, a távlati 

/,érlejlesztési terv az elnökség előtt 
A szakszervezet elnöksége 

f.ebruár 7-i ülésének első napi
rendi pontja a munkavédelmi 
felügyelőség jelentése volt a 
MAV 1968. évi baleseti helyze
téről. (A jelentést lapunk miu 
helyén ismertetjük.) 

Ezután került sor a MAV 
táv.lati bérfejlesztési tervének 

l. A gyermekbeutalási ke
retszámok területi bontását el
fogadja. A fókönyvelóség gon
doskodjon 3420 gyermek üdül
tetéséről. 

2. A fókönyvelóség tárgyalja 
meg a SZOT illetékeseivel c011-

nak lehetőségét, hogy 1970-től 

a beutalójegyek elosztása le
hetőleg a központ és a tenileti 
bizottságokon keresztül történ
jen. 

3. Jóváhagyja Zánk.a-Kö
t1eská-lon új üdülő létrehozásat. 
Mezókövesd-Zsórifürdón, va
lamint Hajdúszoboszlón az 
üdülő bővítését. 

tárgyalására. A tervezet készí- ,-------------------------
tói a program összeállitásánál 
figyelembe vették a belső 
problémákat, a munfilieró
hiá,nyt, a kereseti aránytalan
ságokat. A tervezet sürgősségi 
sorrendet állít fel. Az elsők kö
zé sorolja azokat a megoldan
dó feladatokat, melye'e már az 
elmúlt évben is problhnát 
okoztak, de anyll{li fedezet hiá
nuában megoldásukra nem ke
rülhetett sor. Ezt figyelembe 
véve, a kö7,eljövőben bérren
deresre kerül sor a pálya
fönntartási és forgalmi szak
=lgálati térközóröknél és so
rompóóröknél, a távközlési 
szoli:álat munkásállományú 
<lolgozóinál, a forgalmi végre
hajtói munkakörökJben (váltó
kezelő, váltóőr, kocsimester, 
tolatásvezető, tartalékos I-IIL). 
a forgalmi szakszolgálatnál. a 
fontosabb forgalmi munkaikö
rökben (rendelkező, forgahni 
=le:ál,ittevó 1-IV.. külsős
belsős forgalmi szolgálattevő. 
o1ttat6-, vezénylótiszt, vezető 
á!lomáskezeló. szolgálati főnök 
III-IV., térfőnök) stb. 

Az elnökség a hosszútávú 
programot is elfogadta azzal, 
hogy az idöl,özben jelentke7.Ó 
igénymódosulásokat figyelem
be véve a programot vizsgálni 
és szükség eset4n módosítani 
kell. 

Febrúár26: 

Vasutas szocialista brigádvezetők 
II. országos értekezlete 

A szolgálati helyeken, üze
mekben, vállalatolrnál és az 
igazgatóságokon befejeződtek 
már a szocialista brigádveze
tők tanácskozásai. Több, mint 
hétezer brigádvezető vitatta 
meg a mozgalom helyi tapasz
talatait, feladatait. A tanács
kozásokat nem az ünnepé
lyesség, hanem a mozgalo
mért, annak továbbfejleszté
séért érzett felelősség jelle
mezte. Oszin tén, reálisan tár
ták fel az elért eredményeket 
és a mozgalom továbbfejlődé
sét akadályozó tényezőket. Te-
vékenységlikről megállapítha
tó, hogy a termelésben, a szál
lítási feladatok megoldásában 
érték el a legnagyobb ered
ményeket, de ezen túl igye
keztek a szocialista együtt
élést, a politikai, általános és 
szakmai ismereteket is fej
leszteni. 

A mozgalom fejlődését jel
lemző ellentmondások is fel

A Dunakeszi Jármújavító 
Uzemben megkezdte működé
sét a szocialista brigádvezetők 
klubja, ahol szervezett és kö
tetlen beszélgetések során a 
vállalások teljesítésének szer
vezési módszereit tárgyalják 
meg. Ez is jó kezdeményezés, 
feltétlenül elősegítheti a moz
galom tartalmi fejlóclesét. 

Az is megmutatkozott, hogy 
ott, ahol a gazdasági vezetés 
és mozgalmi szervek nmdsze.. 
resen foglalkoznak, törődnek 
a szocialista brigádmozgalom
mal, egészséges szellem, jó 
légkör és fegyelem uralkodik. 

A tanácskozásokon egyéb
ként megválasztották azt a 
340 küldöttet, aki/e február 
26-án a II. országos vasutas 
szocialista brígádvezetői érte
kezleten, a 7600 szocialista 
brigádvezetőt és a 74 OOO vas
utas szocialista brigádtagot 
képviselni fogják. 

Dr. Bordi István 

A hófúvások átmeneti nehézségeket 
okoztak a közlekedésben 

Indulásra váró mozdonyok a behavazott pályaudvaron 

A tavaszias januárt nagyon 
hideg, s nagyon havas február 
követte. A hirtelen lehullt 
nagy mennyiségű hó próbára 
tette az embert s a gépet egy
aránt. Az egyre erősödő hófú
vások kezdetben Békéscsaba és 
Debrecen térségében nehezítet
ték a váltóállítást. Legsúlyo
sabb helyzet azonban Szolno
kon alakult .'ei, ahol a hóvihar 
a rendezőpályaudvar munkáját 
hosszú órákra teljesen megbé
n!totta. Az ország különböro 
részén épp ezért több tehervo
natot fel kellett oszlatni. 

A pécsi igazgatóság dolgozói 
is mkat szenvedtek a hótól. A 
dombóvári rendezópályaudvar 
hamar „lefagyott" és február 
5-én éjjel 13 vonalon kellett 
leállítani a közlekedést. 

A hóekék.et. hókotrókat. hó
maTógépeket 5-e óta állandóan 
üzemeltetik. A pályafenntar
tási dolgozók 

m3ximális létszámmal 
vettek részt mindenütt a 
von'.llak felszabadításában. 

A hó!úvással veszélyeztetett 
vonalakon a motorvcntatásról 
áttértek a gőzvontatásra. Az 
ingavonatof;:at csa,k vontatott 
menetben közlekedtették. Az 
egész hálózaton legfontosabb 
feladatnak tartották a nemzet
közi személyszállító von.a.tok és 
a gyorsan romló áruval meg
rakott vonatok to1Jábbítását. 

A nagy erővel megindult hó
eltakarítási munkák során feb
ruár 6-án hókotró- és hóeke
menetekkel felszabadították a 
-korábban elzárt Lepsény-
Dombóvár, Dunaföldvár-

Paks, Lakitelek-Kunszent
márton és Mezőtúr-Túrkeve 
vonalakat. Szolnokon és Dom
bóváron az esti órákban meg
indult az elegyfeldolgozás. 
Csökkent a feloszlatott vona
t.ok száma is. Godisa, Sásd. és 
Vásárosdombó állomásokon 
viszont egy-egy vonatot telje
sen befújt a hó. 

Kecskemét térség,füen szov
jet katonai ala'eulatok is segí
tettek a vasutaso�nak és nekik 
is kcszön.hető, hogy a fővona
lon hamarosan megindult a 
közlekedés. 

A tél február 8-án főleg a 
Dunántúl"'Il tombolt. A hóré-

(Hcmzö Károly felvétele) 

424-es mozdony segítette át • 
hóakadályon, s ennek volt kö
sz.önhető, hogy a hajnali órák
ban a vonat kiléphetett az or-
szágból. 

A budapesti vasútigazgató
ság területen cs;;ik Rákos és 
Hatvan állomásokon voltak: 
váltóállitási nehézségek, vala
mint a szolnoki deltavág,ányt 
hordta be a hó. 

Ezekben a napakban ország
szerte csak nagy nehézségek 
árán sikerült fenntartani a for
galmat. Segítséget nyújtottak a 
honvédségi alakulatok is, a pá
!yafe-rintartás dolgozói ped_ig 

Az ülés napirendjén szere
pelt az 1969-70. évre vonatko
zó kollektív szerződés és mel
lékleteivel kapcsolatos vita. Az 
elnökség az észrevételek 
figyelembevételével a terveze
teket elfogadta, és úgy dön
tött, hogy a..zt február 21-én vi

tám. illetve 1óváhagyásra a 
központi vezetőség elé ter
jeszti. 

színre kerültek. Több helyen, r----------------------------1 
formálisak a brigádvá!lalások, 
mert nem kapnak kellő segít
séget a gazda.sági vezetéstől 
és a mozgalmi szervektől. Sok 
esetben eltűrik a fegyelmezet
lenséget is. Jogos igényként 
vetődött fel többek között „o 
szocialista módon vezetni" 
gondolat, a vezetés, a mozgal
mi szervek és a brigádmozga. 
lom kapcsolatának, a brigádok 
fokozottabb erkölcsi, anyagi 
megbecsülésének kérdése. 

A tagság segítségével 

Felülvizsgálta az elnökség az 
utazószemélyzet 1968. augm,-z
tus l-től érvényben levő vál
tozói!letmény rendszerét. Ugy 
határozott, hogy többszöri mó
dosíuís eredményeként az iíj 
változóilletmény rendszer a cé
lokat szolgálja, ezért a végle
ges rendelkezést 1969. március 
31-gyel célszerű kiadni. 

Az 1968. évi üdültetés tapasz
talatairól, valamint az 19611. 
évi üdültetés teladatairól szoló 
jelentés megvitatása után a,,. 
elnökség az alábbi hatarozato
kat fogadta el: 

Duna-part pályaudvar szo
cialista brigádvezetőinek ta
nácskozásán arról beszéltek,
hogy a mozgalomnak mindent 
meg kell tenni a fegyelem és 
rend helyreállításáért. Nap
Jairuk egyik legfontosabb ten 
nivalói közé tartozik ez, mert 
csak ennek birtokában tudjuk 
az 1969. évi szállítási felada• 
tokat fegyelmezett munkával 
gazdaságosan, eredményesen 
elvégezni. 

A hirtelen beállott erős, ha
vazás a békéscsabai vontatási 
főnökség dolgozóit is igénybe 
vett.e. A hófúvás sem tudta 
azonban megakadályozni a 
műhely dolgozóit abban, hogy 
a február 5-re tervezett mű
helybizottsági választást meg
, tartsák. 

Gyöngyös felkészül a növekvő exportra 

Horváth János, a műhely
bizottság titkára jól felépített, 
minden részletre kiterjedő be
számolóban ismertette a ve:ze
tőség kétéves munkáját. 
Őszintén feltárta azokat a hi
ányosságokat, amelyek a mú
helybizottság munkájában 
fennál!tak. A pozitív tényező
ket szinte csak érintve, Inkább 
azokról a jelenségekről tájé
koztatta a tagságot, amelyeket 
csak részben, vagy egyáltalán 
nem sikerült a műhelybizott
ságnak a beszámolási időszak
ban megoldani. 

Me'gmutatta már „erejét" az 
idei tél, kemény próbára téve 
a forgalomnál dolgozó vasuta
sokat is. Gyöngyös állomáson 
jól felkészültek a tél fogadásá
ra, mert idáig személy- és áru
forgalmukban a leghidegebb 
napokon sem volt fennakadás. 
Idejében gondoskodtak a vé
dőruhákról, a melegítő italok
ról, vágányaikat, a peront fo
lyamatosan védik az eljegese
déstől. Körültekintő munká
juknak köszönhető, hogy bal
esetmentesen dolgoznak. 

Azért is fontos ez. mert 
Gyöngyös állomás különösen 
12agy exportforgalmat bonyolít 
le. A múlt évben 2700 vagont 
indíto!tak, főként Cseh.szlová
kiába, Hollandiába, Svédor-

A beszámoló főleg annak az 
szágba és Angliába. Megnehe-- óhajnak adott hangot, hogy a 
zitette helyzetüket, hogy az ex- sokrétű mozgalmi feladatokat 
port áru a hónapok folyamán csak a tagság segítségével nem egyenletesen jelentkezett. 
Amíg novemberben például tudja a vezetőség megoldani. 
csal. 21, decemberben 136 va- A tagság aktivitását nem né!� 
gon árut kellett külföldre to- külözheti a múhe!ybizottság. 
vábbitaniok. Növelte a beszámoló értékét, 

A fokozódó piackutatás és a hogy az új vezetőség figyel
kedvezőbb értékesítési lehető- mét nyomatékosan felhívta a ségek hatására az idén várha-
tóan tovább növekszik a gyön- megoldásra váró feladatokra. 
gyösi vasutasok exporttal kap- Ezt tükrözte a gondosan ösz
csolatos feladata is. Legfőbb szeállitott határozati javaslat 
törekvésük, hogy jobban össze- is. 
hangolják az export munkát a 
feladó vállalatokkal, s így 
tervszerűbben biztosíthassák 
a növekvő szállitási igények 
kielégítését. 

Kaszala Sándor 

A pártszervezet képviselője 
bírálta a műhelybizottságot a 
kollektív munka hiánya miatt. 
A múhelybizottság titkára 
ugyanis nem támaszkodott a 

vezetőség többi tagjára. Ennek 
egyik káros következménye 
volt, hogy Horváth János 
mozgalmi munkáját igen 
gyakran szakvonali tevékeny
ségének rovására végezte. 

A munkamegosztás, a kol
lektív munka hiányát, amely 
egyik akadályozója volt a 
jobb, hatékonyabb érdekkép
viseletnek, többen is bírálták: 

De a felszólalók azt is el
mondták, hogy méltányolják a 

múhelybizottság tevékenységét 
és biztosították a tagság tá
mogatását. 

A dolgozók között végzett 
közvéleménykutatás eredmé
nye tükrözte a beszámolóban 
és a hozzászólásokban elhang
zottakat. A T"égi, öttagú veze
tőségből mindössze ketten ér
demelték ki a továbbiakban a 
tagság bizalmát. A dolgozók 
szakszervezeti munkával 
szembeni igényességét tá
masztja alá az a tény, hogy a 
jelölő bizottság véleménye 
mellett -, amely ugyan a tag
ság nagy részének véleményét 
tükrözte - még újabb három 
jelöltet javasoltak a szavazó
listára való felvételre. 

A tagság végül is a szak: 
szervezeti munka megjavítá
sát Horváth Jánostól, Bencsik 
Mihálytól, Mitykó Mihálytól, 
Rábai Jánostól és Sári Bélától 
várja. 

Melegen ünnepelték Bencsik 
Mihályt, aki két év után újra 
- eddigi mozgalmi tevékeny
ségéhez méltó funkciót 
kapott. 

Sz. Tóth András 

A hóesés közepette egyik legfontosabb munka a váltók tisz• 
füása és rendben tartása 

teg vastagsága elérte a 30-40 
cm-t. Ennek ellenére 

a szombathelyi igazgató
ság területén fenntartot

ták a forgalmat 
és csak kisebb vonatkésések 
történtek. Hasonló volt a hely

'zet a pécsi igazgatóságnál is, 
ahol minoössze hét személy
szállító vonat késett 10-25 
percet. 

Szeged és Röszke között egy 
jugoszláv motorv.:>nat akadt el 
40 utassal. A motorvOWltot egy 

(Hemzó Károly felvétele) 

éjt nappallá téve harco!ta.k az 
eleme.1' ellen. 

A leh<:>tóség szerint minde
nütt gondoskodtak az elakadt 
vor.atok utasairól és ha továb-
1:;itásukra nem volt lehetóség, 
fűtött várótermeket bocsá.tot
tak n>ndelkezésükTe. Vala
mennyi szakszolgálat példás 
li&szefogással állt helyt a hóvi
har�1 és ennek köszönhetó, 
hogy hosszan tartó, nagyobb 
akadály nem fordult elő. 

BERMANN ISTVAN 

Garancialevél a lakóknak 
Hosszú idő óta gondot oko

zott a MAV Budapesti Magas
építési Főnökségénél a pré
miumfeladatok összeállítása. 
Ezen segített a főnökség ve
zetősége, amikor egy négyta
gú operatív bizottságot szer
vezet,t a célprémium-felada
tok kidolgozására, összeál
litására. 

Az operatív bizottság első 
munkájaként az e1múlt év ne
gyedik negyedévi célfelada
tát dolgozta ki sikerrel. Ez év 
januárjában ismét összeültek, 
felmérték a főnökség terüle
tén levő úgynevezett kritikus 
munkahelyeket, !lletve fel
adatokat és úgy állították 
össze a célmunkákat, hogy 

ezeken az úgynevezett kriti
kus helyeken az anyagi ér
dekeltség feltétlen ösztönzően 
hasson. Az ó ;avaslatukra o 
munkák _átt?ételénél a szakági 
munkavezetőkön kívül a mű
vezetők is jelen vannak. Bár 
a minőséggel az elmúlt idők
ben nem volt baj, de ezzel a 
módszerrel nagyon sok későb
bi reklamációt lehet meg
szüntetni. Ezt a módszert a 
Jagelló utcai lakóház és a 
Kelenföldi 43 lakásos épület 
építésénél alkalmazzák. A 
főnökség elhatározta, hogy a 
kivitelezési munkákról min
den lakónak garancialevelet 
ad. 

Bánkuti Lásüó 
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határozatainak végrehajtásáról. az arany plakettes szocialista bri/lid 
Az angya1ftllcli pályafenn

tartási fönökségnél, a Ba:rou 
Gábor aranyplakettes szocia
lista brigádot ez-edményes, jó 
munkájáról szinte mindenki 
ismeri. Munkájukkal megbe
csülést, elismerést vívtak ki. 
A brigád 1960. március l-én 
alakult, s azóta olyan sikerso
rozatot mondhat magáénak, 
amellyel nagyon kevés szocia
lista brigád büszkélkedhet. 

Munkájuk nem könnyű. Az 
évek óta létszámhiánnyal 
küszködő felépítményi brigád 
az Esztergom--Kenyérmező
Dorog-Piliscsaba vonalsza
kaszt, és kereken 24 kilométer 
hosszú állomási vágányt tart 
rendben. Fó feladatuk a fenn
tartás, de ha úgy hozza a 
szükség, új ,vágányt is építe-
nek. · 

Megnőtt 

a brigád tekintélye 

Gra.bant Pál 
héz le1z elszakadni innét. 
Még egy év, aztán nyugalom
ba vonulok, s akkor majd 
Murakeresztúron élek a csa
ládom, az unokáim körél>en. S ha majd nem találom a he
lyem, tudom, hogy melyik vo
nat visz Dorogra. 

- A gyerekek közül vá
lasztotta-e rvalaki az édesapa 
foglalkozását? 

- Igen - mosolyodik el. 
- Két fia.m is a vasútnál van. 
Egyik a Géptelepen, másik 
pedig Pécsett, a Távközl6- és 
Biztosítóberendezési Fenntar
tási Főn<ikségen. A sor ezzel 
még nem teljes, mert két lá
nyom is vasutashoz ment fe
leségül. A családban egy bri
gádra való vasutas van. 

Pali bácsi jó munkája elis
meréseként eddig háromszor 
kapta meg a Kiváló dolgozó 
jelvényt, 1962-ben Érdemes 
vasutas kitüntetést kapott, az 
elmúlt évben pedig jutalom
ként a Német Demokratikus 
Köztársaságban járt. 

Szerényi József 

Ill. 

A DOLGOZOK EG&szs:e- d!tott összeg jóval nagyobb a ket. Minden lehet6 eszk&t ...; 
GÉNEK, testi épségének jelzett és tervezett 200 millió sajtó, tájékoztató, értekezl.e
megóvása érdekében fokoztuk forintnál. A i;_ekonstrukciók tek, tanfolyamok - felhasz. 
a társadalmi ellenőrző, neve- során ugyanis a vasút a szo- nálunk figyelmeztetésül,. ta
ló- és felvilágosító munka ciálls normatíváknak megfe- nulsá.gul, agitációs és me.ggyó-
hatékonyságát. lelő beruházást is tervezi és zési szempontból, értelemre él 

Éppen ezért: kivitelezteti. érzelemre ható céllal és mó-
A veszélyforrások meg- don. 

- fontos feladatrudc tartot- szüntetése, a balesetek A vasút személyi, üzemi tuk és tartjuk a közép- és megelőzése érdekében a baleseti helyzetében kialakult 
alapszervezetek munkavéclel- Diesel- és villamos vontató- aggasztó helyzetből kiindulva., mi felügyelőinek irányító, járműve!ten helyszíni ellenőr- sürgős és hatékony intézke
ell

en
órzó munkájáihoz sz.üksé- zéseket, vizsgálatokat tartot- désre szólítottuk fel a MAV 

ges segítség meg.,--dását; tunk a gépek biztonsági, a vezérigazgatóját és területi 
- brigádvizsgá.latokat ezer- munkakörülményeket befolyá- bizottságainkat. 

veztünk, és a tapasztalatok soló berendezéseire, valamint Olyan esetekben, amikor 
feltárásával adtunk segítséget a mozdonyok személyzetének felsőbb, irányító szervek in
a további munka klalakításá,- munka.körülményei alakulásá- tézkedése válik szükségessé, 
hoz; rti t;onatkozóan. A részletes, munkavédelmi felhúvásban 

- figyelemmel kísértük a elemző észrevételeinket el- szólítjuk fel az igazgatóságok, 
mt.mkavédelmi őrmozgalom juttattuk a 7. szakosztály ve- szakosztályok vezetőit stb„ 
fejleszt.ését; zetójének, felhívtuk figyelmét indokolt esetben bírság kisza-

- szorgalmaztuk a ,melle- a szűkséges intézkedések meg- bá�ára is sor került. 
· 

20 ' • lt d ' • f 1 1 H 

mi vetélkedővel egybekötött, téte!-ére. A vasutas dolgozók élet- és 
A XIII-as pályamesteri sza- ev1g vo gaz asag1 e e DS műsoros előadásokat; A járműjavító-ipar terille- munkakörülményeinek javí-

kasz vezetője, Pálffy György - biztosítottuk a munka- tén felülvizsgáltuk a techno- tását szolgálják azok az int� 
főpályamester kimutatásokat v

·
....,elm.i filmek f��,-M�- lórt;�,,_ fe3'lesztését, a munka- kedé�ek, melyeket az egyen-

te el'nk A b ·ga· d  . ·t tt Több mint két évtizedes óta pedig műszaki utókalkulá- """ 
v•,;o.,,•� vé

=
delmi követelmények ér- munka- és védőruha-ellátás sz e · n epl e e szakszervezeti munka és 26 t.or sát; i'avítása érdekében hai'tottunk át a Dorog-Mészkőhegy vo- · vényre juttatását. Az előter-

nalrészt és a rakodóállomások évi vasúti szolgálat után vo- A felszabadulás utá11 az el- - a felvihlgooító és nevelő- jesztést az elnökség 1968. jú- végre, elsősorban a Ruházati 
vágányait, hogy a mészkővel nult nyugdíjba Mozsáry End- sók .között lépett be a pártba munka érdekében a sajtóban nittsi ülésén tárgyalta, és Utasítás kiadása során, 1967. 
megrakott vagonok l6-l8 re, a dunakeszi járműjavító és egyidejűleg a szakszerve- (Magyar Vasutas, szakszeIWe- hat ' t te , alókat január 1-ével. Ilyennek minó-
tonna tem!elynyomásának e.z dolgozója, a szakszervezeti bi- zetnek is tagja lett, amelyben zeti „Tájélcoztat6") cikkeket meg aroz a a nmv · si.il a pályafenntartási dolgo-
a re·g1, elav-ult pálya is' me"�e- zottság tagja. 20 éven át mint gazdasági fe- jelentettünk meg, stb. Szoros együttműködést va- zók lábbelivel történő ellátá� ,... • l d t lósitottunk meg n MAV 
leljen. A sok síntörés miatt Családjában szép példája lelos becsülette olgozot . Az oktatás eredményessége Közegészségügyi Intézettel. sa. amely több évtizedes 
felújították Dorog-állomás való.5ult meg a vasúthoz való Jó munkája elismeréséül a érd
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-vágányhálóza.tát is. Jó mun- ragas2lkodásnak. l!:desapja 38 közelmúltban Kiváló dolgozó sza osztálynál munkav.:uelmi terve, rvalamint korábbi ta- = " 

kájuk legfényesebb bizonyí- éven át dolgozott mozdonyla- kitüntetést kapott. Tulajdono- jellegű film készítését, új pasztalataink alapján 1968_ zati Utasítás 1967. és 1968. 
téka a felépítményi mérővo- katosként a pozsonyi vasúti �r:i,20 !:��lik=rn!t és5t. 

plakátok tervezését, és külön- évre együttműködési feladat- évben végrehajtott többszö� 
nat értékelése. Míg 1962_ben műhelyben. Négy leánygyer- bözó propa�andaanya�ok biz- tervet dolgoztunk ki, a munka módosítása. mely ism 
egy kilométeren 248 hibapon- meke közül a két legidősebb évfordulója alkalmából ado- tosítását. 1969-ben előrelátha- során keletkezó ártalmak lábbe!iellátás tekintetében 
tot mértek, addig ez a szám Gizella és Erzébet az Adatfel- mányozott emléklapnak és tólag két munkavédelmi tár- • . é d kében tartalmazott ;elentős intézke-
l9GB-ban 6-ra csökkent. Te!- dolgozó Főnö'kség, illetve a plakettnek. gyú film készül eL megelozese r e· · dést. Ez mintegy 35 OOO dolgo-
jesítményük 10 év átlagában MAV-kórház dolgozója. Fe- A szakszervezeti mozgalom- Az új ABEO előírásainak HAT:eKONY EGYVTTMO- zót érint. Dolgozóink körében 
is 103_108 százalék. lesége pedig már 28 éve áll ban végzett kitartó és lelkiis- megfelelően, a KPM főon.ztá- KODF.ST valósítottunk meg a elismerést ,váltott ki a nyári 
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nek ti brigádnak 111,egnótt a .., ""'- • � mai szakszervezetekkel zonJ an esz ozo, ,..,., 
tekintélye _ mondja a pálya- ahogy Dunakeszin nevezik jelvény arany fokozatát. Tag- együttesai részt vettünk a zésünkre számos kutatási té- Ez az intézkedés 84-85 OOO 
mester. _ Az sem csoda, hogy „Bandi bácsi" mint telefon és ja a járműjavító „Haladás" közlekedési szakmai óvórend- makörben művelik a munka- embert érint. Ha figyelembe 
ma már a szak,a,sz minden távírda műszerész a Nyugati ezüstkoszorús szocialista bri- szabály kidolgozásában. A védelmi tevékenységet. Jelen- vesszük, hogy öltönyönként ez 
dolgozója, nők és férfiak egy pályaudvaron !kezdte vasúti gádjának, altik a közelmúltban Vasúti Főosztály szakosztá- leg példát!ll a vonatkozó mun- 500 forintos többletjuttatást 
brigádban, a Baross Gábor pályafutását. 1945•ben került kedves, családias ünnepségen lyaival tekintettel az kavédelmi előírások érvényre jelent, az intézkedés jelentős 
brigádban dolgoznak. a járműjavítóba, ahol kezdet- búcsúztatták. előfordult balesetekre - ki- juttatásával lépésként vehető figyelembe. 

A női brigáddal a tuzioná- ben alváz, illetve szeJ,.'Tény- dolgoztattuk a munkavédelmi 1967-ben 172 forgalmi és Kedvezően hatott az az intéz• 
lás ez év januárjában jött lakatosként dolgozott, 17 év Sz. L. újítási feladattervet. kereskedelmi szakszolgálati kedés is, mi.szerint az új-

1 létre, a női dolgozók kivánsá- felvételes dolgozókat azonna 
gára. Figyelemre méltó a bri- TEV!.KJ.NYEN , &li:SZT munk�flyert �:elülvlzsgáltuk 11! lee!! látni munkaru/1,ával, 
gádnap1ójuk is, ami'.t Lantos • •e , VFSZONK a do.lgozók mun- n vilá&4ási euáfuttságot. A továbbá, hogy a 25 százalékot 
Imréné, a pályamesteri sza- A vállalásokat kakörillményeit befolyásoló, ,vizsgálati tapasztalatok alap- meg nem haladó viselési idő-
kasz dolgozója, brigádtag, szociális helyzetét javító ter- ján elkészített előterjesztést vel terhelt ruha.féleségeket 
gondosan, szépen vezet. Hű vek kidolgozásában, a beru- az elnökség 1968 januári ii!é- térítés nélkül, tulajdonba le-
tükre ez munkájuknak. határidőre telJ" esítették b.ázások üzembe helyezésében, sén megtárgyalta, éS határoz.a- het tidni. A nődolgozók ellá-

A brigádban megalakulásuk és az ezzel kapcsolatos mun- tában meg;elölte a munkahe- tá,;ának javítása érdekében 
óta egyetlen igazolatlan 

Tanulman· ytervet kész1·tet-
kavédelmi hozzájárulások lyek világítási ellátottságának tett intézkedések. mint pél-

hiányzás nem volt, s külön Értékes felajánlásokat tet- megadásában. dául a bakancs és csizma he-
k 1 k KMP 1 tek a Budapest-Békésésaba tervszerii, fokozottabb ütemű lyett méretes magas szárú ci-dícséretükre válik, hogy a te , me ye et a mega a- A harmadik ötéves tez,v so- fe,'lesztését, a vonatkozó elő· 'k b' t 'tá. 

---•-� hulladékvasgyű3'tésben is év- kulásának 50. évfordulója tisz- vonal távolsági személyvona- po 1z os, sa, gye,.u=PO-- rán 200 millió forint az írások betar'tá.sát. Kezdemé- Já "dő káb J"k szem ró! évre élenjárnak. teletére határidőre teljesítettek tainak racionálisabb menet- előirányza,t ti szociális létesít• nyezésünkre a vezérigazgató-
' s  1 sza an ve u , -

Hogy mi az, ami így össze- is a Vasúti Főosztály 8. szak- rendjére, amivel 50 perccel mények javítására, pótlására. ben alkalmazott megkülön-
tartja őket? Nehéz lenne rá osztályának és üzemirányító csökkenthető az átlagos utazá- 1968_ban elöször történt meg, ság a világítási ellátottság böztetett eljárá - szintén 
válaszolni. Talán a.z, hogy kö- központjának dolgozói. si idó és egy személyszerel- hogy a szociális beruházások fejlesztésére évenként 9 mil- megelégedést váltott ki. 
zös a sorsuk. A brigád tagjai A szakosztály dolgozói - vény megtakarítható. A szol- teljesítése elérte a MA v lió forintot biztosított. TOVÁBBI KORSZERtlSl-
ugyanis kivétel nélkül vidé- amint erről Búzás László osz- noki rekonstrukcióval kap- egyéb beruházásainak teljesí- Rendszeresen elemezzük a Ti?.SI és ésszerűsítési intézke-
kiek. Mátészalkától-Murake- tálybizottsági titkár levelében csolatosan kidolgozták az ösz- tési szintjét. vasút terilletén előforduló dések jelenleg is folyamat-
r.esztúTig, az ország különböző olvashattunk - 11 nagyforgal- szes, Szolnokot érintő tehervo- Meg kell jegyeznünk, hogy személyi baleseteket, és a ban vannak, mint például 
részein él családjuk, ők pedig mú állomáson közvetlenül n.at úJ' menetrendi'ét Is. a szociális b--·"'-"·okra for- balesetet ok zó k" film' , kopásálló, jó minőségű lábbe-
együtt, a pályafenntartási fő- részt vettek az új árukezelési = w=-,, 0 or enye- lik beszerzése, a műszórmés 
nökség dorogi munkásszállá- helyek kiszolgálását szabályo- r----------------------------------------, ruhaféleségek minőségének és 
sán. Csak hét végén szakad- zó rendeletek végrehajtásának kivitelezésének javítása stb. 
nak el, s utaznak a szélrózsa szervezésében és ellenőrzésé-

N k • , • b 'I t , I '  
Felülvizsgálat alatt van az 

minden irányába, haza a ben. A rakodások, az elegyto- agy an1zsan IS eva t a soroza ra vezeny es egyéni védőeszközök és védő-
C5alád1ukhoz. vábbítás javítása érdekében felszerelések, védőruhák ellá-

Mint egy családfő 

A brigád vezetője, az 59 
éves Gr.abant Pál előmunkás, 
úgy beszél a munkatársairól, 
a brigád tagjairól, mint egy 
családfő a gyermekeiről. 

- Minden brigádt.agot di
cséret illet - mondja szeré
nyen -, hiszen remekül dol
gozna.k, fegyelmezetlenségre, 
rendbontásra nem is emlék-
szem. 

Grabant Pál, vagy ahogy a 
brigád tagjai szólftják, Pali 
bácsi, 1929-ben került a 
vasúthoz. A határmenti állo
máson. Murakeresztúron kezd
te. majd a felszabadulás után 
jobb megélhetést remélve 
Óbudára került pályamunkás
nak. 1052-ben elvégezte az 
előmun.kás-tanfolyamot, és 
1959-tól Dorogon dolgozik, 
Azóta utazgat - hébvégeken 
- haza Murakeresztúrra. A 
csaknem 250 kilométeres tá
volság az évek távlatából már 
rövidre szGkül t. J:lszre sem ve
szi, hogy mennyit kell utaz
nia. Itt a munka, a megélhe
tés, ott a család. Mindkettőt 
szereti, s arra, hQ..ey fárad, 
hog:v áldozatot vállal, nem Is 
gondol. 

- Amikor 1947-ben elkezd

tem az utazgatást - meséli 
-, a kényszer ha.;szolt. Hét 
gyermekem van - akkor még 
kicsik voltak -, nevelni kel-
1,ett őket. Most meg már any
nyira megszoktam, hogy ne-

egy sor más állomáson tartot- tásának kérdése is, melyre 
1:alk a vállalatokon felül ellen- T ana'cskozfa·k a pe'cs,· feru··/et vontatási még ez évpen sor kerül. 
6I7kst. Alapos szervező, oktató Minőséget javító intézkedé-
munkával segítették az irány- szoc,·a1,·sta b,,·ga'dvezefo",· sek vannak folyamatban a 
pontrendszer bevezetését. A dolgozók egyen-, védő- és 
cukorgyárakkal kötött megál- munkaruha-ellátása tekinte-
lapodás alapján 58 tartályko- A pécsi igazgatóság hat mikor lesuiek szolgálM- ta brigád tagjai teljesítc- tében. amellett, hogy 1968-ban 
csi mosási díját, 108 ezer fo- vontatási fónökségének kép- ban, s a beosztás számol nek szolgálatot. már több Ilyen intézkedés 
rintot takaríthatott meg a viseletében ötven szocialista a pihenőoo.pokkal, a sza- történt. Megoldott a segéd-
MA V. Számos hatékony Intéz- brigádvezető találkozott feb- badsággal, de még az or- Felmerült a tanácskozáson 8 munkások (kb. 5000) lábbeli-
kedéssel segítettek a vonatköz- ruár 6-án, Pécsett az igazga- vosi vizsgára küldéssel is. kommunista munkabrigádok vel történő ellátása. Jó néhány 
lekedés tervszerűségének ja- tóság tanácstermében. Igaz, a szervezésének gondolata is. De munkakörben rendeződtek az 
vításán. nagy havazás miatt késtek a Az öt sorozatnak megfelelően több felszólaló úgy véleke- ellentmondást és feszültséget 

küldötteket hozó vonatok, így a főnökség utazó személyzete dett, hogy ez még nem idő- okozó problémák, az azonos 
Palla István, vontatási osz- öt nagy létszámú, tehát élet- szerű és egyes brigádokat ez- munkakörökben közelebb ke• 

Jól sikerült 
tanácskozások 

A miskolci igazgatóság von
tatási szakszolgálatának szo
cialista brigádvezetói, vala
mennyi szolgálati helyen jól 
sikerült értekezletet tartottak. 
A beszámolók kellő részletes
séggel adtak számot a szocia
lista brigádmozgalom múltjá
ról, jelenéről, hiányosságairól 
és azokról a tennivalókról, 
amelyek a továbbfejlődés ér
dekében szükségesek. 

A miskolci vontatási főnök
ség értekezletén Csontos Ist

ván, a teherkocsi javító fiók
műhely szocialista brigádveze
tóje elmondotta, hogy a 44 
6Tás munkahét bevezetése a 
mozgalomnak ts segltséget 
adott. Azóta a dolgozók na
gyobb teljesítményt érnek el, 
mint 48 óra alatt és erősödött 
a munkafegyelem 1s. 

tályvezető több mint egyórás képesebb brigádba tömörült, zel nagyon meggyengítené- rült a szakszolgálatok egysé• 
késéssel nyithatta meg a ta- a korábbi 32 utazó szocialis- nek. A brigádok kommunista ges ellátása. 
nácskozást. De érdemes volt ta brigád helyett. Dombóvá- tagjainalc példamutatására, (Fol•"�tjuk.) várni, mert rott, amint arról Herédi Já- segítőkészségére nagy sziiksé- 11~ 

nos brigádvezető beszámolt, a ge van minden szocialista 
a tanácskozás méltó von 
a tíz éve kiterebélyese
dett szocialista brlgád
mozga.lom magas színvo-

nalához. 

örvendetes, hogy a tanács
kozás ezúttal nem változott 
�.panasznappá". A végzett 
munkáról számoltak be a szo
cialista brigádok vezetői és 
a további fejlődés lehetősé
geit mérlegelték a vita során. 
Kiváló eredményekről szá
molt be például Halasi István 
nagykanizsai oktatótiszt és a 
328-as sorozatú mozdonyon 
utazók szocialista brigádveze
tője. A várakozáson felüli 
eredményt hozott a sorozatra 
vezénylés megszervezése. A 
dolgozók 

eg7 hónapra előre tudják, 

forgalmi nem utazók, tehát a brigádnak. 1gy a meglevő ke
felvigyázók, a begyújtók, elő- retek között is megtalálják a 
fűtők tömörülnek közös szo- lehetőségeket képességeik kl
cialista brigádba. Az M62-es bontakoztatására. 
mozdonyokkal két éve dolgo- Szóba kerültek a munkaidó
zó mozdonyvezetők patronál- csökkentésben szerzett tapasz
ják a fiatalokat. Ennek Is talatok is, hiszen a mozdony
köszönhetó, hogy a legújab- és kocsijavftók január óta 44 
ban érkezett M62-es Dlesel- órás munkahéttel dolgoznak. 
mozdonyokkal sincsenek Többen sürgették a főnöksé
problémák. A nagykanizsai gek vezetését, hogy segítsék a 
M40-es szocialista brigád közbeváltás kiszélesítését a tagjai értekezleteiken rend- kocsivízsgálóknál és a kocsi
szeresen megbeszélik a Die- tisztitóknál. A szocialista brlsel-mozdonyon szerzett mű- gádok, 1;, maguk részéról ehszaki tapasztalataikat is. hez minden segítséget meg-

Javasolták a brigádnaplók adnak az említett munkaterü
egységesítését és olyan javas- leteken. 
lat is elhangzott, hogy A tanulságos vita után hét 

küldöttet választottak a vas-
kerilljön fel megfelelő utas szocialista brigádvezetők 
jelvény a Dlesel-moz- országos tanácskozására. 
donyra, ha azon szocialis- L. J. 

K Ö S Z Ö N E T 

Ezúton mondok köszönetet 
KaLa1Lz Ferenc sárbogárdi fó
nályamestemek, aki december 
28-án, az 1019. számú vonaton 
megtalálta lgazolványtartó
ma t, amelyben az aznap fel
vett fizetésem és az összeJ 
igazolványaim voltak. Az 
igazolványomból megtudta a 
dmemet és a simontornyai 
szolgálattevő útján azonnal 
értesített. Már lemondtam el• 
veszett dolgaimról és nagyon 
örültem, amikor mégis min• 
dent visszakaptam. 

Szúcs György, 
a pusztaszabolcsi vontatási 

főnökség dolgozója. 
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JI műbelyblzollság állási loglal:· 
Hogyan javítsuk a vezetést 

az alapszervezetekben? bizalmatlan légkörben nem lehet 
eredményes munkát végezni Tizenegy nagy szolgálati he

lyen, üzemben tartott vizsgá
lat alapján, valarrúnt a szer
vezési és nevelési bizottság 
egyesztendős tapasztalatai
ból kiindulva tárgyalta a kö
zelmúltban a szakszervezeti 
bizottságok vezetési munka
tapasztalatait a budapesti te
Tii.leti bizottság. Sok tapasz
talat, fontos tanulság halmo
zódott fei a VII. kongresszus 
határozatainak végrehajtása 
során, melyeket érdemes nyil-

vánosan is összegezni, közre
adnL 

Bár az elért fejlódés nem 
mindenütt egyenletes, meg
állapítható a vezetés színvo
nalának általános fellendülé
se. A területi bizottság mel
lett működő szervezési és ne
velési bizottság ajánlásaival 
javaslataival mind jobban be
töltötte segítő, irányító szere
pét, hatékonyabb munkára 
ösztönözve a szak.szervezeti bi
zottságokat. 

tóL Bár az szb-üléseken sok 
jogos bírálat, a munkát segíteni 
szándékozó javaslat hangzik 
el, ezekkel kapcsolatosan 
mégis ritkán hoznak érdemi 
határozatot. !gy gyakran el
marad az intézkedés fontos 
kérdésekben, s mivel a veze
tőség nem eléggé kezdemé
nyező, a tagság nem érzi 
munkájának hatását. Az ilyen 
értekezletekre fordított id6 
bizony haszontalanul vész el 

A ferencvárosi vontaitási fő
nökség utazó múhelybizottsága 
88 k:illdött előtt adott számot a 
szakszervezeti és gazdasági 
munkáról. A szakszervezeti 
politikai és nevelőmunkát a 
személyzet vezénylésének ál
landó változása, s átszervezé
sek nehezítették. A bizalmiak 
Ilyen körülmények között 
csak részben tudták ellátni 
feladataikat. A szocialista 
munkaverseny Is csak rész
eredményeket hozott. Ennek 
egyik fő oka, hogy a szolgála
ti vezetók közül keve.sen fog
lalko.mak kielégítően a ver
seny szeroezésével, a vállalá
sok teljesítése feltételeinek 
megteremtésével. 

Gyakori 
a törvénysértés 

Bírálta a múhelybizottsági 
beszámoló a gazdasági veze
tést a nagy értékű, korszerű 
vonóerők alacsony teljesítése 
miatt. A beszámolási idősz.ak
ban gyakran fordultak elő 
törvénysértések. A múhelybi
zottság ;oga.it, kialakított áll.á.s
pontját a gazdasági vezetés 
több esetben figyelmen kívül 
hagyta. A dolgozók közül sokat 
ért sérelem. Nem javu1t rrún
den tekintetben kielégítően a 
szociális helyzet, az utazók 

Czipra Károly mozdonyvezesu, 
műhelybizott&igi. titkár 

tak, vagy dobáltak be az öl
tözőbe, amelyben a szakszer
vezet ellen, egyes funkcioná
riusol, ellen szítottak. Az uta
z66zemélyzetre is k.i terjedt az 
idegeskedés, melynek magja a 
mozdonyfelvigyázók közti 
bizalmatlanságban gyökered
zett, egy szolgálati főnöki in
tézkedés nyomán. 

Hatalmi túltengések 
Fels:zólal t a pártszervezet tit

kára is. Bírálta a bizalmatlan
sági légkört, az ezt előidéző in-

tézkedéseket. Megjegyezte, 
hogy nemcsa,'c a szakszervezeti 
szervek, de a pártszervek mun
káját is gátolta az olyan gaz
daságvezetői intézkedés, amely 
korlátozta a funkcionáriusok 
mozgását. A törvények, a fe
gyelem érvényesítése minden
ki köteleSISége, de nem lehet 
törvényes1teni a hibás hatalrrú 
túltengéseket és a bizalmatlan
ságot árasztó intézkedéseket -
hangsúlyozta. 

A vitában felszólalók Is a 
jobb légkör, a magasabb fe
gyelem, a szervezettebb mun
ka és a jobb munkafeltételek, 
az emberibb bánásmód mellett 
szálltak síkra. Szavaikból ki
csendült, hogy tettekkel is ké
szek segíteni az egészséges fej
lődést. Ezt bizonyítja, hogy a 

küldöttek olyan határozatot fo
gadtak el a műhelybirottság 
javaslatára, hogy a Magyar 
Tanácsköztársaság 50. évfordu
lója .illealmából 3 hetes ünnepi 
múszalcot tartanak. A választás 
is e cselekvés légkörében zaj
lott. Bizalmat adott a küldött
értekezlet a jól dolgozó tiszt
ségviselőknek. A műhelybi
zottsági tagok többségét újra
választották, közöttük Czipra 
Károly titkárt is. 

K. J. 

Elé>térben a tagságot foglalkoztató problémák 
sát. Bár tartalmasabbá vál
tak, több helyen ilyen módon 
rövidültek is az szb-ülések. 
Helyes gyakorlattá vált, hogy 
a s7.akszervezeti bizottságok 
visszatérnek korábban hozott 
határozataikra, ellenőrzik 
azok végrehajtását, felmérik 
hatásukat. 

Semmit sem old meg 
a formális munka 

A vezetési munka javulá
sának legjellemzőbb vonása, 
hogy a szakszervezeti bizott
ságok többsége a tagságot fog
lalkoztató tervezett felada
tok megoldására irányította 
erejét. A munkában a terv
szeTiíség, az igényesség került 
előtérbe. Nemcsak feltárták a 
problémákat, de segítették is 
azok megoldását. Ennek nyo
mán javult a közhangulat és 
a tagság fokozott érdeklődést 
tanúsít a szakszervezeti mun-
ka iránt. A helyes vezetési módsze-

munkaideje is kedvezőtlenül ,--------------------------
alakult. Gyakran előfordul 300 
órán felüli havi munkaidő. A 
más telephelyről átvett gőzgé
peket felületesen, vagy egyál
talán nem vizsgálták meg mű.. 
szakilag, emiatt az átvétel után 
gyors javításra szorultak, ki
estek a közlekedésből. Elma
rlUlztalta a beszámoló a vonta
tási főnökség vezetőjét, mert 
az ilyen állapotokat sz6váte
vőnek azt válaszolta: dolgoz
zanak és -ne kritizáljanak. 

Fejlődött, erősödött az szb- rek meghonosodása mellett 
tagok kritikai szelleme, poll- még szép számmal mutatkoz
tikai érettsége. A korábbi nak gyengeségek, lazaságok 
évekhez képest javult a veze- és hibák is a szakszervezeti 
tők választóik iránti felelős- bizottságok munkájában. A 
sége, teljesebbé vált a kol- kongrésszusi határozatok vég
lektív vezetés. Az szb-ülése- rehajtásában elért eredmé
ken kialakult állásfoglalások- nyek sem terelhetik el a fi
ka! több panasz, jogos sére- gyelmet ezekről. A tapasztal
Iem or✓oslását segítették. Szé- ható hibák kijavítása ugyanis 
kesfehérvárott a vontatási fő- meggyorsíthatná a mozgalom 
nckségnél méltó helyére ke- politikai, szervezeti, és általá
rült a munlrnversennyel való nos fejlődését, növelhetné a 
foglalkozás, a hídépítési fő- tagság bizalmát, aktivitását. 
nökségnél a vízellátást javí- Sok helyen még spontán in
tották meg. Tucatnyi példát tézkedésekkel helyettesítik a 
sorolhatnánk még arról, ho- tervszerű, célratörő vezetési 
gyan ;avult a dolgozókról va- módszereket. A választott 
ló gondoskodás a szakszerve- tisztségviselők egy része még 
zeti bizottság fellépése nyo• nem veszi figyelembe, hogy 

Több szakszervezeti bizott
ság munkájából hiányzik a 
kellő következetesség. A bu
dapesti igazgatóság építési és 
pályafenntartási osztályának 
kollektívája például két év 
óta a szocialista cimért ver
senyez, anélkül, hogy az arra 
illetékes szolgálati és szak
szervezeti szervek jóváhagy• 
ták volna szerződéses vállalá
sukat. A szakszervezeti bi
zottság ugyan többször tár
gyalt erről, de érdemi döntés 
mind ez ideig nem született. 
Másutt gyakran hoznak olyan 
formai határozatokat, melyelQ 
végrehajtásáért senki sem fe
lelős, azért senkinek semmit 
nem kell tennie. A szakszer
vezeti bizottságok elé kerülő 
jelentésekben gyakran talá
lunk elemzés nélkül\, tehát 
céltalan számhalmazokat, fel
sorolásokat, de hiányzik a 
cselekvést sürgető következ
tetés. Különösen gyakori ez a 
fogyatékosság a munkaver
sennyel, a munkósvéclelem
mel, oz állami felr..óttoktat,;�
sal kapcsolatos témakörök
ben. 

Kedvezőtlenül hatott az üze_ 
ml demokrácia alakulására 
hogy több termelési tanácskO.: 
záson az elhangzottakra nem 
kaptak a dolgozók kielégítő 
választ. Szapcroclott a balese
tei� száma, az elmúlt évben 
-romlott a fegyelmi helyzet. 
Megannyi ténnyel bizonyítot
ta a lelépő műhelybizottság, 
hogy a fónökségnél változásra 
van szükség. Minde-ne7cetött 
meg kell szilárdítani a törvé
nyek tiszteletben tartá.siít, a 
bizalom légkörét. s erősíteni 
kell a demokráciát, fokozottan 
érvényesften; kell a szakszer
vezeti jogokat, a dolgozók jo
gait és segíteni a gazdasági ve_ 
zetőket a fegyelem betartásá
ban. 

1 régi Júmév 
többre kötelez 

A hozzászólások Is arról ta
núskodtak, hogy sok tennivaló 
van a gazdasági vezetők és 
mozgalmi szervek együttmű
ködésé11ek javításában. Többen 
Is hangsúlyozták, szerezzen ha
tározottabban érvényt a mű
helybizottság és a szakszerve
zeti bizottság a szakszervezeti 
tagok munkavállalói jogainak 
és bátrabban éljen törvényes 
jogaival. Jogos a dolgozók kér_ 
dése: hol van a régi, a kollek
tív munkában, az emberről 
,ialó gondoskodásban élenjáró 
Ferencváros? A régi hírnév, a 
köZÖs sikerek most is kötelez
nek - hangsúlyozták a fel
szólalók. 

Nem rosszabbak a főnökség 
gazdaság! eredményei a ko
rábbia knál, de a morális ál
lapot összehasonlíthatatlanab
bu.! rosszabb. Miért csökken a 
szakszervezet joga és miért ké_ 
sik a pártszervezet és gazda
sági vezetés határozott fellé
pése? Ezt kérdezték az embe
rek a választás előtti hetekben. 
és e kérdés felmerült a mú
helybizottsági válasrtás<>n :is. 

Sokan bírálták az utazók ve
zé:nylésében az utóbbi hóna
pokban beá!U kaplfodást, s 
intézkedés, ké,rtek a lazaságok 
ellen. a mun.kafeltételek javí
tásáért és a munkaid6 csök
kentéséért. 

Bá:rtfat lstván így kezdte 
felszólalását: - Mintha ketté 
,zc:.lca.dt volna a vontatási fő
nökség. Nem lehet megállni 
az udvaron beszélni. A múlt 
hetekben papírokat osztogat-

Közelebb a tagsághoz 

Befejezödtek a műhelybizottsági választások 

a Déli pályaudvaron 

Négy éve tértek át a Délf múhelybizottság munkáját. A mán. a szakszervezetek szerepének 
pályaudvaron a műhelybiwtt- II-es számú műhelybizottság A vezetési színvonal Javu- megnövekedésével párhuza
sági rendszerre. A három mű- megválasztásánál jelen volt lását jelenti, hogy megnöve- mosan nagyobbak a követel• 
helybizottságba a forgalmi, a Rakk Kálmán állomásfőnök lrndett az szb-ülésekre készí- mények az egyes alctivisták 
kereskedelmi és a vonatkísérő is, alti hozzászólásában el- tett írásos előterjesztések munkáját illetöen is. 
dolgozók tömörültek. A leg- mondotta, hogy az állomás száma. A vezetőségi tagok Erdemes felfigyelni arra, 
utóbbi vá\;iszt\\$ �tnával a gazdasági vezetése .eddig is na- így gondosabban felkészül- hogy egyes szakszervezeti bi
három túr szerint alakították gyon nagy segítséget: kapott a hetnek, alaposabb kritikával, zottságoknál a tartalmi mun
ki műhelybizottságaikat a for- szakszervezeti aktíváktól. és tárgyilagosabb állásponttal, ka javítása helyett, még ma 
galmi és a kereskedelmi dol- ezt a segítséget az e!követke- érdemi jav.:,slatokkal segíthe• is a formaságokra töreksze-
gozók. Jgy a vonatkísérőkével r.endő években is igénylik. tik a gyorsabb fejlődést biz• nek. Rendben megtartják a 
együtt, négy műhelybizottság Foki István tosító közös döntés kialakítá- szakszervezeti bizottsági, mű-
alakult. helybizottsági üléseket, a tag-

A tapasztalatok azt mutat- i----------------------------, gyűlést sem mulasztják el, de 
ták, hogy ez sem volt helyes nem fordítanak kellő figyel-
megoldás, mivel a forgalmi, 

El "t , h 
met a tárgyalt témákra, az 

kereskedelmi, de különösen a O er en adott területek sajátos gond-
pénztári dolgozók problémái jaira, ellentmondásaira. Nem 
különbözőek, ez még a terme- kutatják elég körültekintően, 
lési tanácskozásaikon is meg- g d 

' ' kellő alapossággal a megoldás 
mutatkozott. Az idei választás a az asagossag lehetőségeit. Tapasztalható 

alkalmával a szakszervezeti helyenként az is, hogy nem 
bizottság továbbfejlesztette :i figyelnek a taggyűlésen el-
múhelybizottságokat, hog,J A Keleti vontatási főnökség mozdonyszemélyzetét hangzott bírálatokra, javasla-
munkájukkal közelebb kerül- tokra, nem elemzjk azok 

· l' "h gt } 't' k dd• 'd• 
okait, vagy nem intézkednek jenek a tagsag prob emai oz. DYU 3 am ja a S0 file O 1 0 a kedvező változások mielőb-

A forgalmi és a forduló szol- bi elérésére. gálatot teljesítő kereskedelmi 
dolgozókat túronként egy-egy A Keleti Vontatási Fán.ö'/G8ég intézkedéseket sürgettek, mert A szervezési és nevelési bi-
múhelybizottság tömöríti, míg 270 utazó dolgozójá-nak mi.n- az 55 év lkorkeovezményes zottság vizsgálatai során 
a nappali szolgálatosak és a den küldötte részt vett a veze.- nyugdíjkorhatár előtt egy.re ilyen hlbákat tapasztalt Ceg
pénztári dolgozók csak főbi- tóségválasztó iküldöttért€1kezle- több azokinak a dolgozóknak a léden az épületfenntartó fó
zalmit választanak, közvetle- ten. A műhelybiwtt:ság 40 perc- száma, akik szív, id�, magas nökségnél, Józsefvárosban a 
nül a szakszerv&.etl bizottság- ben súritette össze a két év ·vérnyomás, vér.kerinigés-i zava.. pályafenntartásnúl és még 
hoz tartoznak majd. munkáját, A bizalmiváfasztá- rok, gyomorbántalmak és 11118_ több helyen. Számos helyen 

so.lc tapasztalatairól megállapí- gyot.hallás miatt hosszal:>b elhanyagolják a múhelybt-
A bizalmiak, a főbizal1;T1iak

á
- totta a beszámoló, hogy a<rok idei,g tart.ó betegállományba zottságok segítését, a munka 

és a műhelybiwttságok ujj · az alap6Zabályokmak megfele- kei'llln.ek. ellenőrzését. Nagyobb szolgá
választását közvetlenül segf. lóen a demokráciai igényei A beszámolót követő vitá- lati helyeken az szb-tagjai, 
tették a szakszervezeti bízott- szerint zajlottak. A 24_001 22 ban előtérbe kerültek a gazda- mint a munkabizottságok ve
ság tagjai. Arra is ügyeltek, bizalminak újra bizalJmat =- sági tel'mészetű kérdések. A zetői ;oggal kifogásolják, 
hogy a szakszervezeti csopor- vazta.k. jelenleginél is több figyelmet hogy nem kapnak elég segít-
tokat úgy alakítsák ki, hogy és hatékonyabb intézkedést séget a titkártól és a területi 
egy csoporton belül dolgozók A bizalm.iválasztásokon el- bizottság ,nunkabizottsága!-
lehetőleg egy Időben teljesít- hangzott véleményeket, gondo- kértek a korszerú gépek za;ár
senek szolgálatot. Ez annál is k.at így öss-regezte a műhely- talma ellen. Évek óta ismert a 
inkább dicséretükre válik, biwttság: az utazószemélyzetet korszerű gépek egészségre ár
mert a csoport bizalmija, így nyugtalanitja a sok meddő idő, talmas hatása, de lassan ha
közvetlen minden nehézséJ? a korszerű vontatójárművek !ad a megelózlési munka. A 
nélkül tud a munkatársaival időnkénti alacsony teljesítése. mozdonyvezetők amiatt is pa
érintkezni, és a dolgozók is Nem ácsorg.á=tl és készenlét- naszkodtak, hogy a lkorsz.erű 
megkereshetik őt, ha Igénylik ben töltött idővel, hanem jó gépek vezetóálláswlailc ablaka 
a szakszervezet. segítségét. A tel.jesftmérunyel, a korszerű gé- befa,gy, megoldatlan az ablak
bizalmiak jelölésénél arra is pek jobb lcihasz:nálásával a.kar- tisztító, illetve szálrító. Látszó
törekedtek, hogy olyan embe- ják szolgálatuk végén na,plóju- 1a,g ez jelen,téik.telen, de a nagy 
rek kerüljenek a szakszerve- kat zárni. Ezt korábballl is SlZ.Ó- sebesség mellett idegesítő, bal
zeti csoport élére, alcik megfe• vátettek, de a sok birálat elle- eseti veszélyt jelenthet és ne-
leló mozgalmi gyakorlattal Dére sem történt számottevő vetséges is, hogy ilyen korsze-
rendelkeznek. vá.l.tozás. TíI gépek ablaküvegéről késsel 

, kell eltávolítani a jeget. A7. előkészületnek megfele- A bizalrru'vá'---''-'·0111. s�,.._ "'"bben _,. ,...,,,_"""""" � .LO s,,,,vá tett.ék, hogy a lően a bizalmlválasztások s!- vá tették azt i:s, hogy a munka- mozdonyok e,gy fős klszol.g,álákerrel fejeződtek be, amelynek védelmi őrök vonali tapaszta- sának bevezetése óta romlott a során 25 bizalmit választottak lataival kapcsolatos fel;egyzé- gépek irsztasági tUlapota, gyakmeg. selcet nem követik intézkedé- ran nemcsak piszkosak, hanem 

Tegyünk többet 
a szakszervezeti 
demokráciáért 

A problémák ilyen értelmll 
felfogása passzivitásban hagy
ja a tagságot, az aktivistákat 
tétlenségre kárhoztatja. f;ppen 
ezért kötelességünk, hogy 
szüntelenül elemezzük, vizs
gáljuk q végzett mun,Jcát é.1 
ok.�ljJtn..Is , ,!ln e1ki;ivetel(

1 
hi

bákból:. Csak így juthatunk eT 
a helyes munkamódszerek ál
talánosításához, amely a ve
zetés színvonalának további 
emelését biztosítja. 

Helyes például, hogy szak
szervezeti bizottságaink a 
kongresszusi határozatok 
szellemében gyakran szólnak. 
a szalcszervezeti demokrác'ia 
erősítéséről. Ennek szükséges
ségét senki sem vitatja. De 
vajon eleget teszünk-e érte? 

A legtöbb alapszervezetnél 
az tapasztalható, hogy nem 
bővültek a szakszervezeti tag
gyűlések tartalmi elemei. A 
szokványos beszámolók - ez
zel őszintén számolni kell -
nem vonzóak a tagság számá
ra, Főként ennek „számlájá
ra" írható, hogy 60-95 száza
lékos részvétel mellett zajla
nak a taggyűlések. A szak
szervezeti demokrácia fejlesz
tése megkövetelné, hogy nyil
vános vitára bocsássák a tag
ságot közvetlenül érintő szo
ciális, bér-, munlcaügyi és ve
zetési kérdése/cet. fgy a tag
ság közvetlenül részt vehetne 
a vezetés munkájában, se
gíthetné azt a helyes döntések 
kialakításában. A lehetőség 
mindenütt megvan erre, s jó 
lenne, ha bátrabban élnénk is 
vele. Kovács János 

A bizalmicsoportok kialakí- sek, s a 12-16 órás szo,lgálat kiszolgálatlanok is. Bírálták 
tásához hasonlóan a műhely- után 3-4 órát kell várako2l!lÍ azt ;s, hogy nin,cs megfelelő 
bizottságokat is úgy szervez- a különböző temiészetú :kihall- kultúrterem, nem kielégítő a 
ték, hogy azok a lehető legop- gatásokra. Ez a szabad idő, a könyvtári ellátottság, hiányzik 
timálisabb körülmények kö- pihenés rovására megy. Kér- egy olvasót.erem, a csornópon
ZÖtt aktív, jó szakszervezeti tiák: az illetékesek intézkedje- to.n. nincs meg a iklu'bélet Ieg
munkát végezhessenek. A nek, houv minden vonalon le- fontosabb feltétele, a klubhe
szakszervezeti munka javítása gyen kijelölt állomás, ahol kö- lyiség, s nem megfelelő a fia.
érdekében, a korábbi kislét- telesek az utazószemélyzetet ta1 mozdonyvezetőklkel való 

Az elmúlt év végén '75. Jubileumát fl.nneplö székesfehérvári ��rmű_Javí'? d'!lgozól eredményes gazdasági évet zárlak. Az u� gyartmanya1kból - a hal-, a tej-, a kavicsszállíló kocsik
�ol is - teljesiteUék tervüket. A tél sem hátráltatja munkáJukat, A fedett szerelöcsarnokban a kavicsszálfüó kocsin már 

a befejezö munkálatok folynak számú vezetőség helyett, 7-7 üdítőitallal ellátni. Voltak, foglalkozás. 
tagú vezetőség irányítja a akik hatékoeyabb egészségügyi. (kovács) (MTI Fo'41 Mező Sándor felvétele) 



4 MAGYAR VASUTAS 

Napirenden 

a vasut 1968. évi. 
baleseti helyzete 

A halálos balesetek száma 15 szózalékkal csökkent, 

a- csonkulásos baleseteké 29 szózalékkol emelkedett 

\hol legtöbb 

a tennivaló 

EMODI KER.ÉS: 

a biztonság 

érdekében 

A .M:iskolctó'.l alig 20 kilomé
tel're lévő Emőd �ból :na
ponta 1500-1800 · ember já:r 
dolgomi a borsodi! na.gyváll"Os
ba. A bejárdt örömmel hallo,t
ták, hogy az idén megépül 
Emőd állomásotn az új felvé
t.ell épület. ID.degben, esób(m, 
már nem sokáig lkell a vonat
ra szabad ég alatt vár.ni. 

A község veretói és l;ikosai 
azt kérik, hogy az új felvételi 
épülettel egyidejűleg UfPlogos 
felüljárót ú építsenek Emőd 
állomáson. A vasúttól délre 
hclye:,Jkédik el a kö:még új te
lepülése, ahol közel 800 lakos 
él. Az iml.en bejárókon kívül 
közel száz gyerek jár át a vá
gánYQkan a re,gi településen 
levő iskolába, óvódába, s eb
ből a veszélyeztete.tt helyzet
ből már több súlyos ba,la-;et 
származott. 

A felül- vagy aluljáró építé. 
se k&ér<le!kű így ahhoz a ta
nács is megadná a tőle telhető 
l�agyobb �gfü;llget. E kérés 
elbíra!ásánál azt is mérlegel
jék az illetékesek, hogy az 
emődi bejárok többsége MA V 
dolgozó ..• 

Antal József 

Parádi ta:rka�barka 

A balesetmegelőzést 

elősegítő rendeletek 

Télidőben is pompás kilátás 
nyí!,i,k a parádi SZOT Szanató
rium teraszáról. Minden év

szakban csodálatos a Mátra. 
S a szanatórium? - Besrel

hetnédk a kényelmes szobák
ról, az orvosokról, a nővérek 
emberségéről, a nagyszerű 
gyógymódokról, a szakácsmű
vészet remelrei.ról és még sok 
mindenről, ami az egészséget, 
a jókedélyt a:dja vissza az in
nen hazatérő dol�z&n.ak. Ez
úttal néhány emberi furcsasá
�t kötöttünk csokorba, s 
ezen,nel átnyújtjuk a t.wka
barka parádi képeslapot. 

A csodadoktor 

Hajnali öt óra. Még cse:nóel'! 
a szainatórium. Csaik néhá,nyan 
várakozunk sorsunkra - pró
ba.reggelire - a rendelőben. A 
nővér tesz-vesz. Apró üvegtá-
1ak sorakoZllJaik az asztal s.:1'Jé
lén. Az egyik fiókból makaróni 
vékonyságú gumicsövek kerül
nek elő. Min-denlki kap egyet. 

- Tessék len11elni/ - ha4,g
Z>k a pa,rancs. 

Tanácstalanul jobbra-balra 
tekintgetünk. Nem így a „cso
dadoktor", a mindentudó be
teg. Mi králcogunk és könnye-

zii.nk, nem mew le a csó. ő 
egyből lenyeli. A nővér hoz.zá
u.grik és az ut.olsó pillanatban 
még sikerül eliltapn.ia a szájá• 
ból Jclcsüngó gumicső végét. 

A 1Jarsog6 

Külsejéről nem g,cmdolnád 
betegnek, hangulatáiról annál 
inkálbb. Semmi se jó neki. Már 
az első !lla.P kevesli a paTádi 
viz.et. Neki savanyú a saiáta, 
vékonyra vágják a kenyeret. 
Neki túl éd€:S a tQrta. ,,Minek 
a. tejföl a levesbe?" - mondo
gatja. Hangosan harsog, mint 
a falusi kanász kürlje. 

Az egyik nap úgy láttam, 
hogy tövig szájába d�tt kés
sel lemetszette a main.d.ulái.t. 
Sajnáltam S'IJeg� 

A csipeget6 

Ilyen is va,n Parádoc. Re
cseg-ropog a sz.ék termetes asz
szonyság alatt. Korát illetően 
a legme,részebb becslés is ku· 
da:root vallhat . , . 

Még lány. RikácroJ.va szórja 
az átkot a férfi:népre. Gyakran 
elmereng, szuszogva sóhajto
zik, s ilyenkor a papírszalvé
ták szanaszét röpködnek. Csa.k 

ltff. PEBRtJAB 15. 

ME(iJffYEllÜK 

Senki föl dje a Soroksári úton 
Áll a Sorouári li.&:i állomáson egy épület, amely - úgy 

tlínik, senkj.é. Pedig akiké lenne, azok évekig vártak rá, na
gyon várták, hogy végre-valahára elkészüljön. S most, hogy, 
kész, több az üröm, mint az öröm. 

Az új szociális épületről szólunk. Az e�últ 6sszel k�, 
szült eL Az épitkezéa költséQei A másfél millió forintot ÍII 
meghaladták - a kivitelezés pedig jóval túlhaladta a te� 
zett egy esztendőt; két és fél évbe tellett. Node minden � 
ha a vége jó. Am a huzavonának még mindig nincs vége ••• i' 

A MA v Budapesti Magasépítési Főnökség ferencvárosi_ 
építésvezetősége a létesítmény átadásához nem hí� meg U; 
igazgatóság II. osztályát és a ferencvárosi pályafenntartási_ 
főnökséget. A kivitele-zók azt mondják: ők már az épületet. 
átadták, a pályafenntartási főnökség még nem ve� át. Hon,, 
átvet>ték-e vagy sem - lént1f!l1 az, ho1711 használni lehessen. 

S épp itt a bökken6. A másfél millió forintos épüleW, 
nem tehet használni. Legalábbis - nem rendeltetésszerűen. 

Rosszul szigetelték a vízvezetékcsöveket, a falak átáz-'. 
tak, hullik a vakolat, helyenként már-már életveszély� 
Az ajtók vetemedtek, elferdültek, kettőt is le kellett akasz-. 
tani a helyéről. Mái;pedig télen az ajtó korántsem luxuscikk;, 
S rossz két W. C. is. A zuhanyozók állandóan csöpögnek, •· 
szellőzőberendezés kapcsolóját nem szerelték be ..• 

Igaz, nem javíthatatlan hibák ezek, bosszantóak ugy311i 
egy új épületen - de orvosolhatók. Ha akad, aki orvosolja;, 
Le ki legyen az orvos? A kivitelezők azt mondják; ez mát) 
nem az ő asztaluk, ám a pályamesteri szakasztól sem akar-. 
nak kijönni a szerelők, mondván: ez nem az ő épületük 
még. Kánai Já.nos munkavédelmi megbízott többször kopog-. 
tatott a II. osztályon is, ott úgy tudják, a hivatalos átadás 
megtörtént, vagyis .•. 

Va1711is - a sok bába között elvész a 1711erek. S amíg az 
illetékesek arról vitatkoznak, hogy kié az épület, addig a So
roksári úti vasutasok kesernyésen mustrálgatják az új épü
letet, amelyre oly sokáig vártak, s amelyért egyesek - a 
munkálatok idején - fabarakkokban dolgoztak. 

De vajon kinek jó a huzavona? 
Az állomás dolgozóinak nem. Ez biztos .•. 

aklcor bé1cii.l meg, ha a.,zta.ltár
sa va1711 szomszédja 1'á.testálja 
ebédje oog11 vacso-rúja ew ré
szét. 

Fogyni sreretne, de a mérleg 
legutóbb is három kiló híz:ást 
m u ta.tott. ll:rthetó, hogy nincs 
jó véleménnyel a szanatórium
ról. ,,Nem tudom, mitől hízom, 
pedig csak csípegetek ••• " 
mondogatja bánatosan. 

Elbocsátó levél 

Az üdülők réme. Főleg a Ba
lat.on mellett érzi jó.! magát, de 
a hegyek közé is felmerészke
d:ík. A parádi g11óg11szanat6ri
umlxm tilos a. szeszfogyasztás. 
Barátunk csak néhány napig 
bírta az absztinenciát. A:z. 
egyik este aztán kirúgptt a 
hámból Berúgva érkezett, jó
val a talkarodó utá!ll. 

Keserves nótaszóra ébred
tünk. A jó örEg =kazán 
ak,áclof11bos falujába hívoga
t.ott valakit. óbégatás.át csak 
nem akarta abbahagyni. A 
csend kedvéért már ma,ga.m is 
szívesen lküldtern volna vele 
valakit, csakhogy végre eltűn
jön az akáclomboobain ..• 

De csak másnap ment el, 
miután soron kívül megkapta 
az elbocsátó levelet ... 

Gergely Jó7.Scf 

(ft.) 

Segitséget várnak 

Altalános vélemény volt, s 
erről beszélt Ha;dú·András ko
csimester is, hogy Rákosren
dező dolgozói már sokat tettek 
a. vasút közös kasszájába, hi
szen az emberek a maximu
mot adják. Egy váltókezelő 3 
4 váltót is fog. Szinte megál
lás nélkül dolgoznak. Jó mun
kájukért azt kérik cserébe, 
hogy a.nn11i év után e1711sze? 
már ők is emberibb munkakö
rülmények között dolgozhassa
nak. 

Már későre járt az idő, ami
kor még mindig a hozzászólók 
beszéltek. Kántor Edéné, az 
A/2-es sorompó kezelője a mú
helybizottság segítségét kérte, 
mert a sorompóőrhely kályhá
ja rossz, füstöl, s emiatt nehe
zen tudnak fűteni. Van úgy, 
hogy egész éjszaka hideg őr
bódéban teljesítenek szolgála
tot. 

A beszámolóból és a hozzá
szólásokból is kitűnt: a III-a, 
tú1' kollektívájára mindenkor 
lehet számítani, mert ·ezek az 
emberek komolyan veszik 
munkájukat, de szeretnék, ha 
őket is komlyan vennék és erő
feszítéseiket értékelnék. 

A vita után megtartott mii
helybizottsági választáson a 
tagság titkos szavazással Haj
dú Andrást, Nag11Péter Sán
dort, Korcsog Ernőt,· Kiss Ben
;a.mint és Tóth II. S6.nclort vá
lasztotta meg. A műhelybizott
ság titkára ismét Tóth II. Sán
dor lett. 

(Szerényi) 



lllml. FEBP.U Alt 15. I\IAGYAJ? VASUTAS s 

NACfON SOK BÁCSI jf(}Íf NBKBM. .. A forradalom győzelme óta 
Kubában nagy erővel folyik a vasút ko rszeriísítése Vietnami ipari tanulók között az Északi Jál'műjavítóban 

Az első napokban rokon
szenvező kíváncsisággal fogad
tt.k őket. Később megszokták, 
hogy harmincöt - távoli or
szágból jött - motorszerelő
jelölt lány és fiú dolgozilt kö
zöttük. 

- Osszel érkeztek hozzánk a 
vietnami fiatalok - mondja 
Péter Tibor, az :€szaki Jármű
javító tanmúhelyénelr helyet
tes vezetője -, valamennyien 
másodéves ipari tanulók. Az 
alapképzést a Dózsa György 
úU, 2,4-es tanintézetben kapták, 
elméleti oktatásban továbbra 
is ott részesülnek. Dolgozóink 
szeretettel fogadták a tíz lányt 
es a huszonöt fiút, nagy kedv
vel és megértő türelemmel 
foglalkoznak velük. Nyelvi ne
hézségeink nincsenek, a viet
namiak mindent megértenek, 
csak kicsit tagoltabban kell 
velük beszélni. Szorgalmas, 
csendes gyerekek • • •  

Jó itt az üzemben 

Nguyén Huy Kén 19 éves, 
1967-ben érkezett Hanoiból a 
magyar fővárosba. Jelenleg a 
XII-es motorosztályon, a Ben
kó levegős brigád mellett Íl.ol
gozík. Homlokába hull a baja, 
amint nagy igyekezettel birkó
:r;ik az egyik motoralkatrész 
megmunkálásával. Amikor 
hozzálépünk, készségesen fel
pillant. 

- Nekünk, i>ietnamíaknak 
11ehéz nyelv a magyar -
mondja, szinte előre szabad
kozva, amiért kérdéseinkre 
csak néhány rövid mondattal 
válaszoL - Jó Magyarorszá
gon és nagyon ;6 itt a, gyár
ban . • .  Mindenki kedves és na
gyon sok bácsi segít nekem. 
Olyan munkát is kapok, amit 
csak egyedül csinálok • . •  

A továbbiakat Bába Sándor, 
a Benkó brigád helyettes ve
zetője frtoffiija'. l.egWbbet ő 
foglalkozik a vietnami ipari 
tanulókkal : 

A vietnami fiatalok 
havonta más-más csoportban 
dolgoznak, hogy minden mun
kafolyamatot megismerjene1e. 
Eddig mintegy tízen töltöttek 
egy-egy hónapot nálunk, két · 
lány is volt közöttük. Oszín
tén mondhatom, hogy nagyon 
elégedettek vagyunk velük. 
Akármelyikre igaz lehet: na• 
g11on szorgalmasak és szeret-
71,ék alaposan elsajátítani a 

szakmát. Azt mondják, hogy 
odahaza nagy-nagy szükség 
van a jó szakemberekre. Gyak
ran beszélnek az otthonukról, 
családjukról, a vietnami nép 
harcáról. Van, akinek közvet
len hozzátartozója balt meg a 
bombázásokkor. Reményked
nek a béketárgyalások sikeré
ben, és abban, hogy végül a 
vietnami nép igazságos Ugye 
győz. 

Távol az otthontól 

Munka- és hazaszeretet, ez 
jellemzi valamennyiüket. S 
nagyon szeretik a családi éle
tet - ha beszélgetnék a ma
gyar munkatársakkal, mindig 
érdeklődnek: tian-e gyerekük, 
mit tanulnak, hogyan élnek a 
magyar gyerekek? 

Sokat tanulnak Magyaror
szágon. Idegen nyelven ismer
kednek meg egy érdekes szak
ma elméleti tudnivalóival. Ke
vés a szabad idejük, nemigen 
;árnak szórakozni. De aTTa 

biztos tudnának időt szakitani, 
ho!/11 részt vegyenek az Észa
ki Jármújatiitó KISZ-szerve
zetének e!711ik rendezvényén, 
klubnapján. Az ilyen meghí
vásban is a magyar fiatalok 
irántuk tanúsított szeretetét 
érezhetnék - és aligha kétsé
ges, hogy a kötetlen ,beszélge
téskor a vendéglátók Is sok 
olyan epizódot ismerhetnének 
meg a távoli ország életéről, 
amelyről eddig keveset hallot
tak . . •  

S ez mindenkit érdekelne. 

A Benkó-brigád tagjai nagy kedvvel és türelemmel foglal
koznak a vietnami fiatalokkal 

(Hemző Károly felvétele) 

Kubában több mint 130 éve 
van vasút. 1837 november 19-
én indult el az első „tűzko
csi" a cukorvidék egyik köz
pontja, Gueines és a tenger
parti Ha.vanna között. A gőz
gép bevezetése a közlekedés
ben és a cukorgyárakban KuJ 
ba fejlődésére igen nagy ha
tással volt. Szinte egy csapásra 
véget vetett a XVIII. század 
primitív termelési módszerei
nek és a rabszolgaság meg
szüntetését is siettette. 

1861-ben a cukorgyárak 69,5 
százaléka gőzgépekkel dolgo
zott és a szí geten 1281 kilomé
ter volt a vasúti hálózat hosz
sza. Ez a hálózat természete
sen a cukormonopólíum nagy
tőkéseínek érdekelt szolgálta. 
A magánérdekeknek megfele
lően keletkezett sokféle jár
mű típus, nyomtáv, technikai 
berendezés, egy egységes vas
úti rendszer fejlesztésének so
káig útjában állott. Kubában 
még ma is 6392 kilométer szé
les és 2136 kilométer különbö
ző nyomt-ávú vonal és kétféle 

de Cubsi", a közlekedési mi
nisztérium hatáskörébe, míg a 
cukorszállítás a cukoripari mi
nisztériumhoz tartozik. 

Kuba nagy erővel látott hoz
zá a vasutak korszerűsítésé
hez. A pályafelújításhoz a 
Szovjetunió szállította a síne
ket, betonaljakat. Saját gyárat 
is létesítettek, ahol vasbeton
aljakat készítenek. A régi fa. 
hidakat modern betonépítmé
nyekkel helyettesítik. A Szov
jetunió 40 modern, ,,TEM 2" 
típusú 1000 LE-s D"iesel-moz
donyt szállitott és kubai moz
d,onyi,ezetöl:et képezett ki. 
Franciaországból 30 darab 800 
LE-s, Angliából 10 carab 2500 
LE-s Diesel-moz<lonyt rendel
tek. 1970-ig még további 70 
carabot rendelnek. Az NDK
tól 40 modern hútőkocsit vásá
roltak élelmiszer, déligyümölcs 
és hal szállítására. 

1965 és 1969 között a kubai 
vasút újjáépítésére 195 millió 
pezót irányoztak elő. A vasút 
vonóerő parkja jelenleg 704 
gőz-, 429 Diesel- és 13 11illa-

mosmozdonyból áll. Mfg 1953-
ben hétmillió utast szállítot
tak, 1965-ben ez a szám már 
12,4 millióra, 1967-ben 14 mil
lióra nőtt. 

A vasutasok száma 1965-io 
5000-ról 16 OOO-re emelkedett 
és a következő évekbe1i eléri a 
30 000-et. Míg az 1964. évet a 
vasút 4,7 millió pezó veszte
séggel zárta, 1985-ben először 
mutattak ki nyereséget, 2,Z 
millió pezót. 

A fővonalakon ma már lég
hűtéses Pullmann-kocsik köz
lekednek, s 1966-ban megh� 
dult a gyorsforgalom Havanna 
és az ország többi nagy váro
sa között. 14 607 kik>métere11 
vasúti hálózatával Kuba ms · 
a 21 dél-amerikai államok kö
zött az ötödik helyen áll. 100 
négyzetkilométer terUletre 13,9 
és 1000 személyre 1,9 kilométer 
vágány esik. 

Ezekkel az adatokkal Kuba 
összehasonlítható az európai 
államokkal, bár vasúti forgal-: 
ma nincs olyan jelentős, min,. 
Európában. 

Vasút az Andokban 
vasúti hálózat van : a közfor- i-------------------------
galmú 5079 és t1 cukoripari 

Ha a vasútépítés a hegyek
kel ta1,kított Svájcban óriási 
teljesft.m.;ny volt, az egyik 
dél-amerikai államban, Peru• 
ban, igazi hősies vívmány. A 
vasút központi fővonala 
ugyanis keresztülvágja a kö
zépső Andok láncolatát olyan 
helyen, amely magasabban 
fekszik, mi.nt a Mont Blanc, 
Európa legmagasabb hegyének 
c.,.ícsa. 

Vajon elltépzelbető-e a vas

Az éberséget ;nappal is ne
héz fenntartani, éjszaka pedig 
úgyszólván, lehetetlen. lsppen 

erre való tekintettel az esős 
időszak alatt nem indítanak 
éjjeli vonatokat. A kanyargós 
hegyi pályán még nappal is 
fokozott figyelemre van szük
ség, mivel bármely pillanat
ban akadályok merillhetnek 
fel. 

minisztériumhoz tartozó 9528 
kilométer hosszú hálózat. 

Amikor a kubai forradalom 
győzött, a vasúti hálózat igen 

leromlott állapotban volt : a 
mozdonypark elöregedett, a 
hidak düledeztek, a talpfák 
korhadtak és a sínek elhaszná
lódtak. 1955-ben csak 7 millió 
utast szállitottak. A három 
nagy és több kisebb magán
vasutat 1960-ban államosítot
ták és a megalakult egységes 
állami vasutak „Ferrocariles 

útépítés a világ legnagyobb r-------------------------

hegyláncán, a Himaláján ke-
resztül? Aligha. Viszont az 
Andokban, amely az említett 
hegylánc után következik ma
gasságban, mégis megépítettek 
Perun keresztül egy vasútat, 
hogy összekössék a tengerpart
menti sávot az ország belsejé
ben lev6, ásványi anyagokban 
rendkívül gazdag fennsíkkal. 
Az Andok li\l\�,ia„az or
szágot és ezért kellett átvág
ni ezt a tömör hegyláncot. 

A vonatok lassan közleked
nek az Andokban. A 160 kilo
méteres út Callao-tól, Líma 
kikötőjétől négy óráig tart. 

Megépült ez a csodálatos 
vasútvonal, de az üzemelteté
se és fenntartása nagy nehéz
ségeklcel jár. Az Andok lán
colata sokat szenved a föld
rengésektól, és Dél-Ameriká
nak ezen a részén, gyakoriak 
a felhőszakadások. Ha belcö
szönt az esős időszak, megfe
szített munkát végeznek a pe
rui vasútasok. Az eső kimos
sa a pályatestet, s a vízáram
lások földcsuszamlásokat okoz
hatnak. Ilyen körülmények 
között sohasem tudják, hogy 
mikor történik valami. 

E L Ő F Ű T É S 

- Csak a harmadik állomásig kell fu&ni. onnan már 
meleg a szerelvény. 

(Pumal Pál rajza) 

Hatvan éves 
a vasutas eszperantó mozgalom1 

A vasutas eszperantisták az 
1968. évi ikongresszusukon 
megjelent kis könyvecskében 
ismertették 60 éves történetü
ket. Az elmúlt időszakban kü
lön szakmai tagozatot alkot
tak. Jóllehet szervezetüket a 
két világháború olyan súlyo
san érintette, hogy a szakmai 
szervezetet 'Szinte teljesen újjá 
kellett szervezni, továbbra is 
hasznos tevékenységről tud
nak beszámolni. 

Ma a Nemzetközi Vasutas 
Eszperantó Szövetség <Inter
nacia Fervojista Esperan tó
Federacio IFEF) az Egyetemes 
Eszperantó Szii11etség (Univer, 
sa.l4é � ,l!;speranto Asoclo UEA) 
egyik legjobban szervezett 
szakmai tagozata, mely kizá
rólag az eszperantó nyelvet 
használja tevékenységében. 
Kongresszusain, melyeket 1949 
óta minden évben megrendez, 
a részvevók szakmailag érté
kes előadáisokat hallanak és 
sok új ismeretség, kapcsolat 
is létesül az egyes nemzetek 
részvevői között, mert itt a 
kölcsönös megértéshez nincs 
szükség tolmácsra. A szervezet 
egyik legfontosabb feladata a 
szakmai előadások megrende
zése, az eszperantó szakmai 
nyelv fejlesztése, amelynek 
egyik igen célravezető módja 
éppen a szakmai elóadá:sok 
anyagának: eszperantó nyelv
re való átültetése. 

A legutóbbi kongresszu� 
22 országból 820-an vettek 
részt. Figyelembe véve a szak• 
mai tagozatba tömörült vas
utas eszperantisták 2580 fós 
létszámát, ez azt jelenti, hogy 
a vasutas eszperantisták igen 
aktívak. A Szövetség a kétha
vonként megjelenő folyóiratá
ban „La Internacla Fervojisto� 
(A Nemze1Jközi Vasutas) tájé
koztatja tagjait a vasutas élet 
újdonságairól, s adja meg 
szakmai cikkeivel a tovább
képzés lehetőségeit. 

A mayyar vasutasok is te

vékenyen kiveszik részüket a.i 
eszperantó- �elv uakmalnfet� •:i 
lesztéséböh• J elwrleg,,,készm>álb" 
egy• kisebb 'fel'jeclelmú, mint�· · 
egy kétezer szót és ,kifejezést 
tartalmazó kisszótár kézirata. 
A kisszótár előreláthatólag 
még az idei év első negyed� 
ben megjelenik. Szótárbizott� 
ságunk tagjai részt vesznek a 
nagy, hatnyelvű nemzetközi 
vasúti szakszótár eszperantó 
részének szerkesztésében is. 

A magyar eszperantista vas„ 
utasok eszperantó nyelvű fo
lyóirata, a Hungara Fervojista 
Mondo (Magyar Vasutas VI• 
lág) negyedévenként tájékoz
tatja olvasóit vasúti szakmai 
újdonságokról, a hazai és kül
földi vasutas élet kiemelkedo 
eseményeiről, az eszperantó 
mozgalom eredményeiről. 

Hazánkban a vasutasok kö
zötti eszperantó mozgalom GIJ 

----------------------------------------------------, évnél is régebbi. A „Vasuii 

Negyven éve egy szolgálati helyen 
- Mióta dolgozik a Sorok

sári úti állomáson, Elemér bá
csi? 

- Negyven é!f)e, kedties. 
- És mióta ,vasutas? 
- Negyven éve, mgyi., 

1928. október 25-e óta. 
- No, és hány esztendoo? 
- Másfélszer negyven, 

vagyis hatvan we., vaf1110k. 
Pontosabban hatvan éves /.e• 
szek októberben, de akkorro 
már negyvenegy tiasutasévet 
tudhatok magamnak • • •  
Azután nyugdijba kérem ma
gam. Minden ,vágyam, hogy 
elmehessek horgászni, és ki• 
fogjam az összes halat a Du
nából. Otthon nyolc akváriu
mom már kész, nyolc pedig 
beUvegezésre vár. Sdkat járok 
majd erre, az állomás felé, 
hisz az egyik horgászterüle
tem itt lesz a fűrészek alatt. 
Legalábbis remélem, ha a 
Postás Sporthorgász-egyesület 
befogad majd a tagjai közé. 
Kedves, maga mindezt fr;a? 
Hiszen -n.em azért meséle1nt 
Nem kívánom én a nagy nyil
vánosságot; becsülettel elvé
geztem negyven én munkáját, 
és ha néhány emberrel kezet
szoribhatok, neltem az Is 
öröm lesz. Olyanokkal, akik
kel évtizedekig dolgoztam 
együtt, és olyan emberekkel. 

akt1tet mostanában szerettem 
meg . . •  

EdesapJa nyomdokain 

D1'1h.aUy Elemér szűkebb 
hazája Pesterzsébet. Ott szü
letett, a Határ út közelében, 
és a Pacsirta-telepen vett kis 
házacskát a harmincas évek 
közepén. Gyermekkorában a 
természettudományokért ra
jongott, és ha vasutas-édesap
ja nem betegedett ,volna meg, 
tovább tanulhatott volna. fgy 
csak öt gimnáziumi osztályt 
végez.betett el. 

- Igen, biológus akartam 
Zenni. De én a vasutat is na
m,on ueretteTn. Talán 
édesapám után, meg amim 
má1' gyerekkoromban volt 
egy kis ;átékuaautam, mlódl, 
gőzzel hajtott mozdonnyal, 
amely két rinpáron, három
száz métert futott-kanyargott 
az erzsébetfalvat kertben. 

S vasutasnak jelentkezett. 
Nem kapott azonnal választ 
- meglehet, útját nehezítette, 
hogy édesapját 35 évi szolgá
lat után, baloldali magatartá• 
sa miatt B-llstrlzták, még 
1925-ben -, de az emlékeze
tes 1928-as októberi napon 
munkába állhatott, az akkor 
Budapest-Kitérőru!k nevezett 
állomáson. Málbázó volt az 

elsó beosztása, közben a 
távirdavizsgára készült. Más
fél éti alatt az összes azak
vizsgát tetette, és 1935-ben 
üzemi aegédtí.5ztté nevezték 
ki. 

Húsz esztendeje raktárnok. 
A haja az évtizedek során 
hófehér lett, a bajúsza is de
resedik - de a szeme töret
len, ifjú fénnyel ragyog. 

Szép volt, nagyon szép 

- Elemér bácsi, most, hogy 
már a nyugdíjra készül, gon
dolt-e arra: szép volt ez a 
negyven év? Vagy boldogabb 
lett volna tennészettudós
ként? 

- Szép volt, Mgyon ,zép 
volt a oosutas élet. Nincs mit 
megbánnom! A biológia.? An
nak hódolhattam f.gy is. Húsz 
éve van egy csókám, sérülten 
került hozzám, én gondozom, 
vannak teknősbékáiim, no és 
a kert - hatalmas akácfák
kal, egy eperfával és ember
magas.ságű páfrányo�kal. A 
páfrányok a ked,vencelm - • .  
De a vasút, az más I Az a hl• 
vat.ásom! . • •  

- ts miért vOllt szép, ml 
volt a szép? 

- Szép, ha az emb� cm1 
gondot, hogy az országMk a 
vérkeringése � l)(IIIÍt. A rin-

hálózat olyan, mint a mi szer
vezetünkben az érrendszer. A 
vasút szervezett, pontos, mint 
az áramú. Kétségtel.en, leg
szebb a forgalom, ami1wr szá• 
guld egy gyorsvonat. 

Jó kedvvel, szeretettel 

- . . .  S hogy ,van az: ne,,,"Y
ven évet töltött el egyetlen 
állomáson? Soha nem vágyott 
el innen? 

- A vasút mindenütt egy
forma, a Nyugati pályaudva
ron éppúgy, mint Soroksárott, 
vagy Hencsebedrehelyen. S a 
munka mindenütt szép, ha az 
ember igyekszik maga is 
s?.éppé tenni. Hogyan? Végez• 
ze kedvvel, szeretettel 4 
feladatát. Nem könnyű 
vasutasnak Zenni, csak a.z 
érezheti ttt ;ól magát, aki hí
m is, hogy fontos munkál 
tiégezt Itt, a Soroksári úti ál
lomáson vannak Ilyen embe
rek. Ezért Is éreztem jól ma
gam negyven esztendőn át 
közöttük • • •  

Az év ,végén megpihen. 
Várja a kert, a Duna, a bor• 
gászat . . .  és még ezernyi 
teendő. 

- Oly gyakran mondtam; 
ffl"'1gteszem, majd ha nyugdf
i<M Zesze1e, elmegyek majd, ha 
nfltlgdfja3 leszek, elolvasom 
majd, ha . . . �s most már itt 
van, a küszöbön a nyugdíj. 
Hogy elszaladt ez a negyven 
év! . . :  

Földes Ta.m'8 

Lapok" 1898. évi számaiban 
már találkozunk Jakab Lajoa 
nevével, aJ,a annakidején nagy 
aktivitást fejtett ki a vasuta
sok között az eszperantó nyelv 
használata érdekében, sót ki
adta az eszperantó gyorsírás 
tankönyvét is. 

K. P. 

MÚZE UM 
PRESSZÓ 
a Ki!zlekedésl Múzeulft 
terület6n, 
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A testnevelési és sportmozgalom feladata: 

az üzemi tömegsport fel lendítése 
A Szakszervezetek Országos 

Tanácsa Elnöksége 1968. július 
:'.-i határozata, valamint a 
SZOT és MTS együttműködési 
irányelvei tisztázták a szak-
5zervezetek szerepét, feladatát 
a testnevelés és sportmozga_ 
lomban. Ennek nyomán a 
1:a.kszervezet elnöksége irány
.,zvet adott ki a vasutas test
-nei:elési és sport-mozgalom to
vábbfej1 esztésére. Az irányel
vek meghatározzák, hogy a 
.. 11tza.kszervezeti munka más te
Tületéhez hason l6an, a testna
velési és spoTtmunkában is 
növekedni kell a szakszer
vezet társadalmi felelóssé
génPk. tevékenységénei,, 
;ogköTénelc. Szakszervezetün.Jc 
nek az eddiginél aktívabb 
részvételét a testnevelés és 
sport fejlesztésében a dolgozók 
részéról egyre intenzívebb-..."'!1 
jelentkező igények is meghatá
rozzák. A vasutas testnevelési 
fs sportmozgalom továbbfej
lesztésére kiadott irányelvek 
:sokrétű segítséget nyújtanak 
a szakszervezeti szerveknek. 
soortvczeto7rnek az elkövetke
zendő évekre. 

Egyik alapvető követelmény 
az üzemi tömegspOTt fellendí
tése, lei szélesítése. Ez nem kis 
feladatot ró a szakszervezeti 
szervekre, a sportfelelósökre. 

A vasutasolc 
szeretik a sportot 

Az 1960-62-es években kü
lönböző sportveTsenyeke-n 25-
30 ezer vasutas dolgozó vett 
részt, ami országos viszony
latba.TI is igen jó eredmény
nek számított. Ez bizonyította, 
hogy a szalkszervezeti szervek, 
a sportot szerető társadalmi 
alctívá.J,, a KISZ-bizottságok 
segítségével a nehézségek el
lenére is lehet jó munkát vé
gezni. De azt is bizonyította., 
hO{JY a vasutas dolgozó/e sze
Tetnek sportolni, szívesen vesz
nek részt az üzemi sportverse
nyeken, hétvégi kiTánduláso
Jtort, ha megfelel§ lehetőséget 
biztosítani tudunk az üzemi 
versenyek megrendezésében. 

Az elmúlt években sok ,;tá_ 
ra adott okot, hogy ki foglal
kozzon az üzemi testnevelési 
és sportmunkával. Ez ma már 
tisztázódott. A SZOT elnöksé
gének határozata, s szakszer_ 
vezetünk elnöksége által jóvá
hagyott irányelvek kimondják, 
hogy ah-Ol nincs üzemi sport
klub, ott a szakszervezeti bi
zottságok. a megválasztott üze
mi sportfelelős és a KISZ-bi
zottság fogja össze. szervezi és 
irányítja a dolgozók szóra1coz
tató ;e!ler,ú sportját és a teT
·rnészetjáró kiránclulásokat. 
Ahol sportklub működik, ott 

szakemberek, az üzemi sport
felelős, a KISZ-bizottság se
gítségével a klub feladata az 
üzemi sportversenyek, termé
szetjáró kirándul.ások szerve
zése. A sportlc.Jubnak az éves 
költségvetésben megfelelö ösz
szeget kell tervezni üzemi 
sportcélokra. 

A helyi adottságoknak 
megfelelően 

A vasutas sportmozgalom 
továbbfejlesztésére kiadott 
irányelvek helyes értelmezése, 
a helyi adottságoknak megfe
lelő alkalmazása elősegíti az 
üzemi sportmunka kialakítá
sát, szervezését. I;zért helyes, 
ha a területi és szakszervezeti 
bizottságok a spoTtfelelósök 
bevonásáoo.l megtárgyaljá)e az 
irányelvekben kiadott feladc.
tol: végrehajtását. Jó példa
ként lehet megemlíteni a deb_ 
receni területi bizottságot, ahol 
a rendelet megjeleni!se után 
munkához látott a területi 
sportbizottság. A társadalmi 
aktívák bevonásával különbö
ző sportágakban szerveztek 
üzemi versenyeket, ainihez a 
sportk.Jubok is segítséget nyúj
tottak. Szegeden, Budapesten, 
és Szombathelyen is megindult 
már a munka. A sport.mozga
lom továbbfejlesztésére az 
Irányelveket figyelembe véve 
éves feladatten·et készítettek. 

Az üzemi testnevelési és 
sportmozgalom továbbfejlesz
tésének egyik alapvető felté
tele, hogy megfelelő sportléte
sítmény á.Jljon rendelkezésre. 
A szakszervezeti bizottságok a 
sportklubok elnökségével 
egyetértésben hassanak oda, 
hogy az üzemi versenyek, 
szpartakiádok részére biztosít
sák a sportlétesítményeket. 

Az elmúlt években a szolgá
lati helyek, üzemek, hivatalok, 
sport.klubok jó eredményeket 

é-rtek el a társadalmi spOTtpá
lyaépitési mozgalomban. 
Szaks7,ervezetünk elnökségé
nek felhívása alapján Miskolc 
területén, Nagykanizsán, Szé
kesfehérvárott, Kaposvárott, 
Szegeden és még számos he
lyen kivá.Jó munkát végeztek 
a társadalmi sportpályaépítés_ 
bal. Volt olyan év, amikor kö
zel 2,5-3 m!Zlió forint értékű 
létesítményt hoztak létre táT
sadalmi munkában a vasuta
sok. A szakszervezeti bizot:.Sá
gok, a KISZ-szervezet segíts.é
gével !e.Ttdítsék fel a társadal
mi sportpályaépítési mozgal
mat. A vasutas dolgozók, a íia
taJok szere tik a sportot, segí
tenek a társadalmi pálya.épí
tésben, ha jól megszervezik a 
munkát és biztosítják a felté
teleket. 

A területi és szakszervezeti 
bizottságok spor-ffelelösei több 
esetben felvetették, hogy nt1-
Y110bb támogatást kell biztosí
tani az üzemi testnevelési és 
sportmunka fejlesztésére. A 
szal,szervezet a jövőben na
grobb támogatást biztosít erre 
a célra, de sokkal nagyobb 
gondot kell fordítani a szak
szervezeti bizottságoknál 
sportra tervezett összegek fel
használására is. Szakszervezeti 
bizottságaink a sportra terve
zett összegnek ugyan.is csak 
egy részét használják fel. 

A csó"k.kentett munkaidő be
vezetésével a vasutnál is mind 
több helyen alkalmazzák a 
szabad swmbatokat, ami azt 
jelenti. hogy több szabad ide
jük van a dolgozóknak szóra
kozásra, kirándulásra, sportra. 
Bízzák meg a sportbizottságot 
hétvégi természetjáró kirán
dulások szervezésével. Az el
mú.Jt években igen sok vasu
tas dolgozó vett részt kirán
dulásokon, amely szórakozást 
felüdülést jelentett részilkre. 

Mrovcsák József 

Vasutassiker Kékestet6n 

A Gyön{11Jösi Vasutas Sport
klub oI"Szágos biatlon versenyt 
- sífutás, lövészet - rende
zett Kékestetőn. A versenyen 
az ország valamennyi jelentős 
egyesülete a legjobb verseny
zőivel képviselte magát. 

A rendezés kitűnően sike
rült. A lőteret Tóth József lö
vészklub vezetp irányításával 
a síszakosztály tagjai rendez
ték be. A lőtér tartozékainak 
nagy részét a Kitérógyártó 
V zem szocialista bTigádjai ké
szitették táTsadalmi munká
ban. A futópálya is megfelelt 
az előírt követelményeknek. 
A szakveretést dícséri, hogy a 

jó előkészítésen és rendezésen 
túlmenfun a sportklub ver
senyzői is nagyszerűen szere
peltek. 

Az ifjúsági és junior 2x5 
kilométeres veI"Senyen az első 
3 helyet Bardóczi László, 
Vasziljevics András és Hidvégi 
László, a Gyöngyösi Vasutas 
SC versenyzői szerezték meg. 
Csapatban a Gyöngyösi VSC 
csapata lett az első. 

A GYVSC síszakosztálya a 
jó rendezésért méltán érde
melte ki a Magyar Síszövetség 
elismerését. 

Láml Jáno■ 

l(E R E S Z T R E J TV É N Y  
Vízszintes: t. 1969. március %1. 

(FoJyi.a�a a függőleges 56-ba.n.) 12. 
A germanlum kémiai jele. 13. Győr 
megyei községbe való. 14. Járom. 
15. Aroma. 16. Országos Rendező 
Iroda. 18. F1no111.pn takar. 19. Idő
batározó. 20. Gyermekváros van 
ebben a községb€n. 21. Dunántúli 
folyó. 23. Afrikai folyó. 25. Végte
len gitár. 26. Negatív töltésú ion. 
:rs. A sw végére llless,zük. 29. 
Kályhamárka. 30. Kenyeret vág. 
3'. Gyorsan m<>74ató (ék. lúány). 
13. Allatl lakás. 35. Fek-ete, :tran„ 
ciául. 37. Ogörog húros hangszer� 

38. Samarlum vegyjele. 39. Török 
méltóság. 40. A hitelezőnek át
adott biztosíték. 41. Viz! növény. 
H. Igevégzódés. 43. Kétfogatú ró
mai harc!koesi. H. Díszes. �- Te
tejére. 47. Nil! ivarsejt. 49. Lóver
seny érő! híres kö-zség. 51. Görög 
beta kimondva. 52. Bácskai hely
ség. 54. Francia m,egye főhelye. 
56. Erre mennek a b!rk6'zók. 57. A 
13 vértanú jelzője. 59. Hires zongo. 
ramúvész volt (István). 61. Tál 
szélei. 62. BuJgár pénznem. 64. 
l!:szak-frnncia megye. 66. Kimon
dott be\11. 61. Erdei állat. 69. Ki-

cslnyítil k�. 70, Keleti méltó
ság. 71. Magot swr. 

Függóleges: 1. Tériszony, bereges 
ldegállapoi (görög). %. Délt!roli 
város az Ad.ige mellett. S. A gal
lium kéml.al jele. 4. . . . Miklós, 
kiváló maépltész (1814-1891). 5. 
Kiköt(> a Vörös renger partján. 
8. Vlvótór francia neve. 7. Szemé
lyes névmás. 8. , • . ogén, kémiai 
elem. 9. Boga tker-suva. 10. Kal
cium. 11. Jap.án város Hondo szi
getén. 17. A régi egyiptomiak szent 
madara. 19. Vissza: görög ö=-eté
telekben föld. 20. Neves graflkus
mavész. 22. Zóna kever&! 24. Ha
rag. 25. Napjainkban sokat emle
gdett egyiptomi város. ,:,. UJ ha
zájában teljesen meghonosodott 
növény. %9. Vállalatok tömörülési 
formája. 31. Belga váro6. 32. Beta
pótlással Fiume. 34. Rés a jégen. 
36. Az NDK trancla rövidítése. 3'1. 
L. Z. :€. 38. Latyak. 43. Enyhén 
bódító rágószer. 45. Az Elba mel
lékfolyója. 47. . . . Bert.a111n. híres 
festömOvész. 48. Regényét Gárdo
nyi írta meg. !50. Portugál rzyar
mat Indiában. 51. Gyorsan elpáro
log. 52. Menyasszony. 53. A halom. 
55. Vissza: megelégel. 57. Mlskol� 
hegye. 58. Azonos magánhangzó!k. 
GO. A �örög ábécé második hangia. 
63. Mezőgazdasági 6'Zerszám. 6S. 
Han�lanul súrol. 68. Kimondott 
beta. 70. E. U. 71. V. U. 

Bekilldend6: v!:zszlntes 1 6s foly
tatásaként a t!lgiiilleges 56. Beklll
dési h&tárld6: márclw, 10. 

Az elllz6 l<e,......lffJtvén:,, bel:,,ea 
megfejtése: 

Szoclal!sta brlgádVezet6k orszá.. 
gc,; tanácskozása. 

Egy-egy könyvet nyertek az 
1969. é"1 2. számunkban megjelent 
keresztrejtvény helyes me.gfeJlé
séért: Székely József, Miskolc 
MAV :I'BFF Tlszál �u., Polgár t:va, 
Győrs=badhegy állomás., Molnár 
Imre, Bp. X. Rarm.at utca 10 .• 
Szily Istvánné, Szombat.hely, Bem 
József u. 4. F/Il. 6. Derkov!cs te
lep. Orgován László, Debrecen, 
Vöröshadooreg 11tja 49. 

A kertészke�ők figyelmébe 
ZATYKO LAJOS-Z. DRASKOCZY 
ERZSJ;;BETI 

KIS KERT - NAGY OROM 
,,EZt a könyvet azoknak írtuk, 

akik kertjüket élvezni, i6s nem 
szolgálni altarják, tehát a kcrt
élvezöknek és nem a kert rab• 
szolgálna?{ sz,njuk. Az egyil, kert 
a tartós öröm torrá5a, a harmo• 
nikus, kiegyensO.lyozc.tt élet zá
loga, a másik kény1ír, gondot„ 
gyötrelmet okoz, te3tct, lelket öló 
munkára kényszerít. 

A.ki azt akarja, hogy kertJ�ben 
örömét lelje, annak tudnia kell, 
hogy a nö,·ények életben tartása, 
milyen Jda.dásokkal j,r, annak ko„ 
nyítanla kell a btológiához, tizioló
g;ihoz, tehát az élettanhoz, és tisz
tában kell ler..nlc azzal, hogy a 
kerttől mllyen pszfchológial, azaz 
lélei,tani hatásokat, esztétikai ér
tékeket lehet vámi. 

Családi hfoz, há.,.m:ert utá!:1 so• 
kan, nagyon sokan vágyódnak. 
Kevesen vannak azonban tfazt.á
ban azzal, hogy a telelt megvi• 
sárlása, a ház felép1t6se még csak 
a kezdet kezdete. Telel;;ből, ház
ból csak akkor tehet szen·es egy
ség, ha az éghajhthl)z, talajhoz, 
környezethez illő, örömöt Jelentő, 
hasznot ho76 növtnyek Jól meg
tervezett egyilte,;t képeznek. A 
biológiai, gazdasági, esztétikai 
kompozfdó a esalá<t mlnden bg
jáoak nyújt va!&mit : a testedzés, 
a játszva ta.nuJAs, az aktfv pihe
nés cé!j2i1, a t.ertr'.észct utáni ,-6,gy 
kielégítését egya,:án.t szoJgátJ:i." 
MARK GERGELY : 

KIS ROZSAKONYV 
Régiói fogva kedvlelé„el fo;rlal• 

koznak az emberek a rózsa ter
mesztésével, s a rózsakedvelök 
nagy tábora n2.pjaJnkban is egyre 
gyarapodik. Termesztők és amat4 ... 
rök régi kiván,Aga teljesül e,:y 
népszerfi rózsaterme,zt6sl sza.k ... 
könyv megjelentetését'el, amcly 
olvasmányos st-Ouc;á.val és klh;ért ... 
hetó mondanivalój;lvnl minden 
érdeklödónek útmutat6Jhi -.6.111<, 

Ez a. k�ztkönyv szisztematikusan 
foglalja össze a termcszt�sel & 

a rózs4val kapcsolatos tennivaló· 
kat. útmutatást kap az olvasó a 
rózsa talajlgényéröl, szaporituá-
ról, illtetéséröl, ápoli�áról, bajta
tásáról. 

Megfelelö esoportosftAsba.n ismer
teti a szerz6 a k.Dlönféle rouá ... 
kat. A hazai klfmavlszonyok kö
zött nevelheld rozsAkr61 táblúa
tosan összefoglalt fajtalsmertetést 
Is közól. 

A kfinyvei 96 fekete-fehér, Z4 
sz.(nes felvétel és számos llluszt
rácl6 teszi szemléletessé. 
JANCSO GYULA-.JILLY B:€1..A
OLAB SANDOR: 

A KERT:€PlT0 ZSEBKONYVE 
A zsebkönyv címet nemcsak 

azért viseli jogosan e mO:, men 
kis helyen elfér, vékony, tehát a 
kertépítő bárhová magá'lo'al viheti, 
hanem azárt Is, mert elsősorban 
gyakorlati tanácsadó: a kertépftt'5 
naponként felvetód6 kérdéseire 
felel. A műszaki kivitelezéssel 
kapcsolatos teendőlrön túl, a péuz
llgyi és adminlsztrácl6s feladatok 
elvégzésére Is megtanít, Killönö-
�rt ��i:;�f%:��!tbe4: �!

0

1;!:lt; 
tanAcstala.nul a szakmához kiváló· 
an, de az admlnfu;tráclóhoz csak 
alig értő kertép!l6 u Qgyvltell bo
nyodalmak lc�zt. Mindezek mel· 
lett természetesen minden olyan 
anyag Jellemzése. rajza is t,e ... 

szenésl helye is benne van a 
zsebkönyvben, a.mely a terv �Y•· 
korlati megva1ósítisához szüksf: ... 
ges. Lehet tehit választani, ha az 
egyik- vagy máslkféle beton, kó· 
lap, •as, tdmag stb. az elképzelé
seknek nem a legmegfelelőbb. A 
rövid Ismertetés és néhin:,, ta
nács lehet6v6 teszi a.z tzléses, szép 
és gazdaságos épitóst. 

A zsebkönyv <"lslisorban a kert 
ipftésével fogfalkoz6 ,rállalatok, 
szövetkezetek építés- fs munka
vezetlilnek, val3.mlnt admtnlsztra ... 
Uv üg:,,lntéz61nek aJAnlJuk. Fel• 
hfvJuk azonban figyelmüket a 
ter-vez6knek Is: elk�pzeléselk pa
pírra -vet-ése sonln tAmaszkodJa
nak bitran e munká� hogy ter• 
•-lik a ldVitelc-zi! lgtnyelnel< Is 
minden tekintetben megfeleljen. 

- A Tanácsköztársaság 5oJ 
évfordulója tiszteletére Hat� 
van állomás November 

� szocialista brigádja Ki tu 
többet az 50 év eseményeiró 
címmel, szellemi vetélkedöt 
rendez. A vet.élkedót március 
21. és április 4. között tartják. 

- Teljesítették a Kiváló 
főnökség célkitűzéseit a SOI>
roni pályafenntartási főnök
ség dolgozói. A szombathelyi 
igazgatóság fónökségei között 
9,34 hibapottal az első helye11, 
végeztek. Az 1 kilométerr

; esó süppe<lési hibaponto 
száma 1967-hez viszonyítva 1 
százalékkal csökkentek. 

- A KISZ Központi Bízott; 
sága és a l\lagya.r Televízio 
által meghirdetett „Hősök 
nyomában'' c. vetélkedő Haj
dú-Bihar megyei döntőjét a 
debreceni járműjavító csapa, 
ta nyerte. A vetélkedőn részt.; 
vevő fiatalok a KMP és 11 
KIMSZ történetét dolgozták 
fel. 

Vezetőségválasztó te.gm
lést tartottak Debrecen állo
más vöröskeresztes aktívái. N 
taggyú.Jésen több mint laO 
dolgozó vett részt. Ebból az 
aJ<kal.omból 23 vöröskeresztes 
aktívát törzsgárda jelvénnyel 
tüntettek ki. A 15 tagú veze
tőség elnökének dr. Németh 
József MAV-főorvost, titkár
nak pedig Kollár Sándor fő
intézőt választották meg. 

- új üzemi helyiséget ka
po'1 a tapolcai vontatási fő
nökség. A korszerűsítésre és 
a műhelyek bővítésére a die
selesítési program keretében 
került sor. 

Szállítmányozási ankét Szegeden 
- Kigyulladt a villany a 

Tapoilca állomástól másfél ki
lométerre levő 60-as számú 
őrháznál. Az órházban lakó 
vasutas család örömén túlme
nően ez a:zért is említést ér
demel, mert most már kor
szerűen tudják megvilágítani 
az őrház mellett húzódó ta
polca-badacsonyi országút 
vasúti kereszteződését és !gy 
minden biwnnyal majd a ke
reszteződésnél előforduló bal
esetek száma is csökken. 

A Közlekedéstudományi 
Eg1jesület szervezésében Sze
geden, a risza Szálló nagyter
mében tartották meg a dél
magyarországi szállítmányo
zási ankétot. A tanácskozást 
Za1mmenszky József, a KTE 
szállítmányozási szako.sztályá
nalc elnöke, az Autóközlekedé
si Tröszt vezérigazgató-he
lyettese m'itotta meJ, majd 
Sol1jmos János, a KTE főtit
kára tolmácsolta az ankét 
több, mint 300 résztvevőjének 
dT. Csanádi Gl/ÖTIJII, kö-z.leke
dés- és postaügyi miniszter 
tid vözletét. 

A vitaindító előadást Ba• 
;usz Rezsó, a KPM közleke
déspolitikai főosztályának ve
zetője tartotta, ,,Szállitmán110• 
zási tevékenység fe;iesztése a 

közlekedéspolitikai koncepció 
megvalósításában" címmel. A 
szállítmányozá5 fejlesztésé
neki helyi feladatait értékelte 
hozzászólásában Kiss Kcirol11, 
a s�g�i- Yijlj4µg�zgatóság ve
zet6}1!:"' itangsúlyozta, hogy a 
vasútnak is megfelelő techni
kai adottságokkal kell ren
delkeznie ahhoz, hogy megfe
leljen a szállíttatók jogos igé-
nyeinek. (Szlládi) 

- 41 évi vasúti szolgálat 
után ünnepélyes külsőségek 
közepette búcsúztatták nyug
díjba vonulása alkalmával 
Baky István pályamestert, a 
Józsefváros pályafenntartási 
fónökségének dolgozóját. 

Rosszak a tricikligumik 

- Fénysorompót szerelnek 
fel az M l-es főútvonalon a 
komáromi, az almásfüzitői, a 
tatai és vértesszöl.Jősi vasúti 
átjáróknál. 

- Hatvankét bizalmit és két 
főbizalmit választottak meg 
az elmúlt hetekben megtar
tott szakszervezeti bizalmi 
választásokon a debreceni 
vontatási főnökségnél, illetve 
a vontatási telep ilzemeiben. 

A Szeged állomás területén 
levő Takodógép karbantartó 
mühel11 feladata többek között 
az úgynevezett háromkerekű 
tricihlik javítása i5. Ez. a ja
vítás a7.0l1ban kerékpárgumi 
hiány miatt időben késik, il
letve elégtelen. A műhely 
több mint egy éve nem kap 
gumit és így a régit kénytele
nek toldozni-foldozni. Most 
azonban már a régi gumikat 

HELYREIGAZITAS, 

A Magyat' Vasutas 1969. ja
nuár 18-án megjelent számá
ban Magyar találmányt, tí; 
kocsiszámláló beTendezést 
próbáltak ki Gödöllőn cím
mel tudósítást közöltünk. A 
MAV Vezérigazgatóság való
ban lehetőséget biztosított a 
FOK-GYEM Ktsz-nek, hogy 
egy önműködó kocsiszám le
olvasó berendezést vasútüze
mi körülmények között kl
próbálhasson. A tudósításban 
elmondottak azonban csak 
követelmények, s ez feltehe
tően félreértésból úgy került 
megfogalmazásra, hogy azok 
a kísérleti berendezésre értel
mezhetók. A próbák ugyanis 
még nem fejeződtek be és to
vábbi kísérletekre van szűk
ség annak megállapításához, 
hogy a berendezés működé
se Igazolja-e a feltalálók 
hozzá fűzött reményeit. 

NAGYAR VASUTAS 
a Vasutasok Szak&ZerVezeténelt 

lapJa 
szerkeszti a s:z.erkeaz:tO blzotts4a 

F6szerkesrt4: Oulyú Jánoe 
Felelős szerkesztő: V1sl Ferenc 

Szerkeszt&.és: 
Budapest VL, Benczdr utca & 

Telefon, várost: 22t-8'i1 
Uzemi: a-n 

Kiadja és terjeszti a NépsZava 
Lapkiadó Vállalat. Budap.,.,t vn., 
Rákóczi 11t H. Telefon : ffl-81' 

Fele!Os ldad6: Gibor Márton, 
a Népszava Lapkiadó V4llala1 

Igazgatója 
Csekkszámlasu!.m: 75.915.001-tl. 

Szikra Lapnyomda 

sem lehet javítani és !gy a 
tricikliket gumihiány miatt 
nem lehet használni. 

Látszólag apró hibának tti
nik, de nagyon scik helyen ez 
a háromkerek(l tricikli a ne
héz fizikai munkát könnyíti. 
Ezzel szállftják a szertárból a 
ruhát és egyéb munkaeszközt, 
anyagot. Kerékpár hiányában 
mindezt kézi erővel, ládákban 
kell cipelni. 

Dr, Bánkfal"Y Gyula 

A Hivatalos Lapból . 

A mvatalos Lapból a szakszer
Veiietl bizottságok és a do!gO'll6k 
figyelmébe aj4nljuk a következő. 
ket: 

S. súmbtll: 105 779/'19118. KPM Va
sutf Foosztály-AH. Utasítás a 
Magyar Allamvasutak által Idegen 
felek réS2ére végzett munkál< és 
értékesített termékek At1cépz.ésé
ről. 

C. szAmbtll: lM 239/11169. 4. C. Az 
tv végi részesedés számfejtése és 
folyósítása a toggetlenltett párt-, 

valamint tömegszerveretl tisztség
vlselc5k ,6s al.kalmazotta:k részére 
e. utasitás módosítása. 

Felhivás felsőfokú épft6!pari és 
ép!tilgépé&:r,etl technlkumb"1l be
inditandó levelező oktatásra. 

- Emelkedett a KST-tagok 
létszáma a békéscsabai pálya
fenntartási főnökségnél. A fő
nökség dolgozóinak 40 száza
léka KST-tag és betétjeik 
összege több mint 40 OOO fo
rint. 

A szerkesztőség ilzent 

CE!ba József Gödöl!il; Foki Ist
ván Bánlrut! László Bp.; ST.lládl 
Sándor. dr. Bánkfalvy Gyula Sze
ged • Kiss Lajos Alsóőrs; Láml 
JánÓs Gyöngyös: Fekete LáS7.1Ó, 
Antal József, Miskolc: Pacz Jó
Jó-,,,..d Kétegyháza: Szllcs Gvör.llV 
Pusztaszabolcs; Boldi?..sár Gl-ula 
B&.éscsaba; Czeglédi Sándor. Ma
rosán Pál Debrecen; Dancs Józ.i;;ef., 
Bognár Károly Tapolca: Zs. Mo� 
nár Dezső Diósgyör Vaszyár: Pe'!"
lak:1 Gyula Sopron; Szila; Ferenc 
Hatvan: Leveleiket lapunk anya
g-ához felhasználjuk. 

&-zakács Lajos Ván,al-ota; Sz!lá
dl Sándor Szeeed; Nali!V Lnl� 
Miskolc; Papn Lajos Máté<lzalka; 
Máté t�tván P1nceh-e-1v: N:i� F.le-
mér Ujs,,ász: Levetelkel llletékes 
helyre továbbítottuk. 

Azonnali belépéssel felveszünk 
lyukkártya gépkezelőnek 
18 éves kortól n6dolgoz6kot. 

A kiképzési id6,e bért, vasúti szabadjegyet 
és munkaruhát biztosítunk. 

J E L E N T K E H S : 

MÁV Adatfeldolgozó Főnökség 
Budapest 1., Mészáros utca 19. 
Személyzeti és munkaügyi csoport. 
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A vasút 1969. évi terve 
·és szakszervezetünk feladata 

a terv végrehajtásában A páncélvonat korabeli fényképe 

ÜLEST TARTOTT A KÖZPONTI VEZETŐSÉG 
és fenntartási normák reális 
kialakítását, azok műszaki 
karbantartását és betartását. 
Mindezek elkerülhetetlenek és 
szükségszerűek, ha eleget kí
vánunk temú az állami költ
ségvetéssel szemben elvárt kö
telezettségeinknek, s ha nem 
alcarunk iemondan.i mindazok
ról az előnyökről, amelyeket a 

(Riport a 2. oldalon) 

Kiemelkedő teliesítményével 

a miskolci vasútigazgatósáJ nyerte 

a vándorzászlót 

A szakszervezet központi 
\'ezetősége február 14-én illé,t 
tartott. Részt vett a tanácsko
záson és az elnökségben fog
lalt helyet dr. Csanádi György 
közlekedés- és postaügyi mi
niszter, Rödönyi Ká.rnly mi
niszterhelyettes, a MA V ve
�rigazgatója, Gyócsi Jenő el
nök, Szabó Antal főtitkár és 
Gulyás János titkár. 

Gyócsi Jenő megnyitója 

után Rödönyi Károly núnisz
terhelyettes tájékoztatta a köz
ponti vezetőséget a vasút 1968. 
évi munkájáról és az 1969. évi 
feladatokról. Bevezetőjében 
röviden vázolta, milyen előké
szítő munkával járt az új 
gazdaságirányítási rendszer 
bevezetése, majd rátért az 
áru- és személyszállítási telje
sítmények alakulásának ismer
tetésére. 

A vasút 1968-ban kielégítette 
a szá l l ítási igényeket 

vállalati gazdálkodási rend- Az 1968. évi vasútüzemi te- jesítéssel, a miskolci vasút- eredményei el,ősorban az el
szer biztosít. A fuvarszerzés vékenység már teljes egészé- igazgatóság azonban kocsiigé- szállított árutonna kedvező 
fontosságát az alábbi példák is ben az új gazdaságirányítási nyes szállítási árutonna tervét alakulásából, valamint a rá
jól érzékeltetik. Szállítási tel- rendszer és a közlekedés-poli- 100,76 százalélcra teljesítette, fordított költségeknél a terve
jesítményelnknek l millió tikai koncepció valóra váltá- melyet a fuvarszerzői tevé- zetthez viszonyítva elért je
tonnával történő emelkedése sának jegyében telt el. Mind- kenységének hatékony érvé- lentős megtalcarításból adód
a következő pénzügyi kihatás- ezek végrehajtásának elősegí- nyesítésével tudott biztosítani. tak. 

- A. MÁV 1968. évi jóváha- A beruházások tételes felso- sal jár: a bevétel 70 millió, az tését célozta a vasútigazgató- A főbb minőségi mutatók A többi vasútigazgatóság 
gyott ámszállitási terve 116 rolása után a miniszterhelyet- önköltség 10 millió, az ered- ságok 1968. január l-től új eredményeit értékelve, munkáját is pozitívan kell ér-
millió tonna elszállítását irá- tes rátért a vasút 1969. évi mény 60 millió forinttal emel- alapokra helyezett munka- csaknem valamennyi terii- tékelni, mert 1968. évi mun-
nyozta elő - hang.súlyozta az tervének ismertetésére. kedik. A részesedési alap versenye is. leten kedvező eredmények kájukban a szállítási te!jesít-
elóadó. - Az összes elszállí- - A MÁV 1969. evi 3ova- mintegy 20 millió forinttal, Az igazgatóságok áruszállítá- születtek. menyek kielégítése mellett 
tott á-rusúly 113,5 to-nm,a volt, hagyott áruszállítási terve 115 két napi részesedéssel növek- si teljesítményei közel azonos A tehervonatok átlagos uta- nöntő szempont volt a gazdáí
ll mi 97,8 százalékos teljesítés- miUió to-nna áru elfuvarozását  (folytatás a 3. oldalon) szintűek voltak a hálózati te!- zási sebessége az 1967_ evi kodás hatékonyságának foko• 
nek felel meg. A lemaradt.s irányozza elő. A tapasztalatok r-----------------------------i 16,13 km/óráról, 17,3 km/órára, zása, az üzemeltetési Jcöltsé-
legfóbb oka: a fuvaroztató azt mutatják, hogy számotte- a tehervonatok átlagos terhe- gelc csöl,kentése. 
fele,c az új gazdaság.irányítási VŐ felfutással nem számolha- lése 994 tonnáról 1018 tonná- Az 1969. évi terv teljesítése 
rendszer velejárójaként szállí- tunk. A vasút műszaki fejlesz- Lap.zárta után ra növekedett. A teherkocsik - bár mennyiségileg az 1%8. 
tási költségeike� igyekeztek téséról, a vasutasok él.et- és statikus terhelése a bázis 19,1 évben végzett feladatokhoz vi-
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Jl.o„ rti.onn ,ome eneK - "' u u,. e,_- ra emelkedett. A vonatközle- ' 0 • 
lrnlásá.ra kedvezőtlenül hatott nére sem mondhatunk le. Az kedési terv 85,1 százalékról vonatkozásban differenciál-
az a tény is, hogy a fuvaroz- eddigieknél is nagyobb mér- 86,38 százalékra nőtt, viszont tabb és hatékonyabb munkát 
tatók a korábbi gyakorlattal tékben válik szükségessé a a vasu· tas szoc·1a1·1sta br"1ga'dvezeto"k a tehervonatok menetrends:i.e- követel a vasút valamehnyi 
ellentétben saját szállítóeszkö- forgalom- és munkaszervezés, rú közlekedése a bázisban el- dolgozó3ától. 1969-ben tovább 
zeikkel is igyekeztek minél az eszközökkel való takarékos ért 74,98 százalékról, 72,06 kell javítani az áruiuvarozás 
több árut elfuvarozni. gazdálkodás. Az 1969. éVi ter- 11 orsza'gos e'rtekezlete százalékra esett vissza. hatékonyságát, tovább kell fej-

- Az exportforgalom 1967- vünkben foglalt célkitűzés el- • A 100 elegytonnakilométer leszten.i a fuvarozás mindazon 
hez Viszonyítva 3 százalékkal, érése nagymértékben függ a teljesítmény vontatási nemen- össszetevőit, amelyek aktív 
a tranzitforgalom 1,4 százalék- fuvarszerző tevékenységtől. Lapzárta után, február a szocialista brigádmozgalom kénti megoszlása 1968_ban to- hatást gyakorolnak az árbevé-
kal csökkent, ezzel szemben az Ezért minden vasutasnak kö- 26-án került sor a vasutas szo- eddigi eredményeiről és ta- vább javttlt a korszerű vonó- telek növelésére. a ráfordítások 
importforgalom 6 százalék:kal telessége, hogy ki-ki a maga clalista brigádvezetők I�. or- pasztalatairól beszélt. A dél- zl ·· "k · · • é é é csökkentésére. áz áruszállítás
nőtt. Az áruszállítással kapcso- területén ezt a tevékenységet szágos tanácskozására. A vas- utáni vita során felszólalt dr. 

es 
a. <���a�!�:'\fs 'üie�l�v!n:

e ra tervezett közel egymilliárd 
latban elmondhatom, hogy a is eredményesen végezze. út különböző szolgálati he- Csanádi György közlekedés- tatás részaránya 61 s:záza- forint nyereségtömeg biztosí-
vasút a népgazdaság részéről je- Arra kell törekednünk, hogy lyeiről megjelent 360 küldött és postaügy! miniszter is. lékra növekedett. tására. amelynek 
lentkező szállítási igényeknek következetesebben megvaló- előtt Rödönyí Ká.roly minisz- A tanácskozás részletes js- alapvető feltétele a 115 
-rr.a,·adél,ta./.anul eleget tett an- sítsuk a vállalaton belüli költ- terhelyettes, a MAV vezérigaz- mertetésére lapunk következő �z egy �z

l
donyra eső . lOO millió tonna áru elszállí-

nak ellenére, hogy az árufu- sággazdálkodást, az üzemviteli gatója és Szabó Antal főtitkár, számában visszatérünk. e egytonn •i ométer telJesit- lása. 
varozási tervben foglalt elő- mény az éves előirányzathoz A vasútigazgatóságok mun-
irányzatokat nem teljesítette. viszonyítva a 106•1 5  százalékot kaversenyének 1969. é"i cél-

- S=emélyszállító vo-nata-
érte el. A termelékenység - kitúzéseit, illen·e a célkltűzé-

ink 412,5 millió utas' száliítot- A fajlagos 1.öltsiigehnél 
az egy dolgozóra eső lOOO sek teljesítése, azok esetenkén-

tale. Ebből 361 millió volt a elegytonnakllométer - szin- ti túlteljesítése biztosíthatja az 
fizeti, utasok szúrna. Ez 99,5 tén kedvezően alakult. Háló-

1969. évi gazdálkodás eredmé-
•�••al",._05 tervtel:esi'tésnek zati szinten 105,3 százalékos • �� = · 
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k k 
d · t · t" k • nyessegét. Valamennyi terüle-

fel.el meg. A szállítási felada- IDI O or to t ta 't tt 
ere meny er un e,. ten arra kell tehát törekedni, 

tok Siker·es, 1· 11etve gazdasa·gos lil . 
. arl O a meg A vasútigazgatóságok éves h l ·· ·t tt d · 100 zá ogy a szá lítási teljesítll}ények 

teljesítése szempontjából osszesi e ere menye s - fokozása mellett a ráfordított 
rendkívül nagy jelentőségű a A miskolci jgazgatóság IV, !ékezett a szakszolgálat 239 lék, különféle szénkefék, zalék fölött volt. Az éves ösz• költségek csökkenjenek. 
meglevő vasúti berendezések osztályának dolgozói munkér- szocialista brigádjára, melyek kontaktorok, E. P, szele- szesítés alapján 1968-ban. a vasútigazgatósá-
kapacitásának minél gazdasá- t�kezleten adtak számot az tudásukkal, · tapasztalatukkal. pek. 103JS9 százalékos ered- gok munkaversenyének ered-
gosabb kihasználása. Az ezt 1968-as év eredményeiről. A példamutató fegyelmezettsé- A gőzmozdonyok részlegvi�- ménnyel a miskolci ,,as- ményei jutalmazására 13 mil• 
tükröző műszaki-gazdasági tanácskozásra a társszolgálati gükkel a mozgalmon kivüliek- gálatait több esetben is hát- útigazgatóság érte el a lió forint került fellutszná-
mutatók közül a statikus ter- ágak és a mozgal.mi szervek rn is kedvező hatással voltak. ráltatja a tűz és burokcső- legkiemelkedőbb teljesít- lásra. Ez az összeg megfele]éi 
helés elérte a ten·ezett szin- képvisalóit is meghívt.álc. A A besz-ímoló a továbbiak- hiány, de tolattyúgyúrú, vo- ményt ösztönzést biztosított a már is-
tet. A tel1ervonatok átlagos beszámolót Hernádi István ban a tervszerűséggel foglal- nóhorogrugó és a tömítéshez és ezáltal elnyerte a Közleke- mertetett eredmények elérésé
terhelés-e főként a nagy telje- osztályvezető tartotta. Többek kozott, amit a vontatási szol- szükséges 6 és 9 mm-es vörös- dés- és Postaügyi Miniszté· hez. Az anyagi ösztönzés 1 969 
sítménlf!t Diesel- és villa.ny- között elmondotta, hogy a gá!atnál elsősorban az alapos réz huzalban sem bővelked- rium és_ a Vasutasok Szak- évre is rendelkezésre áll, mely-
m.ozdonyok számánale szapo- sza.kszol.gálat százelegytonna- gondossággal elkészített, =- nek. szeri:ezete vörös vándorzászla- nek felhasználására az eddi-
t'odása következtében a kilcnnéter teljesítmény elő- natforgalmi teTVre épített ját a vele járó 200 OOO forint gieknél hatékonyabb formákat 
MAV vonalain - a teri:ezett irányzatát 99,3 százalé1,ra tel- rn.ozdony és személyzet for- Elmondották még azt is. ;utalommal. k 11 •t ·  • . kn 
e�er tonnáról 1012 tonnára jesítette, s ez a bázis idószalc- duló hivatott biztosítani. El- hogy a vi!!anymozdony sze- A miskolciak klma�asló v:las!ta;:�t� 

igazgatosago ak 

emel.kedett. Megnőtt a teher- hoz visZ01t!Jitva 2 százalélcos sósorban ezzel érhető el a mélyzet körében megleltetö- _____________ _ 
vonatok sebessége, s úgyszól- növekedést jelent. Igen ked- gazdaságosabb mozdonyfel- sen nagy a tájékozatlanság a 

i,án valamennyi vontatási vezóen alakultak a különféle használás, a személyzet gaz- mozdonyaik terhelését ille

nemnél kedvezé:en alakult a gazdasági és műszaki muta- daságosabb foglalkoztatása és tóen. Jelenleg ugyanis van 

fajlagos üzemanyagíelhaszná- tók. Az egy ·dolgozó vontató- ezen keresztül az átlagos egy menetrendfüggelék. van 

lás. járműre eső százelegytonna- szolgálati órák csökkentése is. egységes terhelés táblázat, 
kilométer tervteljesítés 106,5 A szakszolgálat munkáját amely a szolgálati menetrend
százalékos volt, az utazósze- értékelő beszámoló után sor- könyiv mellékletét képezi. Ja
mélyzet egy szolgálati órájára ra jelentkeztek felszólalásra vasoltálc ezzel kapcsolatban, 
eső kilométer teljesítmény pe- az osztály dolgozói. a társszol- hogy a 7. szakosztály adjon ki 
dig 5,9 százalékkal -volt !cedve- gálati ágaJc képviselői. olyan egységes rendel7cezést 
zöbb a tervezettnél. A 10.87 Szunyogh László, a moz- erre vonatkozóa n. amely a tá
kilogrammos fajlagos szén- donycsoport vezetője ösztön- jéTcozat!anságot megszüntetné. 
terv több mint l kilogramm zőbb bérezési forma kía!akí- A személyzeti csoport veze
csökkenést mutat. A leglénye- tását kérte, amely egyben az tője az utánpótlás nehézségei
gesE-bb mutatók kedvező ala- utánpótlást is hivatott lenne ről beszélt. Mint mondotta. 
kulásával. biztositani. Intézkedést kért sz!nte valamennyi szolgálati 

Nagyobb gondot 
a fuvarszerzésre 

Az elő:ldó ezután a vasút ál
lóeszköz-fejlesztési tervével 
foglalkozott. Mint elmondotta, 
az előirányzat 5 milliárd 21 
mi!lió forint volt. Az új gaz
daság:rányítási rendszer célki
tűzéseinek megfelelően ennek 
túlnyomó része, 3,8 milliárd 
forint vállalati. tehát saját 
forrás volt, csak kisebb ré
szét 1,2 milliMd for!ntot ka
pott a va.sú.t költségvetési jut
tatásként. Ezt a két fon-ást 
egészítette ki egészségügyi be
ruházásoknál a szakszerveze1 
a félszázalé.,,.o.< ,. nkéntes Tá
mogatási Alapból. 

a fajlagos költségnél la 
millió forintos meg!a.karí- . 

tást értek el, 
A beszámoló megállapítot

ta azt is. hogy az eredmények 
elérését nagymértékben segí
tette az a céltudatos munka
verseny, amely a szolgálati he
lveken egész éven át taposz
talható volt. Elis.merőleg em-

továbbá a gyakori anyag- és helyen olyan erős az ipari 
alkatrészhiány megsz:i.ntetésé- tlzemek szívóhatása (megfele
re. mert ez sokszor oda vezet. lóL� munkakörülmény. mae:a
hogy a szolgálati helyek a sabb bér stb.), hogy e:ze-kkel 
megfelelő mozdon:;állag blz- lépést tartani a ielenl'!gi 
tosítása édeké�<>n a szüksé- ké11·ülmé'1veik me11ett rendld
E(es a\katríésze',et máslk jár- \"lil nehéz. Feltétlenül szük
müról szerelik le. • Különösl?n s�ees volna e O'."obléma mes:-

old�ssh_oz a vasút vezetőinek gyakori hi:\.ny( ké1,eznek segítsége. a vil!art_,•n1n,1lonvol\nál a 
külünléle ériutkez:ők, re- Fekete László 

Március 2-án nyitja kapuit 
a lipcsei' vásár 

A Német DemokratiJkus 
Köztársaság ebben az évben 
űnnepli mega\akulásánal; 20. 
évfordulóját . .  Ennek a nagyje
lentőségú jubl leumnak a je
gyében rendezik meg a már 
hagyományos tavaszi lipcsei 
vásárt is. Anúnt azt az elmúlt 
napokban megtartott sajtótá
jékoz:tatón elmondták. a lip
csei vásár tükrözni fogja majd 
a szocialista társadalmi rend
szer kialakulásában elért si
kereket, valamint a műszaki 
és tudományos fo1-radalomban 
elért eredményeket. 

Az 1969. március 2. és 1 1 -e 
frö:?ött megrendezésre 1<erillö 
i,ásáron a 350 OOO négyze:mé
teT területen 65 ország több 

mint 10 OOO kíállit6.ía mutat;a 
be termékeit Az előzetes becs
lések szerint núntegy 600 OOO 
látogatót várnak Lipc-sébe. A 
Szo\·jetunió és a többi szocia
lista ország az Idén nagy in
formációs központokkal és az 
eddigieket túlhaladó számú 
szakmai c-soport szerinti ki�I
lító hellyel képvisel tetik ma
gukat. 

A lvfagya1 Néµlcö:::tá.rsaság 
11 pavilonban egy informá
ciós lcözponttal és 25 szabna 
szerinti kiállítóhetlyel vesz 
részt a vásáron. A magyar ki
állf!ók iísszesen 3300 néevzet
mét �• '• '� ! l ítási területet ;:,esz
nek i':,!i'nybe. s ebből 80 száza
lék jut a műszaki árukra. 
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ÖTVEN ÉVE TÖRTÉNT 

Vasutaso k 

A V/L kongresszus 
határozatainak végrehajtásáról 

a szocia l ista forradalomért 
Az 19111-as őszirózsás forra

dalom nem hozott változást a 
vasútigazgatás szervezetében. 
Az egyetlen szervezeti válto
zás, a Magyar Szállításvezető
ség megszervezése a Monarchia 
széthullásának következménye 
volt, és nem a demokratikus 

forradalom vívmánya. A Ma
gyar Szállftásvezetóség a reak
ciót erősítette a vasút veze
tőségében és a titkárság mel
lett hamarosan a MA V-lgaz
gatóságban aktivizálódó el
lenforradalmi erők egyik fel
legvára lett. 

Aktivizálódnak az ellenforradalmi erők 

A kereskedelmi miniszter és 
a MA V-elnök személyének 
megváltozása nem vont maga 
után további személycseréket 
a vasút vezetésében. A Tolnay 
Kornél helyébe, november 
6-án kii:.ievezett új MA V-elnök, 
Vázsonyi Jenő udvari taná
csos, MA V-igazgató, a G-fő
osztály volt vezetője - bár 
politikai felfogását illetően ko
rábban egy árnyalattal külön
bözött elődjétől -, nem tarto
zott a demokratikus forrada
lom hívei közé. A kinevezését 
követő bemutatkozó beszédé
ben már nyomatékosan hang
súlyozta, hogy a forradalom 
nem hatolhat be a hivatali 
szobákba. 

Az elnök beszéde, amely no
vember közepén megjelent a 
MAV Hivatalos Lapban, báto
rította és aktivizálta a vasút 
vezetésében levő ellenfo1Tadal
már elemeket. A MAV-igaz
gatóság titkárságának tagjai 

vállalták magukra tömöríté
süket. ők készítették elő azt a 
december 8-i - a Vasúti és 
Hajózási Klub dísztermében 
megtartott - gyűlést, ame
lyen zászlót bontottak :  meg
alal;ították a Magyar Vasúti 
Jogászok Egyesületét. A gyűlés 
szónoka nem titkolta : reméli, 
hogy „a mai kormányzat, 
melynek törvénytelensége két
ségtelen, mihamarabb el fog 
tűnni az ország éléről és visz
szat.ér az az idő, amikor is
mét tilos lesz a politizálás a 
vasutasok részéról". Az egye
sület tiszteletbeli elnökévé 
Hegyesha.lmy Lajos nyugalma
zott MA V-elnökhelyettest, Ti• 
sza István rendszerének jól ts
mert kreatúráját választották. 

Az ellenforradalmi erők fel
lépése az osztályharc kiélező
déséhez vezetett a vasúton is. 
De a vasutasok felléptek a 
polgári demokratikus forrada
lom vívmányainak védelmé
ben. 

A debreceni munkástanács határozata 

A debreceni vasutasok ha
ladtak e küzdelem élén. A 
debreceni munkástanács ja
nuár 10-i ülésén Nagy Lajos 
MAV-műhelyi asztalos javas
latára határozatban mondta 
ki: .,Megbotránkozással látja, 
hogy a debreceni üzletvezető
ség élén jelenleg Garda Dezső 
személyében olyan ember áll, 
akinek gondolkodásmódja és 
egész világfelfogása a legsöté
tebb reakció szolgálatában áll. 
A debreceni munkástanács hi
vatásának teljes tudatában 
nem tűrheti egy percig sem, 
hogy ilyen fontos pozícióban, 
amely az elvtársak ezreinek 
legéletbevágóbb érdekeit érin
ti, eUenséges érzelmű ember 
üljön és ezért leghatározottab
ban követeli jelenlegi á!lásá
ból való azonnali eltávolítá
sát • • .  " A munkásság fellépé-
�e olyan fenyegető volt, hogy 
az igazgatóság kénytelen volt 
Gardát és néhány társát fel
menteni. 

Az Arany Bika Szállóban 
iooo vasutas részvételével tar
tott március 10-i nagygyűlés 
újra felemelte szavát a reak-

ció ellen. A gyűlés határozat
ba foglalta: 

1 .  Megdöbbenti a MA V üz
letvezetőségben uralkodó reak
ciós szellem; 

2. megállapítja, hogy ez a 
szellem a régi rendszerhez 
görcsösen ragaszkodó és azt 
visszaváró felsőbb vezetőségtől 
és az elnökigazga tótól ered ; 

3. veszélyeztetettnek látja 
ezért a forradalom vívmá
nyait és a köztársaság létét; 

4. követeli az elnökigazgató
nak és a régi rend többi em
bérei nek eltávolítását a MAV 
éléről ; 

5. felkéri a szakszervezet 
központi vezetőségét, hogy sze
rezzen érvényt ezen határoza
tának. 

A szaksrervezet központi ve
zetősége nem tudott érvényt 
szerezni a határozatnak, sót 
annak a szerényebb követelés
nek sem, amit a Vasútas Szö• 
vetség igazgatósági helyi cso• 
portja terjesztett elő: a bizal
miférfi-rendszer rendeleti úton 
történő elismerését és a régi 

A TÁPPlNZFS SZAZAÚK 
,-endszer legexponáltabb kép- csökkentésére vonatkozó ja
vi.3előinek eltávolítását. vaslatokat és feladatokat ki-

A reakciós vezetők elleni dolgoztuk, azt a központi ve
harc közvetlen sikertelensége zetóség elé terjesztettük 1968. 
a német polgárháborúról, a június 28-án. A központi ve
német proletariátus vezérei- zetőség a tervezett intézkedé
nek legyilkolásáról érkező hí- seket elfogadta. A feladatok 
rek elgondolkodtatták azokat végrehajtására határozattal 
a szociáldemokrata munkáso- egyenra,l{tÚ feladattervet ké
kat is, akik még nem értették szítettünk, mely visszatükrözi 
meg a proletárdiktatúra meg- a szakmai középszervek, az 
teremtésének szükségességét, igazgatóságok, egészségügyi 
nem kívántak szakítani azzal szakkáderek és a területi bi
a szociáldemokrata párttal, zottságok felelősségének meg
amelyhez hosszú évek harcai- növekedését. 
nak ezernyi emléke fűzte őket, Az intézkedési terv megha
de szocialista meggyőződésük- tározza a megelőző gondozó 
ről sem akartak lemondani. A munkával kapcsolatban előt
demokratiku.s forradalom vív- tfüik álló feladatokat is. A 
mányainak védelmében, az el- vasútegészségügyi szolgálat és 
lenforradalom elleni közös a területi társadalombiztosítá
harcban kerültek közelebb si bizottságok vezetőivel rész
egymáshoz a szocialista és a leteiben beszéltük meg a ten
kommunista munkások. Ez nivalókat és az eddig végzett 
megkönnyítette a kommunista munkát. 
program helyes.ségének felis- A megelőzó- gon<lozómunka 
merését. hatékonyabbá tétele érdekében 

Harcos elszántság 

Az ellenforradalmi erők 
1919. februári provokációja a 
Kommurústák Magyarországi 
Pártja ellen, a párt vezetőinek 
letartóztatása és üldözése nem 
hamvasztotta el, hanem felszí
totta a szocialista forradalom 
lángját. 

A MAV 1!:szaki Főműhely 
munkáskollektívájának 1919. 
március 6-i gyűlése lellkes tün
tetéssel tette magáévá a bizal
mi t.estület határozati javas
latát, amely kimondotta, hogy 
,,nem azonosítja magát a szo· 
ciá!demokrata párt 21-i, kom
munisták elleni tüntetésével... 
követeli a kommunista elv
társak szabadon bocsátását . . •  
a csendőrség, rendőrség le
fegyverzését és a munkásság 
felfegyverzését. Követeli a 
gyűlés, hogy minden liatalmat 
a munkások és falusi szegé
nyek tanácsai vegyenek át . • .  " 

A vasutas dolgozók harcos 
elszántsága nagy hatással volt 
azokra a baloldali szociálde
mokrata vezetőkre, akik őszin
tén törekedtek a munkáshata
Lom megteremtésére. 1919. 
március elején, egyre többen 
felismerték, hogy a szocialis
ta rendszer létrehozása érde
kében elő kell segíteni a 
kommunista párttal való 
megegyezést, egyesíteni kell a 
két munkáspárt erőit. 

A Vasutas Szövetség Köz
ponti Vezetősége Landler Jenő 
javaslatára március elején el
határozta, hogy hivatalos tár
gyalásokat kezd Kun Bélával, 
KMP letartóztatott vezetőjé
vel. 

Gadanecz Béla 

a pécsi MAV rendelőintézet 
vezetője bemutatót és előadást 
tartott a többi igazgatóság 
egészségügyi főcsoport ,vezetői 
és a MA V rendelőintézetek ve
zetői részére, mely megbeszé
lésen részt vette!� a területi 
társadalom.biztosítási bizott
ság vezetői is. 

Az egészségügyi albizottsá
gok vezetői részére kéthetes 
bentlakásos tanfolyamot szer
veztünk Balatonkenesén, s 
ugyanott kéthetes tanfolya
mot a szakszervezeti bizottsá
gok társadalombiztosítási ta
nácsainak elnökei részére. E 
tanfolyamokon tárgyaltuk meg 
a munka hatékonyabbá téte
lének módszereit. A balaton
kenesei tanfolyamon történt 
oktatás eredményeként re
mélhetőleg jelentkezni fog az 
egészségügy:! al bizottságo."' he
lyes mun-k-arnódszereinek ki
alakítása és a munka hátéko
nyabbá válása, amine,k megva
lósulását a társadalombiztosí
tási osztály menet közben is 
segíti. 

A vasútegészségügyi szol
gálat vezetői ugyanakkor 
rendszeresen értekezletet tar
tanak az üzemi orvosok részé
re a megelőző mtmkával kap
csolatban. A megbeszéléseken 
súlyt kap a szakszervezeti 
szervek és az üzemi orvosok 
együttműködésének fontossá
ga. 

Az egészségre ártalmas 
mun,k:.tkörök jegyzékét felül• 
vizsgáltuk, a tervezetet elké
szítettük és azt a SZOT-hoz 
továbbítottuk. 

A 12-es páncélvonat ismét elindul 
kis teljesítmény - elkészítik 
a szerel vényt. 

A vonat, amely egy úgyne
vezett ágyús kocsiból - ez a 
mozdony előtt mozog - egy 
376-os mozdonyból, 2 páncé
lozott kiállítási kocsiból, két 
fedett páncélkocsiból és a lég
védelmi géppuska számára egy 
nyitott kocsiból áll már el
készült. Amikor o'tt jártunk 
az utolsó munkálatok foly� 
tak. A belső lakkozásán Pász
tor Zoltán mázoló szocialista 
brigádja dolgozott. A kocsik 
belső színe csontszínű a kül
ső pedig az eredeti ' színnel 
megegyezően piros lesz. 

A Borsod megyei üzemek összefogásával a miskolci járműjavító Siocialista 

brigádjai elkészítették a legendás hírű páncélvonat korhű mását 

„A Miskolc visszafoglalását 
hírül adó hivatalos Jelentés a 
legnagyobb dicséret hangján 
emlékezett meg a 12-es páncél
vonai nagyszcrfi teljesitményé ... 
rőt. Túzérségilnknek1 s előnyo
muló gya.logságunknak a leg
hasznosabb szolgálatokat tette, 
s ezzel nem kis részt biztosí
tott magának a város vissza
foglalásában. A 12-es páncél
vonat hósel minden idökre 
megszerezték Miskolc emlékező 
ltáláJU.'' 
(Mlskolet Napló 191!1. VI. 5, 
számai 

Páncélvonat! Csak ken·esek 
emlékezetében él az, amit e 
szó takar. Csak felületesen 
tudjuk elképzelni, milyen le
hetett az a szerelvény, amely 
Borsod és Nógrád vidékét jár
va 1919-ben harcot vívott a 
Tanácsköztársaságot fenyege
tő intervenciós csapatokkal. 
:\-fost mellette állunk, s tekin
tetünk símogatja, vörös pán
célzatát, a lőrésen kibukkanó 
ágyúcsövét, géppuskáját. 

A KISZ-fiatalok 
kezdeményezésére 

A legendáshírú 12-es páncél
vonat hú mását - amelyet 
egyébként 1919-ben a miskolci 
járműjavltóban készítettek el 
- a Borsod megyei KISZ-

fiatalok kezdeményezésére 
eredeti fényképek alapján a 
járműjavító szocialista bri
gádjai társadalmi munkában 
megépítették. 

- Még az elmúlt éV végén 
történt - kezdi a beszélge
tést Tóth József, a mis.kolci 
járműja<Vító igazgatója , 
hogy egy KISZ-kü!döttség ke
resett fel bennünket azzal a 

gondolattal: jó lenne meg
építeni a miskolci harcokban 
kitünt 12-es páncélvonat má
sát. Az ötlet mindannyiunk
nak tetszett, csak pénzünk 
nem volt rá. Ekkor sietett 
segítségünkre a Közlekedés-
és Postaügyi Minisztérium, 
pontosabban dr. Csanádi 
György miniszter, aki enge
délyezte, hogy egy 376-os so
rozatú mozdonyt és a pán
célvonathoz szükséges kocsi
kat a jelenleg is folyó selejte
zé·ek után ne bontsanak 
szét, hanem azt társadalmi 
munkában brigádjaink fó
javíthassák. Az induló alap 
tehát megvolt. 

Társadalmi munkában 

Ami ezután következett, az 
nagyon szép példája az ö.ssze-

fogásnak, a társadalmi segít
ségnek. Az ózdi Kohászati 
üzemek dolgozói elkészítették 
a kiállftási kocsik páncélzatát 
- mert a Hadtörténeti Mú
zeum javaslatára az eredeti 
páncélvonat mása két páncé
lozott kiállítási kocsival bű
vül, ahol korhű dokumentu
mokat mutatnak be. A Diós
győri Géf!gyár lemezeket, vas
szerkezeti anyagokat adott a 
Lenin Kohászati üzemek s;in
tén lemezzel segítette e nemes 
vállalkozást, a Tiszavidéki Ve
gyikombinát pedig a szüksé
ges festéket szállította le díj
mentesen, társadalmi adako
zásként. 

- Szinte valamennyi kis- és 
nagyüzem megmozdult Bor
sodban - ,veszi át a szót 
Pilcz Olivér, a járműjavító ko
csiosztályának helyettes veze
tője, a páncélvonat munkála
tainak egyik irányítója. -
Nagy segítséget kllptunk azon
kívül a miskolci fűtőház dol
gozóitól is, akik a 376-os moz
donyt javltották meg, majd 
elkészítették a teljes páncélza
tát. Szocialista brigádjain k 
szinte egy emberként vállal
ták, hogy társadalmi munká
ban ::: ami egyébként nem 

50 év után ... 

A páncélvonat március 
10-én indul próbaútjára majd 
az ünnepélyes átadás i:tán -
a171;el1!re minden bizonnyal 
marcms 20 és 22-e között ke
rül sor - első útjaként Aga
telekre megy, Az eredeti 
12-es vonat is az első aggtele
ki útja során ütközött meg a 
cseh intervenciós csapatokkal. 

A 12-es páncélvonat 50 
év után ismét elindul. Ez 
az indulás sem lesz kisebb 
jelentőségű, mint az 50 év 
előtti. Akkor harcba szólítot
ta a magyar népet, ma pedig 
méltán hirdeti egy mezye 
dolgozóinak, üzemeinek, fia
tal és idős munkásltinak, va
sutasaínak történelmi emléket 
tisztelő rn11nkáját, hagyomány
szeretetét. 

Szerényi Jó7Mif 

IV. 

AZ ELNÖKS2G KÉT tz
BEN tárgyalta a korkedvez
ményre jogosító munkakör el
látására egészségügyi okokból 
véglegesen alkalmatlanná vált 
dolgozók problémáját. Az el
nfüség határozatának megfe
lelően elkészült javaslatot a 
SZOT-hoz terjesztettük. A 
technikai változások hatását 
a dolgozók egészségügyi álla
potára vizsgáljuk, de ez huza
mosabb időt vesz igénybe. A 
teljes felmérés 1969. végére 
várható. 

A vasútegészségügyi szol
gálattal együttműködlve ki
dolgoztuk az üzemegészség
ügyi létesítmények négyéves 
fejlesztési tervét. Azt a köz
ponti vezetőség jóváha,.ayta. 
Az 1968. június 28-i központi 
vezetőségi ülés határozata 
emellett feladatként szabta 
meg 10 ,éves fejlesztési terv 
kidolgozását, A terv 1968. no
vember 15-re elkészült. 

Folyamatosan történik a 
határozat szellemében javaslat 
készítése a SZOT Társada
lombiztosítási Főigazgatósága 
részére, a tbc-sek rendkívüli 
anyagi támogatásának odaíté
lésére és kiadására vonatko
::óan, valamint a besorolás 
szerinti táppénzössze17ek meg
állapítására. Megvalósult a 
nyu�díi korhatárt elértek 
nvu((díjazásának lehetősé�e 
akkor is, ha tánpén.zes állo
mányban ,vannak. 

A társadalombiztosítási ta
nácsok tagjainak és aktiválnak 
bentlakásos kéthetes tanfolya
mot szerveztünk 1968. szeo
tember 16-28. között, 225 fő
vel. 

Az ellenőrzési albizottsá
gok munkamódszer.ére vo
natkozó határozatot eddig nem 
tudtuk vée:rehaitani. mert a 
SZOT Elnöksél!éne'k vonatkozó 
irányelvei mindeddig nem je
lentelc meg. 

A NYUGD1JEL0KÉSZIT0 
albizottságok tevékenységi 
körét kiterjesztettük a rok
kantsági és szánmazékos nyug
díjakra is. Munkájuk meg
könnyítéséher. útmutatót ad
tunk ki, s területi bizottsá
gonként egynapos tanfolya
mot szervezünk a feladatok 
ismertetésére. 

A határozatnak megfelelően 
kiadtuk az új Ügyviteli Utasí· 
tás-t, valamint a ½%-os ön
kéntes Támogatási Alap szol
gáltatásait ismertető brosurát. 

A gazdaságirányítás új 
rendszerében nagyobb lett 
szervezeteinek önállósága, 
jogköre és felelőssége, több 
lett az aktívák munkája. Ez 
megkövetelte a sze1wezetek 
feladat és jogkörének újbóli 
meghatározását társadalom
biztosítási vonalon is. A 
SZOT Elnökségének határo
zata alapján kidolgoztuk a 
határozattervezetet. amit az 
elnökség 1968. augusztus 2-i 
ülésén elfogadott, a közpcmti 

t:ezetóség azt a,z 1968. szeptem
ber 27-i ülésén jóváhagyta. 
A határozat részletes ismerte
tésével a szeptember 16-28-a 
között folyó tanfolyamon és 
területi bizottságonként f<>ll• 
lalkoztunlk. 

A SZOT Elnöksége határo-: 
zatának megfelelően és a 
SZOT Társadalombiztosítási 
Főigazgatóság rendelkezése 
alapján elkészítettük a szak
szervezeti társadalombiztosítá
si szerveknél foglalkoztatott 
dolgozókra vonatkozóan a 
Munká Törvénykönyve kiegé
szítését. 

A l\IAV-HAZAK tanácsi 
kezelésbe adása - a zárt la
kótelepek kivételével - fo
lyamatosan történik. Nehe
zíti a tanácsi átadást egyrészt 
a telek, illetve a ház tulaj
donjogának a kérdése, más
részt az, hogy a tanács csak 
minden szempontból jó álla
potban levő házakat hajlandó 
átvenni. 

A MAV 1968. évi lakásépf• 
tési hitelkeret fuszege a válla
lat fejlesztés'i alap terhére 
46 045 eFt. 

A fenti hiteleken felül a ·u. 
féloévben keretátadással 79 la
kás került megvásárlásra 
16 390 eFt értékben. 

A fentieken kívül elkészült 
a kollektív szerződés mellék
leteként a lakásépítés válla
lati támogatásáról szóló sza
bályzat. A MAV szolgálati la
kások egy részének kiürítését 
szolgáló lakáskártalanítás fo
lyik. 

A vasutas dolgozók családi 
és társasházépítésének előse
gítésére kértük az építőipari 
gépek és munkaeszközök bér
leti díjának mérséklését, to
vábbá az építőipari gépek l-s 
szállítóeszközök igén,-bevétell 
jo"{ának engedélyezését igaz
gatósági h-atáskÖl'oo ·utalni.:; 

Javaslatunkra 1868. július 
hó 1-től módosították a kül• 
szolgálati élelmezési költség
térítésben vagy átalányban ré
szesülő, továbbá a MÁV-szer
vekhez kiküldött dolgozók 
üzemi étkeztetésénél a térítés 
mértékét. Ezek a dolgozók az 
üzemi étkezést eddig csak tel
jPs nyersanyag és rezsikölt
ség térítése mellett vehették 
igénybe. Fenti időponttól a 
MÁV által fenntartott üzemi 
konyhákon és étkezdékben ez 
üzemi konyhát üzemeltető 
szolgálati hely dolgozóival 
azonos térítés mellett része
sülnek üzemi étkeztetésben. 

A VASUTAS DOLGOZÓK 
üzemi étkeztetését a 3. szak
osztállyal közösen megvizs
gáltuk és a tapasztalatokról 
az elnöksé� részére ielentést 
készítettünk. Az elnökség az 
üzemi étkeztetés széle<eítésót 
és a :rnin&sé� javítását szüksé
gesnek tartja. 

(Folytatjuk.) 

A Vöröskereszt 

Ill. Kongresszusára készülnek 

A debreceni járműjavító
üzemben a Magyar Vöröske
reszt III. Kongresszusára tör
ténő készülődés jegyében tar
tották meg az elmúlt napok
ban az alapszervezeti válasz
tást. Az elmúlt időszak mun
kájáról dr. Gyöngyösi Róbert
né az alapszervezet titkára 
számolt be. Többek között el
mondta, hogy a III. Kongresz
szus tiszteletére Indított ver
senyben az üzem alapszerve
zete is benevezett. a feltételek
nek megfelelt és jogot nyert 
az üzemi vöröskeresztes min
taszervezet cím viselésére. 

A beszámolóból kitünt az is, 
hogy az alapszervezet aktivis
tái sokat tettek az Uzemi 
egészségügy fejlesztése, a kul
turált munkakörülmény meg
teremtése és a dolgozók neve
lése érdekében. Kimagasló 
eredml>nyt értek el többek 
között a véradó napok szerve
zésében. 1967-ben 304-en 
1968-ban pedig 314-en adtak 

díjtalanul vért az üzemi vér
adó napon. Jelenleg az üzem
ben 70 olyan dolgozó van, aki 
10 esetnél és több mint 20 
olyan dolgozó van, aki 30, il
letve 40 esetnél többször adott 
vért. 

Az üzemi vöröskereszt alap
szervezetnek jelenleg 550 tag
ja van. Különösen a kocsija
vító osztály teherkocsi futó 
javító részlegében értek el 
szép eredményt, ahol a rész
leg 160 dolgozójából 110-en 
vöröskeresztes tagok. 

A beszámolást követő vitá
ban hatan szólaltak fel, és 
mondták el véleményüket. ja
vaslatukat az alapszervezet 
munkájáról, Sor került az új 
vezetőség megválasztására ts. 
Az elkövetkezendő időszakra 
az üzemi vöröskereszt elnöke, 
dr. Osgyáni Zoltán'lé üzemor
vos. titkára pedig Simon Gyu
láné lett. 

:Volosinovszki János 



1969. MARCIUS J. .IIAGYAR VASUTAS 

A vasút 1 969. évi terve Vasutas portré 

és szakszervezetünk feladata a terv végrehajtásában A vonatvezető 
Ülést tartott a központi vezetőség 

(fol·ytatás az 1. oldalról) 
tzik, ami egyben a bérfejlesz
tést illetően is kedvező hatá
sú. Ha a szállítási tervben 
foglalt feladatokat nem tc?lje-
sítjiLl{, akkor ezek az előnyök 
negatív előjelűek>ké válnak. 

Az áruszálUtással kapcsola
t.as üzemi teljesítményekről és 
műszaki, guzdasági mutatók
ról szólva rámutatott, hogy 
azokat a műszaki fejlesztés fi
gyelembevételével alakították 
ki. A mutatók általában az 
1 968. évinél kedvezőbbek. A 
tehervonat-Olt átlagos terhelé
se 1030 tonnára, a teherkocsik 
átlagos statilms kihasználása 
19,7 tonnára emelkedik. A 
vasút üzemvitelének egyik 
legfontosabb és a gazdaságos 
teherkO"...si gazdálkodás szín
vonalát tükröző mutatóját a 
tehervonati árutonnakilomé
ter és a tehervonati elegyton
nakilométer viszonyszámát az 
1963. évi 51,8 s.zázalékk-al 

szemben 51,9 százalékban ha
tározták meg. A 1wrszerlJ. mmtatás ará11ya 1969-ben eléri a 65,5 százalékot, ami azt jelen
ti, hogy a góztxnitatás részaránya mintegy 4 száza.lékkal csökken. A korszerűsítés 
nagyobb arányú hatásáról ez 
évben nem lehet számolni, 
mert a nagy teljesítményű 
Diesel-vontatójárművek ba
szerzésének száma csökkent. 

Személyszállításban a terv 
414,5 mi!Zíó utas elszáUítósát 
irányozza elő. Ezzel kapcso
latban a beszámoló hangsú
lyozta :  arra kell törekedni, 
hogy a nemzetközi és a belföl
di gyors- és távolsági személy
vonatok közle.'<edtetésénél job
ban érvényesüljenek a diese
lesítés elónyei. Az eddigieknél 
nagyobb mértékben kell elő
mozdítani a kényelmes, a lml
turáLt, s a menetrendszerű 
!koolekedést. 

Több mint S milliárd forint korszerűsítésre 

mertek. A vasút terve az új 
gazdaságirányítási rendszer to
vábbi lcíbontaJroztatását, a 
gazdálkodás ha.t,ék,onyscigát ál
lít;,, előtérbe - hangsúlyozta 
a főtitkár. - A terv reális, s 
ennek megfelelően elnöksé
günk, a MAV Vezérigazgató
scigával kö<Zös-em, helyesen 
szabta meg a munikaverseny 
szervezésének s irányítá3ánaJ, 
1969-70-re - kétéves idő
szakra - vmzatlwzó irányel
veit, célkitűzéseit. A tervek 
teljesítését segítő munkaver
seny irányelveinek kialakítása, 
a demokratizmus biztosításá
val történt. Soha ilyen előké
szítő munka, széles körű vita 
még nem előzte meg az irány
elvek, célkitűzések kialakítá
sát. 

- A vasutas dolgozók is 
kezdeményezték, hogy a Ma
gyar Tanácsköztórsascig meg
alakulásának 50. évfordulója 
tiszteletére folytassuk a jubi
leumi munkaversenyt. Ezzel 
egyetértünk, s kérjük mind
azokat, akiknek valami közük 
van a m,\Plkaversenyhez, hogy 

A beszá."OOló ezután részle- tette a Vasutasok Szakszerve- azt ne hangzatos jelszóként 
tesen taglalta az 1969. évi ál- zete szervezeteinek feladatait használjálk. Tegyenek céltuda
lóeszközfejleszté5i tervet. Az a vasút 1969. évi tervének tos intézkedéseket az irányel-
előir-ányzat szerint 5 milliárd végrehajtásában. vekben foglaltaknak megfele-
189 míU!ó forint áU rendeUce- lően, a vasutasok felelősségé-z�-re a ?)a.Stít korszerűsítésére, Közösen nek, aktivitásának, kezdemé-

hiányában pénzügyi fedezetet 
igényel. Ilyen a munkaidő
csöktkentés is, amellyel jelen
tőségének megfelelően kell 
foglalkozni. A múlt évben az 
iparhoz hasonl.ó munkaterüle
teken 65 OOO dolgozót érintő 
heti 44 órás munkaidő beveze
tésére került sor. Ez önmagá
ban véve jeientös eredmény, 
cl.e még min.dig több ezer dol
gozó teljesít haví 210 óránál 
ma,gasabb szol-gá.lati időt, s 
ugyancsak magas az utazósze
mélyzet szoLgáJati óráinak 
száma is. 

- A vasút 1969. évt szállí
tási és nyereségtervét reális
nak tartjv.l(.. Ahhoz, hogy fel
adatainkat sikeresen megold
ju.1c, arrti van szü�g, hogy 
szakszervezeti szervei1>k m.in
den szinten megértsék, s ·a 
dolgozókkal 1negértessék, mit 
miért kell tenni. Sajátos kö
rülmé.nyeillmek, adottságaik
nak megfelelően, az eddiginél 
színvonalasabban, hatékonyab
ban segítsék elő a közvetlen 
feladat.ok megoldását, az aka
dályok elhárítását - fejezte 
be beszédét Szabó An,tal fő
titkár. 

A vasút 
átmeneti korszakát éli 

szociá!is és eiµszségii.(Jl.)i !éte- • • , • 1 nyezókészségének növelése és sítményelc épít§sére. Az utób- a vezengazgatosagga hasznosítása érdekében. 
A két beszámolót követő vi-

bi\•aJ kapcso:atban a minisz- A szakszervezet agitáció.s és tában felszólalt dr .. Csanádi 
terhelyettes a ikövet.kezóket A főtitkár bevezetőjében 

propagandamunkájáról szólva Györuv közlekedés- es posta-
emlékeztetett az egy évvel ez- ügyi miniszter 

m�d�a:Elnöki Tanács 1963. előtti központi vezetőségi ülés- a főtitkár felhívta a figyelmet Az elmúlt h;tek!ben a súlyos 
évi 34. sz. tvr., a 30/1003 (XII. re, amelyen az 1968. évi fel- �j��!s��_ct-5zeres, érdemi kimenetelű vasúti balesetek 
26.) Korm. sz. rendelet és a agyd
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2/1963 (XII. 26.) SZOT sz. Sza- "' ,-~·· tatásra van szükség, hanem 
bályzat többek között előírja, nek o,kk,or az volt az állásfog- azoknak az összefüggéseknek a a közvéle.'Tlény !körében -
hogy a dolgozók szociális es ��

e
=-:::::J;;;/ i:�u megértetésére, hogy az elért :s

n

t:�! 'ir;/é��°c;gykö� munkavédelmi ellátottsága te- a törekvéseket. Az ülést követő eredmények, hibák milyen =encsétlenségek ,,;yomán a rén a múltból örökölt hiányos- okiOkra vezethetők víssza és 
ságokat a harmadi,k ötéves időszakban az új követe1mé- azok közvetlenül vagy közvet- magyar társa� ,,1ei�t11

tt-

Szolgálati helyén, a Gyön
gyös-Vámosgyörk között 
közlekedő személyvonat ve
zérlőkocsijában találkoztunk 
indulás előtt Maticsek Ferenc 
vonatvezetővel. Negyvenhét 
éves, középmagas, örökké moz
gó - tevékenykedő egyéniség. 
Csillogó, bizalmat sugárzó te
kintete sok mindent elárul. 
Arcvonásaiban a gondterhelt, 
határozott jellem komolysága 
tükröződik. Egyéniségéből va
lami imponáló biztonság, meg
fontoltság és nyugalom árad. 
Munkatársai tisztelik, szeretik. 
Törődik, foglalkozik velük, ál
landóan keres és talál magá
nak elfoglaltságot. 1942-ben 
lépett a vasút kötelékébe. Fé
kező, jegyvizsgáló, majd vonat
vezető lett. Azóta szinte töret
len lendülettel és munkakedv
vel, fáradtságot nem ismen·e 
dolgozott a közösségért. 1945-
től szervező titkára a helyi 
pártszervezetnek, négvszeres 
kiváló dolgozó, J!J.rdemes vas
utas és aranyplakettes szocia
lista brigádvezető. 

Nem érdemekért 
terv végéig _ lehetőség sze- nyeknek megfelelően az illeté- ve ho!ll/°'n hatnak az adott jei". Egyes helye ·en vasute e
rint - fel kell számolni. Ren- kes gazdasági vezetéssel együt- szolgálati hely dólgozóira. Ak- nPs hangulat aJ.a;kult lci. Ezzel ll:letútja, magánélete látszó-
del'kezésre álló anyagi esz,kö- tesen kerülte'k kidolgozásra a kor u,sz jó 4 tájékoztatás, ha semmiképpen sem s:zia,bad lag olyan mint a legtöbb em-
zeinik. nem teszik lehetővé, munkaverseny szervez.ésére, az egyes dolgozó is meaérti, egyetérteni. beré. Ahogy ő mondta: 
hogy a harmadilt ötéves tei:v- irányítására, erkölcsi és anyagi hogy saját mu,llkájru;a.1. hogyan A vasút ezekben az �vekben . ,.Nincs ben'ne látványosság és 
ben· a még: fennálló régi hiá- elismerésére. az üzemi demok- válhat részesévé az egész vas- átmeneti á,llapotban él. Még különös izgalom." Nem érde
nyosságokat mind megszün- rácia, az újítómozgalom fej- út tevékimységének. A tájé- nagyon SOl� helyen megvan a mekért, hanem az eredménye
tessük, de a vasút, a Va.suta- lesztésére, a vasutasolt élet- ko.z:tatás lehetőségeit az tizemi régi, a száz évvel ezelőtt is kért dolgozik. Szerény, ember
sok S::a:k.szerve=etével egyetér- és munkakörülményeinek to- demokrácia legkülönbözőbb használt munkaeszköz, de séges magatartása és kiváló 
tésben kötele:::ettséget váUalt vábbi javítására vonatlko.zó formái biztosítják, de azt min- ugyanaklkor rohamos léptek- képességei révén nyerte meg 
arra., hogy a szóban forgó terv- tennivalók és szabályok. Az dig megi'elelő tartalommal, a ben épül a korszerű vasút. A az emberek bizalmát, szereteicwsza.kba,n erre a célra leg- elmú.U év eredményei azt iga- célnak legjobban megi'eleló legutóbb-! baJesetek arra fi- tét. 
aláhb 200 mmió forintot tor- zolják, hogy a hozott hatóro- formában és időben kell alk.al- gyelmeztetnek, hog,J a vasút - Kezdettől fogva vasutas 
öít. Ennek a kötelezettségnek zatok és jogsza.bályol, heiyesek mazni. átmeneti jellegét minél ewbb akartam lenni. Vonzott ez a 
része az 1969, évre tervezett 1;olta,lc. felszámoljuk. Ezért mindent pálya. Különösen a forgalom-
64,3 millió forint, amiből az öl- A továhbiak!ban arról be- el kell követni annak érdeké- nál dolgozók munkája tetszett. 
tözó.'i:, mosdók és üzemi étke- szélt, hogy a szalkszervezeti A munkaidő- ben, hogy a bizton&ági beren- Talán azért, mert amit csinál-
zók terén fennálló legkirívóbb szervek hogyan segítették a csökkentés dezések korszerűsítése gyor- nak, sohasem egyhangú. Vál-
hiányosságclkat, a jelentősebb vasút munkáját, miként mun-

f 
sa,bb ütemben történjen. tozatosság, izgalom, romantika 

szolgálati helyeknél és na- kál-kodtak azon, hogy tovább ontos feladat A vitában a központi vezető- van benne. Persze, ha az em-
gyobb üzeme1mél fokozatosan javuljon a dolgozók élet- és ség mellett múködó munkabi- ber hisz abban amit csinál és 
orvosolni tudju.� mUillkakörülrnénye, szociális Több olyan kérdés is sze.re- zottságolt vezetői is szót kér- szívesen végzi, minden munka 

_ Az egyéb állami beruhá- helyzete, majd rátért az 1969. pel a tervezetben, melyek vég- tek, s részletesen elemezték az örömet jelent. Az én vágyam 

hagyományt őrizve öltöttem 
magamra az egyenruhát, de, 
sajnos, családunkban én vol
tam az egyetlen, aki ezt a pá
lyát választotta. Van egy húsz
éves lányom, akit inkább a 
műszerek és az optikai dolgok 
érdekelnek - az Ofotértban 
dolgozik. A fiam els6 gimna
zista, talán majd ő követni 
fog. 

Al:araton mt1Hk 

- úgy tudom, hosszú ideig 
munkásórként is tevékenyke
dett, mint századparancsnok
helyettes. A kiképzésben elért 
eredményeiért kapta a Szolgá
lati Erdemérmet. Hogyan tud 
ilyen sikeresen megbirkózni a 
feladatokkal? 

- Nehéz kérdés. Talán csak 
11,z akaraton múlik az egész. 
Különben a közösségért dol
gozni nekem nem fáradtság, 
inkább öröm, éltető erő, ami
ből mindig meríteni lehet. 

Beszélgetésünk közben eló
került egy pirosfedeles füze
tecske is. Az aranyplakettes 
szocialista brigádvezető szeré
nyen, szinte félénken nyújtja 
át, pedig lapjai „Béke"•brigád
jának jó munkáját és megér
demelt dicsőségét őrzik. Alapí
tó tagok voltak: Gyöngyös ál
lomás 1960-ban alaku.lt négy 
szocialista brigádja közil! az 
elsők. Nehezen ment akkor, 
de mégis ők tették meg az el
ső lépéseket az úton, kilmek 
példáját később tíz brigád kö
vette. 

Nagyobbak 
a követelmények 

Most már nagyobb tapaszta
lattal rendelkeznek, összeötvö
ződött, megszilárdult az egysé
gük, de a követelmények is 
nagyobbak, szigorúbbak lettek. 
Mások a módszerek és a fel
adatok. 

- A brígádoknál most má., 
arra kell legjobban ügyelni, 
hogy vállc.lásaikban kevesebb 
legyen a formalítás és több le
gyen a tervszerűség, az igé
nyesség és a tagokat foglalkoz
tató feladatok meghatározása. 
Erősödjön a közösségi, a poli
tikai és az egészséges kritika! 
szellem - vallja. 

- Befejezésül - mit szeret
ne a legjobban ha a jövőben 
megvalósulna? 

- Mosolyogni fog, de ne ért• 
sen félre. 1967-ben jutalom
üdülésen voltam a Szovjet
unióban, Oda szeretnék még
egyszer el;utni, de most már az 
egész brigáddal. 

zások kate8óriájában egés;;;;skg- évi tennivalók il'lmertetésére. rehajtása átgondolt szervezési egyes szolgálati ágaknál szer- beteljesült és nem bántam 
ü,1yi beruhá;;á.so,;..ra és az ok- � Az 1969. évi feuulatok is- inté22kc'Cléseket, vagy annak zett tapasztaiataikat. meg választásomat. Családi Kas2:ala Sándor 
ú:t4si létesf-t'!iénye� fejlesz:t�- ,.,,....,.,,✓,,.,.,.,.,.,..,.,.,.,.,..,..,...,J✓,..,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,..,,,,.u.,,,.,.,..,,,.,.,.,.,,,.,,.,.,.,.,,.,..,.,✓.,,,..,.,H".,.,0.,.,h'Y.,.,.,.,.,.,..,,....,,.,..,.,..,..,,,.,..,,...,,,,.,,,,,,.,,,....,.,.,.,.,.,.,.,,...,.,,,..,.,,...,,,..,,.,,.,,,,,..,,.,,,..,,..,..,,..,,,..,,,,.,,..,,,.,,,.,,...,,.,.,.,,,.,,..,.,,.,,.,,,.,,.,.,.,.,,.,.,.,,,.,.,,,..,.,..,.,.,.,.,.,..,..,.,,..,,.,.,,,.,,.,,.,,...,.,,,,,.,,,.,..,,.,,.,,.,.,,. sere 80 m-ill4ó forintot ,ra- l:! · 
nl}(lZtuitl: elő. A la,kásépités � , • _ . 
vállalati támogatásáról az el- � Im_m_af' .:1-1f.Olc év_t. , muk<;>dtk 
múlt évben jelent meg a Gaz- § Curtici kozos hataral!omason 
dasági Bizottság 6/1968. (X. 15.) � a 111:i _ezüstk�sz_orú.s Kossuth 
sz. határozata amelynek vég- § szocialista bngá.du.nk. Az el
rehajtását a 3/1969 (I 24.) PM § ért eredmények tudatában jó 
-EVM-MüM sz · rendelet � érzés visszapillantani a nem 
szabályozza. Eszeri�t a része- � i;nindig sima, de eredmfnyes 
sw.ési alapnak _ a pénzbeli � u�a. Ha nei:i magam ve�e�
részesedésre elkülönített része � nem nyo!c eve ezt a bn?a'

- és a nyereségből képzett § dot, �lán . el se h_!nnern. 
fejleszwsi alap 10 százaléka �  me;1nyi ."

mmdent tettür;k a 
1urszná.lható fel erre a célra. § 1:llai napi,,, !1o�an le_tt _nálunk 
Bá.r a miniszter elvtárs köz- � IS a szocml�istabr!gad-moz� 
benjárá&íra a 10 százalékos � galom a legnepszerubb ver-
keretet a Gazdasági Bizottság � senyfo:·w.a. . 
- méltányolva a vasutas do!- � • Emlekszem!. 111:lyen felen_ielő 
gczók jelenlegi helyzetét - § erzéssel vettuk at - soramk-
40 százalékra e1nelte fel. Elő- � ban három CFR dolgozóval -
zetes számítások szerint ez �  ai: el_ső �klevelet � zöl�k�_szo
évben 28 millió forintnál több § rus 3el'!'en11t. Ma 1s őnzzuk a 
így sem fog rendel•kezésre áll- � n�g�•m�retu tablót, amelynek 
ni. E7. az összeg pedig a már � k1cs1;1J:itett mását __ megl�pta 
folyamatban levő lakt.sépítke- § a bngad valamennyi tagJa. 
zések befejezésére sen1 elég. � 
A kérdést a Vasúti Főosztály § 
nem zárta le, s további kezde- � 
ményezéseket tett a lakásépí- � 

ÖTLETESEN, 

OJ M6DSZEBEKKEL 

tés lehetőségének fokozása ér- � Igye!:eztün'k ötletesen, új 
dek�ben._ . . . • . • � módszerekkel dolgozni. A szál-

�erpolitil;a; m-téz.ltedesekrol §. lítmányozási dolgozók a CFR szoh·a a mm1szterhelyettes el- �  helyisé"ében a román vasm5m<l?tta, , hogy ez_ év?E'n __ a �  utasokkal egyidőben vesznek berfe1lesztes_ 1,8 szu�e�t er � fel például az állítási jegye� ame}i,:bol , 0,8 szazll,l.�k . a � zékre számadásokat, és ezzel rer-:esedesi .. �po!, 1 százale� § sok időt megtakarítanak. A 
Pe,d!{I � onkoltsé{i2t terheli. � forgalmi irányító a román 
Vegezet�l vázlatos8;n felso- � vámnak diktálja a 'kocsiszárolta, m1� kell tenni a-; ere_d- � mokat, hogy a szemle gyor
mények Javítása, a vasut elott § sabban haladjon a nyilván
álló személy- és áruszállítási � tartó előre nyitja' az üres ko
feladatolt gazdaságos lebonyo- § esik ajtóit hogy a szemle rö
lítása érdekében. � videbb idő alatt befejeződjön. 

Rödöny! Károly miniszter- � A nyilvántartó felhívására a 
helyettes tájékoztatója ut.in § mozdonyvezető még a sz�mle 
Szabó Antal főtitkár ismer- � előre é_rkezése előtt adja ikét-

szer a „figyelj" jelzést, hogy 
a CFR hozzákezdjen a vonat 
kijáratának elkészítéséhez, 
mert így biztosítható, hogy az 
rendesen közlekedhessen. 

Mindig alapvető feladatnak 
tekintettük a termelési fel
adatok becsületes elvégzését. 
Nagy ünnepeink előtt rend
szeresen ünnepi műszakot 
szerveztünk. 

Az eredmények javítása cél
jából behatóan kezdtünk fog
lalkozni a határállomás mtu1-
káját gátló körülményekkel. 
Különös gondot jelentett a 
sok visszautasított és javítás
ra utalt kocsi. Főként a Stu
rovón belépett kocsikkal vol
tak problémák. Ezért, brigá
dunk határozata értelmében, 
kapcsolatot létes!tettünk stu
rovói barátainkkal. A talál
kozások nyomán sikerült ja
vítani a munkát. !gy a múlt 
évben az élüzem szinthez vi
szonyítva a belépő vonatok 
technológiai folyamatánál 2,1 
százalékos, a kilépőkénél 4,5 
szá7.alékos túlteljesítést ér
tünk el. A belépő vonatok he
lyes összeállítási tervét 102 

százalékra teljesítettük. Na(llJ 
gondot forditottunl, a gazda
ságosabb üzemre, a Diese!
mozdonyok jó kihasználására. 

LSHST TIRTINI 

1 KöVETELMtNYEKKEL 

Ezért vállaltuk, hogy a 
LIM vonatokat átlagosan 1260. 
tonnával indítjuk. összesen 
696 LIJ\1 vonatot képzetünk 
975 ezer toniuít.·az, ami 1400 
tanná.s átlagot jelentett. Fel
dolgoztunk 68 TEEM vonatot 
is, 38 610 tonnával, s így az 
egy vonatra jutó átlagterhe
lés 567 tonna volt. A vonat
közlekedési terv 87,6 százalé
kos teljesítése, amit a képvi
selet intézkedési terének meg
felelő végrehajtásával értünk 
el, ikomoly eredménynek szá
mít. Ne,.• rajtunk múlott, 
hogy a menetrendszerűségben 
csak 47,2 százalélws eredményt 
írhattunk a versenytáblára. A 
CFR-től késve kaptunk 510 
vonatot, a MA V géprevárások 
pedig 128 vonatunk késését 
okozták. 

�:•i----

Felismerve annak jelentő
ségét, hogy a vonatok éjfél 
előtti átadásához komoly gaz
dasági érdekünk fűződik, je
lentős kocsibér összeget taka
rítottunk meg a MAV-nalc. 
Elősegítette eredményeinket, 
hogy négy éve komplexbri
gád-szerződést kötöttünk · a 
velünk egy turban szolgáló 
Vörös Október műszaki szo
cialista brigáddal és tavaly 
május óta a lőkösházi József 
Attila forgalmi-kereskedelmi 
brigáddal is. 

Szakmai továbbképzésünk
ben, a tanulásban ugyancsak 
igyekeztünk lépést tartani a 
!követelmények!keL Tagjaink 
!közül Illés Sándor, Kotroczó 
Béla, Bánszki Lajos és Lu
kovszki István az összes szak
vizsgát letették. Kotroczó Bé
la az esti tagozaton fejezte 
be az általános iskolát. Két 
fiatal tagunl,, Va.rga Lá.szló 
és Lezsák Lajos hozzákez
dett a szakvizsgák megszerzé.. 
séhez. Utóbbi a román nyel'
vet Is tanulja. Brigádunk 
minden tagja részt vesz a po-

litlkai oktatásban. Curticin 
szép kis brigád-könyvtárat 
létesítettünk, ami román ba
rátaink körében is hamar 
népszerű let1:. Gyakran ren
deztünk üzemlátogatást és 
kirándulást is, amire csalá
dunkat is magunkkal vittük. 
Szép élményünk volt az oros
házl üveggyárban, majd a 
fővárosban tett látogatásunk, 
amikor hajókiránduláson is 
részt vettünk. 

1 MAGUK EMBEBStGtBOL 

Egy napi keresetünket aján
lottuk fel annak Idején az ár
vízkárosultak megsegítésére. 
Az utóbbi két évben a hős 
vietnami nép megsegítésére 
fogtunk össze. Tavaly pél
dául 1315 forintot fizettünl. 
be a vietnami segély-szám
lára, Nehéz helyzetbe került 
brigádtagjaink anyagi támo
gatásáról sem feledkeztünk 
meg. Negyedik éve segítjük a 
balesetet szenvedett TrájeT 
Béla, békéscsabai vasutastár
.sunk ikét árváját. 

Amit tettünk, nem az eliS'
merésért, a köszönetért, de a 
magunk emberségéből csele
kedtük, és köszönjük mind
azt a sok segítséget, melyet a 
párt- és a szak.szervezet ve
zetőségétől kaptunk mun
!kánkhoz. 

Parz József 
brigádvezető 
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Március 1-én hatályba lép A Vasutasok Szakszervezete, a Postások Szakszervezete, � Kfülekedési 

a MÁV 1969-70. évre szóló 
Kollektív ·Szerződése 

és Szállítási Dolgozók Szakszernzete, valamint az Épíhh Fa- és Építőanyagipari 
Dolgozók Szakszervezete elnökségei és a közlekedés- és postaügyi miniszter 

együttes megállapodása 
S:&akszervezelünk 

me�ötérenek alapos előkészí
tése lényeges előrelépést jelent 
az üzemi demokrácia tovább
fejlesztése terán is. Növeli a 
dolgozók bevonását a munka
viszonyukat érintő szabályok 
megalkotásába. Ugyanakkor -
mint a tapasztalatokból kide
rül - fokozza a dolgozók ér
deklődését a vállalati, munka
helyi ügyek Iránt. Ezt mutat
ja, hogy az elóter jesztett kol
le!ctíi;szerzódés-tervczet vitá
jában a vasutas dolgozóknak 
mintegy 80 százaléka vett részt 
és a részvevők mintegy 10 
százaléka javaslatával, kritikai 
megjegyzéseivel segítette a 
kollektív szerződés tartalmi 
kialakítását. 

A vitákra való fell<észülés 
azt igényelte, hogy mind a 
yezetők, mind a dolgozók a 
tervezettel egy időben alapo
san tanulmányozták a múlt 
evi kollektív szerződés s-.,,abó.
lyait is. Ezért feltételezz:.ik, 
hogy az új kollektív szerző
dés szabályainak alkalmazása 
során kevesebb lesz az isme
ret hiányából fakadó értelme
zési probléma és a szakszerve
zeti szerv�< kijvetkezeteseb
ben, határozottabban tudnak 
állástfog!alrú a dolgozók jo
gainak biztosításában. 

A kü!önbözö szintű vitákra 
jellemző légkör alapján 
egy-két kivételtől eltekintve 
-. az a tapasztalat, hogy a 
dolgozók nem ,-ingatják ma
gu.kat illúziókban, túlzott re
ményekben. Többségükben 
meaértik, hogy törekvéseinket 
aaJt körülményeink és pénz
ügyi lehetőségeink determi
nálják. Sajnos, azonban, több 
olyan jogos igény vár kielé· 
gítésre. a mi reális lehetőségek 
hiányában az új kollektív 
szerződésben sem kerül ren• 
dezésre. Ennek ellenére azt 
várják, hogy további előreha
ladás történik jogos igényeik 
ki<.!légítésé.re. 

Mégis az új kollektív szer
ződésből érdemes kiem:>lni né
hány olyan kérdést, ami a 

A vitúk során számos olyan 
kérés, javaslat hamgzott el; 
melyek megoldását indokolt
;nak tartjuk. Nem a megé·rtés 
hiánya, lianem az anyagi, 
pénzügyi lehetősége/e 7.:orláto
zottsága alcadályozott benniln
ket abban, hogy mind a vasút 
vezetői, mind a szakszervezet 
által jogosnak elismert igé
nyek most kielégítést nyerje
nek. 

A vasutas dolgozók életkö-
1'ülményeinek javítását, ;ogos 
igényeik lcielégítését továbbra 
is elsődleges feladatnak te
kintjük. Ennek feltételeit a 
gazdálkodás hatékonyságának, 
eredményességének javításá
val, elsősorban saját erőnkből 
Igyekszünk biztosítani. 

A megoldatlan jogos kérdé
seket napirende:1 kell tartani 
és sürgő:ien - akár a kollek
tív szerződés hatályba lépése 
után - nyomban - ho::zá kell 
látni a szükséges viz0zálatok
hoz és a megoldá,hoz vezető 
út kere.,éséhez. 

a, t azdasági vezetők szakszervezeti megítélésél'ől 
A SZOT 1968. április 29-1 

irányelvei (Köz.1. Ért. 1968. 
aug. 17. 24. sz..) alapján - a 
fenti szakszervezeti szervek
nek - az alábbi elveket kell 
figyelembe venniök a Közle• 
kedés- é& Postaügyi Miniszté
rium. felügyelete alá tartozó 
szervek gazdasági vezetőinek 
megí�lése során. 

Szóljon már a .forgalmlstának, olyan han!l'0San telefo
n:íl, hogy az ember a saját hangját sem érti . . .  

(Pnszt.ai Pál rajza) 

Köszönet a segítségért 

Február 14-én Miskolcról 
a 425-ös számú vonattal, mint 
kezelő utaztam. Budapest
Keleti pályaudvarra, már 63 
perc késéssel érkeztünk meg. 
Kirakás után azonnal az in
duló vonatunkhoz siettünk, 
de a különben is rövid, nyolc 
kocsiból álló szerelvény 
olyan zsúfolt volt, hogy már 
mi sem tudtunk a vonatra 
fellérni. 

E1mentem a belső térben 
levő, külsős forgalmi szolgá
lattevőhöz., és jelentettem : a 
vonattal postazái·latot kell 
továbbítani, és Hort-Csány 
állomástól pedio pénzbeszálli
tást kell végezni. Kértem, ha 
lehetséges adjanak a vonat
hoz még egy kocsit, vagy 
egy kalauzkocsit, de kérése
met kocsi hiányában nem 
tudták teljesíteni. 

Ezt a körülményt jelentet
tem a vonatvezetóne:t is, aki 
a gép vezetőállásán volt. A 
mozdonyvezető, Szathmári 
Ferenc hallotta panaszomat, 
és azt tanácsolta, foglaljunk 
helyet a mozdony hátsó veze
tóállásán, és a postazárlatot is 
rakjuk oda. 

Hatvanba érve Szathm:u-i 
Ferenc még azt Is megkérdez
te, nincs-e valami bajunk, 
jól utaztunk-e? Majd Hort
Csány állomáson Ismét hátra
jött, és segített a 80 kilogram
mos kasszát felemelni a moz
dony hátsó vezetóállására'. 

Az embet"Séges, kollegális 
magatartást ezúton is köszö.n
jük. 

Oéjj Ká.roly, 
�ff•n.,_,-· ·r.szorús szoci�li(:ta 

brigádvezető 

állapodásai mérvadók - a 
MA V Hivatalos Lapja 1968. 
dec. 14. 50. szám, valamint a 
Posta 130.720-3/1968. sz. uta
sítása -). 

c) A Közlekedési és Sz.álli
tási Dolgozók Szakszervezete 
Elnöksége véleményezi: 

- Az AKOTROSZT vezér
igazgatóját és h.elyette• 
seit, 

- az AFIT 1,,ezérloazgatóját 
és helyetteseit, 

- a l\1AHART vezérigazga
tóját és helyetteseit, 

- a MALtV vezérigazgató
ját és helyetteseit. 

d) Az l!:pít5-, Fa- és ]!;pftó
anyagipari Dolgozók Szakszer
vezete Elnöksége véleményezi : 

- A Közlekedési tpítő 
Tröszt vezérigazgatóját és h e
lyettes<lt, valamint műszaki és 
gazdasági tgazoatóját. 

e) A :(el nem sorolt vezetők 
megítélésében a vállalati, in
tézményi, üzemigazgatósági 
szaksze,vezeti bizottságok (ta
nácsok), illetve műhely- és 
osztály bizottságok nyilvání
tanak véleményt. 

4. A vélemén11ezési jogo
sultság a választott vezető tes
tii!etet illeti meg. Ettől eltér
ni, csnk indokolt e$etben le
het. Ilyenkor a testület veze
tője nvi!váníthat véleményt, 
de utólag kérni kell a ,·ezető 
testület jóváhagyását. Ha a 
testület nem ért ep.yet, akkor 
azt a:r. il let>\',es, döntésre jogo
�ult �zcrvek tudomására kell 
hozni. 

II. 

4. A szakszervezetek szemé
lyi kérdésekben a dolgozók 
véleményét képviselik, ezért 
el kell érni, hogy a vélemé
nyei�, állásfoglalások megala
pozottak legyenek, az össz
társadalmi érdekek szem elótt 
tartásával történjenek és 11 
vezetés színvonalának emelé
sét szolgálják. A 'Vélemény el
sősorban a gazdasági vezető 
politikai, erkölcsi, vezetési 
módszP.reire vonatkozzon, de 
vegye figyelembe a gazdállrn
dás eredményességét, a kol
lektív szerződés teljesítését, 
az üzemi d=okrácia fejlesz
tését, a dolgozók élet- és mun
kaköiiilménveinek alakulását, 
a szociális, kulturális. mu!1l<'a
védelmi ellátás Ja,-ftására tett 
intézkedések hatékonrságát. 

IIL 

1. A gazdasági vez�tók 
munkájának megítélése fele
lősségteljes feladat, ezért a 
szakszervezeti szervek ennek 
megfelelően készüljenek fel 
véleményük nyilvánítására. 
Ehhez a szakszervezeti közép
szen·ek és a szakszervezeti 
közpon t"k szervezési és kó
dProsztályai a szükséges se
gíts'.!get adják meg. 

2. Gazdasági vezetőink te
gyenek meg mindent annak 
érdekében, hogy a szal::szerve
zeti szervek ezen újszerű fel
adatukat olya:1 ószinte, elv
társi légkörben gya'-orolhas
súk, amelyet e munka meg
l:ijvetel. Jogos észrevételeiket 
vegyél: figyelembe és tegye
n:ek intézkedéseket azok rea
lizálá.�ára. 

3. Az együttes me�:íllapo
dásban foglnlté<kat 1069. lv 
végén közösen felül kell vizs
gálrú és a további szükslg� 
intézkedéseket ennek megfele
lően k�ll mcghatúrozni. 

4. Az együttes megállapodás 
szövegét a Közlekedési É:rtcsi
tóben, az érintett szakszer,·c
zetek elnökségi lájé!rnztatói
ban és központi lapjaiban kö
zölni kell. 

Sz:tbó Antal s. k. 
Vasutasok Szakszervezete 

főtitkára 
Beseoyei M.ildós s. k. 

Post.í5ok Szakszervezete 
fótit'.,ára 

Tóth Istv.in s. k. 
Közlekedési és Szállítási 

Dolgozók Szakszervezete 
:főtitkára 

Gyöng ösi István s. k. 
:E:pílő-, Fa- és l!:pftóanya(:;!)aTi 

Dolgozók Szakszervezete 
főtitkára 

Dr. Cm.nádi f.y,lr�y s. k. 
közlekedés- és postaügri 

n-1iniszter 

Baleseti ltrónil<a 
Február 1-én Bánréve állo

máson a kihaladó 9599/II. 
szá.niú mozdonyvonat a II. sz. 
őrhelynél 1w-rzsolódott a vá
gányútjában tolatást végző ál
lomá.si tartal&<mozdonnyal. Az 
összeütközés következtében 
mindkét mozdony és további 
4 vasúti kocsi kisiklott, köny
nyebb sérülést szenvedett Ha
lás.i Ferene vonatvezető. A 
balesetet az okozta, hogy Du
dás Gusztáv Bán.réve állomás 
forgalmi szolgálattevője a 
9599/II. sz. gépvonatot a sza
badkijá-rat bejelentése előtt 
menesztette. 

* 

Február 2-án Csorna állo-
máson a 324820 psz. mozdony
nyal végzett tolatás közben 
mindkét lábán csonkulásos 
üzemi balesetet szenvedett Pó
ti István kocsi-rend!!zö. A bal
esetet az okozta, hogy neve
zett a még mozgásban levő 
tolt 'kocsi lépcsőjéről lelépett. 
közben egyensúlyát elvesztet
te, megcsúszott és a kocsi ke
reke elé esett. 

* 

Február 3-án OP.brecen állo-
más ebesi kihúzó \'ágányának 
útátjárójában kerékpározás 
közben a lt'zárt sorompókon 
belül koponya.sí·, ü ' •�t'kkP( és 
bordafürésekkel járó üzemi 

balesetPt szPnved�tt Deli 
l.ászló ral:fár,.,.k, A balesetet 
elütés idézte clö. 

* 

Február 10-én Debrecen-
Vásá-rtér és Macs állomásolt 
között - iparvágány kiág�zá; 
si kitérőben - az 5550 szamu 
vonat elüt3tte a váltólisztítást 
végző Kökényesi Pál vágány
gondozót. Nevezett az el�it�s 
következtében könnyebb seru· 
lést szenvedett. 

* 

Február 10-én Mátészalka 
állomáson az I. sz. tartalékkal 
végzett tolatásnál a 8. szám� 
kitérőben elütötték Pclcskei 
István váltótisztitót Ne,·ezett 
az elütésnél mindkét lábán 
csonkulásos üzemi balesetet 
szenvedett. A balesetet ezút
tal is fel ügyeleti és figyelési 
mulaszt.ások okozták. 

* 

Február 12-én IIIMmk-TI· 
szai pályaadva.ron, a. IV. sz. 
vágányon áthaladó �92 sz. vo• 
nat a 3 sz. szolgálaU helynél 
halálra gá?ol!a r, nn Istvánné 
22 é,·es váltót.<ztítót. A bal• 
esethez jelentös mérifltben 
hozzáj:íl'lllt, hogy a szcl;r,1111 
főnökségnél nem volt kel!ócn 
szabályozva a váll.\tls7tíi6k 
oktat,isa, tevékenysége és fel
ügyelete. 
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Két év munkáia a mérlegen 
a terézvárosi pályafenntartási főnökség 

szakszervezeti válas.ztásán 
A bizalmiak, vezető bizal

miak és múhelybizottságok 
megválasztása után a buda
pesti pályafenntartási főnök
ségek sorában a terézvárosi 
pályafenntartási főnökségnél 
elsőként került sor a szak
nervezeti bizottság űjravá
lasztására. 

Kovách Lebelné 

Kotiách Lehelné szb-titkár 
gondosan és sokoldalúan ele
mezte a két esztendő munká
ját. Beszélt az önzetlenül vég
zett társadalmi munkáról is, 
melyet a pályamunkások, a 
sorompóőrök és pályaórök a 
munkásszállás lakói érdeké
ben végeztek. Szóba került a 
szakszervezeti bizottság szer
vezési, vezetési munkájának 
erénye és gyengesége is. El
mondotta, hogy egyes pálya
mesterek még ne1:11 tekintik 
te!jes jogú partnerüknek a 
múhelyoizottságot, a fóbizal• 
mit és ez hátráltatja a mun
kát. A fejlődés ellenére sem 
kielégítő a laktanyai eilátott
ság. Több gondot kell fordíta
ni a betegmegelőzésre, mert 
például 1968-ban csupán 
egyetlen év alatt ezer beteg
nappal növekedett a termelés
ból kiesett munkaidő. A neve
lési munka g:yengeségét tükrö
zi, hogy a közel ötszáz dolgo
zóból csak nyolcvan vesz részt 

a szakszervezeti politikai is
kolákon. A szakaszok többsé
gén nem működik a hasznos 
politikai és általános ismeret
terjesztés. 

Határozottabb fellépést 

A szociális, érdekvédelmi 
tapasztalatokat így összegezte 
a beszámoló: a létszámhiá
nyon kfoül szinte mindenütt 
fel vetették a dolgozó/e, hogy a 
munkás minőségi prémium 
gcárosan érinti a legjobban 
dolgozó pályamesteri szaka
s::ok lcollektíváját. A pálya
őrhelyek felszerelése elavult, 
korszerűtlen. A szociális ellá
tottság szegényes, nem kielé
gít.ő, 

A pálya6rök besorolása 
miatt is sok panasz hangzott 
el Feszültség alakult ki az őr
helyettes és az őrök között -
a pályaőr hátrányára -, arr>J 
gyakran emberileg is báTttó. 
A laktanyák felszerelése hiá
nyos, több pályamesteri sza
kaszon nem fordítanak en·e 
megfelelő figyelmet. t.rde11 
például még a kötelező lepedő
cserét sem végezték el rend
szeresen. A hegyeshalmi és 
más vonalrészen közel tucat
nyi őrházban nincs villimyvi
lágítás. Több szakaszon nem 
foglalkoznak megfelelően a 
munkaverseny szervezésével. 

A beszámoló után többen 
mondták el véleményüket. 
Mezőbrovszki Károly buda-
foki főbizalmi a fegyelmezet
lenség megtűrésének káros 
hatásairól szólt. Kérte: hatá
rozottabb fegyelmet követelje
nek a vezetők és lépjenek fel 
az iszákos, a munkájukat ha• 
nyagul ellátó dolgozókkal 
szemben. Bírálta, hogy még 
mindig nem tesznek megfelelő 

Major József azt kifogásol
ta, hogy a gazdasági - mű
szaki vezetők és a szakszerve
zeti rnűhelybizottságok is 
igénytelenek a szocialista bri
gádmozgalom vállalásainak 
kialakításakor és az elbírálá
sakor. Arról szólt, hogy a .fő
nökség területén fejlődésben 
visszaesett a szocialista bri
gádmozgalom. 

T6r6d)enek többet 

az emberekkel 

Váradi Károltt pályaőr a 
gazdasági vezetőket kérte, töb
bet foglalkozzanak az embe
rek gondjaival. Szakítsanak 
időt beszélgetésekre a munká
sokkal is, ne csak az utasítá
sok kiadása legyen az érintke
zési mód. 

Gácsi Ferenc a munkások 
szociális problémáinak meg
oldásában a gyorsabb intézke
dést sürgette. Példának emlí
tette, hogy sokszor hónapokig 
tart a szállásdíj mérséklésére 
vonatkozó kérelem elbírálása. 
Az is előfordul - mondták, 
hogy a szakszervezeti bizal
miak ittas mun.katársailu1ak 
fizetési előleget javasoltak. 
Többen kérték, hogy a küldöt• 
tek hazatérve szóljanak bát
rabban a fegyelem megszilár
dításáTól, a szervezett dolgo
zók szolgálati, emberi példa
mutatásáról. Támogassák az 
eddiginél is határozottabban, 
a fegyelem megszilárdításáért 
fellépő gazdasági., műszaki 
vezetőket. A szolgálati vezetők 
pedig számolják fel azt a hi
bás nézetet, hogy a létszám
hiány mtatt nem lehet fegyel
met 1,;övetelni. 

Kc>váas János 
különbséget bérekben a mun-

,_ ___________ _ ka minősége és mennyisége 
szerint. A pályaőrök nevében 
szóvá tette, hogy az állandó és 
jó szaktudású, nagy gyakor Első : Abaújszántó 
latú pálya-, térköz- és sorom- A miskolci igazgat.óság te• 
póőrök gyengébben vannak fi- rületén 1968-ban 36 MAV
zetve, mint az idöszako.san be- A'K.ÖV kömplexbrigád múkö
ugró helyetteseik. dött. Feladatuk a vasúti ko-

csik gyors kirakása, a gépko
csik gazdaságos üzemeltetése 

Törökszentmiklós állomáson 
fejlődött a mozgalmi munka 

volt. Az 1968 II. félévi értéke
lés alapján 11 MAV-AKOV 
komple:rbrigád teljesítette vál
lalását. Ezek közül az első he
lyezéssel járó vörös vándor
zászlót Abaújszántó, a két ok
levelet Gyöngyös és Jászapá
ti brigádja nyerte el. Mind
három brigád ezenkívül pénz
jutalomban is részesüL 

juk kitölteni a kultúrház éle• 
tét. 

Abaújszántón az érkezett 
kocsik 99,68 százalékát, Jász
apátin 87,3 százalékát és 
Gyöngyösön 70 százalékát ra
kodá i időn belül rakták ki. 
l\'lindhárom brigád teljesítet
te egyéb vállalásait is. 

Bakó János 
Nliskolc 

Gizi néni 

HÚ$Vét Mártonné, Veszprém 
állomás jegypénztárosa a leg
nehezebb években, közvetlen 
a második világháborű befe
jezése után került a vasúthoz. 
Részese, munkása volt az 
ország újjáépítésének, a vasút 
helyreállításának. 

Az elmult negyédszá.Zad 
alatt sokat dolgozott. Szak-
vonali munkája mellett nyolc 
éven keresztül, mint az állo
más sza'kszervezeti bizottsá
gának nőfelelóse, nagyon .sok 
asszonynak és lánynak intézte 
ügyes-bajos dolgát. Türelem
mel és megértéssel foglalko
zott a fiatalokkal. 

Húsvét Mártonné, azaz Gizi 
néni 25 évi munka után el
bűcsúzott munkatársaitól, 
nyugdíjba vonult. Az állomás 
vezetői és a munkatársak ne
vében Lesz János állomásfő
nölt meleg szavakkal búcsú
zott Gizi nénitől, majd a 
munkatársak, valamint a szak
szervezeti bizottság ajándéka 
mellett átnyújtotta részére a 
kiváló dolgozó jelvényt is. 

Kiss Lajos 
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§ .A 
§ 

� , /  § 
� · nemzelközi nőnavra i 
§ ,- § 
§ § 

� A
- felszabadulást követő 24 éti alatt a, nemzetközi ,w- � 

§ nap országos ünneppé változott. Ninca az ország• § 
l nak olyan iizeme, hivatiiln, kőzíntézménye, ahol � 
1 meg ne ünnepelnék. A virági/.zl,etek, az édességboltok � 
� forgalmán egyaránt le lehet mérni az általános ünnep- � 
� lést. § 
§ § 
§ De a mindm évben ismétlődő nap ezzel <& kedt,eske- § 

� 
déssel sem veszített jelentőségéből. Március 8-a nem � 

§ egyszerűen nőnap, amely esetleg egy szál virágot ;elent. § 
§ A nők életében végbement forradalmi változás ünnepe 

§ � ez a 114p. ünnepe a szolidaritásnak, a nák felszabadulá- � 
§ sának, törvénybe iktatott jogaik elismerésének. § 

� 
A ,wk nélkül ma már elképzelhetetlen a termelés, « � 

§ közlekedés, a kereskedelem, az egészségügy, a peda.gó- § ! gia, de a közélet sem. Ma ők ís birtokOMi a hatalom- � 
§ fUllk, s természetes, hogy élnek is vele. Ott vannak e � § törvényhozásban, a.z államapparátusban, az élet minden s 
� területén. Hazánl:ban a nőknek a társadalomban betöl- � 
§ tött szerepét mindenekelőtt az határozza meg, hogy - § 
� nemzetközileg is az elsö között - az összkeresők 39 szá- � 
� zaléka nődolgozó. Az iparban foglaLkoztatottalcnak csak- � 
� nem 35, a mezőgazdasági dolgozóknaTc 40 százalélka '11.Ó. � 

� 
Egyenjogúságukra vonatkozó törvényein1, kiállták a � 

s gyakorlat próbáját még akkor is. ha s-okan mellőzni sze- S 
� t 'k § � re tié , mert zavarja előítéleteiket. Természetesen a ,wk s 1 politikai egyenjogúságát biztosító törvényetk nem arr<& § 

� 
valók, hogy a két nem közötti természetes különbsége- � 

� ket eltagadják. A nőket megillető udvariasság akkor is � 
§ szép erénye marad a férfinemnek, ha politikailag egyen- § 
� 1'angú felelcet tisztel meg általa. � 

� 
Evente újabb ak�ualitással bóuül az ünnep ;elent6sé- � 

§ ge. Az idei nőnapon - a Tanácsköztársaság U<ikiáltásá• § 
§ nak közelgő ünnepe előtt - megemlékezünk az első pro- � 
� letárállam dicsőséges tetteiről. S mil,;özben felvázoljuk, § 
� hogy mit értek el azóta a magyar ,wk, egybe,t képet § 

� 
adunk társadalmunk gazda.sági és tudati fejlődéséről. � 

� 
A nemzetleözi n6napot a n.ók világkongresszusa elő• � 

§ készületeinek ;egyében ünnepelfilk. A júniusban Helsín- § 
� kiben összeiiló vilá(ilkongresszus megtárgyalja a ,wk sze- � 
§ repét a mai tiilágban, a családban, a munkában, a tár- S 
� sadalomban. a nemzeti függetlenségért, a haladásért, a � 
� békéért vívott harcban, és kifejezi együttérzésüket a � 
§ vietnami asszonyokkal és gyermekekkel. § 
§ § 
§ A tények, az adott kvriilmények avatják harcos sereg- � § $Zemlévé az idei nőnapot, am-elyen mi is szeretettel üd- § 
� vözlünk minden vasúton dolgozó n.ót, minden vasutas � 
� feleséget. � 
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Húsz éve az újítómozgalomban 
Az idén htísz éves az újító

mozgalom. Kezdettől fogva hi
vatásos résztvevője, szervező
je a dolgozók alkotó kezdemé
nyezését kibontakoztató ne
mes mozgalomnak Kókay Ró
zsa. Újítási előadó a buda
pesti i gazgatóság tervgazda
sági osztályán. 

Saját újításokkal ugyan 
nem dicsekedhet, de azt bíz
vást elmondhatja, hogy az 
évek folyamán sdkezer jó  öt
letet, okos gondolatot segített 
a megvaló.suláshoz. De ezzel 
sem dicsekszik, sokkal szeré
nyebb annál. Hiába biztatja 
csoportvezetője: Bakos Tiva
dar: 

Az újító is ember 

- Mondja csak el, Rózsa, 
hányszor segíti az újítókat 
javaslatuk helyes meg.fogal
mazásában . . . Pedig az ilyes-

mi igazán nem tartozik a 
munkaköri kötelességeihez. 

- Nem teheti meg az em
ber, hogy ne segítsen, ha 1.át
ja, hogy erre szükség van • • •  
- mondja Kókay Rózsa. -
Mindig szerettem az újítási 
ügyek1cel való foglalkozást, 
bár a sima ügyek mellett 
sok „rázós" Is aT,adt az évek 

- Az újítások átfogják a 
vasúti munka egész területét. 
Mihez kell értenie az újítási 
előadónak ?  

Ismerni kell 
a rendeleteket 

- Legfontosabb IZZ ú;ítá3i 
rendeLet alapos ismerete -
felelte Kókay Rózsa. - ú;i
tási szakvizsgát tettem, de a 
„leckét" gyakran újra kellett 
tanulni, mert elég sűrűn mó-
dosultak a t'endelkezések. 

- Mi a véleménye a leg
újabb, a hatályos újítási ren
deletról ? 

- Szerintem n.agyo11 .i6l 
- A bizalmi "cí.lasztások 

még januárban befejeződtek 
- mondja Kiss Imre, forgal
mi szolgálattevő, Törökszent
miklós állomás szakszervezeti 
bizottságának titkára. A 
közelmultban Bartha Károly 
elvtárssal, a Május 1. szocia
lista brigád vezet.őjével részt 
vettünk a debreceni területi 
bizottsághoz tartozó szocia� 
lista kollektívák vezetőinek 
értekezletén, majd február 
:?6-án a szakszervezeti bizott
ság megválasztására került sor. 

Az állomáson a régi bizal
miak „mandátumait" újabb 
két évvel hosszabították meg 
Ez kétségtelenül a.zt jelenti 
hogy a szakszervezeti tagság 
elégedett a bizalmiak munká
jával. Elégedettek a gazdasági 
eredményekkel is, amelyeket 
1968-ban elsősorban a szocia� 
lista brigádok átlagon felüli 
munkájával értek el. A tö
rökszcntmiklósiak a Sze11t
tamási Állami Gazdasággal 
történt megállapodás értel
mében 75 vagon hibrid kuko
ricát szállítottak el az év vége 
elött, és ezzel 102,3 százalék
kal tűlteljesítették évi ton
natervill<et. Emellett a többi 
gazdasági mutatóik is ked
vezően alakultak. 

--------------------------� folyamán jegyezte meg 

megfelel a gazda.sági reform 
követelményeinek, h4 mind
azok, akikre végrehajtása tar
tozilc, megértik a lényegét, és 
helyesen értelmezik, Haszno.J 
volna ha több lehetőséget 
kapnánk az újítási propagan
dára. Az űjftási mozgalom 
nem nélkülözheti a minimális 
anyagi „befektetést". De meg
éri, mert sokszorosan ika!l'.a
tozik . . .  

Ez a két fontos dátum az 
állomáson sajátosan kapcsoló
dik egymásba. A törökszent
mildósi.ak és a szervezetileg 
hozzájult tartozó bartaiak 
szinte kivétel nélkül szerve
:::ett vasutasok, és valameny
nyien tagjai egy-egy szocia
lista brigádnak. Kiss Imre, 
szb-titkárt két évvel ezelőtt 
:kooptálták a szakszervezeti 
bizottság élére, és ez alatt az 
időszak alatt a szakszervezeti 
tagság véleménye szerint is 
továbbfejlődött a mozgalmi 
munka, megerő8ödött a szer
vezet, a tagdíjmorál közel 
100 százalékos. 

- Dolgozóinkat mostanában 
sokat foglalkoztatja a kultúr
otthon ú!!apota - folytatta a 
szakszervezeti bizottság tit
kára. - Erről a bizalmi vá
Za sztásokon is sok szó esett. 
A vasutasok megszokták, hogy 
a városban mindig jó kultú
rá!is élet volt. Az utóbbi idő
ben azonban leromlott a kul
túrház állaga, a berendezés 
is tönkrement, !gy nem szí
uesen járnak oda dolgozóink. 
Most silrnrült előnyös szerző
dést kötni a kultúrotthont 
bérló Vendéglátóipari Válla
lattal, és ebből az összegből, 
,·alamint a szocialista brigá
dok támogatásával a közel
jövőben helyreállítjuk az 
épiUetet, és reméljük, hogy 
új színnel, elevenséggel tud-

- Ezt summázta szocialista 
brigádvezetőink legutóbbi ta
nácskozása is - mondja Kiss 
elvtárs. - Ezen a megbeszé
lé en határoztuk el, hogy bri
gádjainkna.li: a gazdasági mun
kán túl most már fokozni 
kell tevékenységüket az agi
tációs és propagati.da mun
kában. A jelenlevő szocialis
ta brigádvezető!< és brigád
tagok kinyilvánították azt a 
szándékukat, hogy legyenek a 
mi kollektíváink nemcsak a 
munkate1-;;Jetüknek, hanem a 
szocialista eszmének is a gaz
dái. Közülük kerüljenek ki az 
új párttagok, a tömegszerve
zetek tisztségviselői. Példa
mutatóan részt vesznek a 
szocialista brigádtagok a to
vábbtanulásban is. Egy dol
gozó Vasűtíorgalmi Felsőfokú 
Technikumba, egy pedig ál
lomásvezetői tanfolyamra jár. 
Ketten a középiskolát, hár
man az általános iskolát vég
zik. 

Törökszentmiklós állomáson 
ezekben a napokban jócskt.n 
be van táblázva a szakszerve
zeti bizottság tagjainak a 
naptára. 

M. F', 

„DALOS BÁL" DUNAKESZIN 
Az üzem - Fürjes Lajos ve

zette - férfikara 42 éves fenn
állása óta évenként mindig e 
hagyományos est alkalmával 
mutatja be új műsorát. A kó
rus előadásában nagy sikert 
aratott Kodály : ,,Katonaének" 
clmú műve, melyet hatásosan 
egészített ki Simon Attila és 
Csiba Lajos trombita-, Illetve 
dobszólója. 

Az est kedves színfoltja volt 
a művelődési központ nagy
részt nyugdíjas tagokból álló 
öntevékeny szalonzenekarának 
közreműködése. Pozsgai Antal 
vezetésével fülbemászó dalla
mokkal szórakoztatták a kö
zönséget. 

Az est legnagyobb sikerét a 
vendégként meglúvott HVDSZ 
S.zilágyi Erzsébet énekkara 
aratta. A Mohayné Katanics 
MáTia által vezényelt - mind
össze 21 tagból álló leánykórus 
kristálYtisztán csengő szólamai 
kellemes műé!vezetben része
sítették a hallgatókat. Gazdag 
repertoárt mutattak be a kó
rusművészet gyöngyszemeiből. 
Különösen - a ráadásként 
előadott - Seiber Mátyás : 
„Két kurta karmonádli" című 
hangulatos számmal tették 
emlékezetessé szereplésüket. 

Szónyi Lajos 

Azonnali belépéssel felveszünk 
lyukkártyagép-kezelőnek 
18 éves kortól nödolgozókat. 

A kiképzési idöre bért, vasúti szabadjegyet 
és munkaruhát biztosítunk. 

J E L E N T K E Z l: S ,  

MÁV Adatfeldolgozó Főnökség 
Budapest 1., Mészáros utca 19. 
Személyzeti és munkaügyi csoport. 

mosolyogva. 
- Mi volt a legnehezebb az 

űjításokkal „együtt" töltött 
hűsz esztendeje folyamán ? 

- Ha valakit el kellett 
utasitani - feleli. - Az ilyes
mi mindig csalódást oTcoz az 
újítónak. Még annah is, aki 
nem annyira elfogult, hogy 
meg ne értené, miért nem 
célszerű javaslatának megva
lósítása. Sohasem szerettem 
csalódást okozni az emberek
nek, de a munkakörömben ez 
bizony gyakran elkerülhetet
len. De tudom, hogy az újító 
is ember, s bizony az _elutasí
tás esetén is jólesik néhány 
vigasztaló, buzdító s:::; . . .  

- S az újítók? Vajon fi
gyelembe ves?Jk-e, hogy az 
újítási előadó is ember, akit 
szigorúan köt az ügyrend, a 
jogszabály? 

- Többségük megértő és 
méltányolja segítőkészségün
ket. Hátba még tudnák, ma
gunk is mennyit küzdünk, 
vitatkozunk az illetékesekkel 
azért, hogy újításaikért az 
igazolható gazdasági ered
ménynek megfelelő, reális 
anyagi elismerésben részesül
jenek. Sok gazdasági vezető 
nem megfelelően érté1:eli az 
eredményt, csak arra törek
szik, hogy a pénzt „fogja", s 
bizony hamar 1,imondja a két 
százalékot . . . Bizony ez gvak
ran nem megy vita nélkül. 
Persze csak akkor vitatkozha
tunk, ha igazán megg,•őző 
érv, műszaki-gazdasági szem
pontból kifogástalan újítás 
van a kezünkben. 

Amikor ezt mondja, a Nagy 
Októberi Szociallsta Forrada
lom 50. évfordulója tisztelété
re szervezett újítási verseny 
vitán felüli eredményeire cé
loz. Akkor negyedév alatt -
az erkölcsi elismerés és né
hány ezer forint juta.lom hatá
sára - 2,5 millió forintról 4.4 
millióra növekedett az újítá• 
soklcal produkált gazdasági 
eredmény a budapesti Igaz
gatóság területén. Talán ér
demes volna rendszeresíteni 
ezt a be,·ált módszert? 

Szereti a munkáját 
Az újítási előadónő töbl) 

mint egy évtizede szakszerve
zeti aktivista. Osztálybizottsá
gi kultúrfelelős és a társada
lombiztosítási tanács tagja 
volt eddig. 

- Nem szívesen beszél er
ről az ember, de szalad az 
idő . . . - mondja, bár évei 
számáról csak a haja árulko
dik, melyet ezüstre festettek a 
múló esztendők. - Saját ké
résemre nem választott.alt új
já. mert lassan nyugdíjba ké
szülök. Azt azért szeretném 
megjegyezni, hogy a nyugdíj 
nem sürgős. ameddig lehet, 
és erőm engedi szívesen fog
lalkozom igazgatóságunk újí
tási ügyeivel. Nagyon megsze
rettem a munkámat, az itte
ni közösséget, és el17/lkt6l 
sem válnék meg 1�önnyú szív
vel. 

Lőrincz János 
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Bajnoki rajt előtt 1:1m11 
Mit várhatunk élvona lbel i 
labdarúgócsapatain.któl 

� �  -

�

[

' Tovább fot�atódfti: .• 
Budapest-Nagykanmsa ko-
zötti vasútvona.l korszerúsité
se. Ebben az évben felújítjá:11 
a Baliatoinbo,g],ár-Fonyód, va
lanünt a Na.,,<>yrécse-Zala
szentja.kab állomások közöttt 
pályaszakaszokat. A vasútvo-Februál' 23-:ín kellett yolna 

a lsl:ldarúgó NB I. osztályában 
megkezdődn:e a küz<lelemso
rozatnak, majd máJ,cius 2-án 
és, 16-án az alacsonyabb NB 
osztál:rú csapatok bajnókságá
nak is meg kell kezdődnie. A2 
NB I. tervezett bajnoki rajt
ját ugyan elmosta a hirtele.'1 · 
megindult olvadás, országos 
,,özön,iz" � így a legmaga
sabb csoportban is - együtt 
az' NB I B osztállyal - már
ciYS 2-á:o harsan fel a bajno
ki küzdelmek kezdetét jelentő 
sípszó. Az 1969. évi NB küz
delmeíben - a ki.il&nbi.iző osz
tllyokba..'l és csoportokban -
13 „asutas egyesületet talá
lunk. 

Jó előjelek Szombath�lyen 
A legnagyobb é1·deklődés 

termész::te,en az egyetlen NB 
I-es vasutascsapat, a Szombat
helyi T-la!adá.s szereplését elő
zi meg. A sorrendben 67. ma
g-yar bajnoksá•gna2t - az elbi
zakodottság látsz.ata 11élkül 
állítjuk - ;6 e!őjelelchel indul 
• szombathelyi gárda.. Az ed
zőkérdés szerencsésen oldó
tjott meg, Albert József sze
mélyében az egyik elméleti
leg legképzettebb magyar ed
:,ő jutott a ,·asi megyeszék
helyre. Ha komoly e méleti 
fel:késziiltségét sikerül 
� kárcsak részben is - a gya
kO!-latba is átvinni, úgy a 
Szombathelyi Haladás a s=ak
,n4i vezetést illetőP.n egyik 
fogíobban álló csapata les;:; a 
mezőnynek. 

Véleményünk : ennek a. Ha.Ia
dásna.lc nem szabad, hogy idén 
kiesési gondjai legyenek! 

Két csapat az NB 1. B-ben 
Két vasutascsapat található 

az NB I B-ben : a tavalyj baj
nokságban közepesen szere
pelt Miskolci VSC és az újonc 
Szélcesjehérvá-ri MAV Előre. 
Főleg az újonc fehérváriak 
igyekeztek - érthetően - a 
magasabb osztályban helytálló 
csapatot kialakítani, ezt bizo
nyítja, hogy 14 új játékost is 
igazoltak. Az MVSC 7 új játé
kossal erősített. 
· rm I B-s csapatainknál ne

hezebb a „jóslás", mint akár 
a Ha!adásnál, akár az alacso
nyabb osztályúaknál. · Nagyon 
l:iegyensúlyozott a mezőny eb
ben az osztályban, Annyi bi
zon11os, hogy a bajnokot és a 
kiesőket nem fogja „ég és 
föld" elválasztani egym.ástól. 
Szerény tanácsunk csak egy 
lehet : nagyon igyekezzen 
mindkét csapat az el�ő mér
kőzéstől kezdve hozzálátni a 
pontgyűjtésnek, mert a helye
zéseknél - a kieső zónában is 
- nagyon nagy jelentősége 
lesz minden egyes n1egszer
zett vagy könnyelműen le
adott pontnak ! 

Patinás nevű csapatok 
az NB !l-ben 

A három NB II-es c-soport
b.aa patinás nevű, egykor sok 
dicsőséget szerzett, az N13 I-
ben is jól szerepelt vasutas
csapatc,k találhatók. A Keleti 
csor.-ortban a Debreceni VSC, 

ki amellett, hogy teljesen új 
sínekre igyekeztek terelni lal>
darúgószakosztá!yuk mozdo
nyát. A régi edzőket is új vál
totta fel ennél a két csapatnál, 
amelytől évek óta hiába vár 
többet. jobbat IIajdu-Bihar 
megye. i lletve a főváros egyik 
legnagyobb kerülete, Zugló 
szurkolótábora. n 

·1 
nal teljes felújítása 1971. �� 
gére fejezóillk be. 

- új gyalogos aluljáró ti-• 
szült el Kecskemét�n a MA V 
Hídépítő 1''ónöks-ég kivitelezé
sében. ·Az aluljáró a pá.!yaud
varo.n túli Hunyadi-városrészt 
köti ö,sze a !>el várossal. 

Mi várható 
a negyedik vonalban ? 

- A nemjójat! Azt meA'tárgyaltul,, hogyan esett a máso
dik gól. l\lost tisztázzuk, milyen jeI:,;é;, volt ezen a jelzön!? 

(Pusztai Pál rajza) 

- Új létesítmények épülnek 
Záhonyban. Ebben az Éffben 
elkészül 12 kétszobás lakás és 
átadiák rendeltetésének a 
mentóáUomással ellátott új 
üzemorvosi rendelőt is, Építe
nek még egy 100 személyes 
napközi Ótthonos óvodát, 60 
személyes bölcsődét, egy 8 tan
term�s :skolát és egy 100 sze
mélyes munkásszállót. 

Az NB III-ban a Vas megye 
bajnokságát nyert Celldömö!- A SZERKESZTÖSÉG UZENI 
lci Vasutas Egyetértés, a MAV l'.'Larooán Pál, Bár.szegi József, Tapolcai IAC, a Nagyl<anLzsai VoioslnovGzkl János Debrecen ; 
VTE, a Zálionyi VSE, a Sopro- HéJJ Káro,y, Ba.l::ó János, Fe:cet.e 
ni VSE, a Dombovári VSE, az t�u1:· :11:!!;.�e��l�; i��� egyéves megyei böjt után új- Alsóőrs ; ctr. Bánkfal�;y GyuLa 
rá NB-s MAV Hatvani AC és Szeged: Várfe.l''Y Gyula Gyél:é-
a Dunal:,eszi Va;;utas küzd a �i;5i.e,�;J11��

á�a�;r�a a�;!!i�;; bainoki pontokért. felltasuitiiuk. 
Ta1á1gatá�okra reményekre sá-di Jáno,: Dombóvár: Teme6' 

a magyar labdanígósport ne- �z1t;�;��i7á�gyes�0���h F��i 
gyedik vonalá·ban is akad bő- s:cn--..s2ó: Le,;-eleil.et llle!.é:rt'-5 
séges lehetőség. Ez�k közül !1e1:·re to,1ábbftottult • 
csak néhány: mikor talál ma-
gára ismét a. ,iobb napokat lá
tott N'ag11kanizsai VTE és a 
Sopnmi VSE? A múlt alapján 
tőlük kellene ebben az osz
tályban a legtöbbet várni. De 
lehet, hogy valamel.;>ik kevés
bé neves vasutnscsapat, vagy 
éppen a 60 éves jubileumára 
készülédő hatnmi egrüttes 
szerzi a legtöbb örömet. 

Remények, ta,álgatások. Ha 
a vasutas társadalom mellé
jük áll, segíti, biztatja őket, a 
rf'ménvekbűl, az igéretes ta-
1:Ugatásckból rr ind több vál
hat ,·alóra! Szomhathe!ytől 
Záhonyig . . .  

Vedre.• József 

PcíilyázC11ti felhivás 

A V.3.Sutaso.lc: J1t..-.konysági Eg;'l,·l. .... 
süiete a Balat('lnfüred kö-..pontjá• 
ba.n é;;tülö 10-5 ágya.s, s;1.ját kony• 
háva-J :rene.em:�zó Udfüő1énE;k 't'eze
tés:érc 1969. clece-1nber l ·t1"'il kezdó
dől� gya.Loi"1ott P,ondnckot kf'.res. 
Fireté-s 3!Z ildülúlt alk.atmnzot1::tl 
mu,ik�bérérfl 57.616 111 /1966. (�-7.) 
!\!f'iM, sz. ut'\..c.ftá.s sz.er�nt. 

Pátyá:�,ít!ak ez ors:rá.g te?'Ület� 
lllandó J;t.kfu.r;a.1 kPll ren(]e"l;,..z:n!�. 
Szol�&.la-ti �u1e1ve:r:és-t b1"1':tosfttm.k:. 

Jelent.keznl ki"!'trólar. ír--3.-;-ban le• 
t�t.- t°'éSTJ�t-es öEfi;tetrajzzat � az 
rt1més yez.ct>ésbcn f�rt!ls..".á.t? !g�'l"O• 
1ás�a1. a. V�e;ut.a.so'k Jétékonyr�gi 
Fo-v�n1�-féné� (Bnf.apes.t. vr .• Ru
d1c L:'iszl.6 a. iS.) u,,. ipr:IUs 
�O-lg. 

· A · Hivatalos Lapból 
A 1-llva�os Lapból a sza..�z.er• 

vezeti bizot!:Ságok és a do!goz.Sk 
f!.gyeL,-iébe ajánljuk a következő
lcet; 

7. ISl:�.mból: 101 357/1%9. AEI. D. 
háztartási tüze.:őanyag-tá'.:iiázat 
móclooí'!ás.a. 

332?./l969. BVY.l-J. Hiányt elG!dé
ző bű..-i� eseté:1 küve!::endó el
Jl.rás. 

Tájékoz.tra.tás a közlelredéc;i és 
távl:öz!és1 s.-;:a.k1-cö2ép!6lrolá.J.; 
UHi9/70. tanévi beiskolázásáróJ. 

8. S-.Lám04J : 103 41G/1969. 2. B. A 
Magyar Ta.�ácsköztár-sas'ig meg
a�kul.1ea SO. évfordu!ójának 
munkaszüneti nappá nyt1vánit.á
stiról. 

10�74M19t!I. 3. A. A nyuge!látJ:lS 
megál-1.2.pft..iá.t kö\1etően kl:M.?.e-tett 
év végi r�2rsed�s 6s orémlum 
cel��ilté:.ének szabályozása. 

102 �13f191i9. 2. B. Sporto1ó1':: és 
RT>nt-t.vezet".'-k re.ndi-..-fvüii f'Z�f>tt 
szab:idsága, munkaid6-kedvezmé
nye. 

K.öS';!önetnyUvánftá.s. Minda.,.ok
r:.ak, sh-n: mP.ly gyász;mk·:>.an 
rész,•étűl.:J:e! éG meleg egyCttér· 
z.,Sffi!:kel fá;rJ�_.lmuni�at enybfte!"!J 
!2s,·e!c�Ve!: N·"i.r.za1 <;.yö::-gy. a h�� 
m:'5.n Ka<t.6 Von!.!l.tá.si Fó!"lf,kc;-g 
nyú2'djjas könyve1ö·Jénrk elhuny
t.a sikalmábó�. ezúton mondunk 
kOOZönetet. ?-;ászai csai:áa. 

Egyhetes KISZ-vezetó
képző iskolát szerveztek a 
debreceni igazgatóság gazd'isá
g:i és mozga1mi v·ezetői a te
rü:etükön dol�ozó KISZ-funk
cionáriusolmak. A tanfolya..m 
tematikája szinte minden 
olvan kérdélsel foglalkozott, 
amely a fiatalok nevelése 
szempontjából elengedhetet
len. fgy előadást hallhattak a 
divatról. az ízJésröl, a haw.
fias és · internacionális neve
lfuről. a be!- és 1-:ü politikai 
eseményekről, valamint kul
turális kérdfae'.<ről Is. 

- An,ny fokozatú mlnösi-
1-é� kapo�t a szeg;rli MA V 
Hazánk énekkarám:k f!ér�i és 
vegyeskorúsa az elmúlt na
pokban Szegedan megtartott 
országos m:n.ósitó versenyen. 

A kötiilményekhsz képe!!t -
az időjártst figyeiem'.:Je Yéve 
- jó1 sikerült a csapat &apo
zása és az edző vélem&nye 
szerint a nyolc átigazo:.ás is 
erósfü-st jelentett. Főleg Hor
váth L. (FTC) látszik l:omoly 
eró-sítésne!t és az „erősítés"' 
fogalmát testesíti ms-g nz is, 
hogy az FTC-ből egy frvel 
ezelőtt Migazolt Rátkai - aki 
az elmúlt bajnokságbnn c<sapa
ta ál!andó legjobbjai közé tar
tozott - inkább S::ombat1ie
iyen maradt, noha a buciapes
t-i ba;nokcsa,pat szívesen visz
s=aigazolta volna a kitűnő 
csatárt. Ez egyben -"amint 
en·e egy cikkében a Né-psza
badság �;,ortrovata is rámuta-
1ott - fémjelzi, hogy. ism�t jó 
e]apat.szellen1, egészséges lég
i:ör uralkodik Szomb::the!ycn. 

a Szolnoki MA.V, a Szegedi . _________________________________________ _ 
VSE és a Ceglédi VSE; az 

- útt6rónsí1bs jelöltek ok-
1:1,tá.•a. A Széchenyi hegyi út
törővasút vezetősége az utM'.1-
oótlás b\ztosíté,á.7a úii::bb út
törőv�5Út3s tanfolyamot inél!
tott. Budap,>St csaknem vala
m�'"'llyi áltahí.nos i�kolái'tból 
több száz jó előmenetelű úttö
t<őt k4oe70ek ki az úttörővasút 
'nínv!tására. 

Itszaki csoportban a Buda.pes
ti VSC; a Nyug!lti csoportban 
a Pécsi VSK és a Győri MÁV 
DA.e képviseli a vasutas szí
neket. Hét csapat! 

Vajon sikerül-e közülük va
lamelyiknek is a ba,ino:ti cím 
megnyerése, a feljebbjutás? 
Va.jon mind a hét meg tud-e 
,,kapaszlcodni" az NB Il-ben? 
Az utóbbi kérdésre könnyebb 
a felelet: remélhetőleg nem 
lesz az .NB !I-ből vasutas ki
eső csapat. De a feljutás? 

l\i:ndent egybevetve : bf:=unk 
benn�, 1i.ogy 1969 a Szombat
helyi Haladás la.bdaríigúcsa
patiitu:lc jó szereplézét ho;;za. 
rra· amúgy ,tg�zán .,1"Jjö!1 a rn
pés", akár még a „v;dék leg
jobb csapata·> chnet is -n1e.g
szcrezhetik maguknak, a vas
utas szurkolók nagy örömére. 

Az is esedékes rnlna. Pél
dául a Szolnoki MAV-nak, 
amelyet tavaly csak a balsze
rencse ütött el ettől a nagy
szerú fegy,·erténytőL És a tél 
folyamán olyan hirek érkeztek 
Szolnokról, hogy a. régi nehéz
s�gek. egyenetlenkedések már 
a múlté. 15s a. Debreceni VSC? 
Vagy a Bud.a.pesti VSC, a ma.
m;a r vamtas ia.!Jda.rúg6spa-rt 
két na.gy .,-rejtélye" • • •  A deb
receniek 14, a budapestiek 15 
új  játékos igazolá�ával álltak 

lfy n10torkerékpár kéilnililija 
Nagyon , .  bos::- . 

s=an:,odott a. N y·u
gati pá!yaudz:a,·on 
Bata. Jórsef üllői 
la,kos, miután az 
l?J...1)Tesszártikent 

felai'.ott motor
kerékp'á.r jcí.t 5 nap 
m11,l-i;a is a raktár
ban találta. 

- Február 20-
á11 vettem meg a 
mQtorker,Hcp,írt -
mondotta. - So
ktZt spóroltam · ,·á. 
Alig vártam, 1wgy 
meglegyen. K-i-
s=á!lítottaai ide. 
Ar-ra. gondoltam, 
hogy -i:elem együtt 
utazik ha.;:;a, · Ex
p:-esszcí.ru'..;é-;zt ad
tam fel, hogy 
gy07san célba ér
jen. Ott1to-n is n.a.
fíYon vá.-rtul<. -A 
,no tor azonban 
nem jött. Sem az
na..p, se-rn. 11iás1ta.p, 
süt, méq négy nap 
múlva. sem� - Már 
nem bírtam to
vább, ide utaztam. 

Mit mond a ralc• 
tá1·no1.:? 

Naponta. 
eg:;etien vonat, a, 
7 Í8-as van kijelöl-

v� á:rus.zcil!ításra. 
De csak papfron, 
mert a gyakorl.at, 
1n6s - mondja 
Ke-rekes József JÚ
-ralctár-nok. 
Hiánycilck a nD':
kocsi. Igy az áru, 
csak marad. J e-
1 entünk, veszek-
szünk, de ezzel 
mia ne-ni megy 
e! az áru. Va.n itt 
a -ral,táTban tóöb 
napja fe(adoi-t 
gá.ztúzhely, száraz 
J:.enyér, láda, ke-
réJ:pcí.r, amelyek 
t:ona.tra, kocsira, 
emberre, alka.lom
ra, és főleg az il
le�é!,esek jobb 
lwz::ácí.!!ására vá·r
nak. 

Hol a- hiba? 
Nem ott, hogy a 

konlcrét esetben 
-nem intézltedtek. 
Megpr6bált!?l< öl< 
minile·nt • . 

Vasárnap, 23-án 
az állomás elvette 
a t<ivolsági 1722-es 
vonat „D" kocsi
ját, éppen a s::ó
ban forgó áruk 
miatt. 

Igen ám . • • ! De 

a 7i12'b-hez nem 
volt 7cezelő. Ez sem 
baji - mondták 
-, majd a vonat
ve::et6 etintézi. De 
nem. úgy lett, mert 
a 'i-'On.atz:ezető m-á
sodi:c fioyelőem
berként a gépen 
utazott. Nem tu
dott á-rukira kássa1, 
szállítással fog
lalko.zni. 

- Sebaj, majd 
az egyi?, jegy vizs
g<iló elintézi 
mondtálc. Ez neni 
silcerült, mert a. 
vonaton a. vonat
vezetőn kívül, 
csak egy gyenge 
kis női jegyi; izsgá
ló volt. Egy jegy
-i:izsgkl6 ke·i:és, 
hát még eyy wen
ge nő! 

lgy a már kocsi
ba 1·alcott á-rul<at 

köztük Bota 
J6,zsef kerékpál'ját 
is · ki leellett 
-rakni a vonatból. 

Ilyen szemlélet
tel, főleg ilyen fel
tétele/e biztosítá
sával nehéz lesz 
fm:aroztat6 part
nereket szerezni. 

- gc -

A csillagok égve keringenek -· Nagv sikerrel s-zerepelnek 
a szocialista brlgá.d ok szelle
mi vetélkedóién a migko1 cl 
járműjavító brif!,ádjai. Eddig 

Színvonalas műsorral köszöntötték a bejJró dolgozókat 
a T Örekvés Művelődési Házban 

hét fordulót bonyolítottak le, 
s ?.z elért eredmény alaoján 
a fizikai brigádok közül Nacy 
Tstván. Kal:rl'.ár Fóbf'rt és Pel

A Töreki;és Mú-i:elódési Ház 
ismét tárt kapukkal és szín
vonalas programmal fogadta a 
bejáró dolgozó VIII. kulturá
lis seregszemléjén megjelent 
több mint 800 vendéget. A 
rendezés •gondjait - az el
múlt évek gya.s:orlatához ha
sonlóan - ezúttal is a X. ke
rületi Szakmaközi Bizottság, a 
Nagykátai Járási Múvelődési 
Központ, a Minőségi Cipőgyár 
és a Törekvés Művelődési Ház 
vezetői vállalták. 

l\..fegkülü11bözt Jett 

figyelemmel 

Zsűfolásig megi:elt a színház
terem, amikor Chmely Ödön, 
a nagykátai múvelődési köz
pont ignzgatója a mikrofon elé 
lépett. hogy néhány ünnepi 
gondolattal megnyissa a talál
kozót, Az ünnepélyességre az 
adott okot, hogy 10 éves az a 
szocialista szerződés, amely
ben vállalták, hogy megkülön
böztetett figyelemmel foglal
koznak a bejáró dolgozókkal. 
A bevezető rámutatott : nem 
lcis horderejű ügyről van szó, 
hiszen naponta 160 ezer em
ber „ingázU.;" a főváros és 
Pest megye községei között. 
Van olyan település, ahonnan 
naponta a lakosság 70 száza
léka utazik el. Az ingá7..ás a 
napi pihenőidőból három, öt 
órát Is elrabol Visszatérő 
probléma, hogy mennyit és 
hogyan lehetne ebből a med
dő időből megmenteni. 

Az eltelt 10 év alatt 150 ren
dezvény. sok sok ismeretter
jesztő előadás, lakóhelyi mun
kásgyűlés, közös kirándulás és 
kulturális mlálkozó igazolja a 
szerződött felek nemes, segí
'tők<:ész . törekvéselt. 

A bevezetőt ,.A cs!llagok ég
ve keringenek" című műsor
trilógia első része követte. E 
műsort Kerekes Klára., a Tö
rekvé� Stűdió Irodalmi köré
nek vezetője szerkesztette, ha
zánk felszabadulásá.'1ak 25. 
évfordulója me1ünneplélae je
gyében. Célja, hogy az iroda� 

lom, zene, tánc, dal segítségé
vel bemutussa a magyar nép 
szabadságküzdelmeit. Az első 
rész az 1848-1945-ig tartó 
idő3zak harcait, gyötrelmeit és 
győzelmeit elevenítette fel. A 
később bemutat,ísra kerülő 
második rész 1944-1948-ig, a 
harmadik pedig l!l48-től nap
jainkig terjedő időszak ese
ményeit tárja majd magas 
irodalmi szinten a nézők elé. 

120 rzerepló 

Nagy vállalkozás ez, hi
szen már az első -részben 120 
szerepló vonult fel. Részt vet
tek benne a Budapestre be
járók gyermekei, a nagykátai 
gimnazisták szavalókóru.o;a, a 
bu<lape,ti Lá5zló Gimnázium 
énekkara, a Törekvés Stúfüó 
sok tagja és a Művelődési Ház 
táncegyüttese. A filmvetíté
sekkel is illusztrált összetett• 
mii.so, jó t>olt, bár a. tempón 
még lehet javitmti. Emberi 
mélységét, gondolati lényegét 
azonban a közönség egy ré
sze - különösen a műsor ele
jfui - nem értette meg. Ez 
a fegyelmezetlenkedő, zajongó 
csoport, úgy lát.szik, valami 
mást várt, valami megszokott 
könnyűt, amelynek befogadá
f.ához a műveltség és figye
lem semmilyen foka nem szük
séges. Mindez egyben hasznos 
tanulságul is szolgált. Aláhúz
za, hogy a bejál·ók egy ré
szének kulturális fejlettsége 
bizony, még sok kívánni va
lót hagy ma!:(a után. Igazolta 
viszont· a műsor szerkesztőit, 
ki·;itelezőlt. akik ez alkalom
mal a · szocialista tudatot for
máló, műveltséget adó, látó
kört tágító produkciójukl<al 
léptek közönségük elé. 

Vidám szórakozá,s 

Ez a műsor, mint Balogh 
Lajos, a Művelődési Ház igaz
gatója mondotta. a vasutas
szakszervezet közp�•'1té ,·ezető
sége decenlberi hHt;i ·ozata 
szellemében született, amely 
kimondja, hogy „folcozni kell 

az a,gi'ációs propaganda- és 
kulturális nevel.őmunka szin• 
·vonalát". Túlzás nélkül kije
lenthetjük, hogy „A csillagok 
égve keringenek" ciklus, a 
maga hatókörében kiválóan 
megtestesíti, Yalóra váltja e 
célkitűzést. 

Az irodalmi műsor után 
most is, mint máskor, sokféle 
vidám szórakozás várta 11 
részvevő/cet. Gusztáv szinte 
egész éjjel a „ vásznon" volt. 
Az étteremben cigányzcr.e 
mellett köszörülhette torkát 
az, akibe már nem fért a 
hangulat. .,Nyelték" a pénzt a 
mechanikai játékok és, aki 
még energiával bírta, az a har
sogó beatzene ritn1usára teke
regve járhatta pRrtnerével a 
divatos „topogóst". Több tánc
együttes, dal-, tánc- és nép
dalénekes, illetve tánczenekar 
éjfélkor Ki mit tud-versenyt 
vívott a színpadon. 

Szolgálatban állt a megígért 
különautóbusz is, amely díjta
lanul fm·arozta a ta!álkozó el
fáradt vendégseregét a ICe1eti 
pályaudvarig. Mert hát ez a 
beiáró s01·sa., szá,r.tra a bál is 
a pályaudvaron végződik. 

Zámbó István 

lek Géza brigádja áll az első 
három helyen. A műszaki ,::d
mini<ztratív bri!!!ldoknál pe
dio- Adám Edit, Silve Barna
bi� és Várkonvi János bri
gádja áll az élen. 

Elcserélném lsrden lcTó 1 
�obás, vízvezeték és, kertes 
szoLgálati l:aká.somat budapesti, 
vagy Pest-kOl"Il)'-éld tanácsi re.."1-
delkezésúre. Érdeltlódni : n-11 
üzemi. ·vag,· 3-38-0G0 városi te!e-
fo�7:���élném pécsi tanácsi 
rende.!!ke-zé:ü főbérleti másfélszo
bás ö5'6zkom.fortos 1:a.ká,;omat Bu• 
dapest bármely rés7én hasonló 
vagy esetleg eey szoba ö�zkom
fortoora megegyezés sz11?rint. t-r-
ö.eklódni: Mágori Istvánnál lfl9-
900 vagy 10-73·as -oelefonon 112. 1 
és 16 óra között. 

HAGV.UI V ASUTAS 

a Vasutas.ok S1.aKSzet"Vezetének 
lapja 

Szerkes?t:i a �L.-':rkesZtO b1zottd.1 
Főszerltesno: Gul)áb Jánce 

Felelös sz .Jrk:esztO: \.�1Sl Ferenc 
Szerkes:z1öse�: 

Budapest vt.. Benczúr utc-a: fl. 
Telefon, városi: ?29--8i2 

Uzemt : 19-'i'l 
K!adja és ter:eszti & Népszav.a. 
Laok:1ado \'Jl'�lat Bud::Wt!f:1 vn .• 
Rákóczi út G4. Telefon : 224-819 

6'eJeló:. h"la!:10: Gábor Marton. 
a , Néo�zava Lan!CrndO Vállalat 

t�a.1.eató1e 
CsekksiámJaszám : ;5 915.001-46, 

Szikra Lapnyomda 

Utazásainál vegye igénybe az 

szolgáltatásait 
útlevél. vizumlntéz�s. Yalutavétel-eladás. 
Szot,afoqlalás bel- és kOlfl!ldl szállodákban 
és flzet6vendéqlátó-helyeken. 

Irodáinkban már kaph3tók az 1969, évi k(llföldl 
Íársasutazásl proqran-,ok. A tenqerparti nyaralastót kezdve 
a leqszebb városok mec;rtsrnerésén át a heqyvtdélcí lldUlé�lq 
Ismét csaknem százféle proqram l<özött lehet vátoqatnl. 

AZ IBUSZ -TIT OIISZAGJARó AUTOBUS2 KOLOtUARATAIVAL 
ELJUTHAT ' AZ ORSZA• LEGSZEBB TAJAIRA, 

Disznótoros klrilndulások, 
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Otven év távlatából 

1919 
március 21. A magyar nép 
történetének egyik legdicsőbb 
napja, a. MagyaT TanácsköztáT

saság megalakulása. Most 50 év távlatából 
emlékezünk vissza, olyan mából, amelyben 
1919 eszméje kiteljesedett. 

Ma még sokan élnek résztvevőiből, hős 
vöröskatonáiból vagy csendes szemlélőiből. 
De a fél évszázad alatt felnőtt nemzedék Is 
jól ismeri létrejöttének körülményeit, hazai 
és nemzetközi jelentőségét, noha a 25 éves 
fehérterror igi,ekezett kiirtani 1919-nek még 
az emlékét is. 

A Tanácsköztársaság kikiáltásával megva
lósult Magyarországon a proletariátus dikta
túrája. Hazánk töTténetében elószÖT került a 
hatalom a nép kezébe. A Magyar Tanácsköz
társaság a munkásosztály állama volt, a mun
kások, parasztok és az egész dolgozó nép ér
dekelt védte a kizsákmányolók és a szövet
ségeseik: az impeTialista hatalmak ellen. Cél
ja a kizsákmányolás és mindenféle elnyomás 
megszüntetése, a független, szocialista Ma
gyarország megteremtése volt. 

Kikiáltása szerve, folytatása és beteljese
dése volt a magyar nép évszázados szabad
sághatcos törekvéseinek, az elnyomás és ki
zsákmányolás ellen folytatott küzdelmeinek. 
Születését lelkesedéssel fogadta az egész dol
go=ó nép, tiárosban és falun ewaránt. 

Létrejöttének óriási nemzetközi jelentősé
ge volt. Az orosz szovjet forradalommal 
szemben világszerte arra hivatkoztak, hogy 
az nem szocialista forradalom, hanem a spe
ciális orosz viszonyok eredménye, különleges 
orosz jelenség, a cári önkényuralom vissza
hatása. Lenin a MagyaT TanácsköztáTsaság 
létrejöttében egyile döntő bizonyítékát látta 
annak, hogy a szovjet farrada.iom tipikusan 
szocialista foTTadalom, és lényegében példa
képül szolgálhat a többi ország proletár 
forradalmának. 

A Magyar Tanácsköztársaság megalakulá
sát és eredményeit örömmel és bizakodással 
fogadták Európa munkásai. Különösen nagy 
lelkesedést ,,áltott ki a magyar proletariátus 
győzelme Szovjet-Oroswrszág munkásaiból, 
parasztjaiból és vöröskatonáiból 

L enin a következőket írta a magyar mun
kásokhoz intézett üzenetében : ,,Az a 
háború, amelyet ti viseltek, az egyetlen 

jogos, igazságos, igazán foTTadalmi háború, 
az elnyomottak háborúja az elnyomók ellen, 
a dolgozók háborúja a kizsákmányolók ellen, 
háború a szocializmus győzelmééTt. Az egész 
t:ilágon a munkásosztály minden becsületes 
tagja a ti pártotokon áll." 

.. Millió meg millió barátunk van a széles 
\'i:ágon. A munkástömegek délen és északon, 
nrugaton és keleten mohó érdeldődéssel és 
forró sze�etettel néznek a Magyar Tanács
köztársaságra és arra a munkára, amely itt 
folyik" - írta 1\fóricz Zsigmond. 

A Magyar Tanácsköztársaság az ország 
urá\·á tette az ezer év óta elnyomott magyar 
do'.gozó népet. Rövid idő alatt megteremtette 
a dolgozó nép államát, biztosította számára a 
s:::úuís. a sajtó, az egyesülés és a gyülekezés 
tzabadságát. A magyar dolgozók. akik évszá
zad'lkon keresztül az alkotmány sáncain kí
,·:il .sllb.k. §.prilis 7-én urnák elé járulta.1.;:, s 
e!ósz.ör válisz':ottá1, meg küldötteiket a he
t,·i és ors"'áe:'ls ta<iácsolcba. 

A tanácshatalom megszüntette a burzsoá 
bi:· '.sá,okat és hc,yette munkásbíróságokat. 
fo,-radalmi tl:\rv·Jnyszéket szervezett. Kisajá
títQt�a és túrsadalmi tnlajdonba vette az ipa
ri, bánya- és közle'ced�si nagi;üzemeket, ban-
1:okat és pénzinté?eteket. A 100 holdon felüli 
fö:dbir-to',o!c kisajátításával először szűnt 
mr� J..l:i.g,,.a ·ország ' f.'z::éves történetében a 
na!--JYbirtukok uralma. 

Az al',otmány s�e•·int :  .. A Tanáesköztársa
s11,ba:n <·sak an;;ok ·rm hdye, aki dolgo�i1:. 
A Tcmácsl,öztúrsaság eli·endeli az általános 

munka.kényszert, ezzel szemben megállapítja 
a munkám való jogot. A munkaképteleneket, 
valamint azokat, akik dolgozni ak:o.Tnak de 
akiknek az állam munkát juttatni nem 'tud, 
az állam tartja el." 

A nehéz gazdasági helyzet ellenére a Ta
nácsköztársaság fennállásának rövid ideje 
alatt is nagyon sokat tett a dolgozók anyagl 
helyzetének javításáért. 

B
evezették a betegségi és baleseti bizto

sítást minden bérből élő dolgozó részé
re a fizetés 60-70 sz&zalékát kitevő 

táppénzzel és ingyenes orvosi kezeléssel. A 
kórházak, szanatóriumok, üdülők a dolgozó!< 
gyógyulását és pihenését szolgálták. Allamo
sították a bérházakat. A legrosszabb vis20· 
nyok közt élő esaládokat beköltöztették a 
gazdagok palotáiba o!s luxuslakásaiba. Elren
delték, hogy a mezógazdasági cselédek csalá
donként legalább egy szobát és konyhát kap
janak. 

Az a!!-yák hatheti uii.lés! s:uibadságot kap
tak. Felemelték a munkások és aJkalmazot
tak bérét. Tanonctörvény gondoskodott az if
júmunkások megfelelő képzéséről és védel
méről. Szabályozták a tanoncok munkaide
jét, megtiltották, hogy házimunkát végeztes
senek velük. 

A közélelmezés helyzete a Tanácsköztársa
ság idején is nehéz ivolt. A rendelkezésre 
álló készleteket azonban Igazságosan osztot
ták el. 

A dolgozók szolgálatába állftották az isko
lákat, és az összes kulturális Intézményt. A 
felnött munkások számára alapított munkás
egyetem is megkezdte előadásait. Elválasz
tották az egyházat az államtól. Politikai, ter
mészettudományos és egyéb ismeretterjesztő 
előadások ezrei segítették a dolgozók műve
lődését. Szervezetileg és anyagilag Is biztosí
tották a tudományos és művészi alkotás lehe
tőségeit. 

A proletariátus öröménél csak a burzsoá
zia félelme, dühe, gyűlölete volt na
gyobb. Az antanthatalmak és a szom-

tzéd országok kapitalistái és az őket szolgáló 
politikusok elhatározták a Magyar Tanács· 
köztársaság megsemmisítését. Féltek, hogy 
elvesztik magyarországi vagyonukat. Féltek, 
hogy a tanácsrendszer magyarországi győ
zelme és sikerei követésre lelkesítik azokat 
az európai proletárokat, akik számára a Ma
gyar Tanácsköztársaság jól látható közelség
be hozta a szocializmust. 

A forradalmi munkásság vezetői a Tanács
köztársaság kikiáltásakor tudták, hogy nehéz 
harcok előtt allnak. Egy percig sem hitték, 
hogy a nemzet'.{özi kapitalizmus tétlenül fog
ja nézni a proletariátus újabb győzelmét. 

A támadást a román tőkések és bojároT: 
hadserege kezdte meg április 16-án. Aprllis 
29-én a cseh burzsoázia hadserege Is táma
dásba lendült. 

A hős Vörös Hadsereg dicsőséges csatái 
minden.ki előtt ismeretesek. A túlerő és a 
belső árulás ellen azonban kevésnek bizo
nyult az erejük. 133 nap után a Magyar Ta
nács1cöztársa.ság elbukott. De a magyar pro
letárok harca nem volt hiábavaló. A Magyar 
Tanácsköztársaság nemzeti történelmünk leg
dicsőbb fejezetei közé tartozik. Példája biz
tatás és tanulság mai harcainkban is. 

11...1 épi d9!Ilokráciánk büszkén vallja magát 
n nemcsak nemzetünk évszázados szabad-

ságharcai egyenes folytatójának, de a 
Magyar Tanácsköztársaság örökösének Is. 
Le:;;nemesebb feladatát abban látja, hogy 
megvalósítsa és továbbfejlessze mindazt. 
amit 1919-ben dolgozó népünk legjobbjai, ll 
magyar kommunisták célul tűztek ki maguk 
e1é, s amely célokért annyian hullatták vé
rük�t, annyian áldozt:í:k életfü,et, annyian 
szenvedtek mártírhalált. 

VILAG PROLETARJAI, EGYESÜLJETEK 

A VA S Ü T A S O K  S Z A K SZ ER V E Z E T E N E K  LAPJA 

XIU. EVFOLYAM, 6. SZAM Ára 40 filt"é, 

1969. március l-től 

több mint 50 ezer vasutas részesül béremelésben 
A szakszervezet elnöksége 

február 1-i ülésén tárgyalta a 
vasutas dolgozók távlati bér
fejlesztésének tervét. A MA V 
vezérigazgatója a szakszerve
zettel egyetértésben úgy hatá
rozott, hogy 1969. március 1-
tól azokban a lkill8zolgálati 
munkakÖTökben, ahol az utób
bi 1-2 évben történt bérin
tézkedések miatt lem.aTadá., 
tapasztalható, az 1969. évi ter· 
vezett eredmény terhére alap
béremelést hajt végTe. 

Az újabb bérinté2'lkedés az 
alábbi munkakörökben fog
lalkoztatottakat érinti: 

- a pályafenntartáld él 
forgalmi szakszolgálat térköz 
és sorompóórei. átlagosan 250 
forint/fő béremelésben; 

- távközlési szakszolgálat 
mun.kásállományú dolgozói 
átlagosan havi 100 forint/fő 
béremelésben ré;izesülnek. 

- A forgalmi végrehajtó 
szolgálatnál: a váltókezelők, 
rendelkező forgalmi swlgálat-

r 

tev6k I-IV .. � for
galmi szolgálattevők, szolgála
ti főnök III„ térfőnökök, havi 
100 forint/fő. oktató, ve7.ény
lótisztek havi 130 forint/fő, 
szolgálati főnök IV. és vezet.ó 
állomáskezelák havi 140-150 
forint/fő béremelésben resze
sülnek. 

- A kereskedelmi szol�
ratnál: a körzeti áruirán��k, 
számadó pénztáros I-IV. ke
zelő árupénztáros és fuvar
díjszámfejtók, pénztárfón.ökök 
100, a kereskedelmi hivatalno------------------------, kok átlagosan havi 110 forint/ 

Március második felében fizetik 
az 1968. évi nyereséget 

Mi:rut már ismeretes, a MA V 
jó eredménnyel zárta az 196G
as évet. A mérleg jóváhagyása 
után az is megállapítható, 
hogy jobb gazda.sági eredményi 
ért el a vasút, mint 1967-'ben. 
Megmuta.tkozik ez abban is, 
hogy 

a kifizetésre kerülo nye
reségrészesedés összege 
magasabb az elozö évlnéL 

Most 179 148 100 forint nyere
ségrészesedés fizethető ki, 
szemben a múlt évi 159 147 OOO 
forint üzemi részesedéssel. A 
nyereségrésresetlés természete

tése előreláthatólag március 
20-án kezdődik. Ezrel egy idő
ben 

mintegy 11 mlllió forint 
egyszeri jutalmazás címén 

kerül ldtlzetésre 
a vasútigazgató.ságok !rányi
tása alá rendelt és a III. ré
szesedési kategóriába tartozó 
dolgozók részére. Ez az intéz
kedés kizárólag csak a III. ka
tegóriába sorolt dolgozókat 
érintj, más ita,tegói;iábll t.arto
zók részére ebból jutalmat ad• 
m nem lehet. 

tó béremelést kapnak. 
- Szolgálat! főnökök és he

lyettesek a forgalmi swlgá!at
nál: szol�rati fónök I-II„ 
szolgálati főnökhelyettes I
II., a műszaki szolgálatnál : 
szolgálati főnök I-IV., vezető 
mérnök I-111. havi 150-250 
forintig terjedő béremelésben 
részesülnek. 

- A kisegítő állománycso
portos I-IV. kapusok, portá
sok, vasútórök, a műszaki ál
lománycsoportú dolgozók, va
lamint az ipari - járműjaví
tó, kitérőgyártó, gépjavító -
terület dolgozói átlagosan ha
vi 100 forint/fő béremelést 
kapnak. 

Ez az intézkedés több mint 
50 ezer va..sutas dolgozót érim 
é.s éties Mrkihatása minte1711 
59 millió forint. 

sen differenciá!Jt.an oszlik meg r-------------------------
az 1., II. és III. kategóriákba 
tartozó dolgozók között. 

A kifizetésre kerülő össze
geket differenciálják még a 
nyereségrészesedés terhére tör
tént évközi kifizetések - pré
mium, jutalom stb. -, va1a
mlnt az előfordult baleseti 
károk összege is. Ez utóbbi a 
hat igazgatóságnál több mint 
12 millió forinttal - a tényle
ges baleseti kár összegével -
csökkentette a kifizethető ré
szesedést. Ez a differenciáló
dás az azonos kategóriák elté
rő szorzószámainál Is megmu
tatkozik. Az azonos kategóriá
ba tartozók szarzószám4 igiaz
gatóságonkén.t is eltérő. Maga
sabb a szorzószám ott, ahol 
kevesebb volt a baleseti kár és 
keva-;ebb évközi kifizetés tör
tént a nyereségrészesedés ter

Átadták a vándorzászlót 
a miskolci vasútigazgatóságnak 

hére. 
A nyereségrészesedés kiflze-

A Ma,gyar Vasuta., március 
1-i számában közöltük, hogy 
1968-ban a hat vasútlgazgató
ság közül a miskolciak érték 
el a legkiemelkedőbb eredmé
nyeket. Ezzel megérdemelten 
szerezték meg a közlekedés
és postaügyi miniszter és a 
Vasutasok Szakszervezete 
központi vezetőségének ván
dorzászlaját. 

A zászlóátadásra március 
8-án, ünnepélyes kül.s&égek 
között került sor Miskolcon, a 
vasútigazgatóság kultúrtermé
ben. A2 ünnepségen jelen volt 
Unaner József vezérigazgató-

helyettes és Gulyás János, a 
vasutas szakszervezet titkára. 
Az .igazgatóság múlt évi mun
kájá;ról dr. Pásztor Pál vas
útigazgató tájékoztatta a rész
vevőket. 

- Az 1968. évi tel;es!tmé
nyein.k alapján ikiéTdeme1t 
VŐT� vándorzászl6 elnyerésé
nek azért is örülünk, mert a 
gazdaságirányítás reform;á
nak első esztendejében értük 
el ezt az eredményt - hang
súlyozta az igazgató.ság veze
tője. - A jó felkészülést bi
zonyítjti, hogy igazgatóságunk 
megfelelt a vele szemben tá
masztott követelményeknek, 
éves tliszonylatban olyan --------------------------, eTedményt- értünk el, amelyre 

Aláírták a kollektív 1zerződést 

A vasút 1969/':'0. évre szóló kollektív szerzodéséi, mint arról 
lapunk eloző IIZlÍmá.ban beszámoltunk, a közponU vezetőség 
február 21-i rendkívilll kibovített ülésén me,ftárgyalta, jóvá
hagyta és felhatalmazia Szabó Antal fótitká.ri annak alá.írá
sára. Erre az ünnepélyes aktusra má.rcins l-én kerüli sor. 
Képünkön R-ödönyi Károly minisztfthelyettes, a MÁV vezér
iga:i,,"'8tóJa. és Szabó Ant-al fötUkár aláírja a kollektív szer-

ződést. 
(Laezl.6 Ildikó felvétele) 

korábban még nem volt pél
da. 

Ezután arról beszélt az 
igazgatóság vezetője, iként 
munkálkodtak a?,on, hogy ele
get tehessenek a személy- és 
áruszállitásban jelentkező 
Igényeknek. Elmondotta, hogy 
az igazgatóság vezetésének 
sok segítséget nyújtottak a, 
szakszervezeti szervek s ct 
pá,rtszernezetek egyaránt. 

A miskolci vasútigazgatósáo 
múlt évi nagyszerű teljesftmt 
nyelt jól szemléltetik az aláb
bi számok Is. 

A:r. áru.szállításnál te1-vezett 
fajlagos költség tonnánként 
31,85 forint volt, ezzel szem
�en 30,18 forintos eredményt 
ertek el. A kocsiigényes fizető 
árutonna elóirányzat te!jesíté· 
sében egyedül a miskolciak 
értek el 100 százalékon felül' 
teljesítményt, a 20 millió 97 V 
ezer árutonnával szemben 
uuyanis 21 -millió 129 ezer 
tonna árut szá!Zit.ottak. 

A:r. igazgatóság vezetőjének 
beszámolója után Lindner 
József vezérigazgató-helyettes, 
majd Gulyás Jámos titkár kö
SZüntötte a kiváló eredmén,-t 
elért miskolci vasutasokct 
majd átadták a vándonászlú1 
dr. Pásztor Pálnak az lgazgn. 
tóság vezetójének. ' 

{\-f} 
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ÖTVEN ÉVE TÖRTÉNT A legendás 1 33 nap emlékét íírzik 

Magyarország Tanácsköztársaság 
y,rtlindaz, ami a munká.sosz• 

tályban bccsillete.s, az egész 
világon a ti pá.rtotokon áll." 

(Lenin Qzenete a magyar 
mu nkásokhoz.) 

Majd egy emberöltő telt el 
azóta, hogy Magyarországon 
győzött a forradalom, a mun
kások forradalma. A legendás 
133 nap emlékét őrzik, gazda
gítják napjaink. 

tonáJát hadsereggé kellett ao
kas-itani. 

Könyvkiadásunk is minden
kihez szól a Magyar Tanács
köztársaság 50. évfordulóján. 
Mindazok, kik a hősi korszak 
vallatói, megértői akarnak 
lenni, Mséges anyagban válo
ga thatnak. 

ötven évvel ezelótt "a rü
gyek, szerelmek és forradal
mak évadján" joggal hívta tár
sait a költő: 

Jertek, ti dalosok, 
Európának zengő idegei: 
Ezt a remek munkát 

megzen.ge·ni, 
Ha t,éretek buzog: 
Nincs ennéL gyönyörűbb 

daltéma; 
Aki most hallgat: örök néma. 

Békésen, fegyveres felkelés 
nélkül győzött a proletárfor
radalom. A budapesti emberek 
ragyogó arccal, a nagy világ
szenzációk izgalmával csillo
gó szemeikben, mámorosan 
siettek a méltóságosan nyugodt 
utcákra, hogy köszöntsék az új 
világrend hajnalát . .,Lélekeme0 

lően nagyszerű az utcák ez ün
nepélyessége: ez a rend és fe
gyelem, ez a biztosság és za
vartalanság, ez a nyugodt, de
rült demonstrációja az utcá
nak a proletáruralom biztos, 
erős kezét érezteti - mind
járt az első reggelen. 

Őrjáratok haladnak a sűrű 
rajokban tolongók tarka soka
ságában, vidfun arccal, piros 
kokárdával. Sehol sincs rend
zavarás. Autók is száguldoz-

' nak, megtömve egy-egy jár
őr embereivel, nincs őrízetle
nül sehol az utca rendje. 

Mindenkinek újság a kezé
. ben, vitatkozna\{, tárgyalnak, 
· önkéntes elóad6k támadnak, 

magyarázzák a proletárura
lom mibenlétét . . .  " 

Vörös lobogók . . .  A prole
tárdiktatúrát üdvözló transz
parensek . . . Tüntető csopor
tok . . .  Zeng az ének: 

őrök tavasz lesz a világ, 
Hol munkálva, jólétben 

Mindenkihez! 

élünk. 

Az egyésült párt vezetői és a 

éhezni öt éven keresztül, ami
kor rabló és telhetetlen ki
zsákmányolók bőrét kellett vé
delmeznünk, hogy továbbra 
is nyugodtan haJszoJhassanak 
bennünket az embertelen mun
kára, akkor most százszoros 
béketűréssel kell fogadnunk 
minden megpróbáltatást, a.'1li
be a kényszerűség belesodor 
bennünket, mert ha a harc si
kerül, ha legyőztük minden el
lenségünket, amit azután kö
zös erővel fogunk s::e,-ezni, 
mindnyájunké lesz, soha töb
bé munkánk eredményét ki 
nem sajátítja magának sem 
a nagybirtokos, sem a gyáros, 
sem a bankár." 

Glatter József a Mozdony
vezetők Lapjában így írt: 
,.Szaktársaim, komol11an ve
gyük azt az élethalálharcot, 
amely miránk vár talán éppen 
ebben a pillanatban, mely vagy 
diadalmasan végződik, vagy 
elpusztulunk mind,i.yájan, de 
inkább ezer halá.l, mint még 
egyszer a régi rend feltámadá
sa". 

,,Körs: 

Landler beszéde" 

Forradalmi Kormányzótanács Március 21-én a két mun• 
.,Mindenki/iez!" szóló '9;íJ.t .���p(trt egy��µlésénel-, a, pro
ványt tett közzé: .,Magyaror- lel;irtliktatúi;a • kikiáltásának 
szág proletársága a mai nawaZ: hírévél.,,�er .JenG· si,.etett a. 
a maga ke.zébe ves.z minden ·°\éasutas bí.z.almi{érfiak gyúlé
hatalmat • • •  " ,,A polgári világ sére. A vasúti távírók azonnal 

· teljes összeomlása, a koalíciós továbbították beszédének kivo
kormányzás csődje kényszeríti natát.. Ezt jegyezték fel az 
rá Magyarország munkásságát egyik üzlet-táviratlapra : 

' és parasztságát erre a döntő „Körs. Landler beszéde. 
lépésre". Hangsúlyozta : csak a A Bpest rakt. főn. űr auten-
munkások és földmíves szegé- tikus értesítése. 
nyek tanácshatalma mentheti Ma délután V11x alezredes 
meg az országot a gazdasági átnyújtotta a kormánynak a 
összeomlás anarchiájától és az párizsi konferencia határoza
antant megszállásától. E he- tát, amely szerint a demark.á
roikus feladatra vállalkozó ciós vonalakon túl levő ma
proletariátus nevében "kije- gyar területek örökre a meg
lenti a teljes eszmei és lelki szállóké lesznek. Válaszra 12 

· közösséget az orosz szovjet órai haladékot adott. Tagadó 
• kormánnyal, fegyveres szövet- válasz esetén ő elutazi'k és 

séget ajánl Oroszország prole- sorsára hagyja az országot. 
tárjainak". Testvéri üdvözletét Erre a konmány lemondott és 
küldi Európa és Amerika helyét tiszta szocialista fog

kolában való tanítása ellen ki
kelő beszédeit ellentmondás 
nélkül fogadta a hallgatóság 
nagy része . . .  Ugyanezen a 
népgyűlésen meg is választot
ták a „szovjet" vagy néptanács 
tagjait Müller Béla elnöklete 
alatt. 

A vörös forradalmat tud
tul adó s a kommunizmust 
dicsőítő beszédek után min
den rendzavarás nélkül osz
lott szét a tömeg, nem sejt
,ve semmit a másnap bekö
vetkező eseményekről. Már
cius 24-én ugyanis Müller 
Béla püspökladányi MAV hi
vatalnok, ki erősen szocialista 
érzelmű ember volt, s a vasu
tasok országos s7,ervezkedése 
alkalmával a pfüpökladányi 
csoport vezére volt, cca 50 
fából álló felfegyverzett vas
utassal s a vagyontalan polgá
rok nagy tömegével mindjárt 
a reggeli órákban (8-9 óra 
között) megjelent a közsél(há
zán, s annak ikijelentésével, 
hogy a régi rendszer össze
omlott, új rendszernek kell 
jönnie, mert most a nép rvette 
át a hatalmat :  átvette a köz
hatalom gyakorlását s elnök
lete alatt nyomban összeült a 
,,szcvjet tanács", mint nevez
ték magukat. Ellenállástól a 
fegyveres eró láttára s még 
sokkal inkább azért, mert a 
vagyontalanoknak a rend 
fenntartása iránt fogékony 
vagyonosabbak iránti gvúlöle
te amúP.'V határtalan V"Jlt 
nem kellett l!lrtanio'c é, n"tt
l"Odtan kezdhették meg fel
forgató munkájukat. 

A MAV alkalmazottak a 
hivatalnokokat kirvéve legna
gyobb részben kommunista 
é.rzelműeJ;: voltak. Ezt bizo
nyítja az is, hogy a kö2lhata
lomnak a szovjet által tör
tént átvételekor a karhatal
mat a vasutasok szolgáltat
ták . . .  A kommunizmussal 
rokonszenvező. de szerepet 
nem vitt egyének . . . száma 
igen nagy . . .  Altaló.nos ta
pasztalat szerint ezek közé 
tarto.úl< ,kö�ünk szegéoy
sorsú- Jaj;osságának legna
gyobb része, a vasúti munk:i
sok pedig talán kivétel nél
kül . .  .1' 

Szervezett munkások 

a vasutak ve+etésében 

La:ndler J enó népbiztos 
március 26-án aláírta a „Vas
úti Direktórium felállításá
ról" szóló rendeletet és ,.A 
Magyar Allamvasutak igazga,
tá.sára vonatkozó rendeike
zést." Második rendeletében 
pedig intézkedett a MAV el
nökéne'k, a Vasúti Direktó
rium tagjainak, az államvas-

•, ,:::.:,·�:• · -:��?.· 
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Kevés lenne a puszta meg
:: emlékezés, méltánytalan a 

csak ünnepi külső, de annál 
,'ff."'f:. több és teljesebb a nagy tett 

méltó folytatása, megvalósítá
sa. Az öszirózs.íkkdl kibonta

' kozó forradalom, a macius 
21-én kiteljesec!.ett akarat a 
mának colt előfutára, egy na-

' 
gyon régi tavaszvárás teljesü
lése. Az elmúlt két év évfor
dulós ünnepségei, megemléke-

1 

zései, a nemzetközi munkás
, .. , , mozgalom kiemelkedő sorsfor-

dulóit, küzdelmeit elevenítet
ték meg, s a világtörténelem 

, naptárában mi magyarok is 
szaporítottuk a pirosbetűs ün

úti főosztályok ,yezetőinek és nepek sorát. Feladatunk, hogy 
helyetteseinek kinevezéséről. e napok ne degradálódjanak 

soha egyszerű munkaszüneti 
Landler Jenő megerősítet- napokká a fiatalabb generá

te elnöki funkciójában Vá- ciók számára sem, de szólam
::sonyi Jenőt. A Tanácsköztár- mentes kifejezői legyenek a 
saság a MA V elnökön, a Déli ma eredmenyeinek, a holnap 
Vasút üzletiga.zgatón kivill közakaraton nyugvó tervei
meghagyta régi beosztásában nek. 

.•. -n :Z-

a vasútigaz���óság tö>JJ:b fő- Az írott s7.ó ereje ötven év
osz�yv�zetoiet é� _osztálY';'�- vel ezelótt bújkálva keresett 
zetoJet 1s: _A Vasu� Direk-,0: utat a háborúba szédült Euró
ríum tagiru, , az all�mvas1;1h 

I 
pában, nem ismerve ország

főos��yok es a _?él.i vasuI! határt, t ilalomiát Megtépett 
oszra -.·ok vc_zetohelyette�-1 katonaköpenyek alatt. fekete 
azonb� a szocialista , v�sUc�s kenyér társaságában egyre 
munkásmozgalom akhvái ko- többen ismerték mea sorsuk 
zül kerültek ki. lényegét, s egyre többen tud-

A Vasúti Direktótium tag- ták meg azt is, hogy mit kell 
jai a MAV-nál : Pintér János tenniök és hol a helyük. 
eszter�ályos, MAV Istvántelki A felszabadulás utáni ma
FőmCthely. Garlat! Gyula la- gyar sajtó és a magyar kön,:.v
katos, MÁV l!:sza:ki Főműhely, kiadás egyik nemes missziója 
Bern111nclth Sándor államvas- volt, hogy az írott szó erejével, 
úti felügyelő, a DV-nél :  hitelességével ismertessen meg 
Fischer Gyula déli vasúti fó- egy népet önmagával. Meg 
felügyelő, Pálinkás Sebő laka- kellett értetni a József Attila-i 
tos, székesfehérvári DV-mű- ,.valódi világot", de azt is, 
hely. hogy érte mit kell tenni. A 

Visegrádi utcát át kellett ve
zetni az egész országon, s a 
híres 19-es plakátok vöröska-

20-án 

Hajdu Tibor (A magyaror
szági Tanácsköztársaság), He
tés Tibor (Az 1918-1919-es 
magyarországi forradalmak 
krónikája), Liptai Ervin (A 
Magyar Tanácsk'.lztársaság) 
művei a tények erejével köt
nek le, kibontva a történele.'ll 
vesztóit. Meghamisított ese
mények állnak össze egységes 
tablóvá, nút értő szemmel fo
gadhat az olvasó. A forrada
lom szociálpolitikájáról ír 
Petrák Katali.n, a népbiztosok 
perét eleveníti meg Rév Erik4 
könyve, s Réti László munká
ja az ellenséget bírja szólásra 
A már nagy népszerűségnek 
örvendő Képes Történelem so
rozatban Zalka Miklós kalau
zolja értő kézzel a fiatal olva
sókat. Földes Mihály (A pa
rancs, Galambos Lajos (Mit 
tudtok ti Pille Máriáról?) és 
Hegedüs Géza (Az a májusi 
Tiadó) cúnű regényeikben 
elénk varázsolják a kü.roelmes 
napokat. A „Márciusi nap" c. 
antológia a magyar írókat szó.. 
!altatja meg, Dersi Tamás pe
dig a publicista Kun Bélát ál
lítja elénk. Sarlós Béla a Ta
nácsköztársaság jogrendszeré
nek kialakulását ismerteti meg 
velünk. 

A gazdag gyűjteménye:k, az 
izgalmas memoárok, a korsza
kot tárgyaló regények egész 
sora található az ünnepi kiad
ványok l istáján. Nem célunk 
a már m.:ndenütt látható ran
gos listát sorjázni, csa.lc néhá
nyat említettünk közülük. At 
„Otven év" címmel megjelent 
tájékoztató rövid sorokba tö
mörített ajánlásait for11"atva 
csak az idővel vitatkozun'k, al
kudozunk, hogy mind többet 
ismerkedhessünk meg új éle
tet hozó forradalmas száza
dunkból. 

St.a.ndovár Tibor 
A MA V és DV főosztály,ve

zető, illetve osztályvezető he
lyetteseinelc névsorában ott 
találjuk - többek között -
Fazekas József lakatos, MAV 
11:szaki Fóműhely, Glatt(?r Jó
zsef mozdonyvezető és Váradi 
Jenő fűtőházi munkás, Ferenc
városi MAV fűtőház, Hegyesi 
L. Lajos lakatos, MA V 11:szaki 
Főműhely, Dariday József la
katos, MA V István telki Főmű
hely, Bognár József raktár
munkás, Bp. Nyugati pálya
udvar, Neményi Gyula esz
tergályos, MA V É..«zaki Főmű
hely, Landstoff Nándor asz
talos, MA V István telki Főmű
hely, Bárány József kazánko
vács, nagykanizsai DV fiók
műhely, valruni.nt a szocialis
ta vasutas munkásmozgalom 
más képviselőinek nevét is. 

ünnepi megemlékezés 

Gada.necz Béla 

a Tanácsköztársaság 50. évfordulójáról 
A Vasutasok Szakszervezeté

nek Elnöksége, a KISZ Köz
ponti Bizottsága és a MA V 
Vezérigazgatósága a Magyar 
Tanácsköztársaság 50. évfor
dulójának tiszteletére március 
20-án 19 órakor ünnepi meg
emlékezést tart az 1!:szaki Jár
műjavító Törekvés Művelődé
si Házában. Részt vesznek az 
ünnepségen azok a vasutasve
teránok is, akik a Tanácsköz-

társaság gyózelméért oly sokat 
tettek 

A műsorban fellépnek a 
Vasutasok Szakszervezete Szo
cialista kultúráért jelvénnyel 
kitüntetett központi vegyes 
kara, a Törekvés Művelődési 
Ház irodalmi színpada, a Ki
váló jelvénnyel kitüntetett 
táncegyüttese, valamint 
Aradszky László, Feny1.-esi Ga
bi, Koncz Zsuzsa, Magai Kle• 
mentina és Payer András. 

munkásságának, s fölszólítja Jalta el és mivel más út nincs ,------------------------------------------------------
őket: .,kövessék a magyar előttünk, egyesült a kommu
munkásság példáját . . .  szövet• njsta párttal és kikiáltotta a 
kez:::enek Moszkvával, állítsák _szovjet köztársaságot. Szövet
föl a tanácsköztársaságot • • •  " séget kötött a testvéri orosz 

A felhívás döbbenetes rea- szovjet köztársasággal, mely
litásérzékkel és őszinteséggel nek két teljes hadserege áll a 
figyelmeztetett arra, mennyi határokon. Pesten a legna
„n„hézséggel és áldozattal kell gyobb rend van. A kormány 

. megküzdenie a magyar mun- ezt tudatta Vyxszel, ki erre 
· kásságnak, ha elindul ezen a még nem válaswlt. 11:ljen a 

bátor és nagyszerű úton . . .  szovjet köztársaság és a dol
NélleüJiizések, nyomorgás, szen- gozók diktatúrája. Mindenki 
vedés várakozik ránk ezen marad.ion helyén és éltesse a 

·· úton. 1!:s mégis rá /cell lép- dolgozók 57.abad, boldog eljö
- nünk, és mégis rá merünk lép• vendő világát. Mindez Land
, ni, mert bízunk a magyar pro- ler elvtárs beszédének kivo-

letárság hősiességében és áldo- nata. Mayer." 
zatkés::ségében. Rá kell lép
nünk, mert csakis így vihetjük 
győzelmnre a szocializmus vi• 
lágot meg1)áltó ügyét. Minden 
munkást és földmívest fölszó
lítunk. hogv dolgozzon, termel-

' jen. vagy álljon be a proletár
hadseregbe. verejtékével vagy 
vérével á'dozzon az eszme dia
daláért. Bármi várjon ránk, a 

szocializmus ügyénelc győznie 
kell!" 

FoM'adalmi fegyelmet 

A Magyar Vasutas a forra
dalmi fegyelem szükségességé
re figyelmeztetett. .,Mert sem
mi sem oly nagy ellensége a 
munkásságnak, mint a fegyel
mezetlenség. Ha évezredeken 
át szó nélkül teljesítettük el
nyomóink korbáccsal ránk 
kényszerített parancsait, kell, 
hogy most százszoros erővel, 

1 önként hajtsuk végre mind
azt. amit a proletárok képvi
selői. a forradalmi kormányzó
tanács saját érdekünkben d;k
tál Ha tudtunk szenvedni, 

A püspökladányi 

vasutasolc 

Vidéken, különösen a vasú
ti csomópontokon a forrada
lom békés győzelmét jelentő
sen megkönnyítette a vasuta
sok állásfoglalása. A püspök
ladányi főjegyző ezt jelentette 
a Tanácsköztársaság leverése 
után : 

,,A vörös forradalom kitö
rését a legnagyobb lelkesedés
sel fogadta a szegénysorsú la· 
kosság. Március 23-án du. 
ugyanis a debreceni munkás
dalárda Nagy Lajos és Geren
dán N. nevű egyénekkel 
együtt községünkbe érkezett. 
A vonatnál Müller Béla MA V 
hirvatalnok és elvtársai vörös 
zászlók'kal várták az érkezőket 
s onnan, n,agy tömegtől kísér
ve zeneszó mellett vonultak a 
piactérre, ahol Müller Béla, 
Nagy Lajos és Gerendán elv
társaknak a vfüí�orradalmat. 
kommuni,must d'csóítő, maid 
a vallás és a vallásnak az is-

Landler f enii tanítványa volt 
Nyolcvankét esztendősen a mesteremet és az ügyem 

is köztünk él, nap mint nap védelmére az akkor - 1904· 
elsétál szakszervezetünk szék- ben - fiatal ügyvédet, dr. 
háza előtt - a Benczúr utcá- Landler Jenőt kérte fel. Ek· 
ban lakik -, s gyakran kö- kor ismertem meg a későbbi 
szönthetjük személyesen is. tanítómesteremet. 
S nincs olyan találkozás, ami- A tárgyalás után Landler kor ne hallhatnánk tőle vala- Jenő megkérdezte: 
milyen érdekes történetet 
emlékmozaikokat a magyar - Béla fiam, a szabadidőd-
muJ]kásmozgalom legdicsőbb ben mivel foglalkozol ? 
napjairól - Sétálgatunk, beszélge-

tünk a tanonctársaimmal Fekete Béla, a nyugdíjas volt a válasz. 
vasutas, a Magyar Tanácsköz- Ekkor adta meg Landler társaság felelős beosztású ika- Jenő a fiatal Fekete Bélának tonája volt · · ·  a Vas- és Fémmunlkások Köz-

Amikor az immár négy év
tizede halott Landler Jenőről 
beszél - még ma is ragyog a 
tekintete, a kiemelkedő ál
lamférfi iránti tisztelet hatja 
át núnden szavát. A tanítvá
nya volt - később a harcos
társa lett. 

Géplakatos-tanoncként 
olyan helyen inaskodtam, ahol 
a segédurak, különösen egy 
kiszuperált zupás, kiméletle
niil ütötték a tanulógyereke
ket - idézi az emlékeket. -
Már két és fél éve tanonclcod
tam, amikor ez az iszálcos mű
vezető úgy megvert, hogy fel
hasadt a szájam és több fo
gam eltört . . •  Panaszra men• 
tem az ipartestülethez, majd 
hazautaztam vidékre. az édes
apámh,oz. Apám feljelentette 

ponti Szövetsége épület- és 
múlalrntosok csoportjának cí
mét. Ott ismerkedett meg a:1 
ifjúmunkás-mozgalommal, ér
dekes olvasmányokat - bro
súrákat - kapott, amelyeket 
a többi fiatallul együtt nagy 
figyelemmel tanulmányozott. 

S 1906-ban, amikor felsza
badult, felvételét kérte a szö
vetségbe - és az akkori mun
káspá>rtba, a M<Jgyarországi 
Szociáldemokrata Pártba. 
amelynek balszárnyához tar
towtt Landler Jenő is . . •  

Ha a több mint nyolc év
tized minden esztendejéről 
csak egy-egy sort írnánk, ak
kor js hosszú cikk kerekedne 
Fekete Béla visszaemlékezésé
ből . . .  s aligha van életének 
olyan éve, amelyhez ne fűzöd-

ne ezernyi élmény. Tünteté· 
sek, sztrájTrok, a diadalmas 
133 nap, fehérterror, a Szov
jetunióban eltöltött évtizedek, 
majd újra itthon, a felszaba• 
du!t Ma.gyarországon. 

A témák sokaságából a ta
nácsköztársasági emlékeket 
ragadjuk k i !  De annyit azért 
hadd mondjunk el elöljáró
ban : 1910-ben szerződött az 
lstvántelki Főműhelybe (ame
lyet őszinte örömére, a fel
szabadulás után Landler Je
nőről neveztek el. Landler 
elvtárs szobrának felavatásá
nál Fekete Béla mondott be
szédet.) A főműhelyben ter
jesztette az illegális Magyar 
Vasutris-t - lapkezelő volt. 
!gy nevezték akkoriban az 
ugyancsak illegális vasutas 
munkáEszervezet bizalmijai t. 
1913 végén a biza!.mitesti.ilet 
elnökévé választották. 1914-
ben pedig tagja lett az orszá
gos szövetség vezetőségének. 

Az 1. Világhá•ború éveiben 
azon fáradozott, hogy necsak 
a fizikai dolgozók. hanem a 
forgalmisták is támogassák az 
illegális szakszervezetet - a 
szervezett dolgoz&k száma ek
koriban elérte a 1 1 0  ezret ! Na
ponta 10-12 órát, gyakran 
ennél Is többet dolgoztak 
az élelmiszer pedig mind ke
vesebb volt, sztrájk sztráikot 
követett. Az emlékezetes 1918. 
1úniusi s.ztrájl< idején Szabad
kán n-igyezer vasutas előtt 
tartott beszédet - s az ottani 

dolgozók az ő szavai hallatán 
hagyták abba a munkát. 

Ez idő tájt is rendszeresen 
találkozott a fejlődését, mun
kásságát mindvégig figyelem
mel kísérő Landler Jenővel. 
1918 novemberében a KMP 
Visegrádi utcai helyiségében 
lépett be a kommunisták 
pártjába, majd az Istvántellü 
Főműhelyben egyike volt az 
első pártalapítóknak. (A párt
szervezet titkárává Benkó 
János esztergályost választot
ták.) 

Aztán felvirradt a Magyar 
Tanácsköztársaság hajnala . • •  

- Landler Jenő, a Tanács• 
köztársaság belügyi népbizto
sa 1919. április 27-én magához 
hivatott : Fekete elvtárs, ko
moly munlkát bízok rád. hisz 
eddig is minden munkát el• 
végeztél - mondotta. - Telj
hatalmú politikai biztosnak 
nevezünk ki a ráckevei ;árás• 
ba . • . Egy csepeli munkásem
ber volt a járási direktórium 
elnl\ke, a 1'."'CSétes megbkóle
véllel · nála jelentkeztem. Az 
elsó dolgunk az volt, hogy el
lenőrjzzük : valóban olyan em
berek kerülteik-e a községi 
direktóriumokba, akik a ta
nácshatalom hi·vei, vagy meg• 
bújnak közöttük a rér,i rendet 
visszavárók is? Az ellenforra
dalmároktól állandóan tarta
ni kellett ; elfogtunk mi ma• 
gasrangú tiszt-feleséget is, 
alti cigányasszonynak öltözve 
bujtogatott a proletárdiktatúra 
megdöntésére . . .  

Földes Tamás 
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A vasutasok mintegy 50 százaléka vesz részt 
a szocialista bri/ádmoz/alomban 

Gulyás János 

A vasutas szocialista brl.gádvezetók II. or
szágos tanácskozására február 26-án !került 
sor Bucla,pesten, a Törekvés Művelődési Ház 
színháztemiében. Az elnökségben helyet fog
lalt dr. Csanádi György közlekedés- és posta
ügyi miniszter, RőcUínyi Károly miniszterhe
lyettes, a MAV vezéri,gazg;atója, Gyócsi Jenó 
a vasutasszakszervezet elnöke, Sza,bó Antal 
főtitkár, Guluás János titkár, Ha.jJutl György-
9'é a VI. kerületi pártbizottság titkára, Keszei 

megnyitja a t&n..cskozást 

Károly a SZOT Elnökségi Iroda vezetője, So• 
mogyi Imre a KISZ Budapesti Bizottságának 
titkára és Gábol- Zoltán a KPM pártbizottsá
gánaik titkára. 

A tanácskozást Gulyás Já,n,os titlkár nyitot
ta � Kfszöntötte a küldötteket, a meghí
vott vendégeket, majd felkérte Rödőnyi Ká
roly miniszterhelyettest, vitaindító előadásának 
me.,"tartására. 

A vasút alapvető feladata a szállítás 
Rödönyi Károly miniszterhelyettes vitaindítója 

bizonyos szempontból kedve
ző, mert a v.asút olyru, hely
zetbe került, amelyben beren
dezéseinek technikai színvona
la gyorsabb ütemben emelke
, tt, mint megoldandó sz:álli
ti\si feladatai. A kedvező ha
tás mellett a-z üzemvitelt 11át
r ányosa.n befo!yá..solta a s::á!lí
tá.so1: em1enetlenségének növe
kedése, a szomba.ti, hétfái,, de 
kü!örö&en a va.só.rna,pi rako-

dások 'Mg!J11l,értékú visszaesé
se, az éjjeli rakodásoTc inten
zitásá.naTc csölckenése, a ked,d,
p',nteTc közötti csúcsigén11ek ;e-
lentkezése. A népgazdaság 
ágazataiban a csökkentett 
munkaidő egyes s.zéleseob kö
rű bevezetése következmé
nyeké.."lt fokowttan érvényesü
lő egyenetlenség mind az 
utas-, mind az áruszállítás 
szerveresénél és lebonyolításá
nál jelentős válltoztatást kö
vetelt. 

Nem kevés gondot és problé
mát jelentett a kró:n.ilkussá vált 
munkaerőhiány, ami különö
sen a végrehajtó szolgálatnál 
fóleg a nagy fizikai igénybe
vételt követelő munka terén 
jelentkezett. 

A fuvaroztatók törekvése sa
ját gazdálkodásuk eredmé
nyeinek növelésére és egyéb, 
a refonnmal járó hatásdk te
hát váltowtt helyzet elé ál
lítottálc a vasút egészét, amely 
új feladatokat adott és diffe
renciáltabb tevékenységet kö
vetelt a vezetéstől és a végre
hajtó szolgálattól egyaránt. 
Ugyanakkor egyre széle!!ebb 
kör1:>en olyan törek.--vések�t 
váltott ki, amelyek a ga:ndál
kodas jobb megszervezésére, a 
jövedelmezőbb üzemvitelre 
irányul_tak. Ki,a.1,a,kuZ6ba.n 11an 
már a. vasútnál a válto2'0tt k,ö
rü.Lményelret figyelembe 1'e1'Ó 
és a.11JM.k megfe"Celó ú; (14m4• 
ságpolitikm s:zemlél.et és mun
kastUus. Célravezető intéz
kedése.lckel, t,öbb esetben a 
tervezetthez vi&wcyltott telde
sítmén:ycsö�enés kompe:nzá
lá.sá.,.--a a költség- és egyéb ter
vek konigál.ásáva:1, a.z élő és 
holt munka termelé,Jcen)Pégé
ne.1' oove!,ésével az 1968. évet 
nyereséggei Zli-Ttuk. Na.gy se
gítséget jelentett mindezekhez 
a KMP megalalku!ásának. 50. 
évfordulója tiszteletére 11.dboJl
taltozott swclalis:ta munkaver
Se.IlY, valamint a s.zociailli;ta 
brigádok célratörő vállalásai
nak maradél.--taJan teljesítése. 

A fuvaroztatók igén;ireit az 
é</ nagy résreben klésedelem 
nélkül kielégít.ettük. NOtJe-m
ber és eecem.ber el.só fel,ében 
a:::onba-n, r.a.gyobb teljesítményt 
is elérhettüm,k oolna., ha. lelie
tóségei·nJ;et jobban kiha=ál
julc. 

.... A Magyar Allcmoo.rutak 
'tT ez,érigazga.tós,á,ga nevében kö
izöntöm önöket és önökön ke
resztül .i oosutas szocilLUsta. 
brigád-Ok ooJa.mennyi dolgozó
.j<U. A smcialista brigádmoz
galom el.jutott ahhoz az idó
szaikhoz, amelyről viaszate
ldntve értékelni lehet a moz
galom tapasztalatait, eredmé
nyeit és irányt lehet adni a 
továl>bi feladatok meghatáro
zásához. 10 éin,eZ ezelőtt a. Zeg
öntudat054bb dolgozók 1.ezde
ményezése nyomán született a 
'11W<Z!l'alom, a,mely ff'..a a. va.s
uta.oo1CM.le csakmem 50 százalé
k.át tömöriti soraiban. 

A szocialista brig.ádmoz,,aa
lam amellett, hogy igen jelen
tős gaz.dasági, politikai erőt 
képvisel, neveli tagjait a vas
úti munka szeretetére, a hiva
tástudatra, s a fegyelmezett 
munka vég7,ésére. 

A mítlt évi tiszta nyereség 
1344 millió forint 

A vasút a népgazdasági ter
me1ési f.olyrunat szerves részét 
alkotja. Ahhoz, hogy a terme
lés zavartalan legyen, a vasúti 
közilekedés magasszintű szer
vezését, az '0zemi munkafolya
matok hatékony ooszhangját 
ikell megteremtenünlk. 

Az eltelt �O esztendő �ya
má:n a szállítási feladatok fo
koa:a . .:,san növekedtek, techni
kai fejlesztésünk ekkor még 
nem tartott léoést a növekYó 
igényekikel. Mindezek ellené
re aronban a oo.sút 1.-ielégítette 
4 tiele szemben támasztott 
sz.állítási igényeket. Dolgo
zóink áldozatos munkája, első
sorban szocialista brigádjaink 
öntudatos helytállása révén a 
vasút messzemenően :segítette 
a népgazdaság fejlődését. 

Erről a helyről mondck M
szönetet a oosuta.8 szociali$ta 
brigádmozgalom közel 80 OOO 
részvevőjéne/c- azért az áldoza
tos és fáradtságot nem ismeró 
munkáért, amelyet éveken át 
folyamatosa., végeztek, tanú
b!mnyságot adva a vasúti 
munka szeretetéről, pártunk, 
kormányunk politikájának he
lyesléséröl, a szocializmus fel
építésének: önzetlen támogatá
sáról. 

A Magyar Államvasutak 
nagv üzem, vágányah-ik az 
egész országot behálózzát.lc, kül
földi kapcsolataink is igen je
lentősek. Mindezek alapján 
nem lehet közömbös a terüle
tünkön végzett munka mi• 
lyensége, dolgozóink termelési, 

Rödönyi Károly, miniszt-er
helyettes 

politikai aktivitása, hangulata 
és más, az üz.emre jellemző 
parai.-nét.erek mi:kénti ala1.--ulá
sa. 

A vasút alapvető feladata a 
szállítás, amelynek llJépgazda
ságl szinten fokmérője a gyor
saság, pontosság, biztonság, az 
üzem szempontjából pedig 
előtérbe kerii! a. �osság 
fokozása is. Minde:reik alapja 
a tervszerűség, a vonatforga
lom menetrendszerűségének 
állandó javítása és megfelelő 
szinten tartása. A végrett 
munka rövid értékelésénél az 
e!Jműlt évet emelem ki na
gyobb súllyal, miután az el.
telt esztendő űjat hozott a 
vasúti vezetés, üzemeltetés, a 
szállítási feladatok difieren
ciáJ.ta-bb alakulásáiban is. 

Az 1968. év vasútüzemi te
vékenysége már teljes egész,é.. 
ben = új gazdasá.girányitási 
rendszer és a közlekedéspoli
tikai koncepció valóra váltá
sánaik jegyében telt el A 
MÁV vállalati gazdálikodás 
szabályozására bevezetett 
gazdasági reform első évi fel
adatainak sikeres megvalósítá
sa során hatásukban még nem 
teljesen jutott kifejezésre a 
vasúti közlekedés jelentősége, 
a vasutas tlolgoz6k munkájá
nak társadalmi értékelése. 

1968-ban a népgazdaság 
egészében növekedett a szállí
tás volumene, a vasútra há
ruló utas- és áruszáZ!ítás 
azonban gyakorlatilag a bázis
szinten maradt. E köriil:mény 

A:z. 1968. évi mérlegadatok 
alapján a bevételi tervet 102,2 
százalékra, a költségtervet 
101,6 azázal�ra t.eljesítettük. 
Mindezek alapján a tbzta nye
r2ségü:n,Je a tervezett 1200 mil
Uóva.l szemben 1344 millió. A 
ter-vezett 267,1 miUw forint 
rés?:esed-ési alappal sz�,be-n a. 
ny,ereségból képezett rér..e.se
clési alap 288,3 millió forint. Az 
év vé� nyereségrészesedés 
na.gy'Slága - a részesedési a1ap 
terhére es-zközölt bérfejlesz
tést és egyéb juttatásdkat is 
figyelembe véve - előrelát
hatólag az elmúlt évi összeg
nek megfelelő lesz. 

A miniszterhelyettes ezután 
a szociális helyzet, a munka
idő-csökkentés, a létszá.mgaz
dálLl;:od-ás és a baleseti helyzet 
alakulásáról beszélt, majd így 
folytatta: 

- .!\:fost elsődleges felada,. 
tunk az olyan szemlélet és 
mun,k,astílus kia,lakítása, amely 
eUisegíti e vasút fő felada.tá-

,uzJc, G szállítás ha,tékcmy tel
;esí.tését, m4ml néwazdastigi, 
mind váUalati szinten. El
érendő cé!Mnt eJ.sósorban azt 
kcll megjelölni, hogy a vas,űt 
minden szolgálati :'igának, 
minden dolgozójának a mag;a 
speci.ális teYékenységével a 
szállítás biztonságos, tervszerű 
és jövedelmező ma,,.,•va!ósításá
hoz kell nagyobb hatásfokkal 
hozzájárulr.ia. El keli érni, 
hogy a vasút mirwem clol{Joz6ja 
ne csak részt -r,egyen a felada
tok 1n.egoulá.whan, ha.nem al
kotó e,reje. képessége legjavát 
adja, tudato.M-n cseleked;éTc a. 
mun1:a hétköznap}aiban. 14,
sálk világosan a fő célokat, le
gyen áttekintésük a vasútháló
zat egészét illetően, ismerjék 
egyéni munkájuk értek'llét és 
érezzék a vasutas kollektíva 
fontosság�t az ország hatal
mas épí tó mu.nká.jábai"l. U gy 
gondolom, hogy mindezekben 
e1sósorba...'1 a vasutas szocialis
ta brigádok tudnak a leghaté
konyabban tevékenykedni. 

A szállítási tervek volumene 
nem változik 

A gazdasági irányítás körül
ményei között a közgazdasági 
eszközök adta lehetőségek és 
előnyök ko11.ektív akaraton 
alapuló felhasználásával, a de
mokratikus vezetési módsze
rek a.lka.Lrnazásával, a vasutas 
munkamorál további szilároí
tásával, a végzett munka er
kölcsi és anyagi elismerésével 
az 1969. évre kitűzött felada
tok, tervek teljesíthetők. 

1969. évben a szállítási ter
vek oolumenéneJc nagyság-

rendje az 1968. évi tényana,. 
tdlelwz vi;;zonyitva gyakorlati
lag -nem változik. A vasút mű
szaki fejlesztése viszont to
váJbb folytatódik, a korszerű 
eszközök állománya tovább 
növekszllk. 

Az 19G9. évi tervek azt a kö
telezettséget róják a vasút 
egészére, hogy az előirányzott 
mennyiségi és minőségi muta
tókat a tervezett szinten kell 
teljesíteni és a vasút vala
me!lllYi területén a tervezett 

teljesí-tmények biztosítása 
mellett megtakarításokat ered
ményező gazdálkodást kell 
folytatni. Az önköltség csök
kentésével, a. munkatermelé
ken11i;ég növelésével, foko
rott takaré,Wssággal, eszkö
zeink jobb kihasználásával, a 
sroZgáZati ágak közötti maga.s 
szintű egyiittmúködés.sel ez 
évben is jó ered:ményeket ér
hetü.nk el. 

Nemcsalk az áruszállitás, de 
az egész vasűt eredményessége 
főként awn múliik, hogy mi
lyen lesz az üzemviteli mun;ka 
tervszerűsége. Számolva az 
említett belső és kü16ó kedve
zőtlen hatásokkal is, ez évben 
a lehetőségeink és adottsá
gaink olyanok, hogy a tero
szerúbb üzemmte!t szigorúb
ban, követke.zetesel>ben meg 
lehet követelni. 

Nagyobb rendre, fegyelemre 
van szükség 

A vasűt minden dolgozója 
érzi és tudja, hogy a. forgalom
lebonyolít.ásán.ál a vonatközle
kedés te!'én · 1!ag1fe>bb rendre, 
fegyelemre, fegyelmezettebb 
ös.szmilTcMésre és tervszerűbb 
mu'TLkára. van szükség. Elsósoc
ban tehát kollektív a:Ia.pon 
nyugvó elhatárolás, illetve az 
érvényben levő :;zal>á.lyok be
tartásának megkövetelése hoz
hat változást. J969. évre terve
zett feladia.taink sikere.s megva
ló.ritása. érd�kében ki keH 
mondani, 1wgy a oonatközZeke
rJ;Ps tervszeríidgé-n,ek biztosítá
sa az elsódJ.eges fela.da-t. Min
dim tiona.tnaTc a kocs:i4ramlati 
terookre épü.lt ixmatközlekedé
ri terv szerinti összeá!Utás
ba.n, kijelölt útvona.lon, meiiet
rend szerint keU indulnia é$ 

közZekednie. A naponta köz
lekedésre kijelölt vonatok fi
gyelembevételével ikell !készíte
ni a mo.w.ony- és vonatkísétó 
fordulókat. Érvényesülnie kell 
annak az alapszabálynak, hogy 
a rendes vonatok és a vonatokat 
fordulóterv 11zerint továbbító 

Szabó Antal, fót-itltár 

Rödönyi Károly miniszter
helyettes vitaindító elóad.áEa 
után Szabó AntnJ fő1itkár tar
totta meg korreferátumát. Be
vezetőjében a 10 év előtti kez
deményezésről, a szocialista 
brig,á,dmozgalom kilbolntalrnzá
sáról beszélt. Megemlítette, 
hogy az eltelt 10 év-alatt több 
mint 50 ezer vasutas tűzte 
mellére a különböző fokozatú 
szocialista brigá.d,jeh'ényt, 
majd így folytatta: 

- A mai tanác&kozás előtt a 
vasúti szolgálati helyeken, 
üzemekben, vállalatoknál, ezt 
követ.óen pedig vasútigazgató
ságonként szocialista brigádve
zetói tm>..ácskozásos.at tartot
tak. Ezal;:.röl a tanácskozások
ról szeretnék most néhány ál
taJános.ítható tapasztalatot el
mondani, és állásfoglalásra, 
további mUillk.ánkban való fel
ha.szn.á!lásra a tanácskozás fi
gyelmébe ajánla.I'.:. 

Elöljáróban sreretném meg
jegyezni,, hogy az alsóbb szin
tű tanácskozások szervezésére 
és megtartására rendkívül 

mozdonyok közlelkedése ké
pezze az üzemviteli munka 
ailapját. 

Az 1969. évi feladatai?llk si
keres megvalósításá.nak egyik 
-a.lapvető !lcérdJ\se, hogyan járul 
majd hozzá a vasutas társada
lom a ga..wasági reform vas
útra vonatkozó alapelveinek 
megvalósításához, hogyan érti 
meg a főbb összefüggéseket. 

Önök elvtársaik, a vasutas 
kollektíva legjoobjai,ból kerül
te.lt ide a mai tanácskozásra. 
Meggyőrodésem, hogy mind
a.r.,nyian szívükön viselik a 
vasutat, a vasutasok ügyét, jö
vőjét. 

Kérem önöket, hogy a mun
kahelyükre visszatérve a szo
cialista brl.gádmo�om min
den rész.vevőjének toimácsd
ják az áLZa.mt.'IIS!tuz.k m?Zetói
nel: kö$ZÖMtét, a. tlégzett mun
kájukért, hasmosítsálk gyü„ 
l!'..ölcsözóen a mai tanácsko
záson elhangzottakat, munka
területükön a �ági és 
In07€almi feladatok elvégzésé
ben. 

� �ndot toroffottunk. 
Szakszervezeti !központunk és 
a Vruűti Fóos:mály képviselői 
csa.."-mem minden igazg,ató&ági 
szintű tanácskozáson reszt vet
tek, de jelen Yoltunk egész sor 
üzemi szintű tanácskozáson is. 

Túlzás nelküJ. mondhatju.1-:, 
hogy egy-két kivételtől elte
kintve a tanácskoz-ásoJ:. légkö
re, mnvo,,.ala méltó tiolt a leg
öntuda.tosabb ooT,gozók fóru-
11ú1w.z. A brigádve1Jetók alapos 
felkészültséggel, az eredmé
nyek és hibáilr reális s2Jámba
vételével, az ellentmondások 
nyílt, őszinte felotárásával, a 
mozgalom irant érzett na-gyfo„ 
k•í felelósségérzetükről győz
te!;: meg bennünket. 

Nem monrllható ez el egyér
telműen a gazdasági vezetők 
által :.artott értékelő, vitain
dító előadásokról. Sokan álta
lános kérdésekkel, a mozgalom 
sz.áni.szerú alakulásával, ter
melési eredményekkel és fel
adato:-dkal foglrukozta.k. Vol
ta]: oLya,n nagy szo!,gálati he
lyeik is, ahol a. oosútigaziga.tó 
elvtársak által kiad-Ott utasítás 
ellenére nemcsak., hogy nem 
ta-rtot·.; meg a szolgálati fö
Mk az értekezlet beszám-o!ó
ját, h..nem még helyetteseit:ei 
sem képViseltette magát. Ez 
is mutatja, hogy még nem 
mindenki értette meg a sw
cialista brigádmozgalom szere
pét és jelentóségét. Fontosabi> 
elfo,;laltságra, a gazdasági 
eredm�nyek alakulásáért 
való feielósségükre hivatkru:
na.'t. Nem veszik észre, hogy 
a ba;okra, arr,Jlkb-ól gondjaik 
adódnak. csalt: tüneti kezelést 
: dna,k. A lazaságok, a fegyel
mezetlenségek okai az egyes 
dolgozók tudatának elmara
dott.sátrában gyökereznek és a 
szocialista brigádok éppel! 
ebben alcarnaik segíteni. 

Nagyobb igényességet a vállalásoknál 
Miről beszéltek és mihez szerű növelését. Még gyaJoori, 

kértek segítséget a szociaJ.ista hogy a gazdasági vezetók 4 
brigádok vezetői ? Csakne-r1\ helyi szak.szervezeti szervek.kel 
mi-nden tam.ácskozáso-n felme- egyetértésben akkor is javaso?
riilt 4 mozgalom te1eintélyé- ják a. brigádot a termelési ta
nek .'é!tése. Ez azzal van ooz- nácskozásoTeon kitüntetésre ha szeíüggésben, h�o/ számos az nem teljesítette vállaldsát, 
helyen elham,agolJáik a mozga- . vagy a brigád valamelyik tag-
��:t�
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a brigádok mennyiségi, szám- (I<'olytatá,s a 4. oldalon.) 
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( FqZytatás a 3. oldalról) 

gád veretóje - szocialista er
kölcsöt, vagy szocialista mun
k.afegyemet sért.ó magatartást 
tanúsított. Ez a Uberalizmus 
sérti á.z oozinte szándékú és 
nemes célokért küzdő brigádok 
igaz<;Agérzetét, kiérdemelt, 
megtisztelő cLmüik lejáratásá
nak veszélyét látják benne. 
Azt követelik, hogy a vállalá
sdk megtételénél és a címek 
OMmánwzásámdl sokkal na
f1'11(Jbb igényesség érvényesül
jön. -.:>lyan alapja legyen a cím 
adományozásánalk, ami a moz
galmon kívül,á,lló'k előtt is 
meggyőző és lem.érhetó pozi
tfv különbs,éJet jelent .szocia
lista és nem szocialista brigád 
között. 

Kérik - szerintünk jogosan 
-, hogy a szolgálati helyek, 
üzemek munikájának értékelé
sénél ne legyen vizsgálati 
i;zempont, hogy ltány szociaJis
ta b-riaád van és ez ltány szá
za.léka az összlétszám=k, mert 
ez vezet a maximalizmUSthoz, a 
mennyiségi szem1élethez. Azt 
vizsgálják, ahelyett, hogy mi
lyen az eredmény, a munJka
morM, a lé!?Jkör és ebben mi a 
szerepe a szocialista brigádok
nak. 

A főtitkár ezután a szocia
llsta brigádok erkőlcsi és 
anyagi elismerésével kapcso
latban felvetődött problémák
kal fogla],kozott. Elmondotta, 
hogy vannak olyan üzemek, 
IZOl.gálat.: helyek, ahol neveze
tesebb ünnepek alkalmával 
minden szocialista brigádot ju
ta.lomban résresítenek. 

- Csak azért, hogy egyes 
brigádok elhatározzák; meg
aurzik a szocialista. címet, 
hogy ennek következtében ké-

MAGYAR VASUTAS 

galom létjogosultságát, tovább
fejlesztésének szükségessé
gét igazolják. A cél világos é& 
meg vagyunk győződve an-naik 
helyességéről is. A kezdeti ne
hézségeken túl vagyunk. A to
vá,bbi előrehaladás érdekében 
rendezni kel!l sorainkat, meg 
kell hatá.rozm további felada
tainkat és erre most a moz
galom élenjáróival való ta
nácsko:?Jás a legjobb allkalorn. 

Legfontosabb feladatunk, 
hogy a mozgalom tisztasága, 
temntélye megvédése érdeké
ben számoljuk fel a formális 
vonásokat, a cím adomá.nyozá
Slánál esete,nként tapaszt.alható 
liberalizmust. A cím elnyeré
sére való törekvést a kívül
állók részére akkor tess.züik 
vonzóvá és a kitüntetetteket 
akikor tölti el jogos büszkeség, 
ha annak elnyerése az á,tla
gosnáJ. kieme1kedóbb munká
val, a közösség érdekében 
végzett önzetlen áldozatválla
lás alapján t.örténik. 

Arcok a ta.nác:sko:zásról 

Befejeúsül engedjék meg, 
hogy szalcszervezetii:nk elnök
sége és központi vezetősége ne• 
vében köszönetet mondjak 
Önöknek és Onökön keresztül 
a szoci<uista l:,ri,gá,dmozgaknn
ban részvevők széles táborának 
azért az áldozatos, lelkiismeTe• 
tes mu-nkáért, amit a mozga
lom fejlesztésébe,n a több mint 
160 ezer oosu.tas dolgo.zó ér
dekében végeztek. 

pezi,k ma,gukat szaJcm.aila.g és 
pol.itikaiLag, fejleszti.k általá
nos műveltségi SIZ'Ínvonalukat, 
nem jár pénzjutaJom - hang
súly02lta. - Ha azonban szaik
rna.i-poli tikai és eszmei mú
veliségüik fejlesztése a terme• 
lési feladatok élenjáró teljesí
tésében is realizálódik, jogos 
érdemeket szereznek arra, 
hogy a megtermelt javaklból 
munx:á.juk eredménye arinyá
ban részesüljenek. 

cia,lista brigádokat a munlka
brJ.gádoktól 

Az elért eredmények a rnoz-

A szocialista brigádmozgalom 
a munkaverseny jól bevált formája 

A tartalom a fontos 

A két bes7Jámol6t követő vi
tában elsőnek Maticsek Fe
renc, Gyöngyös állomás vo
na<tvezetője, arany,pla;kettes 
iszocialista brigádvezető ka
pott szót. Elmondotta, hogy a 
szocialista brigádmozgalom 

Véleményünk S2Jerint a szo
cialista hrlgádok anyagi érde
keltsége nem igényel külön 
szabályozást. Munkáiuik ered
ménye alapján ennek felté
telei bl.ztoo;ítva vannaik. Lehet 
azon vitatkozni, hogy a kitün
tetés adományozásával egyidő
ben nem kellene-e pénzjutal
mat is bi2ltosítani. 

Legyen 11a.1)ÍQ. oam, ,i,e 1.e
oven? _.:: tette feJ a kérdést 
Sza,bó Anta't .. ,.._ ":Arniíkor a szo
ei.alista brigádok munkáját, 
�redrnényeit tanu1mányozzuk, 
mind,i.g a brigádnaplók!kal 
kapcsolatos problémáikka:l ta
lálkozunk és a most lezajlott 
különböző szintű tanácskozá
sah.-on is központi kérdésként 
szerepelt. Ugy tűnik, hogy 
ezen dőlne el a mozgalom sor
sa. Mi a felesleges adminiszt
,.�dó, a b-ürokrá.cia ellen oa
m,unk. Ez esetben azonban 
úgy ooJ:fü,k, 1wfl'J nem felesle
ges admi-nisztTációról oo.n szó. 
Azaz ne � - ·en olyan a napló
ban, ami felesleges, csak azo
lmt a legfontosabb eseménye
ket és nemes tetteket rögzítse, 
melyek méltóvá tették a bri
gádot a szocialista cím elnye
résére. Nem a rovatok precíz 
kitöltése, a formai elóírások 
betartása, hanem a t,a,rtalom a 
fontos. 

Legyen tehát brigádnapló, 
de aiki a brigádok munkáját 
tanuilrnányozza, vagy kitünte
tés adományozása céljából ér
té!kelnl akarja, ne csak a nap
lót vizsgálja, hanem a brigád 
életét, munTcáját, egész tevé
kenységét. Azt is tehát, ami 
nincs a naplóba bevezetve. 

Kitért a főtitkár a szocia'lis
t:l brigá,l cím adományozásá
val kapcsolatban felmerült ja
vaslatokra., továbbá egyes 
gazdasági V"zetoK és a szocia
Lista brigádo'k közötti nem 
megfeleló kapcsolatra. 

- Nem oolna helyes az ál
talánosítás ebben a k.érdésibe,n 
sem - mondotta. - Naqyon 
sok gazda.sági vezető felis• 
mene már, hogy a mozgalom 
erősödése elsősorban az ő 
munkáját segíti, hogy jól kép
zett, öntudatos dolgozókkal 
mi-nden nehézséget le lehet 
k1Lzdeni. Aki ezt felismerte, 
nem tartja feuu!atkörén kív-Ul
áll.óruik a SZ-Ocialista brigádok• 
kal oo.16 foglalkozást, hanem 
legfőbb támaszának, őszinte, 

ÖIIIZetlen segitótá.rsaJ::nak tekin- kezdetekor, 1959-ben négy szoti a brigádokat. cialista címért küzdő brigádot 
Nagyon sok vezető van még, alakítottak, majd 1963-ban aki a szocia1dsta bri.gádokikal újabb 5 brigád alakult. A moz

való foglalkozást speciális galom népszerűségére, fejlőszakszervezeti feladatnalk te- d,ésére jellemző, hogy eze'k a h'inti. Sokat foglalkoznak azzal, brigádok 1968-ban rnáT meg
hogy mikor, milyen feladato- kapták a.z erustpla!kettet is. 
kat kell megolda.n.i és azza,1 is, 
hogy a munkát hogyan !kell Gyöngyós ái!l�n. Jelen- , utasításszerúén -elvégezni. AT- leg 14 szocialista bngad dol
ról azo11,ban mik keoés &tó · gozik - mondotta - s ez 
esik hogy mit .. '.mlin kéU ten• "egyben � is jelenti, hogy az 
ni. Más volna• a munm ered- 'állomáis minden dolgozója szo
ménye ha a dolgozók a célt is cialista brigádtaq. Az elmúllt 
is.mernék. Ha tudnálk, hogy az évek eredményei is bizonyit
adott egység és az egyén mun- ják, hogy a szocialista b:rigád
kája hogyan függ össze az mozgalom lendületet adott a 
össztársadalmi érdeklkel és eb- munlkánatk. Az állomás 10 
ben hogyan érvényesülnek esetben élüzem-kitüntetést, 
egyéni érdekei kétszer vezérigazgatói elisme-

Az említett hiányooságol1c el- rést kapott, kétszer elnyerték 
lenére megállapíthatjuk, hogy a Sz�lista. szolgálati he!y cí
a szoci,a.lista ln-igddmozgalom met is. Ezek az eredme,nyek 
10 éves fennállása óta sokat is igazolják, lwgy a szocia
feflódött és jelentősen hozzá- Ii:sta brigád�aztra� a m�
járult a vasút évről év-re javu- kavers;nv 301 beva.lt fcn-ma;;a. 
ló eredményeinek eLéréséhe.z. Jelentős szerepe van az em
Ha a brigádok számszerű nö- bere}c _ nevelésében, tudatfor
vekedésével nincs is arányban málásában, általános és szak
a társadalmi fejlődés az mégis mai ismereteik bővítésében. 
ténykérdés, hogy 'a vasutas Végezetül javaw,l.ta, hogy a 
dolgozók mintegy 50 százalék.a �á®i vezetők,_ a �első ve
jutott olyan elhatározásra, zetó s.rervek vegyek figyelem
hogy bekapcsolódik a mozga- b;> a_ szoci�sta brigád':'eze
lomba és fokozott részt vá.1- tok Javaslatait, a problemá,k 
lal a sirocializmus teljes fel- meg,oldásában, a fegyelem 
építéséért folyó harcban. megszilárdításában támasz-

Nem állnak rende1kezésünlk- kod-jan';'lk bátran a szocialista 
re statisztikai adatok, de tud- kollekt1váikra. 
juk, hogy a mozgalom eredmé- A Szolinold Járműjavító nyek.én,t vállalt !kötelezettsé- Ozem 160 szocialista brigádgüknek megfelelően tamegesen j,ának nevében Vig Béla szosureztek �asabb iskolai és "ali ta b • ád t· ondta sza,Jcmai végzettséget. Csak- Cl � • n� veze o m 

. nem minden vállalásban ott ta- el velemenyet, tapasztala,tait. 
láljuk az elméleti, politikai - Az üzem termelésének felltészül tség fejlesztésére 
való t.örekvést, Fo'kozódott a 
dolgozók Jruilturális igénye az 
olvasás, a színház- és mozilá
togatás .iránt. 

Nagyszerű példáját mutatták 
és mutatják a brigádok az elv
társi segítségnyújtásnak. Ott 
állnak a bajbajutott, vagy át
menetileg nehéz helyzetbe ke
rfü.t mundratársaik mellett, se
gítenek nehé�geilk megoldá
sában. Társadalmi összefogás
sal segítik a fiatalok és nagy
családosok életkörüilményei
nek javítását, a vasutas árva
gyerekek felkarolását. önzet
len társadalmi munkával élen
járnaik üzemük, szoilgá1ati he
lyülk szépítésében, csinosítállá
ban, S7l0Ciális egészségügyi lé
tesítmények felújításában. 

A cél világos 

Vigh Béla 

eredményen ,ia,gyban elősegí
tette a szocialista brigá.dmo.z
,;;,a,Lom. Figyelemmel kísértük 
a havi, illetve a negyedévi 
t m;eket, és lllhol szükséges 
volt, ott szociaJi.s,t,a brigádja,i-nk 
mindig segítettek. Gondot for
dítottunik az anyagtaka.rékos
ságra. Szakmai műveltség 
tekintetében is so1.."at fej�ód
tek brigádjaink. Nagyon sok 
brigádta,gun.k az elmúlt évek
ben megszerezte az érettségit 
és többen közü1ü!k szakmai 
továbbképzésben is részt vet
tek. Az üzem vezetői megfelelő 
anyagi elismerésben részesítik 
a szocialista brigádokat. 

Ezután megemlítette, hogy 
a mozgalom szervezésében és 
irányításában növekedett az 
adminisztráció, a.mire vélemé
nye szerint, nincs szükség. 
Végezetül javasolta, hogy ha 
egy szocialista brigád kevesebb 
!éllszámrnal végzi el a kiadott 
munlká.t, akkor a jutalmazás
ban, elismerésben úgy része
süljön, mintha teljes létszám
mal dolgoztaik. volna. 
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Több segítséget 

a családiház-építéshez 
Mándi J CÍ11.0STl>é, Nyíregyháza 

állomás szeméJ.ypénztárosa, a 
Rámán Kató szocialista brigád 
munkájáról számolt be. A 13 
tagú nói brigád eddig minden 
válla.1ásá.t teljesítette, illetve 
túlMjesíotette. A brigád tagjai 
közül t.öbben letették a szak
vizsgát, s vannalk, aildk egye• 
temre járnant. Nemcsak ef!Y• 
másnaik segítenek, halilern vál
Lalták a beteglátogato szerep
kört is. 1967-ben példátLl 94 
dolgozót, illetve munkatársat 
látogattak meg otthonábam. 
A OOiS"UtasnaP dkalmá.ból Cl 
-nyugdijas dolgozólcnalk 4;,í,n• 
dékcwmagga,I. és pár szál t>Í• 
rá.ggaJ, kedve&kedtek. Egy idős 
nvw.,díjas vasutasMlk közifaefl 
ünnepelték meg 80. BZü.letés• 
napját. Az öt évvel e,relótt 
alakw t szocialista brigád 
ezentúl is mindent megtesz an
na!k érdekében, hogy az elJkö• 
vetk.ezendó évek,ben is ered-
ményesen dolgozzunk: 
mondotta befejezésül M.mdl 
Jánosné. 

A Celldörno7ki EpiMs! Fő
nökség szocialista brigádjalnak 
nevében Sebestyén Lajos szólt 
a tanácskozás részvevőihez. 
El.mondotta t.öbbek között, 
hogy munkatársai kérését tol
mácsolja aatl{or, amikor azt 
javasolja; a MAV is támogas
sa a dolgoz1k házépítési Dik
cióját, s adjon kölcsönt 10-15 
év-re. Dol,gozóiník látják, hogy 
a kömyék termelószövetk.eze
teiben, ipari üzemeiben ho
gyan történik mindez ÉS úgy 
érzik, a vasút lk:lssé mostohán 
kez.eli ezt az aikciót. 

Megemlítette még azt is, 
hogy az eddiginél foko:rottab
ba-n kellene megbecsül-ni a 
törzsgárdát, 4 ,-égi vasutaso
kat és az úgynevezett jubi
leumi, illetve hűségpénzt eset
leg már 10-15 vagy 20 évi 
sro.lg.áJat után is lehetne a.dni. 
A va1,utascxk =n keresztül is 

Naa IL István 

éreznék, hogy jobban megbe. 
csülik őket. 

Na1111 II. Istoon, Kiskunhalas 
állomás szocialista bri,gádveze
tóje bevezetőjében pozitívan 
érté!kelte a szocialista hrlgád. 
mozgalOllll eddig elért ered,mé. 
nye.t, majd néhány problé
mára hívta fel a tanácskozás 
reszvevóinek figyelmét. El
mondotta, hogy náluk a moz
donyvezetők, fúto'"k, sót a 
mozdc...yok is fordulaban dol
goznak S mivel Halas határ
forgalmat is bonyolít, a sze
mélyzet cserélődik, illetve 
széttagolódnak a bri�ok. 
Emiatt nam könnyű a vonta
tási utazó szocialista brigádok 
összefogása, irányítása. 

A szocialista brigádmozga. 
lom eredményeinek értékelésé
vel kapcsolatban megjegyezte: 
11.em tartja helyesnek, hogy a 
smkvonal csak azt vizsgálja, 
hl){/!/ teljesítette-e .az áUomás 
a tennnutatótt, OO{J'!I sem. He
lyes lenne, ha arra is kiterjed
ne a figyelmük, hQgy a terme
lés jel;legú felajánláson !kívül 
a szocialista brigádok még 
milyen IIlJWllkát végeztek, mi
lyen egyj,b ei;edrnényeket � 
el. 

. . 

Ez a tanácskozás határkő 
a mozgalom fejlődésében 

Nagykanizsa állomás dolgo
zóinaík és szocialista brigádjai
nak nevében Pécsi Lajos szó.. 
lalt fel. 

- A szocialista �moz
galmn. történetében ez a ta• 
ná.cslrozás határkő. Az 1956 
elétti versenymozgaJ:ma.t elsó
W1"ban a mennyi,ségi, szám
szerű tel�sités jeUemezte. 
Nem voltaJk azo1c sem célrtala
nok, de rnin&égi. ja vu1ás 1959-
től, a szocialista brigádmoz
galom kezdetétől állt be. Allo
másunlron 1959-ben 11 szocia
lista címért küzdő brigád ala
kult és ez a szám 1967-re már 
28-ra emellkedett. A brigádok 
rendJre teljesítették vállalásai
kat. Az elmúlt időszak alatt 
á.Ucnn4sunk 9 esetben nyerte 
el az élüzem címet. Elbból a 
dicséretes munGcából a szocia
lista brigádoik jelentősen ki
vett& részüket. 

Póllk Andrásné 

Pólik Andrásné, a Miskolci 
TBFF távirásza, szocialista 
brigádvezető azt fejtegette 
hozzászólásá,ban, hogy a szo
cialista brigád11Wzgalomban 
bizon•JOS fokú visszaesés ta
pasztalható. Ennek egyiill: fő 
okát abban látja, hogy na
gyon sok ga:u:lasági vezető még 
ma sem értette meg a mozga
lom jelentőségét. Nem tudják, 
miért kel-t életre ez a mozga
lom és hogy milyen segítséget 
kérhetnének, illetve kaphatná
na!c egy-egy brigádtól. A visz
szaesés másik oka, hogy a bri
gád elfásul, nem veszi komo
lyan a mozgalmat. 

- Az elmúlt időben egy 
term.:lési taná.cskozá.son vet
tem ,-észt - folytatta -, ahol 
a szocialista brigádok részé
ról nagyon sok jó javaslat 
hangzott el, de a gazdasági 
vezetők ezeket ,nem vették fi
m,,elembe. Egy má.si.k tanács• 
kozáson a gazdas<igi vezető a 
szocialist.a brigádok szemére 
vetette, hogy nem tudják meg
oldani azokat · a problémákat, 
amelyek gondot okoznak a 
tervteljesítésben, a szállítás
ban. Ezek a vezetők nem ér-

Ott találjuk a szociailista 
brigádok tagjait a munkásőr
rég soraiban, ott vannak a ta
nácsok, a Hazafias Népfront 
szervezeteiben, a 1,ülönböző 
tömegszeTvezetekben, élenjáT• 

Ml. a közügyek intézés>ébim. 
Ezek azok, amiért a mozga
lom a társadalmi megbecsülés 
rangjára emelkedett. Ezek a 
nemes törekvések azok, ame
lyek ,megkiilönböztet.Lk a =� A küldöttek figyelmesen hallg atjá.k a vitába.n lelszólalókM (Folytatás az 5. oldalon) 
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tik a mozgalmat. Előfordul az 
is, hogy egy-egy jól működő 
brigádot kirakatba állítanak, 
mun,kájukkal, eredményeikkel 
dicsekednek, de tanácsot már 
nem kémek tőlük. 

Ha egy üzemvezető jó kap
csol..tot alakít ki az irányítása 

alatt dolgozó szocialista brigá
dok<kal, akkor közösen a legne
hezebb feladatot is meg tud
ják oldani. Ha nem igénylik a 
brigáaok mun,káját. segíteni 
akarását. akkor előbb vagy 
utóbb elfásu1nak. s a mozga
lom hany& !ásnak indul 

Kevesebb órával 

jobh teljesítmények 

A szocialista brigádokra 
lehet számítani 

Ambrusit. József, a báta
srek.i vontatási főnökség dol
gozója elmondotta, hogy sz1� 

Szücs Ferenc 

- A mozgalomban levö 
úgynevezett negntív jelensége• 
ket nem lehet az egész vasút
ra. vonatkoztatni - kezdte a 
hozzászólását Szűcs Ferenc, 
Hatvan állomás szocialista 
brigádvezetóje. - A szocia
lizmus építése fokozott politi
kai éi társa.da.Imi követelmé
nyeket támaszt. A szocialista. 
brigádtagokna.k arra. kell töre
kedni, ,.rx,,, politikailag és 
szakma.ila.g képezzék magukat, 
példát mutassanak munkatár
saiknak. Brigádunknál, a 
November 7. szocialista bri
gádnál, az utazószemélyzetnél 
ismer': teljesítménylap mintá
jára úgynevezett munkafe
gyelmi ellenőrző lapokat ké
szítettünk. Minden brigádtag 
három ilyen elleru5rző lappal 

,ndelkezik. Ha t.'<Lla.melyik 
brigi dta.gnak feguelmi ügye 
va.-n, s ezt hivatalosan tárgyal
ják, €QY. ellenőrző lap már ,1�f7 csúszik"� Ez'•1dlig még bét.ér-� 
lapelvonásra nem került sor, 
mert mindannyian nagyon 
ügyelünk arra, hogy egész éven 
át „tiszta lappal" dolgozhas
sunk. 

A brigádunkban munkavé• 
crelrrj őrök is vannak, 'akik 
nemcsak a brigád tagjait, ha
nem az állomás dolgozóit is 
figyelmeztetik, ha vala.mi 
mllillkavédelmi hiányosságot 
tapasztalnak. V alarnenaiyien 
azon igyekszünk, hogy jó 
munkával, egyéni példamuta
tással hasznára váljunk az ál
lomt.snak és a szocialista bri
gádm.ozgalomnak. 

Ezután Szúcs Ferenc azokról 
a negatív jelenségekről be
szélt, amelyek bizonyos fokig 
gátolják a brigádmozgalam 
fejlőd-él;ét. A budapesti igazga
tóságtól több segítséget vár

nak. Annál is inkább, mert a 
szocialista brigádokka.l való 
,-endszeres fog1.alkozás a. veze• 
tők munkáját is segíti. Helyes 
lenne. ha 1 vezetők kikérnék 
a szocialista brigádok vélemé
nyét. Nemcsak ilyen ünnepé
lyes nap alkalmával foglal
kozzanak a brigádokkal, ha
nem az év minden szakában. 
Ha.sz,uir" válna ez a mozga
lomnak és a va..mtnak egy
a.ránt. 

A Landler Jenő Járműjavító 
Űzerr. szocialista bri!ládjainak 
nevében Na.gy András szólt a 
tanácskozáshoz. ELmondotta, 
hogy üzemükben az első szo
cialista címért küzdő brigádok 
1959-ben alakultak. 1960-ban 
már 5 brigád, 1968-ban pedig 
153 szocialista brigád dolgo
zott a Landlerben. A mozga
lom n-'rc=erúségére jellemző, 
hog-, évről évre emelkedett 
a szocialista brigád címért 
küzdők száma. 

- BriqC.ajaink már nagyon 
sok nehéz termelési feladatot 
oldottak meg - hangsúlyozta. 
- tves vállalásaikat minden 
esetben t2ljesitették. Vélemé
nyem azonban az. hogy a 
szocialista brigádok vállalásai 
elsősorban a termelé3 terüle
l'!,re korlátozódnak. Ez nem 
hel:;es. mert elmarad mellette 
a politikai és a kulturális te
t· :1''?nység. Az embereket 1neg 
kell '11/ÓZni pártunk politiká
j-:ína:. helyességéről és arról, 
hogy a határozatok végrehaj-

tásában tevékenyen működje
nek közre. 

Ferencváros áillomás szocia
lista brigádjainak és dolgozói
nak üdvö.;!etét Vigh István 
szocialist.a brigádvezető tol
mácsolta, majd arról beszélt, 
hogy az állomáson dolgozó 
szocialista brigádok munkája 
nagyban hozzájárult ahhoz, 
hogy Ferencváros csomópont 
1965-ben, 1966-ban és 1967-ben 
elnyerte az MT-SZOT vörös 
vándorzászlaját. 

Vigh lstvá.n 

Szocialista brigádjaink 
mindig fő felad.atukruzk teTcin
tik a munkaerkölcs és a mun
kafegyelem megszilárdítását 
- mondotta. - A szocialista 
brigádok munlkáját az állo
más gazdasági és mozgalmi 
vezetői rendszeresen segítik és 
anyagilag is jutalmazzák. Ez 
ösztönző hatással van a bri
jl;ifiltagok munkájára és !1 m<>z
gafomra. 

Ambrusits József 

gál.a,ti helyükön öt évvel ez
előtt alakult az első szocialista 
címért küzdő brigád. Munkán
kat a hármas jelszó szellemé
ben végezzük. Az elmúlt év
ben igyekeztünk a szocialista 
tudatfo!'málás területén is  
előbbre lépni. 

Ezután arról beszélt, hogy 
vont&tá.si fönöks...ó.günknél az 
egyéni beosztásról áttértek a 
sorozatra történő vezénylésre. 
Ennek jelentőségét abban lát
ja, hogy fokozódott a társa
da1!n.i tulajdon védelme és 
nőtt az egymis iránt: bizalom 
is. Ugyanakkor helyes szerve
zéssel elérték, hogy kevesebb 
szolgálati ó1·á.va!, nagyobb gaz
dasági eredményt produkáltak. 
Még egy érdekesség: a moz
donyoknál felfek>tették az 
(.gynevezett észrevételi köny
vet. Igy a mozdonyszemély7.et 
a váltás alkalmával mindig 
tudomást szerez az esetleges 
hibákról és azokat azonnal 
orvosolják. 

A szocialista brigádmozga
lom.nak nagyon nagy jelentő
sége van - mondotta befeje
zésül - c�ak nem kell félni 
e. neh&ségektÖl, az újtól. 

Bármilyen model'n vasútat építünk, 
a vasutast nem Jehet nélkülözni 

pasz;talataikat, munkamód
szereiket átadják azoknak, 
akik a villamosmozdonyok ja
vításával foglalkoznak. Ezen
kívül nyíregyházi szakembere-

i ket is szívesen látnak az 

Lendvai László 

Az &zaki Járműjavító Üzem 
szocialista brigádjainak nevé
ben Lendvai László művezető 
szólt a tanácskozáshoz. Mint 
mondotta, ők javítják a közép
és nagy teljesítményű Diesel
mozöonyol, alvázait. Vala
mennyien tisztában vannak 
azzal, hogy milyen 
munkát végeznek. Azok a moz
donyok, amelyeket ők javítot
tak, eddig még hiba nélkii.l fu
tottak, s erre valamennyien 
büszkék.. 

Szóvá tette azt is, hogy az M 
40-es mozdonyok javításánál 
fennakadások vannak, mert a 
garar.ciális időszakban nem 
kapjál.\;: meg a szükséges al
katrészeket. Nem értilt, miért 
kellett például a közelmúltban 
leállított M 40-100 sorozatú 
!}lépnél 40-50 átala.k!tást elvé
gezni? Miért nem írja elő a 
MAV a gyárnak a feltételeket. 
s akkor nem kellene toldozni
fol tozni a gépeket? Megemlí
tette még, hogy a villa.mos
mozdonyosztály dolgozói fel
ajánlják segítségüket a nyír
egyházi vontatási főnökségnek.. 
Ha Igénylik, egy hétre Nyír
egyházára utaznak, hogy ta-

üzemükben. 
A vita során felszólalt dr. 

Csanádi György közlekedés- és 
postaügyi miniszter is. Meleg 
szavakkal üdvözölte a tanács
kozás részvevőit és a megje
lenteken keresztül a magyar 
vasutasokat, majd a követke
zóket mondotta; 

dr. Csanádi György 

- Rendkívül nagy jelerntósé
get tulajdonítunk. a szocialista. 
brigádmozgalomnak. Ez a 
m,ozgalom politika.iLag is neveli 
a vasutasokat, s ez nemcsak. 
a vasútnak, ha.nem a népgaz
daságnak is hasznos. Hiszen 
nem mimdegy, hogy a magyar 
vasutas hogyan áll helyt mun
kájában, milyen aka.rássa.l dol
gozik azért, hogy a szocializ
mus épitése mindinkább t"!öre
hala.djon. 

A Jovooen még nagyobb 
szükség lesz arra, hogy a vas
utas műveltebb, kulturáltabb 
legyen. A szocialista brigád
mozgalom atkalmas arra, hogy 

művelt, fegyelmezett embere
ket neveljen. Mindenki előtt 
ismeretes, hogy a következő 
években, a negyedik ötéves 
tervben is, nagy feladataink 
vannak. Arról már beszéltünk, 
hogy egy vasút feJlesztésében 
mindig legnehezebb az, amikor 
a fejlődés gyors tempóban ha
lad és a régi létesítmények 
mellett megjelentek az újak. 
Vonalainkon még na.gy szám
ban vannak a gőzmozdonyok, 
de ugya.na.kkor ,n,egjelentck a 
korszerű. Diesel- és villa.nws
mozdonyok. Minél előbb sike
rül a gőzmozdonyt kiiktatni, 
annál biztonságosabban és 
annál gazdaságosabban tu
dunk dolgozni. 

A negyedik ötéves terv vé
gére gyakorlatilag meg.szűnik 
a gőzvontatás. Gőzmozdony ta
lán csak egy-két mellékvona
lon üzemel. 1975 után pedig 
már modern vonóerővel fo
gunk rendelkezni. A negyedik 
ötéves terv végére elérjük, 
hogy a gerinchálózaton a pá
lyafenntartási mun.!kát már 
mindenütt korszerű gépek se
gítik. Hiszen ez előfeltétele a 
modern vasútnak. Nagyot lé
pünk előre a biztosítóberende
zés automatizálását illetően is. 
Egyet azonban világosan kell 
látni: akármilyen modern vas
utat építünk, akármilyen 
automatával, távvezérléssel is 
rendelkezünk, a rruzgya.r vas
utast nem tudjuk nélkülözni. 

Hiába lesz modem a vasút, ha 
nem lesz, aki vezeti. Ezért je
lentős ez a mozg:alom, mert ez 

neveli azt a vasutas rétege: . 
amely alkalma5 lesz majd a 
modern vasút vezetésére. 

Tovább kell javítani a vezetés színvonalát 

Keszei Károly 

Felszólalt a tanácskozáson 
Keszei Károly, a SZOT El
nökségi Irodájának vezetője 
is. Bevezetőjében elmondotta, 
hogy a vasutas szocialista bri
gádvezetők tanácskozásával 
lényegében befejeződött a III. 
Országos Szocialista Brigádve
zetői Tanácskozás előkészítése. 

A különféle iparágakban 
megtartott tanácskozások vi
táinak figyelemmel kísérése 
megerősített bennünket abban, 
hogy a tanácskozás megTende
:z.ése a mozgalom továbbfej
lesztese érdekében szükséges 
- mondotta. - Az a vélemé
nyem, hogy ez a. tanácskozás 
is híven tükrözte a brigád-

mozgalor.,na.:e ai:okat a sajátos 
problémáit, amelyek a vas-útra 
vonatkoznak. A felmerült 
sza:kmai jellegű kérdéselt min
den bizonnyal megfontolásra 
késztetik a vasút legfelsőbb 
gazdasági és mozgalmi veze
tőit is. Jólesó érzés oolt hall
gatni azokat a fe!szólaJásokat 
a.mel11ekból érződött a felelő,;• 
ségérzet, a hivatMszeretet i:. 

:;. bizonyos mértéTcig az aggodc 
' lom is. Mi úgy látjuk, ho� 

a mozgalom továbbfejlődé 
alapvetően az irányítási mur 
ka; a vezetés színvonalán::; 
megjavításától függ. E:rvén;, 
kell szerezni annak az elvnc· 
hogy a vállalati szervezet kf 
lönböző lépcsőfokain a moz
gaJom irányítását a gazdaság' 
szakszervezeti és KISZ-sze� 
vezeteknek együtt és külön 
külön is végezniük kell, ezér 
együttesen és külön-külön ft
lelnek is. 

Sikeresnek tekintem ezt , 
tanác:leozást azért is, me 
azok .i. küldöttek, akik majd < 
országoo tanácskozásokon réc 
vesznek, jó felkészítést kaptc. 
- mondott.a befejezésül Kesze. 
Károly. 

A vitában elhangzottakra 
Rödönyi Károly miniszterhe
lyettes és Szabó Antal főtit
kár válaszolt. Majd utána az 
elnöklő Gulyás János titkár 
előterjesztésére a tanácskozás 
84 küldöttet választott a szo
cialista brigádvezetók III. or
szágos tanácskozására. 

Szocialista brigádvezetők kitüntetése 
A közlekedés- és postaügyi 

miniszter és a Vasutasok Szak
szervezetének elnöksége, a 
szocialista brigádmozgalom 10 
éves fennállása alkalmából a 
brigádmozgalom szervezksé
ben, erófeszít�ében kifejtett 
tevékenységéért 

elismerésben részesítette és dl
cséró o�evéllel tqqteite ki: 

Kiss II. Lajos !óe1lenór swclalls
ta brigádja! (Szo.mb!llthely állc
más) ; a Budavári László !őellenox 
vezette Kun Bél.a szociialista bri
gádot (Miskolc Tiszai pu.) ; Juhász 
Lajos segé<lellenór 5'l.Ocialista bri
gádját (Debreceni Vontat.ás! F6-
nöloség) ; Szücs Ferenc ellenőr ve
zette November 7 szocialista bri
gádot (H.a\va:,1 állomás) ; H.alás.z 
Im.OC'e elilenőr vezet.te Rózsa Ferenc 
szociallsta brigádot (Szolnoki MA v 
Jármújavltó Ozem) ; Benkő Lász
ló főellenőr szocialista brigá<lját 
(M.AV ll!szak.l Jármújavltó Uzem) : 
B.a.nia.J Gyula müszakl :tóintézó ve
zette Zal.lca Máté szoclaJlsta bri
gádot (Pécs! TBFFJ ; Gecs László 
ellenőr verette Kulich Gyula szo
ci.al!sla brigádot (Gyön.gyö;;i MA V 
Klté.rógyártó OzemJ ; ErdélyJ Ist
ván segédellenőr vezette Petőtl 
szocialista brigádc,t (Budape,,u 
MA V Magas-építési F6nökség) : és 
Szabó Pál segédUszt BZOci&Hsla 
brigádját (Szentesi t:pltés! Fő
nökség) . 

A közlekedés- és po.staügyi 
miniszter 
dicséretben részesítette: 

Adám István m1lszakl e!lenőrt 
(Nyíregyházi Vontatási Főnöl<&égJ ; 
Balogh Barnabás e1Ie.-iőrt (Mlskol
ci MA V J:lrmajavftó Uzem) ; Ba
logh Gyula !c5ellenőrt (Rá]cos=
dezö pu.) : Bánki Lajos !Oelle.nört 
(Péas! MA V Pályafenntartás! Fő· 
nökség) ; IV. Bodnár Józse! el
lenőrt (D!ósgyór Vasgyár állomás) : 
BUcs Gábor músz. !óellenőrt (Deb
receni TBFF) ; Farkas Kálmán 
fe!Ugye!ót (Dorog! Vontatási Fő
nökség) : G<!rgely Miklós segédei• 
lenőrt (Debreceni MAV Járm(lJa
vító -Ozen1) : Hajd1l Lajos !<,!vigyá
zót (MAV Buclal'<"Stl 11:pftési Fő
nökség) : Horváth II. Ferenc fll· 
ellenőrt (Dombóvár állomás) : Jáh
nl János ma=.k:1 fő!ntézőt (MA v 
Hidépltés! Főnökség) ; Kecskeméti 
Ferenc ellenőrt (Békéscsaba álla• 
más) : Lévárdl Sándor !őellen'5rt 
<Landler Jenő Járm(!Javltó Ozem) ; 
Nagy László ellenőrt (Tapolcai 
Vontatási Főnökség) ; Nemes Ist
ván segédt!sztet (M:A v Ház.ke2e!é
si Főnökség) : Oláh Sandor el!Pn
őrt (MA V Autófuvarozási Főnök
sé,() ; Sándor Zoltán fó!ntézőt 
(Ml&.'colc! Vasútigazgatóság) : Solll 
József m úsz. fóin tézőt <MA V 
Anyagvizsgáló F6nölcség) ; Tompa 
Sándor segédtisztet (Dunake«zl 
Járm(lj avltó Ozem) M Takács 
Zs'1gmond mfüsz. segédfelvigyázót 
(Vés:zt61 Vontatási. Főnökség). 

A közlekedés- és postaüzyi 
miniszter helyettese, a MAV 
vezérigazgatója és a Vasuta
sok Szakszervezetének elnök
sége 

diosérő ok.levéllel tüntette ki: 

Dr. Csanádi György közlekedés- és postaügyi miniszter át
nyújtja a.z clismeró oklevelet Budavári Lás2Jó f•.iellenór
nek, a Miskolc Tiszai pályaudvaron dolgozó Kun Béla szo-

cialista bri&'ád vezetónek 

Nádasi János tanácsos vezette No
vember 7. szocialista brigádot 
(Sárospar..a.k Vonal:főnökségJ : Blas• 
kó B&lázs műszaki ellenőr vezette 
Ady Endre szocta.1.1sta brigádút 
(Miskolci Vontatás! Főnökség) ; 
Somogyi Mihály segédt!s:zt vezet
te Dobó István szocialhsta brigádot 
(Na,gyút állomás) ; Rostás Tibor 
tntézö vezette Kossuth szocialist.a 
brigádot (Nagykőrős állomás) ; Vigh 

f�t �;:� t��c����
alis

�ll�����; 
Juhász Ferenc f,)ellenór József 
Atti1"l szocialista brigádját (Jobb
partl Blzt. Berend. Fennt. Főn.) ; 
Kovács József felvigyázó szocia
lista brigádját (H2tvan Salgóta!")á
ni Pályafenntartási Fá"nökség) : 
Chem.ez Dénes masz. intéző ve
zette Csányi László szociaMsta brt
gádot (Bp. Angyalföldi Pályafenn
tartási Főnök.s-ég) ; Balogh Tivadar 
felvigyázó vezette Tisza szocialls• 
ta brigádot (Kisújszállási Pálya
fenntartási Fónöklség) ; Vén Lajos 
segédfelvigyázó vezette Pető!! 
s-zoclalista brigádot (Kiskunhalasi 
Pályafenntartási F6nök:ségJ ; Fá
bián Lajos mOszalti ellenőr vezet
te Kossuth szocialista brigádot 
(Pécsi Pályafenntartási Főnökség) : 
Csomós Lajos fóellenőr vezette 
Lenin szocialista brigádot (Nagy
kanizsai Vorutalásl Főnökség) ; 
Hanzmann Károly mérnök taná
csos vezette BatsányJ szocúiJisla 
brtgádot (Tapolcai Pályafenntar
tási Főnökség) ; Hr!agyel Mihály 
segédel1en6r ve-zette Kilián György 
szocialista brigádot (Landler Jenő 
Járm(IJavltó Ozem) ; FUr! Jánoo 
ellenőr vezette Május 1. szocialista 
brigádot (Duna.keszl Jánn(ljavltó 
OzemJ ; Püspök György el!en6r 
Kandó Kál.mán szocialista brigád
ját (Debreceni Járműjavító -Ozem) : 
Erdős Tibor segédtiszt vezette 
Derkovits Gyula szoc!allsta br!g5-
dot (SzombathelyJ Járm(ljavftő 
OzemJ ; Mándi JánOSillé főellenőr 
vezette Hámán Kató szoclall&ta 
brtgádot (NyfregyháZa állomás) ; 
Laboncz Istvánné segédellent'ír ve
:rette Törekvés szocia.1.lsta brigádot 
(MAV Aclatfeldolgozó Főnökség) : 
Wlnchelm Károly ellen5r 6ZOcla• 

Llst.a br!gádj át (TB.11:FJ . 

(Hemzó Károly felvétele) 

dicséretben !"észesítettc: 
Abral1ám József músz. ellenőrt 

(Szegedi MÁV TBFF) : Birkás Jó· 
zset segédtelvigyáz6t (Hatvan
Fl\zasabonyi Pit Főn.) ; Burger 
József segéd-ellenört (Bp. Ferenc
városi Pft. Főn) ; CSiga Lajos el„ 
lenőtt (MAV Gé:,javftó üz-e.-n) · 
Dömötör Margit segédmunk�s, 
(Soproni Vontatást Fór.) : Gaál R•1• 
do!! elle!lőtt (Miskolci MA V Jj. 
üzem) ; Fazekas László segéd!elvi• 
gyázót (Tapolcai Pft. Főn.) ; Feke• 
te András &eS!Mellen6rt (Debrece
ni MA V TBFF) ; Ha.mar Balázs 
eUenc5rt (Szolnold Vontatás: F5n.) · 
Hegedüs Bé:-0 Imre segf>delie::i.órt 
(Budapesti BBFF) ; !szak Anna 
se�édellenőrt (MÁV Adatfeldolgozó 
Fön.) : János:l István m!!sz. fll
tntézöt (Szombathelyi ?-,!A v 
TBFF) : l{loo IstvAn ell<mő:1 (Szé• 
kesfehérvár! MAV Jj. 0-z.em) ; Ko
�sls István felvlgyázót (Újrni&ko:

ci J>!t. Fön.) : Kovács Mihály el• 
lenórt (Székesfehérvári Pft. Főn.) : 
Lucás Mihály !ntézót !Hódmezó
vásé.rhely állomás) : Mlzsi.k Ferenc 
felvigyázót (SlitoraljaüjhelyJ Pít. 
Fó.n.) : lij. Nylratl Józse! segédel
len6rt (MAV 11lszaki Jj. üzem) : 
Pécsl Lajos !ő!n tézőt (Nagykan!
zsa állomás) : Poór Gyula ellenfüt 
(Kaposvári Vontatásl Fl'ínöJ.-.ség) : 
Slklósl Vilmos főe?lenőrt (MA V 
Nyugdíj Hlv .) ; Slkub László e;
lenőrt (Debreceni MA \1 l!:pltésl 
F6n.) : Szombatb Kál.mán segéd
felvigyázót (Gy6rt Szertár-lőn.) : 
Szücs István fóe11en(5rt (Debrecen 
állomás) : Varga István \töellenórt 
(Debreceni Vontatási Fl'írt.) :  Varga 
József Intézőt (Dombóvárt Szertár• 
fón.J : Vigh Béla segéde!lenőri 
(Szolnoki MA V Jj. üzem) és Vigh 

n. tstv;in Intézőt (Bp. Ferencvár0& 
állomás) . 

A Magyar Kommunista Ifjú
sá� Szövets.ég Központi Bi
zottsága 
Dicséró �klevelet adományo
zott: 

Lajtos István felvigyázó szocla
Bsta brigádját (Bp. Keleti pu.) ; 
SchmJdt Miklósné segédellenőr 
vezette BarOElS Gábor szoclal!sta 
b-rlgádot (Bp. Nyugati ·pu.) ; Kon
rád János segédellenór vezette Lo• 
komotfv szoclallsta brigádot (Rá• 
mán Kató Vontatási Főnöks•g) : 

A közlekedés- és postaügyi 
miniszter helyettese, a MA V 
ve?.érigazgatója 

Banai J62.&ef segédellenőmek 
(Miskolc TBFF) : Kristóf József 
segédtlsztnek (Bp. Nyugati pu.) : 
Körz6 Csaba segédf:lsztnek (Pécsl 
TBFFJ, 
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A V/L kongresszus 
határozatainak vég�ehajtásáról 

V. 

TERÉZVÁROSI TERVEK 

Tovább szélesÍtenÍ 

az aktivisták körét 

Szakszervezetünk vn. kong
resszusa feladatul szabta a 
vasutas dolgozók politikai, 
ideol6giai, erkölcsi nevelése, 
szakmai és általános művelt
sége fokozatos és rendszeres 
emelésének elósegít.ését. E fel
adatok végrehajtására készí
tett intézkedési terv alapján a 
következőket tettük: 

A SZOT Elnökségének hatá
rozat.a alapján szakmai sajá
tos&á,gunkat figyelembe véve 
kidolgoztuk a „T.ársadalmunk 
időszerű kérdései" szakszerve
zeti, politikai tömegoktatás 
Irányelveit. Az elnökség 
által megtárgyalt és jóvá
hagyott irányelvek alapján 
a területi bizottságok, az 
alapszervezetek, a párl- és a 
KISZ-szervezetekikel együtt
működve, az 1961/68-as okta
tási étiben a vasút területén 
383 munkahelyen 1134 tanfo
lyamot szerveztek. A tanfolya
mokon 24 941 dolgozó vett 
részt. 

Az előző évihez viszonyítva 
eredményt értünk el tartalmi
Lag és számszerűen is. A 1m'· 
talmi és minőségi emelkedést 
elooegítette, hogy megfele"Lő 
képzettségű propagandisfá.kat 
tudtunk foglaLkoztOJITIJi. A pro
pagandisták felkészítése is jó 
volt, melyihez a párt, a terüle
ti bizottságok és az szmt-k 
segí�t adtak. A szervezési
és nevelési, valamint a köz
gazdasági osztály az egyes 
anyagokhoz kiegészítőt készí
tett és azt a propagandisták 
rendelkez>ésére bocsátotta. 

Az új alapfokú politikai tö
megoktatás szervezésének si
kerét - a szervek alapos elő
készítő munkáján túl 
nagy mértékben segítette a te
matikában szerep"Lő anva,gok 
tartalma ú, amely a szocializ
mus teljes felépítésével kap
csolatos időszerű, társadalmi, 
gazda.sági, bel- és külpolitikai 
kérdéseket és az ezzel kapcso
latos szervezeti feladatokat 
foglalta ma,.á,ban, :sok olyan 
kérdésre adott választ, amely 
a dolgooókat foglalkoztatja. 

lz elmúlt oktatási 6v 
tapasztalatait felhasználva 
kezdtünk hozzá az 19G8/G9-es 
év szakszervezeti, politikai 
tömegoktatás megszervezésé
hez. Még nem uégleges ctdatolc 

További feladat a területi és 
a szakszervezeti bizottságok 
részéról az uJ vezetőségek 
rendszeres továbbképzésének 
biztosítása. 

1 Milnlődésügyf Minisz
térium 105/1968. évi utasítása 
alapján kidolgoztuk a művelő
dési intézmények megszerzé
séhez szükséges útmutatót, 
melyet a területi bizottságok 
rendelkezésére bocsátottunk. 
Az új kategorizálás szerint 
szakszervezetünk 13 főkönyv
táTMl, 14 művelődési házzal és 

4 műuelődési központtal f'�
delkezik. Az új működési en
gedélyek !kiadása a tanácsi 
sziervek részéről folyamatban 
van. 

161 alapszervezetünknél mű
ködik rendszeresen közönség
szervező hálózat. A közönség
szertiezők 1967-ben 26 480 
színház, opera és 13 900 egyéb 
műsoros rendezvényre szóló 
jewet adtak el. 1423 vasutas 
dolgozó nndetkezik bérlettel. 
A múlt évi tapasztalatokat :fi
gyelembe véve az Operaház 
l.gazgatóságával és a budapes
ti terú1eti bizottsággal közösen 
kidolgoztu:k az 1968/69-es vas
utas operaházi bél'letezési ak
cióval kapcsolatos feladatokat. 

Az elmúlt évekhez hason
lóan 1968-ban is megrendeztük 
az országos Képzőművészeti 
Kiá.llitást, mely színvonalban 
és látogatottságában megha
ladta az előzö éveket. A vas
utasnap többi központi rendez
vényéhez is megadtuk a szük
séges segítséget a rendező szer
vek részére. 

Kidolgoztuk az :Igazgatói 
alap és egyéb központilag 
nyújtott kulturális támogatá
sok új rendszerét, ezt széles 
köl"ben :ismertettük a lközép
és nlaoszervezetekkel, hogy az 
új gazdasági irányítási rend
s:ile'r lb!.ztosította lehetőségekkel 
élve minél. eredményesebben 
tudjan&Jk gazdálkodni. 

1 Vasúti Föosztúly közre
működésével felmértük kultu
rális inté2lll1.ényeink anyagi 
helyzetét, állapotát. Ennek bir
tokában kívánjuk elkészíteni 
mtivelódésl intézményeinlt 
hosszútávú továbbfejlesztésé
nek tervét. 

Kongresszuru!l'k óta a 'kul-

turális vonalon végzett mun
kánkat a tudományos felmérő 
munka jellemzi. További fon
tos feladatunk az aüatok, ta
pasztalatok birtokában ele
mezni az egyes munkaterüle
teket és kidolgozni a tovább
fejlesztés módszerét, hogy kö
rep- és alap.szervezeteink köz
ponti irányítasun,k folytán 
még nagyobb eredményeket 
tudjanak elérni. 

Szakszervezetünk nemzet-
közi kapcsolata, a csereláto
gatások a csehszlovákiai ese
ményekig az elnökség által jó
váhagyott tervek szerint ala
kult. A nemzetközi helyzet 
változása miatt 1968-ban nem 
realizálódhatott a belga vas
utas szakszervezet uezetőszintú 
delegációjának magyarországi 
látoga.tása. Az angol, a nor
vég és a svéd vasutas szak
szervezet későbbi időre ha
lasztotta szakszervezetünk ve
zető.szintű delegációjának ter
vezett 1.itogatását. 

1967/68-ban előkészítettük és 
részt vettünk az USIC által 
rendezett különböző vasutas 
nemzetközi sportversenyeken, 
ahol a versenyzőink ,váltako
zó sikerrel szerepeltek. A nem
zetek közötti pontvef'senyben 
a 8. helyen uégeztünk. 

Segítséget nyújtottak a vas
utas sportegyesületek vezetó
ságei választásának előkészí
téséhez és lebonyolításához. 
Elkészítettük az 1968. és 1969. 
évi nemzetközi sporttervet és 
a költségvetést. A f�nyveló
ség bevonásálval ellenőriztük a 
társadalmi munkával építendő 
sportpályákat. 

Felülvizsgáltuk a vasutas 
sportkörök utazási kedvezzné.. 
nyeit és a jogos :igényekre vo
natkozóan a javaslatunkat a 
vezérigazgatóság részére meg
küldtük. Elvégeztük a sport
körök statisztikai és szervezeti 
felmérés,ét, a sport étesítmé
nyek állapotának katal,9gizá
lását. 

Kidolgoztuk a �:zerveze
tek XXI. és az MTS II. kong
resszusa határozatából adódó 
feladatok végrehajtá.".át. Segí
tettük és ellenőriztük a terü
leti bizottságok tömeo'.,sport
tevékenységét. 

(Folyta,tjuk.) 

Az új szervezeti forma alap,
ján másods:ror, egyébként ne
gyedszer választottáik Szabó 
Tibort, a MA V Terézvárosi Pá
lyafenntartási Főnökség szak
szervezeti bizottságának ti tká
rává. A vezetőségválasztó tag
gyűlés jegyzőkönyvén, úgy
szólván még meg sem száradt 
a tinta, a titkár máris az új 
feladatokra készül. 

- Sok a tennivalónk 
mondotta Szabó Tibor - kü
lönösen azért, mert az elmúlt 
két esztendő, amikor máf' köz
vetlenül hozzánk tartoztak a 
pályamesteri szakaszok, kísér
leti jellegű is volt. Ennek tié
ge. A választás során össze
geztük munkánk tapasztalatait 
és egyértelműen meghatáro
zásra kerültek a tot>libbi fel
adatok. 

Egységes irányítás 

- Hogyan vált be az új 
szervezeti forma? 

- Az irányítás egységessé 
vált, hiszen főnökségünk min
den szervezett dolgozója egy 
alapszervezethez tartozik. Uj
jáválasztásunk során többen 
elmondották, miI11en eUmyös, 
hogy most már minden 1zin
ten magunk foglaJkozhatunk 
sajátos problémáinkkal. Most, 
a választás után, legfőbb fel
adatunknak tekintjük, hogy 
tó'bb dolgozót bevonjunk a 
sza..1<,Szervezeti munkába, szé
lesítsük aktivistáink körét. 

- Mire gondol? 
- Néhány nap múlva l!IOf 

kerül újjáválasztott szakszer
v�tl bizottságunk első illé
sére. Ez alkalommal Javasol
ni szeretném, hogy a koráb
ban már működlÖtt albizottsá
�on kívül újabbaikat is 
szervezzünk. A n;szorttelelós 
így jobban átf�atja a terü
).et.ileg nagyon i;l!léttagoh -alap
szervezetet. Kii�sen ftnitos, 
hogu létf'ehozzuk a bif', 11 
munkavé�i é& s kulturáfü 
bi.zott.ságot, 4 társadalombizto
ritá, vonaMn �g az il.d:illte
tési albizottság-Ot is. Haladék
talanul el kell készítenünk 
ezek munkarervét. Szeretnénk 
mielőbb 2-3 hetes tanfolyam
ra küldeni az újonnan megvá
lasztott reszort.osainkat. A 
UW!gfelel6 módszerek kialald-

szerint 1390 tanfolyamot szer- �--------------------------------------
veztelc éS ezekre 26 559 fő je-
1.entkezett. E számadat azt 
igazolja, hogy tovább sikerül 

�����fl/�: A HÁMÁN KATÓ VONTATÁSI FŐNÖKSÉGNÉL 
zalékkal több dolgozó jelent
kezett az idén oktatásra. 

Az oktatási és ismere� 
jesztési munka összeha.P.golása 
és továbbfejlesztése érdekében 
a SZOT-elnökség határozata 
:ilapján minden szinten létre
ho-:tuk az oktatási és ismeret
terjesztési tanácsokat. 

A kongresszusi határozatból 
adódó feladatok fokozatos vég
rehajtása eredményeként az 
ismeretterjesztő és az állami 
felnl5tt oktatásban a követ.1;:ező 
ered.'llények.et értük el: 

- Ismeretterjesztő akadé
miát 89 alapszervezetünknél 
1�dítottak be 323 ta�zattal. 
Beiratkozott 6564 dol�ozó és 
az akadémiát elvégezte 5599 
dolgozó. 

- Ismeretterjesztő Jelle!!tl 
f"lóadást 2t50-et szerveztek. 
melyen 81 407 hallgató vett 
részt. 

- A.llaml o'ktatásban az 
1967/68-as oktatási évben ál
talános is.1;:olában eredménye
sen vizsgázott 1671, középls
kolá:ban eredményesen vizsgá
z.ott 3020, egyetemen, főisko
lán eredményesen vizsgázott 
1322 fó. 

Az általános iskolákba-n 
tiizsgázottak száma az e!ózó 
oktatási évhez wzcm'I/Ítva 
csölcken t, a közép- és felsőfokú 
islrol,á,kbn.n uérrzett hallgatók 
száma nőtt. Továbbra is leg
fontosa,bb tennivalónk közé 
t,irtozik a dolgozók á1talános 
is!tolába irányítása. 

A SZOT-titkárságának 1967 
áprilisi határozata alapján ki
dolgoztuk a művelődési intéz
ménvek társadalmi vezetőségei 
űira;,ála•ztásának módszertani 
útmutatóiát. Semtettük és el
Tmőriztiik a vál�sztáS!>k eló
k�szítését, azok lebon.yolítását. 

a tagság örömmel nyugtázta 

a szakszervezeti élet le/lendülését 
A Hámán Kató Vontatási 

Főnökség műhelyblzottságai
nak újjáválasztása után a 
szakszervezeti bizottság vá

lasztó küldöttértekezlet is ösz
szeült. A szakszervezeti bizott
ság beszámolójában sokoldalú 
mérlegelését hallhatták a kül
döttek a szakszervezeti tagság 
érdekében végzett munkáról, 
a szakszervezet növekvő ha
táskörének érvényesítéséről, 
az ebből eredő gondokról, a 
bérezésről és az aránytalantl
gok felszámolásáról 

NEM FUKARKODTAK 

A DiCSÉRmEL 

A beszámolót aktív vita kö
vette. A felszóLalók örömmel 
áll<1pították meg é, bizonyí
tották a szakszervezeti élet 
kibontakozását, fej"Lődését. A 
szakszervezeti bizottság, a 
múhelybizottságok tevékeny
sége nyomán aktívabb politi
kai nevelőmunka, határozot
tabb érde.'lcvédelem bontako
zott k.i, különösen az utóbbi 
évben. Dicséf'etes - m.ondott
ták, hof111 közügy l.ett a beteg 
emberek segltése, é, hog11 ki
terjedt a figyelem a nt11LUdija
sok tránt. Nemcsak a szak
szervezeti munka ja�'Ult, de a 
szakszervezet! bizottság követ
kezetes tevékenységéről a tag-

ság tájékoztatása is. Nem fu
karkodtak a küldöttek a bi
zalmat ébresztő, aktív, áldo
zatos szakszervezeti munka el
ismerésével. 

A bizalmi munka javulás:l.
ról is szóltak a küldöttek. Ki
fejezték, helyeslik a szakszer
vezet! bizottság határozottabb 
fellépését, amely a tagság bi
zalmának erősödését jelentet
te. Több felszólaló szóvá tette, 
hogy ma még a tagság érde
keinek, a szocialista elosztás 
elveinek és az üzemi demok
rácia követelményeinek érvé
nyesülése nem megy súrlódá
sok nélkül 

Hangsúlyozták, hogy túl sok 
a kötöttség a jelenleg! bér
gazdál.kodásban, és ez hátrá
ny= érinti a munkaerőgaz
dálkodást is. Indokolt lenne a 

helyi szolgálati vezetők hatás
körének, önállóságának e té
f'en tialó nöuelése. A Jelenlegi 
szakszám rendszer gátolja már 
a helyes bérezést, a szocialis
ta elosztás elvi és következe
tes gyakorlati érvényesülését. 
Javasolták a szakszervezet 
felső vezetésének és illetékes 
gazdasági vézeto7mek: vizs
gálják meg és tegyék lehető
vé, hogy egy-egy azolgálati 
hely uezetője és szakszervezeti 
szervei a bértömeggel önál
lóan gazdálkodjanale, a jelen
leg! szakszámrendszer helyett 

bérezési elvek és bérhatárok 
legyenek. 

HítT ÉV ÓTA ffÚIÓDÓ 

PROBLÉMA 

Szóvá tették a NOHAB
mozdonyok .a.bla.1cmelegítésé
nek 6 év óta húzódó megoldat
lanságát, káros hatásait, ve
szélyeit. Javasolták - a sza
badidő növelése érdekében -, 
hogy a vidékről bejáró dolgo
zók részére a 20. mintájú je
gyekkel engedélyezzék a me
netrendszerű gyorsvonatok 
igénybevételét egy általános 
rendelettel, vagy az igénybe
vétel megadásának jogát ad
ják a külszolgálati főnökségek 
hatáskörébe. 

A felszólalók közül többen 
kérték : a {l{Ízdtisági tiezetők le

gyenek ;obban <1 szociaU.sta 
brigádmozgalom segitói., tie
gyenek részt az é,zszerú 04z
dasági vállalások Tcia.lakitásá
ban a vál!alásdl( feltételeinek 
megteremtésében. Mondják 
meg a brigádoknak, mit vár

nak tólük, mivel szolgálhatják 
jobban a gazdaságosságot, a 
műszaki fejlődést. 

A szakszervezeti tagság a 
jelölőbizottság által javasol
takat újraválasztotta. A szak
szervezeti bizottság titkára Is
mét Raczki Ferenc lett. 

Kovács Jllltos 

tását illetően ez rendkívül 
nagy segítséget jelentene szá
munkra. 

Tervek. célkltűzések 

Min.dez a végrehajtandó fel
adato.1<:nak csak egy része. A 
titkárt további tervek, célok 
foglalkoztatják. 

Milyen tervek és célok? -
Itt van például a bizalmiak
kal kapcsolatos feladat. A te
rézvárosiaknál is gyakran 
hangoztatták, hogy „a bizal
miak a szakszervezeti munka 
alappillérei". . • De, azt a kér
dést csak kevesen tették fel 
önmaguknak: megfelelően 
épltünlc-e „alappilléreinkre"? 
A valóság az, hogy sok pálya
mester ma sem teldnti part
nerének a szakszervezeti bi
zalmit, a főbizalmit, nem 
igényli segítségüket. 

- AlapVető feladatunk an
na,'c biztos!tása, h,ogy a bizal
miak korLátlanul gyakoro!j-ík 
a részükre biztosított ;ogok.:lt 
- hangsúlyozta a titkár. -
Csak így biztosíthatjuk, h,ogy 
a dolgozókat közvetlenill érin
tó kérdések többsége a mun
kahelyeken Tcerü.ljön eldöntés
f'e. A bizalmi ne csak a tagdí
jat szedje össze, de képvisel
je is a csoportjához tartozó
kat. Tudjuk, nem megy má
ról holnapra a helyes mód�ze
relc kialakítása. Ezen a t.erüle
ten is csak a türelmes nevelő
munka segít. 

49 szocialisfa hrigael 

Az egyébként ocvendetes 
tény, hogy a fónökség dolgo
zóina:Jt mintegy 80 százalékát 
tömöríti a meglevő 49 s'l.OCia
lista brigád, további feladato
kat is jelent. A többi iközött 
azt, hogy most már a m.inós-égi 
eredményeket növeljék II szo
cialista brigádmozgnlomba-n. 
Ehhez. eéltudatosabb •1'tÍlla�
sokra tian szükség, � kii.1/mö
sen arra, h,ogy a szakvonali ve-

zető'c, a pá.lycmesterek MiJto. 
sitsák a tel;esítés feltételeit. A 
termelő munkát illetően lak 
a tennivaló a főnökség 1erd
letén. 

- Tavaly gépek segí� 
VE:l felújítottuk a hozzánk tar-, 
tozó ceglédi vooalat, hogy a 
vi!Jamosítás szabta magasabb 
követelményeknek a pálya is 
me-g!eleljen - mondotta -i 
kapcsolatban Szabó Ti'bor . ....  
Lellciismeretesebb fe� 
sal kell most kijatiítanunk 11 
gépi mun1ca -nyomán fellépő 
irányhibákat, süppedéseket. A 
felépítményi munka rrun&ég!. 
követelményei mellett magas.. 
építményi munkáinkra 1s fo
kozott gondot kell fordíta
nunk, killönösen a Nyugati 
pályaudvaron. A tervs:reruség 
ezen a területen erősen javi
tásra szorul, s a jobb munika
szervezéshez különösen sok 
segítséget adhatnak szocialis
ta brigádjaink. A mútielódút, 
a swcialista emberhez. mélt6 
életmódot illetően is elótérbe 
kerii.lnek a maga,sabb kötietel• 
mények. Célunk az, hogy min
den tekintetben jobban kibon
takoztassuk a szocialista bri
gád.mozgalomban rejlő nagy. 
szerű lehetőségeket. 

Hegoldandó feladaM'll 

Az újjáválasztott szakszer
vezeti bizottság feladatai kö
zött rendkívül. jelentős az 
érdekvédelemmel, a szociális 
ellátás javításával kapcsolat.o., 
munka is. A megolda'ldó sz,o. 
ciáli& feladat,ok közül a � 
sürgósebb a VIII-43 mozi,6 
szaka.sz ré&zére megfeJ,eló fi],r
dókocsí biztosítása. 

- 1!:vek óta hiába .türget;ülc 
a fürdöl(.oc.sit. Ezért kü?döttér
tekezletün.k hatáf'ozata alap,, 
ján mos1 már köztietlenül e 
vezérigazgató elvtárshoz fordu
lunk ezzel a nagyon il Úla<>
lapJt\ k�lc•� ._. � jegyez
te az szl>-til:kár. 

Urlnez lános 
� 

Nyilvános pártnap Dombovárott 
A dombóvári csomópont 

kommunistáinak, a járási párt
bizottság felkérésére, Rödönt/Í 
Károly miniszterhelyettes, a 
MA V vezérigazgatója nyilvá
nos pártnapot tartott. Az el
nökség sorában helyet foglalt 
dr. Szabó Tibor, a pécsi igaz
gatóság vezetője, Halmai János, 
a járási pártbizottság első tit
kára és Gyuricza István, a já
rási tanács elnöke is. 

A miniszterhelyettes először 
ai: MSZMP Központi Bizottsá
gának decemberi határozatát 
ismertette, majd a vasút 1968 
évi eredményéről és az 1969. 

évi feladatokról beszélt. Szólt 
többek között a közlekedési 
koncepció jelentőségéről, a 
vasút technikai fejlesztéséről, 
valamint az utóbbi időben be
következett sajnálatos vasúU 
balesetekről is. Ezután a dom
bóvári csomópont fejlesztés! 
tervét ismertette. Ebben az év
ben megkezdik az új delta vá
gány építését is. A távlati ter
vekben pedig Dombóvár állo
más felvételi épületének re
konstrukciója, illetve több szo
ciális létesítmény megépítés, 
szerepel 

Halmai László 

Dombóvár 

HúSVl:TRA VASAROLJON AJ1\NDÉKOT AZ UTAS
ELLATó PALYAUDVARI PAVILONJAIBAN. CU· 
KORKA � CSOKOLADf:ÁRUKBóL B0 V .ALASZ-

Tf:K ALL A VASARLÓK RENDELKEZE:SÉRE! 



t911t. MARCIUS M. 

NEGYVEN ÉV 
a közlekedés szolgálatában 

1fe{lff0e'II év11el 1?Zelőtt, 
1929-ben lceriüt a kaposvá
ri osztálymérnökségre dr. 
Csanádi György, fiatal 
t)MÚti mérnök. Ott dolgo
zott 1945-i(l. A felszabadu• 
Ili! után nyomban bekap
csolódott az újjáépítésbe. 

· Mint a párt tagja, a 
"4SUUZS-sza.kszervezet egyik 
e.lapit& tagja.ként dolgozott 
a ro,mok eltakarításán, az 
élet újmkezdésén. A pá,·t 
fontos helyre állította: 
1945-tól 1941-ig a, pécsi 
,MÁV Iga.zgatós,tg vezetője 
twlt, majd osztályvezető
ként a KMP-be került. 
Széles1cörll műszaki tu
dása, nagy élettapaszta.la
t<Z mngban, megbecsii.lés-
ben egyre feljebb emelte, Dr. Csanádi György 
1949-tól 1956-ig mint MAV 

, 11ezé1'igazgató vetette meg annak a nagy músza.ki rekon.st
nzkcionak a.la.pját, melynek napjainkban tanúi vagyunk. Az 
ellenforradalom után 1951-tőZ 1963-jg a miniszter első helyet
tese 11olt, 1963 óta közlekedés- és postaügyi miniszter. 

Qizdag tudományos múlt fémjelzi dr. Csanádi György 
életútját. 1958 óta a Magyar Tudományos Akadémia levelező 

' t,4gja. a:z MTA Közleke�és�dományi Főbi2:ottság�n_a1, . el-
nöke. A Közl,ekedéstudomanyi Egyesuletben is elnoki tiszt
séget tölt be. K'.01'ábban, mint tanszékvezető egyetemi tanár, 
közootlenül is részt vett a fiatal mérnökgenerációk nevelé
tében. .,Vasúti Üzem" e. egyetemi tankönyvét (1954) ma is 
azivesen forgatják a fi.atal mérnökök, akik a vasút szoigá
iatá't 11álasztották élethivatásul. ·• 

Dr. Csanádi GyÖ1'íJ11 tudományos munkásságá-nak, a köz
lekedés fejlesztése érdekében tett 40 éves fáradozásá.nale ko
,-on,i;a. ·az ő nevéhez fűződő átfogó köz!ek,ed,éspoZitikai kon
cepció, a közlekedés minden ágazatának tervszerű, arányos 
fejlesztési terve, melyet az elmúlt évben fogadott el az or
u6.ggyúlés. 

Mint közlekedés- és postaügyi miniszternek fő cél;a az 
6snes 6.gazat magasfokú műszaki rekonstrukciója, a leözleke
dés m,orsa:bbá, biztonságosabbá és gazdaságosabbá téteie. 

A -négy évtizedes jubüeum alkalmából rendezett ünnep
tégen a vasút vezetése nevében Rödönyi Károly miniszter
helyettes, a, MAV vezérigazgatója köszöntötte a miniszteTt. 
A S2Gkszervezet elnökségének jókívánságait Szabó Antal fő
iitk4r tolmácsolta. 

A vasutasok másfél száze%Tes családja nevében köszönt
. Sük mi is dr, Csa11-á<U György elvtársat, szolgálata megkez

désének 40 éves jubileuma alkalmából és kívánjuk, hogy Ng 
: &0káig lássa. el egészségben azt a. magas közjÍ>í]i posztot, me

h1et a magyar közlekedés irányítása jelent. 

--- - Elki>szönfek a ·Délitől-
,. "'l•il"'' ,,: 'ti � ' ,..,.... "' 

Március l-én, este 7 órakor vasutas nyelt egyet és rövidre 
ugyanúgy elmentek, vagy in- fogta mondókáját, vagy egy 
dulásra készen álltak a DéU szót sem tudott szólni". Milyen 
pályaudvaron a vonatok mint jó, hogy ilyenkor nincs ott a 
máskor, csak más szombatokon feleség, a gyerek, hiszen az 
ritkán szűrődik ki fény a nagy ' erős apa küszködik szemével, 
oktatóterem ablakaiból. A halk mellyel oly sokszor tudott ha
zene, ami szólt, nem hallatszott tározottan, szigorúan nézni. 
ki a peronokra, hisz.en .. �k- Az állomás főnöke, Rakk 
tól a még mar:idók elkoszon- Kálmán, volt dolgozótársait tek, nem kirvanták a beatz.e.. köszöntve, meleg szavakkal nét. méltatta a gondos és szerető 

A nyugdíjba vonulók ültek a feleségek érdemeit, akik a tás
Jerített fehér asztaloknál. Nem kákba csomagolták az otthon 
szabad azt írni, hogy búcsúz- ízeivel a segítő szeretetet. 
tatták őket, mert Szabó Imre Hosszú évtizedek munkája 
Bzb-titkár is kerülte ezt a szót. után, a milliókat utaztató 
Rövid és köt.etlen beszédéből vasutasok letették a szerszá
- melynek hangján érződött a mokat : a táskát, a kulcsot és 

, megilletődött ünnepélyesség, lámpát. 
de szavainak tartalma közvet- A nyugdíjascsoport vezetője 
len baráti szeretettel volt teli befogadta a nagy családba az 
-, idézzük : ,.Sokan számolták „új öreg vasutasokat", akik ott, 
már a hónapokat, heteket, na- fiatalként foglalnak helyet. 
polcat és a kívülállók azt hit- mert a vasutas nyugdíjasok 
ték, hogy várják a, napot, de szervezete ebben is példát mu
amikor eljött, a minden szol- tat, nem hagyja magára még a 
gála.tát végleg letevő öreg fiatal öreget sem. F. K. 

Keilves Olvasó! 
Ön, aki havi fizetésből él, bizonyára a háztartását, 

a kiadásait is hosszú távra tervezi. 
Ma, amikor a technika egyre újabb és újabb háztar

tási gépekkel kedve..kedilc a családoknak, bizony nehéz 
ellenállni, hogy az ember ne egyszerre vásároljon meg 
mindent. Viszont a gondosan betervezett vásárlásnak 
az az előnye, hogy előbb-utóbb mindennel ki tudjuk 
egészíteni háztartásunkat. 

Most még az év elején vagyunk. hát segítünk önnek 
a .tervezésben és a RA VILL KERESKEDELMI VALLA
LAT propaganda-riportja moot felsorolja azokat a tár
.gyakat, amelyek OTP hitellevélre kaphatók, és amelyek 
mi,nd-mind arra vannak hivatva, hogy megkönnyítsék 
a háztartási munkát, kényelmesebbé tegyék otthonát. 

-A villahytűzhely nem luxus. Ma már igen kevesen 
vannak ebben az országban, akik tüzelőt hozatnak és 
kormos, füstös konyháb1;1,11 főznek „sparhelten". Igen 
elterj�dt a gáztűzhely, de a villanytűzhely még higiéni
kusabb és ahol gyermek van - veszélytelenebb. A vil
fanytűzhellyel ősszel-télen kényelmesen be tudja fűteni 
konyháját is. 

A villanytűzhely árai : 
HT 12 a 2190,- Ft 
TT 41-es törpe 2810,- Ft 

Ha már itt tartunk, közöljük azoknak az apróbb cik
keknek az árát, melyeket az ELEKTHERMAX gyár 
gyárt és amelye)tnél most nagy árleszállítást eszközölt : 

Villanyvasaló W 1 74,- Ft 

Q 
Villanyvasaló \V 5 85,- Ft 

"4.A Villanyvasaló W 6 82,- Ft 
. Nfl Villanyresó W F 1 76,50 Ft 

'\.. .I Villanyresó W F 3 88,50 Ft 
· ""-' Villanyresó W F 6 69,- Ft 

'MAGYAR VASUTAS ., 

A titkár úira 

blzalmat kapott Kitüntetések 
Február utolsó napjaiban ke

rült sor Miskolc Gömöri pá
lya.udva1'on · a szakszervezeti 
bizottság újraválasztására. A 
küldöttek előtt Sánta János, a 
szakszervezeti bizottság titká
ra számolt be az elmúlt két 
évben végzett munkáról. El
mondotta többek között, hogy 
eredményesen valósították meg 
a közbeváltó rendszert és a 
munkaidő-csökkentést. Szólt a 
bérügyi intézkedésekről is. A 
szakszervezeti bizottság titká
ra megdicsérte a bizalmialrnt, 
akik eredményes munkát vé
geztek. 

a nemzetközi nőnap alkalmából 

A beszámolót követő vita 
után sor került a szakszerveze
ti bizottság megválasztására. A 
titkár ismét Sánta János lett. 

Behán Rózsa 

Tizes 
névadó ünnepség 

Szeged állomás nőbizottságá
nak kezdeményezésére az ál
lomás szakszérvezeti és KISZ
bizottsága 10 vasutas szülő új
szülött gyermekének 1'endezett 
névadó ünnepséget. Az újszü
löttek a III. kerületi tanács 
anyakönyvvezetójének jelenlé
tében kapták meg nevüket. A 
kedves kis házi ünnepségen 
közreműködött a szegedi Rigó 
utcai úttörőzen·ekar és kama
rakórus. 

Az állomás szakszervezeti bi
zottsága a legifjabb állampol
gároknak, illetve szüleiknek 
ajándékkal kedveskedett. 

Dr. Bánldalvy Grnta 
Szeged 

KITÜNTETÉS 

A nemzetközi nőnap alkalmából 
a termelő munkába.n elért erednl.é
nyek, v.alJami...,,t a mozgalmi téren 
k:Uejtett tevék<eny&ég eusmeréséill 
a közlekedés- és posta(lgyi minisZ
t.er: 
MINISZTERI DICSMETBEN 
részesl1>ette: Banyó Anna eNenőrt 
(Szombatlle.ly ál,l.) ; Bat>011 Karola 
főellenllrt (BVKH) ; Bóka Jánoosné 
segMellenőrt (Bp. Jl.ia,g.asép. Fón.) ; 
Csegöldi Sándorné e!lenórt (Bp. 
Keleti pu.) ; Győr Sándorné föln
tézöt (Bp. Keleti pu,) ; dr. He.,ae
dtis Károlyné segédellenőrt (lYds
kolc Gömöri áh!.) ; Jüng.Ung Jó• 
zsef..'lé seg·édellenórt (Kaposvár 
áll.) ; Király Józsefné titkárt (1. 
Sza.koozt.) ; Kovacsik Pá1..11.é mun
kást (Keleti Műsz. Koc.siszolg. 
Főn.) ; Lévárdi Erzsébet intézői 
(Jobbparti Bizt. beren.d. Fennt. 
Főn.) ; Magyar Gáborné segédel
lenöit (Debreceni l!':p. Főn.) ; Mé
száros Józse-fné segéde.llenórt (10. 
Szal::oszt.) ; dr. Nagy E1eklné tel
Ugy. (Szombathelyi Vasútigaz.g.) ; 
Na.gy J!:va tanácsost (MA V Anyag
g,azdál.'<odá.sl és ElM.tási Ig.) ; Oláh 
Györgyn,é ellenőrt (MA v szolnoki 
Járműjavító üzem) : Poók IS>tVán
né te!v!gyázót (MAV Hidép!tésl 
F6n.) ; Pszota Jánosné segédel,lai.-
6rt (MA V Kórház és Közp. Rend. 
Int. Raics Nándorné intézőt (Vas
út! FilosZt. Titkárság) ; 5aárY A.'l• 

tal!Ilé ellenőrt (Pécsi Va&útlgaz.g.) ; 
Sebök Lás:l.16":>é 1Öintézőt (Bp. 
Vasútlga,;g,) ; Szllvásl Mária fó· 
intézőt (Nyiregyhá2oa-átrakó) ; Szu• 
h:ay Miklósné fől:n.téz.61, Vasúti Fő· 
oszt. Közg.a:t.d. és Uzemsze.rv. 
Cl.sz!.) ; Talkács AntaJllé segédel-
1.enőrt (GYSEV) ; Tanyi Ferencné 
segédelia-iőrt (MAV Mlskolci Jj. 
üzem) ; T,,..,- G)'U1áné eUenórt (2, 
Sz;a.koos:zt.) ; Tavaszi Károlyné ..,,_ 
gédellenőrt (Közp. Számvit, Főn.) ; 
Toldi Júllruma felvigyázót (B_.. 
csaba áll.) ; Végh Anna t6ln�ézőt 
(4. SU!kos.zt.) ; özv. zeke Pálné 
se,:édanuThkást (Kisterenyei Vont. 
Főn.) : Zsigmond rstvánné Intézőt 
(Kecskeméti Pit. Főn.) ; Somogy! 
Ilocna plncemester (Uta..""l�átó V, 
Sp. Déli 34. sz_ Uzem) ; Szabó 
An<lrnsné segé<lmunk.ást (Püspök
ladányi Fatelilő Vállalat). 

A ld!z!ek�dt'.&- & post,aQgyi mi· 
n!sz;ter bclyett>ese, a MA V _. 
igazgatója 
VEZDIGAZGATOI 
BEN 

DJCS!:BET• 

rés:>..esítette: özv. Agá,rdi Sándorné 
segédmu..'1.ká&t (Debreceni Vont. 
FÓl!l.) ; Baláxs Jcm:efné f,51:n\ézőt 
(Szegedl Vasűtl,d,azg,) ; Balogh 
Lászl<'<né segéd�NO.'lŐrl (3. SUIJ<
oszt.) ; Baráth A.,tr..es regéd!el'\Tl
tn'á-zót (Nagytétény-DJósd áll.) ; 

:,� J:=-t:.r��� Vi�
e

; 
lfJ1lt�t��'J���:l: 
!enőrt (MA V 5zaik- és 5ze,,el5lpa• 

ri Fón.) ; Dobos M,a,rglt fot1szte1 

A nemzetközi nőnap alkalmából a Vasúti Főosztály Inti� 
mében rendezett ünnepségen Rödönyi Károly miniszter
helyettes a MA V vezérigazgatója köszöntötte azokat a 
vasutas �űdolgozókat, ákik kiemelkedő munkát v�gezn":" 
szolgálati beosztásukban. Rövid ünnepi beszéde után m1• 
niszteri és vezérlgazgat.ói dicséretet nyújtott át a Jeg• 

jobbaknak. 
(Laczkó Ildikó felvétele) 

(MóJSkolc! Vasútlgazg.) ; Dudás Ist• 
vám.né se�-ellenört (Gyöngyösi 
MA V Kibérógyártó Oz.) ; l!:g,er 
Györgyné ew.enort (MA v Szá!Ut• 
m.á.nyozási Fón,) ; özv. Horv-á,th Já· 
nosné eL!enőrt (Na•gyloa.."'li:zs.ai Pft. 
Főn.) ; Hőbe En.dJrén,é felvigyázót 
(MAV Közegés213égügyi. In·t.) ; özv. 
Ja:1:sa Ferencné segéd.felvigyázót 
(Bp. Nyugati Músz. Kocsiszolg, 
Főn.) ; K.auz Rcxzália segédtisztet 
(IüsJrunrui,las áll.) ; Kis István.né 
eUenórt (MAV Gépj.avitó üzem) ; 
KIB6 Mári.a •egéd<lsztet (MA V 
Ad.atfcldolg. Főn.) ; dr. Klapil La• 
josoé lnltézőt (Bada áli,) ; La,k,atos 
Iswánné L'ltézőt (Szegedi SzJ.kla 

��� r�1(l�
0

t��lt�� 
roz.ásl. Főn .. ) ; Lába> Magdoma. :f5-
ellenö.rt (11, SZa.koszt.) ; Lángi Jó
zsei:o,é m"'1lkást (MAV ViU. Felső· 
vez.. l!:p. Főn.) ; Lás,16 Károlyné 
regédel'lenórt (Szeged áll.) ; Leich
ner Imréné &e.,.<>éci<,lle,nórt (MA V 
Epü!etfennt. Főn.) ; Lo=er Lás'.t
lóné eUenőrt, (Bp. K.eletl pu.) ; 
özv. Majoros Antolné •eg,édtelvi
gyázóct (.M'.AV BU<lapestl Távköúő 
Fennit. Főn.) ; l\fejoros Ferencné 
segéd!m un,,lcás,t (Mlslaolc 'I'i6zal 
pu.) ; Mátrai Jánosné segédtisztet 
(Záhony ála.) : Mllkovl1S Józsefné 
íöeUenő.rt (Szornbatihely:L Vasút· 
igazg.) ; Monszider KárolY?l,é se
�<llvigyázót -(MAV , Duna.k�zi 
Jj. ÜZ-P,1!11) ; Moqr K!)rQJYJ>é ellen
lírt (Bp. -va..."útl.g.aiz.g. : "Ifá'l!? � Gézá
né segéd.ellenőrt (MÁV Celldőm.öl• 
ki 1':p. Főn.) ; özv. Nagymlhály 

A Népköztársaság Elnöki 
Tanácsa Etterer Sándor MA V 
műszaki fófelügyelónek. a 
dombóvári vontatási főnökség 
vezetőjének, Greschl Jenő fő
ta.nácsosnak, az Anyaggazdál
kodási és Ellátási Lgnzgatóság 
osztál��t'ő"jének'· •és ' 'J.!úrttal 
Lá,Jós igázgatóh� . a Vas\Íti 
Tudományós '.Kutató Intézet 
tudományos osztályvezetőjének 
eredményes munkásságuk elis
meréséül, nyugalomba vonulá
suk alkalmából a Munka Er
demrend arany fokozata kitün
tetést adományozta. A kitünte
téseket Losonczi Pál, az Elnö
ki Tanács elnöke adta át. 

A nőnapi köszöntő 
a betegeknek is szólt 

Sándorné segédmunlkást (Sz.eged! 
TBFF) ; Németh Jl.on.a főintéz61 
(Zalaegerszegi Vorut. Flln.) : Novák 
Jánosné segédellen6rt (Pécs áll.) ; 
Oiáh Károlyné inté-tGt (MAV Szé
lresiehéI'vári J'j . üzem) ; óra Je
nőné segéd.ellem5.rt (MA V szombat
helyi Jj. üzent) ; Pető Lajos.né Cl• 

Jenőrt (Komáromi VOl!lt. Fón.) ; 
özv. Potoczki Józsefné segédm un
kást (M..o\ V Há:z.kezelésl Főn.) ; Rol• 
léder Károlyné segédelle:nórt (Pé
csi Vasútigaz,g.) ; Ró:z.s,ahegy:I Györ
gyi segédel.Lenőrt (MA V Tervező 
Int.) ; özv. Sáfrány LajOSlllé el ... 
J.enórt (Debreceni Vasútigaz.) ; ÖZV. 

Sárutha Károlyné segédellenl.irt 
(MÁV :mszaikl Jj. Uzem) ; Szabó 
Imréné tőellenórt (3. Szakaszt.) ; 
Szelivaruw Vi!kto'1Ilé s:zer:z. h.avibé
res doJg. (Vasúti Nemzet:közl 
Dszt.) ; szentgyörgyi El'7Sé'bel 
mun._1<.ást (Péan Vorut. F6n..) ; Szol
lár Béláné J.n tézót (Lesencetomaj 
áll.) ; Tóth Bé;Láné regédellenőrt 
(óntislcolci Pft. F6n.) ; Tóth Bélá
né ellenőrt (Bp. Angyallfö!di Pft. 
Főn,) ; Tóth Ferenc Józsefné &e

gédfelvigyázól (Pécel!! MA V Kór· 
ház) ; dr. Tóth Kamélia orvos ta„ 

nácsost (Debrece:ni MAV Rend, 
Int.), Tuza Ferencné felvigyázót 
(MA V BVKH) ; Va.rga. Jánosné f/;
el\e!llőr.t (MA V Adatfeldo1goz6 
F6n.) ; v= Arpádn.é ellenőrt 
(Dr.;Z, Osz.tósze.rtár Számviteli 
F:őn.) ; _- Va,rga Lászlóné ellen6rt 
t'MAV Landler Jent! .rr. tl'.zem) ; 
Várkonyi Imréné sz.erz. havlbét"es 
do!g. (MAV Közp. Felép!tmény
viz"!láló Főn,) ; Virágos ' Bállntltné 
el1e.nórt (Debreceni EEzakl. Ptt. 
F6n.) : zenbai Lajosné segédtisztet 
(MA V TBli:F) ; Zlsadony Lászlóné 
segédmunkást (Dorog Szertárl(ln.) ; 
zstgmond Istvánné segédellen(lrt 
(Bp. Vasútlgazg.) ; ZyoJcmi Sán
dorné &egMellenőrt (Bp. Vas<lt
iga,z,g,). 

A szerkesztöség üzeni 
Balk:6 János, V.arkoly István, 

Mlskolc; I1l.és Gyula, Bánáti Jó
zsef, Pécs; Maróti. IstVán, Szom
bait.hely; dr. Bá.n:kfáilvy Gyula, 
Szeged; HaJma1 "Uszló, Dombó
vár; BehL"l Róz5G, :Miskolc Gömö
ri pu. ; Vo!o,;inovszkl .rános, Kecs• 
k-és Gábor, Debrecen ; Bold,lzsár 
Gyula, Békéscsaba ; Sz.iJcs Ferenc. 
Hatvan: Vég'h Gyula Rákosrende
zó:  Sel.m! JÓ'ZSe:f Dun.a.űjváros: Le• 
-relétke& lapunk anyqáh°"' felha&• 
náljuk. 

Z. Burján István, Ml&kole .T!surl 
pu. :  Göcze Tll>oc, Lesencetomaj : 
Szücs Ferenc, Hatvan ; s:i� 
Béla, Gödö!ló : Leveleiket lllettkes 
helyre továÍ>bito<tuk. 

Március 8-<át, a nemretk6zi 
nőnapot évek óta a betege.lt
kel közösen ünneplik a MA V
Kórházban. A szépen feldíszí
tett előcsarnokban megtartott 
ünnepségen -, amelyen részt 
vettek a ,;áróbetegek is - df'. 
Kovách Sándor főorvos, a 
szakszervezeti bizottság titká
ra méltatta a nónap jelentő
ségét és meleg szavakkal kö
szönte meg a 'kól'ház nődolg<>
zóinak áldozatos, fára.d�t 
nem ismerő munkáját. 

Ezután dr, Vajda György, a 
MAV Kórház igazgató főorv<>
sa. tíz nódolgozón.ak igazgatói 
dicséretet adott át a vele járó 
pénzjutalommal együtt. 

Igen praktikus dolog a családban a porszívó. Por.m
vóval „seperjük" a szobát, porszívóval tisztítjuk a bú
torokat és porszívóval portalaní-tjuk a szőnyegeket. Ha 
nem kerül seprű a szobába, ennek az az előnye, hogy 
111em verjük fel a port. A porszívó ikez.elése gyerekjá
ték. 

HAJDU PORSZfVO ára: 1190,- Ft 
� ha már a földön tartunk, a szobánál meg kell em

lítenünk a „hagyományos" padló fényesítését is. Hát bi
zony, a padlókefélés akár kézzel, akár géppel, de na
gyon nagy munka. � olyan olcsó egy padlókefélő gép! 

A PK PADLÓKEFÉLÖ GÉP ára csupán: 1100,- Ft. 
Nagyobb lélegz.etú beruházást kíván, de sok-sok évig 

használható, szinte elnyűhetetlen bútordarab minden 
családban a hűtőszekrény. Mi a hútőszt'>krény előnye? 

1. Nem kell naponta elmenni bevásárolaii. Időt taka
rítunk meg, 

2. Sohasem kell kidobnunk a maradék ételt, mert az 
frissen tálalható másnap. Pénzt takarítunk meg, 
3. Mindig ízlésesen, szépen tudjuk tálalni a friss éte
leket. 

A HűTOSZEKR°ÉNYEK ARAI: 
LEHEL hűtőszekrény 50 literes 2750,- Ft 
LEHEL hűtőszekrény 125 literes 4690,- Ft 
LEHEL hűtőszekrény 150 literes 4810,- Ft 
LEHEL hűtősz.ekrény 175 literes 5090,- Ft 
LEHEL hűtőszekrény 200 literes 5370,- Ft 
Forgalomban van még a csehszlovák ELEKTROSVIT 

nevű elektromos hűtőszekrény 3200,- Ft-ért. 
Minden szülőnek az a célja, hogy a gyermeke többre 

vigye, mint ő. A szülők arra törekednek, hogy a gyer
mekek tanuljanak, képezzék magukat, külön nyelvet, 
zenét stb. 

A nőnapi ünnepséget - ez
úttal is, mint minden évben -
csaknem kétórás műsor követ
te, · amelynek során fellépett 
Pusztai Györgyi, Urbán Kata
lin, Kü-rti Ila, Mező Ma.rilea, 
Pászti Tibor, Sza.lai László, 
Mindszenti Istoon, és Bojtor 
Imre is. A zenéTól IAka.tos 
Vince és népi z.enekara gon
doskodott. 

A mírsor megszervezéséért 
dr. Rimóczi Lászió'llét és M °'r

ton Líviát, illeti a dicséret, 
akik szeretettel, nagy-nagy 
lelkesedéssel dolgoztak arert, 
hogy a nemzetközi nőnapot a 
járóbetegekk'3l köZ!ÖSen méltó
képpen megünnepelhessék. 

A Népköztársaság Elnölá 
Tanácsa a nemzetközi nőnap 
alkalmából a Munka F:rdem
rend bronz fokozata kitünte
tést adományozta RajM Jó
zsefnének, a pécsi területi bi
zottság nőfelelősének. A ki
tüntetést Losonczi Pál, az EJ. 
nöki Tanács elnöke adta át, 

A szakszervezeti mozgalom
ban végzett eredményes mun,
kája elismereséül a SZOT el
nöksége a nemzetközi nőnap 
alkal.má!ból a Szakszervezeti 
Munkáért ezüst fokozata ki
tüntetést adományozta Szabi 
Albertnénak, a Győri Pálya
fenntartási Főnökség VII-es 
pályamesteri szaka.sz dolgozó
jának. 

Ehhez viszont arra -,,an szüksé� hogy a szülő ,,szeme 
rajta legyen" a gyermeken. Ez nem csupán nézést je
lent, hanem foglalkozást is. A gyermekkel foglalkozni 
kell. A foglalkozáshoz pedig elengedhetetlen az idő. 

Vétkezik az az anya, aki „hagyományos" módszerrel 
mos és ezzel sok-sok órát Ve6z el a;aládjától, gyerrne
keitől Fáradt, ideges. Viszont mindenképpen jól jár az 
a háziasszony, aki centrifugát és mosógépet szerez be, 
mert a férfiak a hagyományos mosásnál nem segítenek, 
viszont szívesen kezelik a szinte „műszaki munkának" 
tekinthető mosógépet és centrifugát. Ez alatt az idő 
alatt pedig az édesanya átveheti a gyermekekkel a 
napi feladatokat. 

A 302 számú MOSóGln> ára: 1640,- Ft 
A 402 számú CENTRIFUGA ára: 1480,- Ft 
Pénzt takaríthatunk meg azzal, ha a család nőtagjai 

megnyitják a házi fodrászszalont. Mi kell ehhez? Csu
pán egy hajszárító gép, Itt szeretnénk felhívni kedves 
olvasóink figyelmét · arra, hogy ahol kisgyermek van a 
családban, szinte nélkülözhetetlen a hajszárító gép. 

HAJSZAR!Tó GÉP kapható 210-267 forintig. 
Ugye, aki takarékos, és alti jó kávét akar inni, az 

otthon főzi meg. Az otthon főzött kávé jó, de az otthon 
őrőlt kávé még jobb. 

Az otthon őrölt kávé illatosabb. Az otthon őrölt kávé 
zamatosabb. 

A COFIM kávéőrlő ára csupán 220,- Ft. 
Kedves olvasóink! Két okból írtuk ezt a reklám

riportot: 
Az egyik az, hogy most az év kezdetén be tudja üte

mezni a család, hogy az év folyamán mikor mit vásá
rol. A másik ok pedig az, hogy nyilván van a családban 
gyermek, meny, vő stb., aki olyan vállalatnál dolgozik, 
ahol van nyereségrészesedés. Ez pedig terven felüli 
pénz. Lehet belőle terven felül gépesíteni ! 

1 
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• MAGYAR VASUTAS ------------------
1969. :&IARCIUS 1,. 

Amiről  a számok nem beszélnek A hatvani  vasutasok 1 �1l11·i)le!� munkahelyi szpartakiád győzelme § 1 -� Ea.� 
Eredményes munkát végez a budapesti iaazgatóság 
menetkedvezményi tsoportjának szotíalista brigádja 

Pár oldalas, géppel frt je
lenté.,, tele számokkal, s hozzá 
néhány szúkszavú magyarázó 
mondat. így jellemezhetnénk 
azt a kimutatást, amely a bu
dapesti igazgatóság menetked
vezményi csoportjának elmúlt 
évi munkáját összegezi. Mielőtt 
azonban azt vizsgálnók, meny• 
nyi energia, mennyi humani
tás, mennyi akarat és küszkö
dés „található" a számok mö
gött, nem árt néhány mondat 
erejéig a statisztikánál időz
ni. 

Kevesen sejtik, hogy csak az 
úgynevezett vasúti kedvez
mény, illetve a vasutasoknak 
nyújtott ingyenes utazás for
májában béren kívül több mil• 
li6 fórint értékű juttatást kap• 
nak vasutasaink és családtag
jaik. Az elmúlt évben 11 648 
csehszlovák, 3140 lengyel, 3975 
román, 2340 osztrá.lc és 810 
olasz szabadjegyet adtak ki. 
1968-'ban a föld 40 országába 
Ö$SZesen 35 758 szabadjegy „ta• 
lált" gazdára. Erre az évre 
153 243 MA V arcképes igazol
ványt érvényesítettek, s a 
vasutas szülők gyermekeinek 
iskolába járásához 7723 sza
badjegyet adtak ki. 

Ennyit az adatokról, a 
számszerű munkáról, bár ami 
igaz, az igaz, a menetkedvez
ményi csoport tagjai nemcsak 
a vasutasok szabadjegyeivel, 
hanem országos szinten vala
mennyi szabad- és kedvezmé
nyes jegy kiállításával foglal
koznak. Ez a munka pedig jó
val több, mint az az említett 
jelentésből megismerhető len
ne. 

A statisztikai adatok, a ki
mutatás arról már nem árul
kodik: mennyi kedves szó 
hagyja el naponta az ott dol
gozók ajkát. Arról sem szól a 
jelentés, hogy sokszor idegesen, 
fejfájósan, talán éppen a beteg 
gyermek, vagy a férj utáni ag
godalom közepette is türelem
mel foglalkoznak a naponta 
odaé!:-kezó több száz ügyféllel 

- A menetkedvezményi cso• 
port tagjai • töb b•égiik.bm asz-
8zonyok - ltezdi a beszélgetést 
Szabó Pál csoportvezető. A 2 l 
ta,g-J. kollektíva 1966-ban ha
tározta el a szocialista brigád 
cfm ·einuerését, az 1967. évi 
munkájuk alapján nyerték el 
el63zör a szociaUsta címet. A 
bTig!id az elmúlt évben is tel• 
jesítette vállalását és minden 
remény megvan arra, hogy 
ez évben is a szoc;alista bTigád 
dm birtokosai lesznek. 

S hogy, hogyan élnek, s dol
goznak a brigád tagjai, arról 
Mesterházy Ferencné brigád
vezető a következőket mond
ja. 

- Evek óta együtt dolga. 
::runk, s így érthető. ha i.smeT-

jük, megszoktuk eg·ymást. Nem 
mondanék valót, ha azt állí
tanám, soha nem volt közöt
tünk nézeteltérés. Előfordult 
az is. Emberek vagyunk, sót 
ml több, nők ! Ilyen elkerülhe
tetlen, de ma már nyugodt lel
kiismerettel állíthatom, leo!Iek
tívánk lciállta a próbát. Mint 
a jó testvérek, úgy éllink itt. 
szeretjük, s tiszteljük egymást. 

A kölcsönös meg.§r'.;ésnek és 
jó összhangnak hű tmcre a 
brigádnapló is, amelyet Mes
terházyné vezet. A gondosan 
írt gyöngybetúk egy összefor
rott, lelkes kollektíva több 
éves eredményes munkáját ta
nűsftják, de igazolják azt azok 
a köszönő levelek, a brigád
naplóba írt bejegyzések is, 
amelyek az udvarias, g-yors és 

lelkiismeretes ügyintézésről 
szólnak. 

- A brigád munká;a két 
irányú - folytatja a beszélge
tést Szab6 Pál csoportvezető -
egyrészt ügyfelekkel foglal
koznak, másrészt pedig az ügy• 
fél fogadási időn kívül a sza• 
badjegyelckel kapcsolatos ad
minisztrációt, i1ctatást és pénz
ügyi ügyeket intézik. A jó 
össz/Jang,·11. az „összedolgozás
ra" ha valahol, akkor itt nagy 
szükség van. 

A szocialista brigád már ed
dig is bebizonyította, hogy le
het rá s:zámítani. A brigád 
tagjai valóban átérzik vállalá
saik jelentőségét, s úgy élnek, 
dolgoznak, ahogy egy szocia
lista brigádnak dolgozni illik. 
Erről tanűskodik munkáju!t. 
eredményük (Szerényi) 

FIGYELEM 

Pista, úgy tudtam, ma,guk haragban vannak. 
Nem neki, ha.nem az egyenruhának kell tisztelegni! 

(Pusztai Pál rajza) 

A Hivatalos Lapból ÉVADZÁRÓ 
A .@Vllta\06 Lap!)ól a �aj[.szer-

ve:zu..! blzoitsilgok és a do!gozá:k A MÁV Hídépítő SportköT 
�]{;elmébe aJá!Juk a következú- február 18-án rendezte meg 

s. számból : 105 000/19ö9. z. B. Ju. hagyományos évadzárójá,t, �.;:;�! i.!:ii
ása

�v Ko1lekttv amelyet élménybeszámolóval 
10� gg411969• 3. A. Bp. Józsefváros kötöttek össze. A sportkör 

és Hatvan-SaJ.góta.rján Pályaíerun- tagjai s a pártoló tagok nagy 
tartáP.i Főnökség határainak módo- figyelemmel hallgatták Hessz 
SÍ��;z.á.mbó] : lM 049/1969. 2. B. Mihály olimpiai bajnok él
Gyenne.tcgondozásl segélyről sz<}- ménybeszá..'1lolóját, melyet ér
ló 5/1069. (I. 2a.) Koom. sz. ren- dekes filmvetítés követ.ett. delet végrehaJ!.ása. Részt vett az évadzárón Gyar• 104 365/1969. 3. A. Pályázati hlr- mati Andrea, a BVSC fiatal 
��t:'11' kaOs���:����= úszóreménysége, a mexicói 

�n;! :ö,;':.,�
di 

n�e�df�toé�: olimpia helyezettje .is_ 
re az 1969/70. tan.évre. 

l 
A H!dépító Sportkör ez év-

10-1 963/1969.
, 

3. A. A MAV Neve- ben ünnepli fennállásának 20 
;��t!��

ek 
M).�

ev
�.;��tth':,'�4!� éves évfordulóját. A jubileum 

vasűtiga:zgatósága.k 1968• évi te!· [ 
alkal�b

,61 Sl_)Ortversenyek 
JES!tményeinek ért61oelése. rendezeset tervezi a vezetőség. 

K E R E SZT R EJTV É N Y  
Vízs-zlnt.es: J. Az űj!tómozgalom 

�ja (folytatása a Cilggóleges 34. 
� 9. sorokb&n). 14. Szoros az Al .. 
Dunán. 13. A _nagy francia torra
�om egyik jelszava. 10. Veszp
rém megye! község. 17. Slr. 19. A 
b!zmut kémiai jel-e. 20. A Dcna 
mell�olyója Ausztriában. 21. A 
�nán túz�en. 22. Reá blv.atko
:zó. 25. Kevert nyom. 26. Alma . . .  
:!7. A Molukki szjgetek egyik�. 10. 
\.La,.g1 Spo:-t Egy�et. 30. Ultr.a rC\
,".ld hullám. 31. 1'ro'1;'bltahang. 33. 

A2onoo betűk. 85. Egy Pest me
gyei 1,özségben. 37. Belső-ázsiai 
hegység. 39. B!lklsz királyw'l szék
városa volt. 41. Belső részek. '3. 
Lotharln,gia hercege (1409-1480) a 
költészet nagy pártfogója. 45. 
Férfinév. 46. Budapesti tér (ék. 
hiány). 43. Eetűpótlással, be!.só 
szervünk. 49. Leolvasható az arcá
ról. 51. Vissza : híres grafikusm:l• 
vész. 52. Helyhatározó. 53. M-el a 
végén dicsőítő feiirat emlélanGve
ke.'l. 57. Klcs.lny!tó képző. 53, Név-

elő. 59. Egzotf.kus ·madár. 91. Sine 
tltulo (Cim nélkül), 62, Zöld pá• 
ratla,1 betilt. 63. Község Somogy
ban. 65. Kép (latin). 67, Rövidí
tése: op. 69. Két szó : s,,emélye,; 
névmás és orosz helyeslé& 70. Fo
lyó Dél-Amerikában. 72- Régi ilr
mérték. 

Filggóleges: 1. Hegy Belgrád kö
zel.ében. 2. �zak-ame.rlk.a.i ind.1.án 
törm. 3. Japán vároo. f. Lék szé
le!. 5. Harag. 6. Angol-kmal há· 
boru (11138-¼2) . 7. z. v_ a. Hang
talanul kel. 10. Halporonty. 11, Fél 
zene. 12. Jugoszláv folyó, 13. Nép 
(görög) . 18. Azs!.a:I állam. 23. Terü· 
l.et1 bizottság. 2'!. A lltlum kémial 
jele. 37. Latin milvészet. l!8. Sze
gény, németül. 30. Parancsolója. 
SZ. Levegő (francia). 35. Ameriká
nak spanyol és portugál nyelvilek 
által lakott rész.e. 36. Véreskezil 
római császár. 37. Iszúimbul egyik 
vllros:rés:ze (ék.. fel.) .  38. Vissza : 
becsap. to. Dél-Ausztrália fóváro• 
sa. 42. Tolna megyei köz.ség. ü. 
Japán kispl=tika.l termék. 50, Va-
166ág, 52, Fé!'flnév. 5'. Aroma. 55. 
Az airzén vegyJele. 56. Nem felsők, 
59 . . . .  pasa, Edw.aro Schnltzer, 
Afrika•utazó orvos. 60. L-lel város 
Románlában. 64. Ma.ró folyadék. 
65. VaJon 1r1 66. o. e. E. 68. Kecs
keldbá pásztoristen. 70, Okozat 
szü!5je. 71. Fogó a közepén. 

Beklildendil: v!:zszlntEB 1., és 
folyta.táS&.'<ént a függőleges 34. és 
9. Beküldési határldú: áprllls 10. 

Az elozö keresztrejtvény helyes 
megfejtése: A Magyar Tanácsköz
társaság ötvenéves jubileuma. 

Egy-egy könyvet nyertek a,z 
1969, évi e. számunkban megjelent 
lteresztrejtvé.ny helyes megfejté
séért: Stmon Vilmos, Mohács, 
Tolbuch.in utca 19. Zsófics Andor, 
Tapolca, Ba!tsány! János utc.a 30. 
Gátai István, Kásád. Berendi u. 1. 
up: Beremend Kruppa Dona., Jász
áro-kxzállás M...\. V-állomi!s. Kom
játhy IOára, Bp. IX„ Vendel utca 
10. fsz. 13. 

Már hagyományos az MTS 
Hatvani Já-rást Tanácsának 
munkahelyi szpartakiád ver
senye, amelynek célja, hogy 
segítse a tömegsport kibonta• 
kozását, szélesítse a tömeg
sport kereteit. Egész évben 
gondosan vezetik a munkahe-
1}1 t.örr.egsport megmozdulá
sokat, és minden évben érté
kelik az eredményeket és D 

reme'.t kivitelezésú vándorser
leget minclig egy esztendőn 
keresztül őrzl a győztes egye
sület. 

Az 1968. é,1 tömegspori 
eredményeit értékelve a ,-en
dezőbizottság a Hatvani MAV 
teljesítményét találta a leg
jobbnak és Í(}tl egy esztendeig 
a hatvani vasutasok órzilk a 
vcfauiorserleget. Asztalitenisz• 

ben és labdarúgásban szerez. 
ték a legtöbb pontot a Hatvani 
MA V munkahelyi sportolói, 
összesen 49 a pontszámuk. 

Ezt a · .,bajnokságot" tehát 
biztosan nyerték a hatvani 
,,asuta.sok, bizonyítva, hogy 11 
munkahelyi spo,-ttevékenysé• 
get - a szaPcszerbezet támo
ga.tására-l - fontw fel.a.datuk• 
n.ak · telcintik. Mint Ismeretes 
- és amint arról lapunkban 
Is beszámoltunk - a MA V 
Hatvani AC labdarúgócsapata 
megyei bajnokságot nyert, és 
így visszajutott a labdarúgó 
NB III-ba. Mi valahogy össze
függést látunk - vitatkozni 
sem lehet ezen - a tömeg
sport és a minőségi sport he
lyes ará.,yaiban, amely a 
sport mindkét területén Hyen 
jó eredményekhez vezetett. 

MÁV Szimfonikusok külföldi vendégszereplése 
A budapesti MA V Szim!oni

kusok március 21-én hangver
senykörútra indulnak a Néme1 
Demokratikus Köztársaságba 
Ezúttal a hallei állami szimfo
nikusok meghívásának tesznek 
eleget. A 8 napos németországi 
körút során három alkalommal 

A „Töri" várja 
a fiata l9kat 
Az Északi Jármújamtó Tö• 

t'ekVés Művelődési Ház veze
tősége elsősorban a fiatalabb 
korosztály részére felvételt hí1'• 
det a következő művészeti 
ágakban: népitánc csoport, 
táncdalénekesek klubja, nép
dalénekesek klubja, magyar
nóta, irodalmi színpad, kar
ének, fotoszakkör, filatelista 
szakkör, gépjármú szakkör, 
rajz szakkör, lfjűsági klub, 
kártyaklub, honvédelmi klub, 
tv és játék klub, valamint 
operabarátok köre. 

Jelentkezni lehet írásban és 
személyesen a Törekvés Műve
lődési Házban Bp. X. Könyves 
Kálmán krt. ZS. sz. alatt. A 
múvel.6dési ház vezetősége az 
említett szakköri foglalkozáso
kon kívül családi rendezvé
nyekre, brigádösszejövet.elekre 
külön tem1et is ad. 

lépnek fel. Músorukon Kodály, 
Bal'tól, és Brahms művel sze
repelnek. Közremú_lcödik Tusa 
E,-zsé bet zongoraművésznll. A 
zenekart két kiváló karmester, 
Lukács Miklós és Pécsi István 
dirigálja majd. 

LAKÁSCSERE 
- Elcserélném. 3 szoba összklom· 

fonos, lifteS házfelügyelóségemet 
nagyméxetd 1 szoba összl:ocmt'orto.s 
la.ká"""'1 Budapest belterületén. 
Clm : Bp. VI., Munkácsy Mihály 
utca 3.. �eklödnl bármikor le
hel. 

- Elcserélném XI, lrorllletl ! 
szoba komfortas MAV lakásomat 
egy szoba komfortos (ö=Dkom:tor· 
to6) tanácsi l.akásra, esetleg 2 
szoba komforl<l6ra költségtérítés
sel. &.-ue.1<.llldés te:etonon : Or&Zág 
C&a-ba 229-3'0S vagy !!3--93 172-es 
mellék, lt--15 óra kl!ZőU. 

- 0uzel<óltóz6k, ftg;velem. l El· 
cserélném 2 "'7,0ba 15sszlromfortoo, 
kerfe!I MA V V1llal!l.k.ásomat, két· 
szer e[IY-e{!;Y so,wá& MA V, esetleg 
ta.náO&! lakásra. Telefon van. Er
c!eklócln1 lehet: naponta 11-10 óra 
köz6tt 2I0&--894 vagy llzeml 21-33-
as telefonon, Gergely József fel· 
ügye16 cfmái. 

- Zlesierim&ll 1 S!bbll 11-om
fortos:1 o!c96,'bér:'O. tdcásomat. 1 szo
ba ,k<lll)l!o�-' esetlég ,: WA)>� 
ra Budapa;t be:.terllletm m<,gegy�
zéasel. Cím : Péterfalv:I Józ,;e:fné, 
Bp. VI., Munldic,;y Mlhá!y u_ H. 
VI. e. 11. bdek1ődni bármikor le
hei. 

A „MAGYAR TANÁCSKÖZTÁRSASÁG 
HONVÉDŐ HÁBORÚJA" 

A Magyar Honvédehni Szö
vetség budapesti vezetősége és 
az 11,ISZMP I. kerületi bizott• 
sága a Tanácsköztál'S3Ság 50. 
évfordulója tiszteletére már
cius l-től március 11-ig a 
�Magvar Tanácsköztát'saság 

Honoéd6 Háborlí,;a" címmel 
kiállítást rendezett a Déli pá
lyaudvar új pénztárépületében. 
A tiz napig nyitva tartó ltiálli
tást több szá.z utas és vasutas 
tekintette meg. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
A SZOT Felsőfokú Munkavédelmi Tanfolya,m (továb

biakban: FMT) feh-ételi pályázatot hirdet az 1969/70-es tan
évre a munka;édelem valamely ágában dolgozók (biztonsági 
megbízottak társadalmi munkavédelmi felügyelők, munka
védelmd tudományoo kutatók stb.) továbbá műszaki vezetők 
és más, múszaki képzettséggel rendelkezó érdeklődők részé-
re. 

Tagozatok és felvételi feltételek: 
1. Szakmérnöki tagozat: 
Jelentkezhetnek okleveles mérnökök, valámint tudo

mányegyetemet végrett vegyészek. 
Z. Szakiechnikusi tagwat: 
Jelentkezhetnek mindazok, akik !pari t.eclmikusi képesítő 

oklevéllel rendelkeznek. 
Minden tagozaton budapesti és vidékl ágazat .is indul. 

A foglalkozásokat Budapesten tartjuk. 
Tanulmányi idő: 

A budapesti ágazatoknál 2 év 
A vidéki ágazatoknál 2 és fél év_ 
Az oktatás az egyetemi levelező rendszer szerint folyik. 

A tanulmányok elvégzése után a jelöltek diplomatervet, il
letve szakdolgozatot nyújtanak be. amelynek sikeres megvé
dése esetén munkavédelmJ szakmérnök, illetve szaktechni
kusi oklevelet nyernek. 

TandiJ félé-r,enként 100 forint. félévben elért kWbz.li "4f1'!J 

jeles erec1mény a következ6 féléVt'e ta.n.díjmen.tessé{1Te jogo
sit. Az Fl\,JT hallgatóit megilletik a főiskolai levelező hallga
tókra vonatkozó kedvezmények (15/1967. DO. 18] MüM. sz. 
rend.) 

A jelentke2léshez szükséges formanyomtatványok igé
nyell1etók: 
Budapesten: A Szakszerveze"ek Budaoestl Tanác.ro. Munka

védelmi Bizottságánál (Bp. Vl� Dózsa György út 84/b. 
I. 29), Illetve a felettes rn nlszté-riumoknál 

Vidéken: A Szakszervezetek Megye! Tanácsának Munkavé
delmi Bizottságánál, illeh-e a felettes nünu:-i:tériumoknál. 
A jelentkezési nyomtatványokat közvetlenül az alábbi 

címre kell kül�ni : 
SZOT Fe!sdf.ok11 ll!unTawéclelmi Ta.n.folya.m Bp, V.. Sza

bad�.áe tér 17. II. em. 207. (Technika Há:>,a) 
Jelentkezési határ!dó: 1969. <fpril!s 21. 

SZOT Fefsófokii l\lunlravédelmi Tanfolyam 
Iga.zcatósá:a 

Gépesített ffl!Útépítés. 
Celldömölkön megkezdték a 
kipróbálását annak a gép. 
láncnak, amelyet a Balaton 
déli partján és a porpác-he
gyeshalmi vasútvonal korsze.. 
rű&ítésére, illebve átépítésére 
használnak fel. Ez lesz a leg
nagyobb szabású gépi munka 
a hazai vasútépítések történe
tében_ A géplánccal 4-5 óra 
alatt fél kilométer hosszú pá
lyát építenek át 200 pályamun
kás közreműködésével. 

- A jubileumi évfonlul6 
�etére külön munkaJiel
ajánlást tettek a szombathe
lyi jármújavftó dolgozói. A 
kocsiosztály kollektívája vál
lalta, hogy az 56 darab épület
panellt szállító kocsit határ
idő előtt március 5-ig elkészí
ti. A mozdonyosztály dolgozói 
pedig 2 darab M 38-as Diesel
mozdonyt javítanak meg ter
ven felül 

- SZÁZÉVES A KISV ASúT. 
Száz évvel ezelőtt áUították 
1ci az üzemeltetési engedélvt 

11, Na,gybáton.y-Szorospa.tak 
közötti ipaTvasút első szaka
szára. A k"isvasút azonban rö
mdesen „nyugdíjba" vonul 
mert a szorospataki akna 
széntermelésének szcillitását 
teljes egészében 1714 már kö• 
télpálva végzi. 

- A munkásőrség mega.J.a.. 
kulá.sának 12. évfordulója al• 
kalmából házitinnepségen kö
szöntötték Hatvan állomá$ 
munká.söreit. 12 évvel ezelőtt 
Hatvanban a vasutasok alao!
tották meg az első munkásőr 
alegységet. 

- A NEMZETKÖZI Nő
NAP alkalmából a pécsi TBFF 
szakszervezeti bizottsága ben• 
sóséges ilnnepségen köszöntöt
te n.ódolgozóit. A rögtönzött 
irodalmi műsor után a főnök
ség 60 nódolgozóját megven
dégelték. 

- Nyugdíjasokai búcsúztat.. 
tak. A miskolci járműjavító
ban február 21-én 10 !dós va
sutast búcsúztattak nyugdíjba 
vonulásuk alkalmával. Az 
!dós vasutasok eddig végzett 
tnúnkAJát Rónaszéki László, a 
pártszervezet titkára méltatta, 
majd a köszönő szavak után 
átnyújtotta a szakszervezeti 
bizottság és a munkatársak 
ajándékát. 

HELYREIGAZfTAS. Lapunk 
március 1-1 számában Két év 
munkája a mérlegen címmel 
beszámoltunk a Krisztinaváro
si Pályafenntartási Főnökség 
szakszervezeti bizottságának 
újjáválasztásáról A cikk alcí
mébe és bevezető soraiba té
vesen került a Terézvárosi 
Pályafenntartási Főnökség ne
ve. 

IIAGYAII VASUTAS 
a Vasutasok Szaksierveteténel< 

lao1• 
szerkeszU a .....,,keszt6 btzottsaa 

Főszerll:e.sztO: Gulyás János 
Felelős sz.erkesz-tő: Vis::I Ferene 

szerkeszt&ég: 
Budapest VI„ Benczür utca n. 

Telefon. váro&1: 22!>-871 
Ozeml: l&-7' 

Klad1a és ter1e-szt1 • Népszava 
t,aol.c!adt '-'�lléi!ai. Budapest VTL, 
Rákóczi 61 !H. Telefon : 124-811 

F<,Jel/56 lt!ad6: Gébor M!lrtOn. 
• Népszava t.aokladO Vállalat 

l�azl!atója 
CsekkszémlaszAm, 75.915.001-tS. 

S,;tltra t.aim:vomc!a 

MÚZEUM 

PREfJZÓ 
a Kllzlekedésl Múzeum 
terQletfn� 
Budapest XIV� Május t. 6t 
(Városlfqet) 
Meqkllzellthetll 25•lls vlllamos 
q 70. 72. 75-6s trolibusszal. 

Hétkllznap: 1 1 - 1 9  órálq 
vasárnap: 1 0 - 1 9  óráig 
Pénteken z.irva 

e KITONO FEKETE 

e SAJAT KUZITtSO 
CUKRASZSOTEMÉNVEK 

e VIRSLI, DEBRECE"I 

e ITAL• 
KOLl:iNLEGESStGEK 

Cc;: UTA S E LLATO;? 



VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK Sínen a 12-es páncélvonat 
·* 

MAGYA�� UTAS 
Dr. Csanádi György közlekedés- és post�ügy; miniszter 

mondott ünnepi beszédet a· miskolci járműjavítóban 

A V A S Ü T A S O K SZ A K SZ E R V E Z E T É N E K L A P J A 

XIIL 8VFOLYAM, 7. SZAM Ara 40 fillér 1969. ÁPRILIS l. 

Napirenden 

a szakszervezet 
pénzügyi tevékenysége 

Az 50 százalékos tagdíj.részesedés bevezetésével 
jelentősen bővült az alapszervek anyagi alapja 

Az elmúlt években a szak• 
i;zervezeti pénzügyi tevékeny
ség jelentős fejlódésen ment 
keresztül, s így eredményeseb
ben tudta biztosítani a na
gyobb önállósággal, bóvült ha
táskörrel rendelkezó válasz
tott szervek munkájához szük
séges anyagi eszközöket. Az 50 
százalékos tagdíjrészesedési 
rendszer bevezetése folytán az 

alapszer-vek anyagi alapjai 
1968-ban jelentósen bóvülte'<. 
Ennek következtében lehetóvé 
vált, hogy a tagság szociális, 
kulturális és sportszükségle
teinek kielégítésére mind na-

gyobb összegeket fordíthassa
nak. 

Alapszerveink éltek a meg
növekedett pénzügyi lehetősé
gekkel és a megadott irányel-

ek figyelembevételével, gon
dos gazdálkodással, az eddigi• 
nél nagyobb összeget fordítot
tak szociális, kulturális és 
sportcélokra. Az összegek ész
szerű felhasználását - a he
lyenként elóforduló és az új
szerű helyzetból adódó hiá
nyosságoktól eltekintve 
jobban igazították a mozgalom 
követelményeihez, a tagság 
reális igényeihez. 

tendenciát mutatnak, pedig a 
dolgozók igénylik az alapfokú, 
szórakoztató jellegű testmoz
gást. Minthogy e célra alap
szerveink 1938-ban is csupán 
535 300 forintot has�.náltak fel, 
indokolt emlékeztetni a kong
resszusi határozat ide vonatko
zó részére, amely kimondja: a 

területi bizottságok Irányításá
val gondosabban kell keresni a 
lehetóségeket és szervezni a 
tömegsport munkát, hiszen a 
dolgozók '<ulturális ellátottsá

Onnepélyes pillanat: a páncélvonat kigördül :i miskolci jármújavítóból. 

1969. március 22. 
Figyelmeztetó füttyentés és 

a 12-es páncélvonat korhű má
sa ágyúkkal, gépfegyverekkel 
felszerelve, csendes .dohogás
sal hagyja el a miskolci jár
műjavító most épüló óriási 
csarnokát. 

* 
ga, s ezen beliil a sporttevé- A miskolcl járműjavító ha
kenység széles!tése szerves ré- talmas csarnokában megren
sze pártunk életszínvonal-po- dezett ünneps,égen megjelent 
litikájának. dr. Bodnár Ferenc, az MSZMP 

fennállásának dicső 133 napja történeti Múzeum segítségével 
alatt a Tanácsköztársaság' a határozta el, hogy a páncélvo
súlyos nehézségek közepette . natot széleskörű társadalmi 
is többet t�tt a dolgoz<? népért, összefogásból újjáépítik és nu
mint az elózö évszázadok nisztériumunk támogatásával 
együttvéve. Beszélt a harcok- mozgó múzeummá ala,kítja át. 
ró!. - A 12-es páncéivonat te

- Még itt élnek közöttünk 
- a megritkult sorokban is -

hát feltámadt, újjáépítette egy 
felszabadult nép hálás emlé
kezete, munkában összeforrott 
szolidaritása. 

Növekedett a szervezettség • javult a tagdíjmorál A vasutas dolgozók verseny- Központi Bizottságának tagja, 
szerű sporttevékenysége job- a megyei pártbizottság elsó 

1919 harcosai, hósei. Ma még 
a személyes élmények mele
gével és hitelével idézhetik fel 
ifjúságunk előtt a társadalom 
szocialista átalakításában és a 
Tanács,köztársaság védelmében 
a frontokon elért nagyszerű 
sikereket. 

Ezután a miniszter átadta 
a páncélvonat ajándékozási 
oklevelét Szabó Ferencnek, az 
Országos úttörő Szövetség fó
titkárának. Majd Pavel Belja
jev űrhajós ezredes, a Szov
jetunió Hóse köszöntötte az 
ifi úsági gyűlés résztvevőit, az 
egykori veteránokat, a miskol
ci dolgozókat és sikeres utat 
kívánt a páncélvonatnak. 

A szakszervezeti bizottságok 
pénztárába 1968-ban 50 száza
lékos tagdíjalaprészesedés cí
mén összesen 16 mil!ió 335 ezer 
forint folyt be. A tagdíjbevétel 
növekedésénél kedvezóen érez
tette hatását a szervezettség 
96,6 százalékról 96,9 S?.ázalék
ra történt emelkedése az egy 
fóre esó átlagtagdíj növeke
dése, valamint a tagdíjmorál 
97,3 százalékos, tehát országo
san is kedvezón0k mondható 
szín vonala. Az örvendetes ja
vulás ellenére azonban még 
számos olyan alapszerv talál
ható, amelynél a szervezettség 
és tagdljmorál tekintetében 
akadnak tennivalók. 

Az 50 százalékos alaprésae
sedésen felül számos alapszerv 
részére a szakszervezet elnök
sége indokolt esetben a köz
ponti tagdíjrészesedésból ösz
szesen 1 millió 7 30 ezer forint 
összegben különrészesedést is 
nyújtott, fóleg a nyugdíjasok 
intézményes segélyeire. Ezt az 
elnökség szociális meggondo
lásból vállalta. 

Alapszerveink a bevételek 
;elentósebb részét, szociális, 
kulturális és sportcélokra hasz
nálták fel, az elózó évinél na
gyobt- összegben. Szülési se
gélyt 6826 fó kapott 1 millió 
561 ezer. temetési segélyben 
3559 fó részesült l millío 379 
ezer, szociáiis segélyt 11 310 
főnek fizettek ki 2 millió 597 
ezer forint összegben. Egyéb 
szociális célokra - betegláto
gatásra, üdülési hozzájárulás
ként, szociáfls jellegű beszer
zésekre, szociális ügyekkel fog_ 
lalkozó aktívák jutalmazására, 
stb. - 1 millió 73 ezer forintot 
fordítottak. Ezek az összegek 
meghal.adják az elózó év ilyen 
irányú felhasználása;t, s ez a 
rászoruló dolgozói{ problémái
val voló fokozottabb gondos
kodást mutatja. 

Az intézményes (szülési és 
temetésil segélyeknek közvet
len az alapszervi költségvetés 
terhére történő kifizetése job
ban érdekeltté tette a2 alap
szerveket a jogosultság gondo
sabb elbírálásában, mint ko
rábban. amikor a se!!élyek fo
lyósítása a központi taitníi
részesedés terhére, a MA V
pénztárak útján történt. 

Az alapszervi ta11díjbevéte
lekból fedezett szociális kiadá,
sokon felül a szakszervezet el
nöksége a központi tagdíjré
szesedésból. valamint a nyere
ségrészesedés! alap jóléti ré
széból különféle szociális cé-

!okra -, gyermek. és egyéb 
jellegű üdültetésre, veteránok 
segélyezésére stb. - további 3 
millió 342 forintot biztosított, 
mely összeg az elóző évhez ké
pest szintén emelkedést mutat. 
A gyermeküdültetést tovább 
szélesítettük, és ennek folytán 
1968. évben már közel 3000 
vasutas gyermeket tudtunk 
üdültetni. 

Szélesebb alapokon 
a kulturális munka 

bára az önálló vasutas sport- titkára, Méhes Lajos, a KISZ - Mi most itt a Ta-nács
körökben zajlik. Az ott folyó Központi Bizottság első titká- köztársaság nagyszerií. fegyve
munkát a szakszervezet elnök- ra, Szabó Ferenc, az Országos res harcosainak állítunk em
sége 1968-ban 5 millió 899 ezer úttöró Szövetség főtitkára, dr. léket. A 12-es számú páncél
forinttal támoga.tta. Ez a tá- Csanádi György közlekedés- vonat, amelyet most ünnepé
moga tás, melyet meghatáro- és postaügyi miniszter, Havasi lyesen átadunk a köznek, ösz
zott rendeltetéssel működésre Bála, a Miskolc városi Párt- szeköti a múltat a mával, a 
és létesítményfelújításokra bizottság első titkára. Részt veterán öregeket a pirosnyak
használhattak fel, ugyancsak vett az ünnepségen a hazánk- kendós úttörőkkel, az egykori 
emelkedést mutat az előző év- ban tartózkodó lenini Kom- áldozatok emlékét a mat vasu• 
hez képest. Ennek ellenére - szomol-küMöttség: J. M. Tya- tas fiatalok legszebb elha:tá
egyéb irányú bevételeik csök- zse!nyikov, a Komszomol Köz• rozásaiva!. Ez a 12-es páncél
kenése folytán - sportegye- ponti Bizottságának első tit- vonat, amely köz& munkával, 
sületeink nagy része anyagi kára, Pavel Beljajev űrhajós szinte nemzeti összefogásból 
nehézségekkel küzd. ezredes, a Szovjetunió Hóse is. született újjá, jelképe annak, 

A formális elemek kizárásá- Dudla Józsefnek, a KISZ hogy sohasem felejtjük el a 
Szélesedett a szakszervezeti val alakított új munkastílus Borsod megyei bizottsága első hósöket, az áldozatokat. A 

bizottságck kulturális tevé- biztosíthatja csupán az anyagi titkárának megnyitója után páncélvonat megépítésének 
kenysége is. Kulturális célra az források ésszerű felhasználá- dr. Csanádi György miniszter története tanúskodik nemzetl 
előzó évinél többet irányoztak sát, a szakszervezet tömegbe- összeforrottságunkról. 
eló és használtak fel, összesen folyásának erósödését és a tö- mondott ünnepi beszédet. 
5 millió 995 ezer forint összeg- megpolitikai munka szélesíté- A miniszter méltatta a Ta- A Magyar Kommun!Sta It-
ben. A fejlódés ellenére van- sét. nácsköztársaság történelmi je- jús
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nak re.ég negatív jelenségek is. zo s ga, a ors me-
lgy például a könyvtárfejlesz-

Semsei Károly lentőségét, szólott arról, hogy gyei végrehajtó bizottsága, a 
tésre, valamint az általános ,------------------------------, Honvédelmi Minisztérium. a 
ismeretterjesztésre felhasznált Közlekedés- és Postaügyi Mi-
pénzügyi eszköwknél a terve-

K t , 
nisztérium, valamint a Had-

zett elóirányzathoz, de helyen- 0fl enervagon 
ként még az elózó évi felhasz-

Ezután megható pillanatok 
következtek. Az Internacioná
lé hangjai mellett dr. Csaná
di György elvágta az avató 
szalagot és a páncélvonat mél
tóságteljesen kigördült a sze
relócsamokból, elindult két 
éves országjáró körútjára. 

Másnap Aggtel,ek felé in
dult 350 úttöróvel, utána Fel
sózsolca, Hernádnémeti állo
más, Tiszaluc következett, ahol 
fiatalok és felnőttek, veterá
nok és ifjú emberpalánták, 
sok ezer ember tekinti meg 
a 12-es páncélvonat korhű má
sát, amelynek óse az északi 
hadjáratban sok-sok dicsósél!et 
szerzett a fiatal Tanácsköztár• 
saságnak. 

Szöveg: Csorba Barna 
Foto: Szabados György 

nálásokhoz képest is lemara-
B d .. "l M 1h n h dás mutatkozik. E körülmény Ü aorsro e our e- e 

ura figyelmeztet, hogy szak
szervezeti szerveinknek a ne
velő és tudatformáló, valamint 
az agitációs és propaganda . 
munkára a jövóben nagyobb 

1 
figyelmet kell fordítaniok. 

Veteránok-fiatalok találkozója 

A vasutas dolgozók kulturá- , 
!is szórakozásának. a kulturá
lis munka minden irányú fel
adatainak megoldását segíti az 
is. hogy a szakszervezet elnök
sége 1968-ban az elózó évinél 
nagyobb támogatást, 4 millió 
176 ezer forintot biztosított a 
kultúrintPzmények fejlesztésé
re. A kultúrlétesítmények ál
lagmegóvása terén bizonyos 
mértékben már előre léptünk. 
de az ütemmel semmiképpen 
sem leht>tünk me�elégedve, 
mert még igen sok létesítmény 
állapota nemhogy a korszerű, 
de a szerényebb igényeknek 
sem felel meg. 

Nagyobb gondot 
a tömegsportra 

A pénzügyi adatszolgáltatá
sok egyértelműen jelzik azt 's, 
hogy a tömegsport tevékeny
ség továbbra is szú1< keres�
metszetet jelent alapszerveink 
munkájában. A feilódést főleg 
a kellő tö�ódés hiánya és az 
MTS-szervekkel történő koor
dinálás elégtelensége akadá
lyozza. Az e célra fordított ösz
szegek évről évre csökkenó 

Villás emelötargoncával gyorsan halad a konténer megrakása 
(Laczkó Ildikó felvétele) 

A Hungarofruct Szövetkezeti 
Külkereskedelmi Vállalat 
megegyezett a hamburgi Ha
pag Lloyd szállítóvállalat bé
csi irodájával, hogy a tenge
rentúli szállítmányokat ezen
túl konténerekben továbbít
ják. Az első konténervagon 
március 18-án egyenesen 
Hamburgból érkezett Budaörs 
állomásra, a Hungarofruct hú
tőházába, ahol 16 tonna üve
ges konzervvel rakták meg. 

Ez a rakodás egyben szakmai 
bemutató is volt a MAV, a 
MASPED és a külkereskedel

mi vállalatok meghívott szak
emberei részére. 

A konténeres szállítást ed
dig még nem alkalmazták a 
külkereskedelemben. Most az 
elsó szállítmány nagy távol
ságra, Melbournebe utazik. 
fgy az üveges konzerv háztól
házig szállítási módszerrel jut 
el rendeltetési helyére. 

A Tanácsköztársaság 50. év
fordulója tiszteletére a Vasu
tasok Szakszervezetének el
nöksége, a KISZ Központi Bi
zottsága és a MA V Vezérigaz
gatóság vasutas veteránok és 
az ifjúsági mozgalomban élen
járó fiatalok baráti találkozo
ját rendezte meg március 
20 •án az tszaki Járműjavító 
Törekvés Művelődési Házá
ban. 

Az ünnepségen mintegy 150 
veterán és 500 fiatal vett részt. 
Az elnökségben a pártszerve
zet, a Vasutasok Szakszerve
zetének elnöksége, a KISZ 
Központi Bizottsága és a MA V 
Vezérigazgatóság képviselői 
foglaltak helyet. Gulyás János, 

a szakszervezet titkára mon
dott ünnepi beszédet. Méltatta 
a Tanácsköztársaság hósi kor
szakát, majd nagyszerű ered
ményeiról és példamutatásá
ról emlékezett meg. 

Az ünnepség után a veterá
nok közös vacsorán vettek 
részt, ahol Gyócsi Jenó, a va
sutas-szakszervezet elnöke 
mondott pohárköszöntőt. Az 
ünnepséget színvonalas kultúr
műsor és utána reggelig tartó 
tánc követte. Az étteremben 
népi zenekar szórakoztatta a 
vendégeket. 

A baráti találkozón a vete
ránok és a fiatalok egyaránt 
jól érezték magukat. 

H. F. 

Debrecen állomás szerepelt a legsob!ian 
a területi Ki mit tud vetélkedőn 

Mil)t arról már egyik koráb
bi számunkban hírt adtunk, a 
debreceni vasútigazgatóság és 
a vasutas-szakszervezet deb
receni területi bizottsága a 
vasutas dolgozók és család
tagjaik között Ki mit tud ve
télkedőt rendezett. A döntőre 
március 8-án Debrecen állo
más előadótermében, töl:>1• 

mint 300 fónyi közönség előtt 
került sor. A döntóben 24 ver
senyzó vetélkedett az elsö 
helyért. 

A vasúigazgatóság terüle
tén levő szolgálati helyek 
köziil kiemelkedtek Debrecen 
állomás versenyzói. akik a l4 
díj között hatot otthon tar
tottak. 

l{öszöntj ·ik szabadulásunk 24. évfordulóját! 



2 MAr.YAR VASUTAS 
1969. APRILIS L 

Jubileumi kiá l l ítás 

a Landler Járműjavítóban 
Már lassan féléve annak, 

hogy a Landler Jenő Já1'mii.
;avit6 üzemben elkezdődött az 
az ünnepségsorozat, melynek 
csúcspontjaként, március 15-én 
megnyitották a Tanacsköztár• 
saság 50 éves évfordulójára 
rendezett jubik?,imi kiállítást. 
Az ünnepélyes megnyitón 120 
vasutas veteránt láttak vendé
gül az üzem fiataljai. A ve
teránok örömmel vegyes cso
dálkozással vették szemügyre 
a szervezők alapos munkájának 
eredményét -,a 23 tablót és a 
vitrinek gazdag anyagát. 

tele a Tanácsköztársaságot 

Garlati Gyula A V/1 kongresszus határozatainak 
vé/rehajtlisliról 

A tablókhoz az anyaggyűj
tés már tavaly ősszel - a 
polgári demokratikus forra
dalom és a KMP emlékün
nepségelnek idején - kezdő
dött. A kiállítás szervezői, az 
üzemi pártbizottság irányítá
sával részben levéltári, rész
ben pedig magánkézben, vasu
tas veteránok tulajdonában le
vő dokumentumokból válogat
tak. 

A széleskörű kutatás ered
ményeként kerekedett ki a 
kiállítási anyag, melynek fő 
vonzóereje helyi jellegéből 
adódik. A látogatók valós ké
pet kaptak arról, hogy az Ist
vántelki Főműhely dolgozói 
milyen körülmények között él-

megelőző világháború.s idő-
szakban és hogyan munkál
kodtak, harcoltak a munkás
hatalomért. Szinte tanúként 
nézhették végig a hatalmat 
újra a kezükbe kapario.tó el
lenforradalmár politikusok és 
katonatisztek véres bosszúját. 

A járműjavító dolgozói azon
ban nemcsak az ünnepi gyűj
teményből ismerhették meg 
elődeik sorsát és munkássá
gát. Már befejeződött a nagy 
érdeklődést kiváltó „Vasutasok 
a munkásmozgalomban" elő
adássorozat. Utoljára LandleT 
Jenővel, az üzem névadójával 
ismerkedhettek meg közelebb
ról az érdeklődők. 

Az előadássorozat és a ki
állítás témája helyet kapott 
a szolnoki járműjavító által 
kezdeményezett szocialista 
brigádok vetélkedőjének dön
tőjében, amelyet március 
28-án a Landlerben rendez
tek. 

Az üzem dolgozóin, a ver
senyre készü ló szocialista 
brigádokon kívül, a környék 
iskoláiból és üzemeiből érke
ző látogatók is nagy figye
lemmel nézték végig a ritka 
dokumentumokat. 

Zsoldos János 

A VII. KONGRESSZUS ha
tározatának IV fejezete a 
szakszervezet irányító tevé
kenységének fejlesztését, a ve
zetés színvonalának emelését, 
a szervezeti élet erősítését 
szabta feladatul. A szervezeti 
erő növelésének útját az Irá
nyító, szervező munka fejlesz-

A Vasúti Direktórium tag- tésében, a növekvő feladatok
jai közül már csak Garlati nak megfelelő munk.amódsze
Gyula ünnepelhette velünk rek és szervezeti keretek ki
együtt a Tanácsköztársaság ki- alakításában, a demokratikus 
kiáltásának félévszázados év- centralizmus erősítésében, a 
fordulóját. Márcíus 12-én töl- szervezett dolgozók társadal
tötte be 87. életévét. mi munkába való fokozottabb 

1901-ben került az lliszaki bevonásában jelölte meg. 
Főműhelybe, hamarosan szer- A beszámolási időszakban 
vezett munkás lett, majd 4k- csökkent a választott vezető
tivistája és egyik vezetője a szervek ülésein hozott határo
Vasutasok Szabad Szakszer- zatok s.zárna A korábbiaknál 
vezetének. A világháború ki- elemzőbb értékelést adtak, tar
törésekor bevonultatták. talmasabbak.ká váltak az elő
Orosz fogságba került. Meg- terjesztések. A határozatok 
ismei·kedett a bolsevik esz- szaporítása helyett mindin
mékkel és fegyverrel harcolt kább áttértek a konkrét intéz
a Nagy Októberi Szocialista kell.ések meglételére, a határo
Forradalom védelmében. Kun zatok végrehajtásának szerve
Bélával Moszkvában került zésére, segítésére, e!ienbr:?ésé
kapcsolatba. 1918 novemberé- re. Javult a választott testüle
ben illegálisan, Brezina Já- tek tagjainak és aktivistáinak 
nos álnéven érkezett haza.. tájékoztatása. Ezzel együtt nö-

vekedett aktivitásuk és fele-Fazekas Józseffel együtt a lósségérzetük. proletárfo1Tadalom szervező-

Ünnepi megemlékezés 
- szellemi vetélkedővel 

je lett a MA v Északi Fómú- Ami ma különösen hátrá
helyben. Elvitathatatlan ér- n11ára van a még ;obb mun
demei vannak abban, hogy a kának: az értekezletek na1111 

száma és az írásos munká.lc Kommunisták Magyarországi ugrásszerű n5vekedése. Ennek Pártjának itt olyan erős és tarthatatlanságáról sokat beakcióképes üzemi szervezete szélünk. de megszüntetésére, működött, amely a főműhely csökkentésére keveset temunkásait már hetekkel a szür.k. 
A Tanácsköztársaság kikiál

tásának 50. évfordulóját a 
dunakeszi ;áTmii.;avitóban is 
gazdag program összeállításá
val ünnepelték meg. A Műve
lődési Ház nagytermében már
cius 20-án tartott ünnepségen 
Katvász István rendór alezre
des, a váci járási pártbizott
ság tagja mondott ünnepi be
szédet, majd kitÜltltetéseket 
adtak át a munkásóröknek. 

Az ünnepséget követóen ke
rült sor a Tanácsköztársaság 
évfordulója tisztelet.ére, az 
üzem 79 szocialista brigádja 
1316 tagjának részvételével 18 
héten át zajlott szellemi vetél
kedő nyilvános döntőjére. 

Az elődöntóként lebonyolí
tott kilenc fordulóban 90 kér
désre kellett a brigádoknak 
választ adni, s az egyes fordu
lókban maximálisan 50 pontot 
érhettek el. A halmozott ered
mények alapján vált ismertté 
a döntő 5 részt vevő brigádja, 
melynek 5-5 fős csapata ver
seny1Jett az első helyért. 

A vetélkedőt Pálfi János 
mérnök az üzem járműszer
kesztési osztályának dolgozóia 
vezette. A vetélkedő részvevői 
öt kérdéscsoportnak megfele
loon, a politikai, irodalmi, vas
úttörténeti, műszaki és mun-

kavédelmi, valamint közgaz
dasági és szocialista brigád
mozgalommal kapcsolatos kér
désekre válaszoltak. 

Az érdekes és színvonalas 
vetéll,edő első díját, 3000 fo
rint pénzjutalmat Jurtin Lász
ló villanyszerelő brigádja 
nyerte, s ezzel jogot szerzett 
arra, hogy a járműjavítók má
jusban lebonyolítandó döntő
jén az üzemet képviselje. A 
2000 forintos második díjat 
Sal,ga Béláné könyvelő „Tye
reskova" brigádja kapta. Har
madik helyen Korbuly László 
kárpitos brigádja végzett. Ok 
1000 forint pénzjutalomban 
részesültek. 

Az ünneol eseménysorozat
nak megfeielóen március 22--én 
került sor az üzem kulturális 
intézménye és a szakszervezeti 
bizottság támogatásával a jár
mújavit6 120 tagú nyugdíjas 
.l(lubjánalc hagyományos ösz
szejövetelére. A vacsorával 
egybekötött baráti est alkal
mából színvonalas kultúrmú
sorral jutelmazták a nyugdí
jas dolgozé-kat. A műsorban a 
vasutas-sz:iks7.er,ve7,et közoonti 
zeneiskolájának 8 tagú · nep1 
zenekara és szólistái léptek 
fel 

Szónyi Lajos 

Tanácsköztársaság győzelme 
előtt felsorakoztatta a KMP A központi vezetőség és az 

elnökség ülésein tárgyalási 
alapul szolgáló előt-erjeszté<-ek 
alaposabb munkával készül
nek, am<Slyek elősegítik a he
lyes intézkedések megtételét. 

mögé. 
A háború előtti évtized szo

cialista vasutasmozgalmában 
és a munkáshatalomért foly
tatott harc során szerzett ér• 
demeinek elismeréseként lett 
tagja a MA V igazgatásával 
megbízott Vasúti Direktóri-
umnak. Gadanecz Béla 

11 társadalmi 

tulajdoni védik 
Pécs állomás vasútőrsége 

évek óta eredményes munkát 
végez. Az úgynevezett grafi
konos járőr szolgálat megszer
vezésével a vagonok dézsmá
lását a minimálisra csökken
tették. Munkájuk, tevékenysé
gük kiterjed a vasút tertiletén 
levő összes berendezésekre, 
gépekre, nyitott és zárt vago
nokban érkezett árukra Jó 
kapcsolatot alakította!, ki az 
állomáson levő rendőrőrssel is 
és nem egy esetben közösen 
portyáznak. 

A KÖZPONTI VEZETO88G 
a dolgozók egészét, illetve na
gyobb rétegeit érintő kérdé
sekkel foglakozott. Ilyenek 
voltak a vasút éves szállítási 
tervei•:el kapesolat-0s szakszer
vezeti feladatok meghatározá
sa, a vasu� dolgozók bér
rendszerét. társ&dalombiztosí
tási és egészségügyi helyzet.ét, 
testi épségének védelmét, szo
ciális ellátottságát érintő kér
dé>ek. a kollektív szerződés 
vitája. 

A vezetés, irányít.ás színvo
nalának emelésére hozott ha
tározatok végrehajtása alapján 
jelentős fe;!ődést értünk el a 
1;áZasztott testületekben, fel
k-észiiltsér:,ük növelésében. 

A társadalmi munlraba be
vont szakszervezeti tagok lét
száma évről é\•re emelkedik. 
Nőtt a váiasztott vezetó szer
vek tagjainak aktivitása is. 

A felsóbb szervek mun.kastí-

Landler Jenő tanítványa volt 
Gyermekei a Szovjetunió

ban tanultak, ott lettek em
be1Té. Az egyik lánya nyel
vész, a másik gépészmérnöki 
diplomát szerzett. Fekete Bé
la a szakmájában - géplaka
tosként - dolgozott. Új hazá
jában megbecsülték; meg
kapta a Szovjetunió Legfel• 
sőbb Tanácsa kitüntetését. 

Az első szabad május l ! A 
ráckevei tanácsháza előtt éeZ· 
rek hallgatták a beszéMt, 
majd délután, a szigeten ren
dezett népünnepélyen a halá
szok látták vendégül a lakos
súgot. Felejthetetlen nap 
volt . . .  de a fehérek ekkor is 
ugrásra készen álltak. Más
nap Landler Jenő Budapestre 
kérette, a Várban beszélték 
meg a soron következő ten
nivalókat, amikor interurbán 
jelentkezett a direktórium el
nöke: 

- Azonnal gyere vissza Bé
la, mert Ráckevén ellenforra
dalom van/ A község papja 
prédikálta: Pesten már meg
dőlt a proletárdiktatúra . . . a 
nagygazdák fegyvert ragad
tahi 

Mire visszatért, már ott 
volt a csepeli vörösőrség egy 
csoportja is, a direktórium 
tagjaival és a helyi 40 vörös
őrrel rendet teremtettek. Ki
járási és gyülekezési tilalmat 
rendelt el. az ellenfo1Tadal
márok eltűntek másnap 
estére rend volt Ráckevén 
De apróbb kilengések állan
dóan voltak, leölték a növen
dékborjakat, a malacokat 
órízni kellett a termést, ne
hogy felgyújtsák. A fehérek 
mindent elkövettek, hogy 
éhínséget, káoszt teremtse
nek. 

II. 

- Június közepén lóháton 
érkezett Dömsödről egy át

lőtt lábú férfi : a Kalocsáról 
3ovo e!lenforradalmáTok Le
szerelték a vörösőrséget és 
Kiskunlacházán át Ráckeve 
felé tartanak! . . .  Annyi időnk 
sem volt, hogy segítséget kér
jünk Csepelről, az ellenforra
dalmárok már a hídnál :\.U
tak. S nekünk csupán száz
ötven töltényünk volt ! Pa
rancsba adtam : csak akkor 
lő;jünif(, ha biztosak vagyunk 
benne, hogy nem tévesztünk 
célt. A neg_yven vörösőr ezt a 
támadást is visszaverte, cslik 
a fehéreknek volt halottjuk! 

Szerencsére mégis értesítet
ték a belügyi népbiztosságot 
- este 6 óra felé újra tám!id
tak az egyszer már megfuta
mított ellenforradalmárok. A 
csepeli vörösőrök aknavetők
kel érkeztek és a merénylők 
ismét pórul jártak. A belügyi 
népbiztosstig nyomozói kide
rítették, hogy a Táckevei 

/ 

harcai, sikerei, az első ma
gyar néphatalom országot
rendet teremtő tettei után -, 
az az ezeréves ÚTi Magyaror
szág legsötétebb időszakának 
króniká;a. Történelem 
amelyet valamennyien isme
rünk. 

Fekete Bélának is menekül
nie kellett - felesége és két 
kislánya v�a Budapesten -, 
augusztus 10-én a családja 
mellől hurcolták el. Tíz na
pol töltött a gyűjtőfogházban, 
onnan Ráckevére hurcolták, 
ahol már a járás direktóriu
mainak 84 tagját tartották 
fogva. 

Egyéves vizsgálati fogság 
után, 1920-ban ítélték el -
18 esztendet fegyházra/ 1921-
ben - Landler Jenő közben
járására - a Szovjetunió hat
vanadmagával kicserélte. A 
családja, ugyancsak Landler 
Jenő segítségével, illegálisan, 
1924-ben követte. 

nagytőkés fia, a 1ciskunlachá- - Decemberben érkeztünk 
zi csendőrőrs vezető;e és egy Moszkvába A határig rabok
kulákg11erek vezette az ellen- ként utaztunk, de ott a szov
forradalmi különítményt . . . jet elvtársak olyan szeretet
a csepeli forradalmi törvény- te! fogadtak minket, amilyent 
szék Péter-Pál napján mind- e! se tudtunk képzelni . . •  Ek
hármukat halálra ítélte. Rác- kor határoztam el, hogy min
kevén, a tanácsháza előtt vé- den tudásommal segíteni te
gezték ki őket . . . gom az ugyancsak fiatal és az 

Hogy mi történt augusztus- intervenciósok ellen még küz
ban - a 133 nap dicsőséges dő szovjet hatalmat! . . .  

Nyugdíjas korú volt már, 
amikor - a felszabadulást 
követően - visszatért Ma
gyarországra. A MAV - be
számítva a Szovjetunióban 
töltött munkáséveket - nyug• 
díjazta ugyan, de ő nem akart 

tétlenül élni 1946-tól 1957-ig 
a Szivattyúgyár igazgató
helyettese volt, de akkor már 
megpihent. Nyugdíját a MAV
tól kapja. 

Megpihent? 
Nincs olyan nap, amikor ne 

dolgozna, ne fáradozna vala
melyik társadalmi szervezet
ben a köz érdekében. Az 
MSZMP Vl. kerületi Bizott
sága aktívája, az MSZBT VI. 
kerületi szervezete elnökségi 
tagja, lakóbtzottsági elnök, s 
rendszeresen tart előadásokat 
a vasutasoknak. Hihetetlen 
szinte, hogy Idős kora ellené
re milyen fiatalos - és mi
lyen tettre kész. 

- Az tartja bennem az 
erőt, hogy dolgozhatom, hogy 
érzem: szükség van rám • • •  

Tapasztalatát, humanizmu
sát valóban nem nélkillözhe
tik a fiatalok. 

Földes Tamás 

VI. 

lusában bekövetkezett egész
séges változás kedvező hatás
sal van a közép- és alapszer
vezetek tevékenységére. A kö
zépszervek többségénél ik:iala
kult az olyan vezetési stilus, 
amely legfontosabbnak tartja 
a vezető szervek határozatai 
végrehajtásának szervezését és 
ellenőrzését, a munka társa
dalmi jellegének növelését. 

A szakszervezeti munka 
eredményességét a vezető szer
vek helyes törekvése mellett 
nagyban befolyásolja az a tény 
is hogy a ta11ság velük szem
b� támasztott igényessége ál
landóan nő. Elvárják a rend
szeTes tájékoztatást és beszá
molást. A felső- és középszervek 
munkájában meghonosodott a 
két ülés között végzett mun
káról való beszámolás. Ilyen 
törekvés tapasztalható a na
gyobb alapszervezetek.né! is. 
Mégis a szalcszcrvezetí munka 
egyik leggyengébb területe ma 
is a nyilvánosság biztosítása, a 
választók előtti számotadás. 
Szinte csak a küldöttértekez
letek, a taggyűlések szolgálják 
ezt a fontos célt. Egyéb pro
pagandaeszközöket csak elvét
ve veszünk igénybe a szak
szervezeti munka propagálásá. 
ra 

Az MSZMP KB gazdasági 
mechanizmus reformjáról, va
lamint a Politikal Bizottság 
1 966. május 10-i - a szakszer
vezetek gyakorlati tevékeny
sége és pártirányításuk tovább
fejlesztéséről - szól<! határo
zata megköveteli a szakszerve-
zetektől, hogy a növek-
vő feladatoknak és ha-
táskörüknek megfelelően ala
kítsák ki szervezeti ke
reteiket. Erre való tekintet
tel szervezeti intézkedéseket 
dolgoztunk ki alap-, közép- és 
országos szinten. Szervezés! 
alapelvként szögeztük le, hogy 
minden gazdasági egységben a 
vezetővel azonos jogkörrel bi• 
r6 választott szaks:rervezeti 
szerv múköd;ék. 

FIGYELEMBE V8VE, hogy 
a határozatok végrehajtása, 
gyakorlati megvalósítása alap
vetően az üzemekben a szak
srervezeti alapszervek irányí
tásával történik, ezért a szer
vező, s�gító, ellenőrző tevé
kenységet elsősorban erre Irá
nyítottuk. Az eg11re növekvő 
hatásk,öröknek és feladatoknak 
megfelelően nőtt az alapszer
vek önáZ!6sága. Az alapszer
vek iránt megnyilvánuló igé
nyek figyelembevételével fo
koztuk a funkcionáriusok és 
aktívák tájékoztatását, :isme
reteik bővítését. Arra töreked
tünk, hogy alkalmassá tezyük 
őket a reájuk háruló feladatok 
végzésére. 

Körep- és alapszervelnknél 
jelentős fejlődés tapasztalható 
a kollektív vezetés érvényesü
lésében. A választott vezető 
tes�ületek - azon túlmenően, 
hogy üléseiket rendszeresen 
megtartják, a főbb kérdéseket 
kollektíven vitatják meg és 
döntene/e azokban. A határo
zatok végrehajtásából azonban 
még ma sem mlnden vezető 
testületi tag veszi ki megfele
lően a részét. 

Az alapszervezet.:k munká
ja további javításra szorul. Az 
ülésekre kerülő anyagokat, a 
dolgozókat érintő kérdéseket 
még nem tárgyal1ák kellő ala
possággal. Egy-egy reszort
bizottság gyakran az egvéb 
teendőktől elkülönülve dolgo
zik. Még mindig nem kielégítő 
a határozatok végrehajtásának 
szervezése, a helyszíni ellen
őrzés és segítés. A bizalmiak, 
az a.ktívisták és a. dolgozó 1( tá
jékoztatása főleg rendszeres
ségében 1avul, tartalmilag 
azonban még nem kielégítő. A 
felsőbb szervektől kapott tájé
koztatásokat nem minden eset
ben egészítik ki hely! konkré
tumokkal, s nem vázolják 

részletesen, hogy kinek, mi a 
teendője a célkitűzések. meg
valósítása érdekében. Nem egy 
helyen vontatott a határozatok 
ismertetése, melynek követ
kezménye, hogy azok esetleg 
aktualitásukat vesztik, vagy 
késleltetik a cél elérését. 

A központi vezetőség jelen./ 
tőségének megfelelően munká.. 
jának homlokterébe állította a. 
bizalmi munka siínV011alána.k 
további javtíását. Vezebő szer� 
veink üléseiket több esetben 
értékelték és elvi, gya.1!orlaU 
vonatkozású intézkedést ho:1,o 
tak mtmkájuk hat.ékonyZágá
nak növelésére. A szakszerve
zeti bizottságok többsége ha
vonta megtartja a bizalmlérte
kezleteket, nagyobb helyeken 
negyedévenként az összbizalmi 
tanácskozásokat. 

A FEJLőDiS ELLEN81tE 
mégsem lehetünk elégedettek 
a bizalmiak tevé.1!enységével, 
mivel ezek az eredmények 
csak a szakszervezeti bizottsá
gok egy részére jel'lemzőek. 
Nem egy helyen még rend
szertelenek a bizalmiértekez
letek, elmaradnak a konkrét 
megbízatások, elhanyagolják a 
btzal11tiak oktatását. Egyes 
szakszervezeti és gazdaság! ve
zetők mellőzik a bizalmiak vé
leményét, javaslatait. Ez egy
részt abból is adódik, hogy a 
szolgálati helyek későn kapták 
a felettes szervektől a felosz
tásra kerülő bér- és jutalom
keretet, másrészt a szakszerve. 
zeti bizottságok közvetlenül. a 
bizalmiak megkerülésével in
tézkednek. 

A vonatkozó kongresszusi 
határozat végrehajtása érdeké
ben: 

- Kidolgoztuk a vasutas 
szakszervezeti szervek jog- és 
hatáskörét, a gazdasági veze
téssel vsló együttműködés, to
vábbá a vezető testületek mű
ködésének és munkamódsze
rének irányelveit. 

- tvenként megszervezzük 
a szakszervezeti funkcionáriu
sok, aktivisták oktatását, esti 
és bentlakásos tanfolyamokon. 

- Tovább növeltük a kö
zéi>- és alapszervezetek hatás
körét és önállóságát 

- a szociális, kulturális, 
sport- és egyéb oktatási költ
ségkeretek felhasználásában, 

- az oktatások szervezésé
ben és lebonyolításában, 

- a káderek kiválasztásá
ban, beállításában, felmenté
sében, .iutalmazásában és ki
tüntetésében. 

- Kidolgoztuk és mej?szer
veztük a vasutas szaks7.erve
zeti szervek tájékoztatási és 
infromáclós rendszerét. 

Továbbfejlesztettük az 
együttműködést a KISZ-szer
vezetekkel. Elsősorban a ter
melés, a fiatalok szociális ellá
tottsága, a munkakörülmények 
javítása és nevelése terén. 

Felmértük a vasutas 
nyugdíjasok helyzetét. Az el
nöség határozatán:ik végre
hajtására intézkedési tervet 
dolgoztunk ki : 

a szervezeti élet rendezésé
re, 

- a szociális, kulturális el
látottságuk javítására, 

- az elnökség mellett nvul!
díjas szakbizottságot hoztunlc 
létre, amely tervszerfien fog
lalkozik a nyugdíjasokat érin
tő kérdésekkel. 

A központi vezetőség ta!(jai
bó! szakmai bizottságot hoz
tunk létre. az egyes szakágak 
munkájának szakszervezeti 
szempontból való segítésére, 
valamint az egyes s?akágak 
dolgozói élet- és munkakörül
ményeinek hatékonyabb segí
tése érdekében. 

A KONGRESSZUS HATA
ROZATANAK befejező szaka
sza a gazdálkodás kérdéseivel 
foglalkozik. EtTŐI iaónkent la
punkban SIZámot adunk. 

Vége. 

A szocialista brigádok jól ,Jolgoztak 
RákoS1"endez6 állomáson 

nemrég fejeződött be az az ér
tékelés, amely számot ad a 
szocialista brigádok elmúlt évi 
munkájáról. Az állomáson 26 
brigád 216 fővel versenyzett a 
szocialista címért. A 26 brigád 
közül 21-en kapnak zászlót. 3 
brigád bronz plakettet. egy 
brigád ezüst és egy pedig 
arany plakettet. 

A múlt évi sikeres munká
nak és a szocialista brigádok 
j6 eredményének köszönhető, 
hogy az állomás kollektívája 
teljesítette a K!vtll6 főnökség 
cím megszerzésének felté-teleit. 
Ez az eredmény annál is in• 
kább dicsér-etes. mert az átla• 
gosan 70-80 fós munkaerő
hiány nehezítette a munkát. 

Végh Gyu],a 
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Két év munkája a mérlegen Egy lépéssel tovább A szakszervezeti 

választások után Befejeződtek a küldöttertekezletek A máskor viszonylag csen
des, csak a szolgálat ellátásá
hoz szükséges, foglalatoskodó 
vasutasokat mutató Sopron 
GySEV állomás, mintha ma 
kilépett volna önmagából. A 
nagy sürgés-forgás oka köny
nyen felderíthető. Ma van a 
szakszervezeti vezetőségvá
lasztó küldöttértekezlet, s a 
szakszolgálat és a tömegszer
vezetek alapos előkészitő mun
káját dicséri a küldöttek szin
te hiánytalan megjelenése. 

Márciusban valamennyi na
gyobb szolgálati helyen sor 
került a küldöttértekezletre és 
ezzel befejezést nyert az alap
szervezeti tisztségviselök új
jáválasztása. A sok közül ez
úttal három eredményes kill
döttértekezletról tudósítunk. 

Jobb munkafeltételekkel 

választó küldöttértekezleten 
Kiss László titkár ismertette 
a szakszervezeti bizottság 
kétéves munkáját. Sok Jo 
eredményről adhattak számot, 
hiszen feladataikat jól telje
sítették a vontatási dolgozók. 

A vitában a további fel
adatokról esett a legtöbb szó. 
Beszéltek a baleseti helyzet 
javításáról, a dolgozók jobb 
szociális ellátásáról, s a nem 
mindig kielégítő menetrend
szerűségről is. Többen sürget
ték az új szociális létesít
ményt, amelynek felépítésé-

re évek óta várna.k a főnök
ség dolgozói. Elismeréssel 
nyugtázták a szakszervezeti 
bizottság érdekvédelmi, ügy
intéző munkájá_nak fejlőjé
sét. Néhány küldött kérU., 
hogy a nyári idényben több 
családos üdülési beutalót kap
janak. 

A küldöttértekezlet 13 tagú 
szakszervezeti bizottságot, 6 
tagú társadalombiztosítási ta
nácsot és 1 O társadalmi keres
kedelmi ellenőrt választott. A 
szakszervezeti bizottság tit· 
kára ismét Kiss László mo• 
torvezető lett. 

sa.n.ak nagyobb figyelmet a 

munlcá,ra va.ló felkészítésre, 
tájéleoztatásukra, s a bevált 
munkamódszerek elterjeszté
sére, továbbfejlesztésére és 
újabbak kialakítására. 

A Tapolcai Vontatási Fő
nökség vezetőségválasztó kül
döttgyűlésén a szakszerveze
zeti bizottság nevében Ko
vács Gyula titkár adott szá
mot az utóbbi két év mérle
géről. A szakszervezeti mun
kában elért eredményekkel 
kapcsolatban értékelte a kol- r--------------------------

Még van néhány perc a kez
désig. A kis csoportok lassan, 
beszélgetve megindulnak a.z 
oktatóterem felé. A va,iutas 
pontosság itt is érvényesiil. A7. 
szb-titkár szinte menetrend 
szerint kezdi a kétéves mun
ikát értékelő beszámolót, mely
ből kicsendül a mindenre ki
terjedő, alapos felké<;ziil&l. 
Jóleső érzés.•el 1u1Zlh,atjuk 
vissza a két év alatt végzett 
jó munka eredményeit mind 
szakmai, mi"l-d a társad.umi 
tevékeni;séget metóen. De a 
beszámoló nemcsak az ered
ményeket, a hibákat is napvi
lágra hozta. 

A VALi\SZTASOK mindig 
jelentős eseményei a szak
szervezeti mozgalomnak. A 
beszámolókkal lezárul a két 
választás közötti időszak érté
kelése, megtörténik az akti
visták, vezető testületek újjá
választása. A tagság szava
zataival előlegezi bizalmát a 
megválasztottaknak. A tag
gyűléseken, küldöttértekezle
teken elhangzott vélemény
nyilvánítások, javaslatok, a 
hozott határozatok is azt cé
lozzák, hogy a választás nem 
megállást jelent a mozgal:ni 
munkában, ellenkezőleg, biz
tosítani kell a folyamatot, a 
tová,bbfejlesztést, s ezért volt 
szükség a választással meg
erősíteni a srervezeteket. 

A megnövekedett jog- és 
hatáskörök megkövetelik, 
hogy nagyobb teret biztosítsa
nak a testi.Ueti - kollektív -
vezetés,nek, s minden olyan 
jetentlls kérdésben, amely a 

dolgozóleat közelről érinti, ne 

a titkár, valamelyik munkabi
zottság vezetóje foglrLljon á!
ld.st, han-em a választott veze
tőség. Ez azért is fontos, mert 
kizárja a lehetőségét annak, 
hogy az állásfoglalás, dönt<.!.& 
után vita alakuljon ki a tes
tületekben a hatáskör gya
korlásának kérdésében. lektív vezetést, a bizalmiak 

aktivitását. Külön elismerés
sel szólt Angyán Imre, Tóth 
Ferenc és Kozma István bi
zalmiak munkájáról. 

A szocialista brigádok ered
ményeit értékelve kiemelte a 
beszámoló, hogy többen el
nyerték már a bronz-, az 
ezüst- és az aranykoszorús 
jelvényt. Sikerrel járt a „Szo
cialista műhely" címért indí
tott verseny is. Ezek alapján 
a következő évekre célul tűz
hették a fónökség kollektí
vája számára a szocialista cím 
elnyerését. Méltatta a beszá
moló az utazók szolgálati 
óráinalc csökkentésében elért 
eredményeket és azt, hogy a 
műhely dolgozóinak már heti 
44 órás munkarendjük van. 

Sor került a reszortbizottsá
gok munkájának értékelésére 
is. A nóbizottság több sikeres 
rendezvénnyel vett részt az 
alapszervezet munkájában. A 
munkavédelmi bizottság ered
ményesen dolgozott, s ez a 
kedvező baleseti statisztiká
ban, különösen a kiesett idö 
csökkenésében tiikrözódik. A 
szakszervezeti oktatás ered
ményes vezetéséért Major 
Mihály külön dicséretet ka
pott. A tennivalók sorában je
lölte meg a beszámoló, hogy 
a szakszervezeti bizottság ,a

vítsa kar,esolatait a, főnök
ség KISZ-szervezetével és se
gítsék elö az újítómozgalom 
fellendítését. 

A tanulságos vita és a vá
laszadás után került sor a 
szakszervezeti bizottság UJ-
jáválasztására. Az 52 küldött 
a szakszervezeti bizottság el
nökévé ismét Tüttő Kálmánt, 
titkárává Kovács Gyulát vá
lasztotta meg. 

Tizeunyolc felszólalás 

Debrecen állomáson több 
mint 2500 dolgozó, képvisele
tében 132 küldött vett részt a 
vezetőségválasztó küldöttér
tekezleten. 

A szakszervezeti bizotts:íg 
írásos jelentése amit a 
küldöttek előre megkaptak -
arról adott tájékoztatást, hogy 
eredményes munkát végeztek 
az utóbbi két évben is. Min
den vonatkozásban nőtt a 
szakszervezet súlya, tekinté
lye Debrecen állomáson és a 
szakszervezeti bizottsághoz 
tartozó szolgálati helyeken. A 
termelést segitő munka ered
ményeit fémjelzi, hogy Deb
recen. állomás dolgozói rend
re túlteljesítették felajánlá
saikat a jubileumi versenyek 
folyamán. Területükön 110 
szocialista brigád, egy szocia
lista üzemrész és két szocia
lista komplexbrigád működik. 

Czeglédi Sándor titkár vi
taindító beszámolóval egészí
tette ki az írásos jelentést. 
Ezt követően 18 küldött szó
lalt fel a vitában. A felszó
lalók különösen a dolgozók 
életkörülményeit érintő kér
désekkel, így a pihenőidők 
kiadásával, a béTezési pToblé
mákkal és a· vasutas utánpót
lás helyzetével foglalkoztak. 
Többen értékelték a politikai 
nevelőmunka eredményeit, az 
üzemi demokrácia fejleszté
sével kapcsolatos feladatokat. 
Nyíltan és őszintén beszéltek 
a hibákról és egyöntetűen to
vábbi támogatáwkról biztosí
tották a szakszervezeti bizott
sdgot. 

A választás során titkos 
S?.avazással uJra Czeglédi 
Sándort választották a szak
szervezeti bizottság tifüárává. 

A további feladatok 

A Debreceni Vontatási Fó
'IIŐkségnél tartott vezetőség-

Belejeződtek ll választások 
ll debreceni jármííja vító/J1111 

A több, mint 2500 dolgozót 
foglalkoztató debreceni jár
műjavitó üzemben az elmúlt 
napokban fejeződtek be a 
szakszervezeti választások, 
amelyek során 147 bizalmi, 10 
műhelybizottság, 50 kereske
delmi-társadalmi ellenőr és 21 
társaclalmi bírósági tag kapott 
bizalmat az elkövetkezendő két 
év munkájához. 

A múhelybizottsági és a bi
zalmi választásokon a dolgo
zók 85-90 százaléka v�tt részt 
és mintegy 30 százaléka kap
csolódott be a vitába. A hozzd
szólók többsége a bérezéssel, 
az üdüléssel és a munkakörül
ménye;'<: jobbátételével foglal
kozott. 

A szakszervezet termelést 
segítő munkájának nagy része 
volt abban, hogy önerőből a 
termelési volumen és az átlag
keresetek csöklkenése nélkül 
vezették be a 44 órás munka
hetet. Az üzem dolgozóinak 
egyébkén.t 72 százaléka szocia
li.sta brigádta,g. örvendetes az 
is, hogy az elmúlt évekhez vi
szonyítva 1968-ban már csök
kent a túlórák száma. 

Mivel a szakszervezeti taná
csot, a szakszervezeti bizottsá
got és a számvizsgáló bizottsá
got nem kellett újjá válasz-

S a beszámoló végeztével 
egyszeriben megtörik a varázs. 
A közömbös kívülé.llót is ma
gával ragadják a hozzászólá
sok. öröm volt hallani a kül
döttek közproblémákkal fo�
lalkozó. a dolgozók minél iobb, 
egészségesebb, kulturáltaoh el
látását követelő, és az eddigi 
eredményeket elismerő hozzá
szólásait. 

A vita után került sor a vá
lasztás lebonyolítására. A Jelö
lő bizottság körultekintő, io 
munkáját dicséri, fiogy a kül
döttek a javaslatot egyhangú
lag elfogadták. Valamennyi je
lölt megvála,iztásra került. 

tani, úgy határoztak az üzem
ben, hogy a két évvel ezelőtti 
küldötteket összehívják, és a 
Szakszervezeti tanács kétéves 
munkájának ismertetését a 
küldöttek elé terjesztik és ké
rik a testület további megerő
sítését. Ennek megfelelően a 
küldöttek összehívására fel>-
ruár 2C-án került sor, ahol 
Voiosi1101.-szki János, a szak
szervezeti bizottság titkára 
számolt be a tanács kétéves 
muil!k.ájáról. Elmondotta töl>-
bek között, hogy munkájuk 
fontosabb állomása az új 
Munka Törvénykönyve vitájá
nak előkészítése, a kollektív 
szerződés függelékének elő
készítése, megkötése, a mun
kavédelmi szabályzat elkészí
tésének segítése, a csök>kentett 
munkaidő bevezetésének előse
gítése, az újítási szabályzat Most tehát, hogy t-smét egy 
véleményezése, a szocialista lépéssel előbbre jutott az alap
munkaverseny szervezése volt. szerveret, az újraválasztott ve-

A s?akszervezeti bizottság zetőség előtt a feladat: kiérde
az elkövetkezendő napokban a melni a tagság újabb két évre 
bizalmiválasztásokon és a előlegezett bizalmát, s a tör
múhelybizottsági választáso-
kon elhangzott észrevételeket vény adta lehetőségek ismere
és javaslatokat egyenként tében és azok mindenkori tisz
nwgvizsgálja és a ja.1-'<LSlato'c 

letben tartása mellett, a lehető 
ügyének intézésében széles kö- legjobban képviselni a dolgo-
rú aktíva.hálózatán eljár. 

1 

zók érdekeit. 

- vo - Sógor Béla 

A holnap küszöbéhez értek 
Szakszervezeti vezetőségválasztás Veszprém-külső pályaudvaron 

Veszprém-Trulső pályaudva
ron a forgalmi dolgozók a kö
zelmúltban tartották a szak
szervezeti vezetóségválasztást. 
A szombathelyi területi bi
zottságot Tuczai Gyula titkár
helyettes képviselte. 

Horváth Béla szak.szervezeti 
titkár beszámolójában foglal
kozott a közlekedési koncep
ció helyi megértetésével, az 
alsóőrsi vonal felszámolásá
nak személyzeti kiha tásaiJval. 

súlyozni - mondotta. - So
kan a kívülállók közül, azt 
akarnák magyarázni, hogy 
baj van a vasutasok fegyel
mével. Ez nem így áll. Sem
mivel sem rosszabb a fegyel
mi helyzet, mint más ipar
ágban. Van fegyelem a vas
úton, de még nagyobb kelU 

A megjelentek ,valameny
nyien józan önmérséklettel 
beszélték meg a tennivalókat. 
Mert az itt dolgozóknak kell 
majd a korszerű viszonyok kö
zött dolgozni. Az új is képes 

Veszprém-külső pályaudva
ron. ma még állnak a, régi fa
lak. Az állomás rövid húrú 
vágányaira, csak megosztottan 
állíthatók be a hosszú teher
vonatok. Holnap és holnapután 
az emberi kéz és teremtő gon
do1at által, ezek meg:szúnnek. 
A ,;fogyó füsttel" fordított 
arányban egyre több Diesel 
búg a vonatok elején. S erre 
utas és vasutas egyaránt büsz
ke lehet. 

sz. b. 

Minden vezetószen,nek. ak
tivistának látnia kell azt, 
hogy nem elég az eiért szinten 
biztosítani munkájában a fo
lyamatot. A mozgalom, a tag
ság, az üzem igényei, szük
ségletei megkivánják a sok
rétű szakszervezeti munka to
vábbfejlesztését, s a. fejlesz
téshez szükséges feltételek 
biztosítását. Az új ga2ldaság
irányítási rendszer bevezeté
sével bővült a szakszerveze
tek jog- és hatásköre, s ezzel 
p:írhuzamosan felelősségük: is. 

A különböző hatál,körök 
gyakorlása amelyek a 
szakszervezetet megilletik -
nem egyes személyek joga, 
hanem a testületeké. 

A VEZETÖS'E:GV ,\LASZTO 
TAGGYűLi!:S, küldöttérte
kezlet, az üzemi szakszerveze
ti élet legfelsőbb fóruma. En
nél fogva az ott hozott hatá
rozat végrehajtásának meg
szervezése alapos, körültekin
tő munkát igény,el a vezető
ségtől. A szakszervezeti bi-

A vezetőségválasztó taggyú- zottságolc a végrehajtás terv
léseken, küldöttérlekezleteken szerű lebonyolítására készit
a felszólalók hangot adtak sene1<: intézkedési tervet. A 
azon kivánságuknak, hogy végrehajtásról pedig rendsze
mit várnak az aktivistá'l...-tól, resen számoljanak be a tag
vezető testületektől. A meg- ságnak. Nem helyeselhető az 
választással nem csa.1<: jogol«!t a gyakorlat, hogy csak a vá
adott a tagság, - amivel lasztási taggyűlésen, küldött
nemcsak élni Lehet, de kell is értekezleten adnak számot a 
- hanem kötelességeket is. A határozatok végrehajtásáról. 
hozott határozatok a legtöbb Minden határoze,t annyit ér, 
helyen, azon túl, hogy maguk- a.mennyit megvalósitanak be
ban foglalják a felettes szer- lóle. 
vek határozataiból adódó fel- A szakszervezeti bizottsá
adatokat, megjelölik azt is, gok a választások utá.n nem 
hogy mit kell tenni a helyi feledkezhetnek meg arról. 
feladatok megoldása érdeké- hogy két taggyűlés között 
ben. az alapszervezet munkájának 

A magunk �zéről a.laf)11etö irányítói. Ez azt jelenti, hogy 
feladatnak tekintjük, hogy ne-m csupán segíteniük, ha

értékeljék a választáso'<:at, s a nem operatívan irányitaniw�, 

tagság választ kapjon, intéz- sze-rvezn.iiik kell a bizalmi!tk, 

kedés történjen a.z észrevéte- miíhely-, osztály és munkabi

lekre, javaslatokra. Azokat a zottságok munkáját. Pártunk 
kérdéseket, amelyek megha- a szakszervezetek munkájá
ladjáik a helyi szervek hatás- nak értékelése során alapve
körét, juttassák el az illetékes tően két oldal.át jelölte meg 
szervekhez. tevékenységüknek: 

A SZAKSZERVEZETI SZER
VEK., a ma.kszervezeti mozga
lom biztosította szervezeti ke
retet, anyagi lehetőségeket, 
munkamódsrereiket és mi11.
,te,n, más lehetőséget vessenek 
latba annak érdekében, hogy 
eleget tegyenelc a velük szem
ben támasztott jogos igények 
kielégítésének. További fel
adata a szakszervezeti bizott
ságnak, hogy az újonnan meg
választott tisztséi,(viselők, s a 
munkabizottságokba válasz
tott aktivisták munkájuk el
látásához megkapjá,k a leg
messzebbmenő segilséget. 

Sok észrevétel, jogos bírá
lat hangzott el a bizalmiak 
munkáját illetően. A szak
szervezeti bizottságok tekin.
tettel a bizaZmt ·munka fon
tosságára,, az eddiginél fordít-

- Szervezni és nevelni a, 
dolgozókat társadalmunk po-
1-itikai, gazdasági erejének nö
velésére, 

- bízto$ítani a munkások 
a,nyagi, szociális és kulturáii$ 
tgényeinek kielégítését, védel
mezni a dolgozók törvények
ben, rendeletekben biztositott 
jogait. 

A VASúT ELOTT A.LLO 
szállítási és termelési felada
tok végrehajtása, a dolgozók 
élet- és munkakörülményei
nek továbbfejlesztése megkö
veteli, hogy szakszervezeti 
szerveink jó együttipűködést 
alakítsanak ki az üzemi ve
zető szervekkel, a közös célok 
eléré�ében. a demokrácia szé
les körű é'rvényesltésével von
ják. be a dolgozókat. 

Hajdú József - Nem kell senkinek nyug
ta.zankodnia. Az állomásbö·ví
téssel valcvmennyi ilyen kér
dés kedvező megoldást nyer. 
Fokozni kell a szakszervezeti 
tájékoztató mun'<:át, hogy a 

dolgozók. zavartalanul dolgoz
hassana.k - mondotta, majd 
megemlítette, hogy a mosto
ha szociális körülmények elle
nére is az állomás dolgozói jól 
elláttáik feladataikat. A mos<t 
kezdődő átépítés azonban sok 
fájó gondot orvosol. 

sok problé.'Ilát felvetni, de op- r---------------------------------------
timizmussal kell nézni az át-

Évtizedes tervek 
valósulnak meg 

Horváth József, a szombat
helyi igazgatóság osztályveze
tője, a tájékoztatás fontossá
gára hivatkozva mondta el, 
hogy évtizedes terve1c való
sulnak meg Veszprém-külsőn. 
Új vágányok épülnek. Korsze
rű felvételi épülettel, szociális 
létesítményekkel és utaste
rekkel. Dunántúl egyik leg
korszerűbb állomását építik 
fel Veszprém-külsőn. A szi
getperonos megoldás és az 
aluljárók az utasvédelmet, a 
dominó-rendszerű berendezés 
pedig a forgalom biztonságát 
lesz hivatva megteremtem. A 
vasutasoknak 1970-ben új la� 
kásokat is építenek. 

Tuczai Gyu.la az Ipar elszí
vó hatásával magyarázta a 
térség munkaerőhiányát. Ezt a 
jövőben jobban tudjuk ellen-

építés elé! Az embereket fel 
kell készíteni, hogy ne érjen 
bennünket meglepetés 
mondta felszólalása során 
Gesztesi József, a pártszervezet 
titkára. 

Kemény fegyelemmel . . . 

Szabó József állomásfőnök 
az előző napi „közigazgatási" 
bejárásról szólt. A földmunkák 
már most tavasszal megkez
dődnek. Addig i.s kemény fe
gyelemmel és utasitássze-rű 
munkával kell tovább dolgoz
ni. Kell, hogy a gondolkodás
ban is győzzön a lwrszert1.. 
Vezetők és irányítottak egysé
ge képes csak a változások 
időszakában rendet teremteni. 

A szakszervezetre még na
gyobb feladatok vámak, álla
pította meg az értekezlet. 
Megjavulna!k a munka,védelmi 
és sport, kulturális és szociá
lis viszonyok. A bérek igaz
ságos elosztásához testületi V'é
leményhozzájárulást is kell 
adni. Nö,velni kell az érdekvé
delmet. 

A szavazólapokon nem húz
ta!k ki neveket. Ezt nem az 
érdektelenség, hanem a biza
lom tette. Vezetni társadalmi 
munkában is, csak a legszéle
sebb demok?-ácia és biza.lom 
alapján lehet és szabad. 

Újra bizalmat kapoll 
a régi vezetőség 

Otver.hét szakszervezeti tag 
részvételével került sor Bicske 
állomáson a szakszervezeti bi
zottság újjá választására. 

Százszázalékos az állomás 
szervezettsége. Negyven hall
gatója van Bicskén a „Társa
da.lmunk idöszerií kérdései" 
tanfolyamnak, minden dolgo
zó rendszeres olvasója a Ma
gyar Vasuta.snak. A politikai 
nevelőmunka jól segítette a 
szakvonali tevékenységet, a 
szakszervezeti bizottság érdek
védelmi feladatánalc eleget té
ve, szorgalmazta a múlt évben 
a bérpanaszok orvoslását. Von
tatottan halad a munkavédel
mi szemlék alkalmával észlelt 
hiányosságok megszüntetése 
-indokolt a kérés, hogy több 
figyelmet tanúsítson az állo
más problémái iránt a kriszti
navárosi pályafenntartási fő
nökség. Bicskén nincs létszám
hiány és kifogástalanul telje
s! tik a szakvonali feladatokat. 
- Mindezt megtudhattuk a 
MoZnáT Györ{fll titkár által is-

mertetett vezetőségi beszámo
lóból. 

A vita során a tagság elé
gedetten nyugtázta a kétéves 
munka eredményeit. Erősen 
bíráltak viszont néhány szak
vonali hiányosságot. Különö
sen azt, miért rendszertelen a 
budapest-Tcomáromi V01U1lon 
11 tolatós teh-ervonatok közle
kedtetése. 

Állításaikat bizonyították 
is. Negyven nap alatt 31 vo
nat maradt el más állomáson 
történt feloszlatás miatt. A 
több órás késések következté
ben gyakran módosítani kel
lett az áruértékesítést. A fel
adáshoz intézett kocsik sem 
érkeztek meg Idejében. A 
rendszertelen elegymozgás az 
áru torlód.ásához, a kocsiállási 
idő növekedéséhez vezetett. 

Nem segíti a gyorsa.bb elegy
mozgást a vonatkísérők jelen
i.e(#, vezénylési rendszere. Bu
dapest és Komárom között a 
távolság nem olyan nagy, 
hogy 12 órás srolgálatában 
ugyanaz a személyzet ne vi-

hetné végig ·az 5891/92, vagy az 
5998/99. számú vonatokat. 
Persze aklwr nem lenne idő 
3-6 órás ácsorgásokra. A 
bicskeiek tavaly augusztus
ban javasolták a megfeleTó 
szervezési módszert, de vá
laszt máig sem kaptak rá. 

Többszöri sürgetés ellenére is 
késik az áruraktá.ri lépcsőkor
lát felszerelése. két hónapja 
hiába várják egy vízszerelési 
munka elvégzését. De azt sem 
értik a bicskeiek, miért késik 
az engedély a közbevártás be
vezeté.•ére, a bicske-székes
fehérvári vonalon pedig az 
egyszerűsített szolgálat meg
valósítása várat magára. 

Bicskei alapszervezetünk 
tagsága lelkiismeretesen érté
kelte a végzett munkát és szá
mot vetett a további felada
tokkal Erek alapján szavaztak 
ismét bizalmat a régi vezető
ség minden tagjának, megerő
sítve őket a következő két esz
tendőre. 

K. J. 



MAGYAR VASUTAS 
1969. A PRILIS t. 

Sok a munka kevés az ember 
Nehéz körülmények között dolgoznak 

Budapest-Kikötő vasu tasai 

- Hi{}gye el, mi csak leTa
il(at vagyunk, kiTendeltség. A 
mi panaszunkat nem orvosol
ják, mintha a Budapest-Kikö
tő állomás nem is tartozna a 
MAV-hoz! Egyre kevesebben 
vagyunk, a jobb munkaerót 
innen eliviszik és ke-
vésbé munkabíróak jön-
nek helyettük. Nézze meg 
a málházóinkat, lány, húsz
éves sincs! Lohol a va
gonok mellett föl-alá, föl-alá. .. 
meglett férfi is kiborulna ! A 
másik málházónk meg idős 
ember, ő se bírja jobban. :Es 
nálunk a fizetések is kisebbek, 
mint a SoroksáTi úton. Pedig 
a mi kereskedelmi kirendelt
ségünk speciális munkát vé
gez, a határállomásokon van 

, hasonlóan bonyolult feladat. 
Dolgoztam már Sturovon is, 
de ott mások a munkakörül
mények. Messze van a buda
pesti lakásomtól Sturovo, de 
már-már arra gondolok, hogy 
inkább többet utazom napon-

vonatos raktárnokunk van, ők 
Iá tják el a kocsifelí rói és a 
KTG-szolgálatot. Ok veszik át 
az árut á MAHART vasút.
üzemétól, s ez igen sok admi
nisztratív munkát kíván ... 

A kirendeltség vezetője már 
kért segítséget, 3 kocsifelíró is 
enyhíthetne a helyzetükön. 
lgéretet kapott embert 
nem. Pedig a múszakonk.S.nt 
Jelenlevó egy-egy vasutas se
gíthetné a számfejtók munká
ját fa, és lehetóvé • tenné a 
dolgozók szükség szerinti, al
kalmi átcsoportosítását. 

Tarthatatlan 

állapotok 

- Két hét szabadságom van 
még tavalyról - panaszolja 
Basahidi Mihály. S nem ő az 
egyetlen, aki kénytelen volt 
1969-re áihozni az 1968-as 
szabadságának egy részét. 

- A heti szabadnap sincs 

megoldva - folytatja Pápay 
Jenő. - Van, aki „ügyeske
dés" árán megkapja, de ezt se 
tudjuk rendezni. S ne adj is
ten, hogy valaki megbeteged
jék, akkor minden a feje tete
jére áll. Egyetlen tartaléka 
van a kirendeltségnek a bete
gek és a szabadságon levők 
helyettesítésére! Tarthatatlan 
a helyzetünk! Kihez fordul
junk, hogy gyors segítséget 
kapjunk?!... Nem kérünk 
többet, csak annyit: megfelelő 
körülményeik között végezhes
sük el a ránk bízott feladato
kat •.. 

Panaszuk jogosságát senki 
sem vitatja. A vasút létszám
gondjait ismerve se hisszük, 
hogy a Budapest-Kikötó állo
máson dolgozók nehéz helyze
tén ne lehetne enyhíteni. Meg
érdemlik, hogy panaszaikat 
fontolóra vegyék ... 

F. T. 
ta, mégis visszakérem magam r----------------------------

oda .. 

Nem győzik a munkát 

Pápay Jenő számfejtó, szak
szervezeti bizalmi szájából 
gáttalanul áradnak a panaszos 
szavak. Magyaráz, érvel és ta
núkat hív, elkeseredetten bi
zonygatja igazát. 

Basahidi Mihály vonatos
raktárnok: 

- Az ország kevés állomá
sán van annyi feladás, mint 
itt, a Szabadkikötőben. Az 
egyik vonat ki sem ment, már 
előttem vannak a másik ira
tai. Sokszor az otthonról ho
zott vacsorát sincs idóm meg
enni, pedig igencsak megéhe
zem a tizenkét óra alatt. Nem 
gyózzük a munkát. Tegnap éj
jel is itt ,naradt ötven kocsi, 
mert a számfejtő képtelen volt 
valamennyivel végezni. És ez 
gyakori eset, pedig nagy ö.sz
szegeket veszít emiatt a 
MAV! ... 

Barabás Fere:n,cné darab-
számláló-raktárnok: 

Csupán decemberben 

Mester és tanítvány 

-No, fiam, javítottál-e már villanymozdonyt? 
-Nem. 
- Akkor jól figyelj, hogy kell csinálni, meri én is most 

tanulom. 
(Pusztai Pál rajza) 

Mi történt Dinnyés állomáson 
március 4-én? 

Ezen a napon 15 óra 07 
perckor a 44 tengely, 434 ton
na terhelésű, végig személy
vonati légfékezésbe bekap
csolva közlekedó és az egye
nes állású 424 170 psz. moz
donnyal vontatott ·2214/b sz. 
személyvonat meghaladta 
Dinnyés állomás „Megállj" 
állású bejárati jelzőjét és 
a 2. sz. váltónál az ott tola
tást végzó 1292 sz. vonat 
M40 004 psz. vonómozdonyá
ba kíméletleniil beleütközött. 

Az idójárás csendes, derült, 
a távolbalátás nem volt kor
látozva. Az ütközés következ
tében, mivel 

a vonat mozdonyának rú
tői, valamint a vonat ve
zetöje vonatukról leug
rottak, s megsérültek, a 
levelezőkocsiban szolgá
latban lévő levelező is 

megsérült. 
Mind a négy személyt a men
tók a székesfehérvári kór
házba szállították. 

A személyvonat mozdonya 
egy futótengellyel, a tolatást 
végző, M40-es mozdony két 
tengellyel kisiklott és egy
másra torlódott. A személy
vonat szolgálati kocsija is ki· 
siklott, majd keresztbefordult. 
A levelezókocsi pedig telje
sen használhatatlanná vált. A 
vonat személykocsijai közül 
az elsó Bak-kocsi eleje kis 
mértékben, a tolatóegységben 
pedig egy fedett, üres kocsi 
súlyosan megsérült. 

A vonal mindkét vágánya 
elzáródott. A pálya , mintegy 
100 méter hosszban megron• 
gálódott. Az utasok közül 
senki sem sérült meg. 

A vágányelzáródás miatt 

sa szerint · az állomás eló- és 
bejárati jelzőjét megfigyelte, 
így az előjelzőn egy sárga 
fénnyel „Szabad" a vonatnál 
alkalmazható legnagyobb se
bességgel, a következő jel
zőn „Megállj" jelzés várható 
jelzés volt. A bejárati jelzó 
pedig, amit a jelzőtől 260 mé
ter távolságból meg lehetett 
állapítani, ,,Megállj" jelzést 
mutatott. Elmondása szerint 

a fékezést már az előjel
zőnél megkezdte, de fék
hatást nem tapasztalt, bár 
mindent elkövetett, hogy 
vonatát a várt akadály 
előtt meg tudja állítani. 

Ezt mondja a mozdonyve
zető. 

Ezzel szemben a baleset
vizsgáló bizottság megálla
pította, hogy a vonat indulása 
előtt Budapest-Déli pályaud
vaTon a fékpróbánál, amit 
szabályszerűen és utasítás
szerűen elvégeztek, semmi 
rendellenességet nem tapasz
taltak. Budapest-Kelenföld 
állomáson, ahol menetrend 
szerint a vonat megállt és 
Nagytétény állomás későn 
kezelt bejárati jelzője elótt a 
vona� sebességcsökkentésénél 
is az kifogástalanul műkö
dött. Tehát mindkét esetben, 
valamint a baleset bekövet
kezése után a vonat épen 
maradt szerelvényével a tö
mörségi és teljes fékpróba 
alkalmával, valamint a haza• 
téró szerelvény menetköz
beni fékezéseinél is a fékbe
rendezés rendben működött. 

Megvizsgáltatta a balesetvizs
gáló bizottság a két sérült kocsi 
fóvezetékét és a féktömlőket, 
valamint a 2214/b sz. vonat 

mozdonyának D 2-es típusű 
fékezőcsapját a próbapadon 
is. Megállapítást nyert, hogy 
sem a vezetékekben, sem 11 
fékezócsapná.l rendellenesség 
nem volt. 

A mozdonyvezető arra a 
kérdésre, hogy amikor azt 
tapasztalta, hogy a vonatnál 
nem mutatkozik fékhatás, mi
ért nem alkalmazott ellengőzt 
s a szerkocsi kézifékjét miért 
nem húzatta be, azt a választ 
adta: erre már nem volt 
ideje. 

Értékelve az eseményt, 
megállapítást nyert: annalc 
dacára, hogy mind a moz
donyvezető, mind a figyelő
fútő, valamint a vonatvezető 
a bejárati, illetve annak elő
jelzőjét megfigyelték, még!& 
késón intézlcedtek a von(it 
megállítására. 

Az utóbbi idóben bekövet
kezett baleseteknél tapasz
taltuk, hogy 

az áthaladó vonatok moz
donyvezetői csak az utol
só pillanafl>an kezdik a 
fékezést a „Megállj" ál
lású bejárati jelzo7mél, 

arra gondolva, hogy azt úgyis 
.,Szabad"-ra fogják állítani. 
Ez kockázatos, hiszen a bejá
rati jelzó „Szaba.d"-ra állitá• 
sának többféle akadálya le
het, mint ahogy ebben az 
esetben is elófordult. Tola
tási műveletet végeztek a 
várt vonat elótt ugyan, de a 
vizsgálat azt is megállap!tot• 
ta, hogy a 2214/b sz. vonat 7 
perccel korábban érkezett 
Dinnyés állomás .,Megállj" ál
lású bejárati jelzójéhez. Igy a 
tolatási mozgás nem volt ki
fogásolható. 

Kovács Imre 

Gárdony és Dinnyés állomá- ,--------------------------
sok között az utasforgalmat 
autóbuszok segítségével tar
tották fenn, a távolsági vo
natok pedig kerüló útirányon 
át közlekedtek kisebb késés
sel a pálya felszabadításáig. 

Mi okozta ezt a súlyos ki
menetelű balesetet? 

A mozdonyvezetó vallomá-

CIKKÜNK NYOMÁN 

A Soroksári úti szociális épület 
a - Soroksári úti vasutasoké háromezer kocsi érkezett az 

állomásra, és négyezer kocsi 
ment ki. És a külföldi szállí
tás sokkal több munkát jelent 
mindenkinek. Sok a munka 
és kevés az ember, meg a 
pénz. . . ezt mindenki tudja, 
mégsem segítenek rajtunk! 

Jelentős forgalmi góc 

A Szabadkikötő az ország 
jelentős kereskedelmi, szállí
tási góca. Messzi tengerekról 
is érkeznek ide teherhajók, 
hozzák és viszik az áTukat. Az 
ország különbözó részeit első
sorban a vasút köti össze a 
kikötóvel. Ime néhány adat: 
ide érkezik a teljes műtrágya
import, 10 ezer tonna számra 
szállítjálk az uszályok a takar
mánytejport, itt van az ú; 
személygépkocsik lerakata 
(1968-ban 24 ezer személygép
k,ocsi érkezett, idén még töb
bet várnak). A Csepel Autó
gyár itt adja fel valamennyi 
exporttermékét, itt összponto
sul az ország autóalkatrész
forgalma ... S mert Szabadki
kötő forgalmi gócpont, több 
nagyvállalat állandó raktára
kat telepített ide. Megta1álha
tó az ország egyik legnagyobb 
gabonatárháza, a HUNGARO
TEX raktára, létesült AKÖV
kirendeltség - aki járt már 
tengeri kikötóben, tanúsíthat
ja: néha a Csepel-sziget csücs
k.ében sem kisebb a forgalom. 
Csak kisebbek a hajók. 

Milyen kártérítésben részesülhetnek 
a balesetből sérült dolgozók? 

All a Budapest-Soroksári 
út állomáson • egy épület, 
amely - úgy tűnt, senkié. 
Legalább is ez a kép kereke
dett ki az elmondottakból, 
amikor lapunk munkatársa -
a Soroksári úti vasutasolt 
telefonhívására a hely
színre látogatott. Szemügyrp 
vette az új szociális épületet, 
amelyen bizony elég sok hi
bát láthatott (a falak átáztak. 
hullik a vakolat, a WC-k 
rosszak, a zuhanyozók csö
pögnek), s az ott kapott tájé
koztatás alapján megírta: 
nincs, aki a hibákat kijavítsa, 
mert a ferencvárosi pálya
fenntartási fónökség az u3 
létesítményt nem vette át. 

hogy az ajtótok kilazult és 
körülötte a vakolaton repedé
sek, sót tenyérnyi lehullott ré
szek keletkeztek de ezt 
maguk a dolgozók okozták, 
amikor az ajtókat nagy eró
vel csapkodták. Az is igaz, 
hogy a WC eldugulása miatt 
az ebédló fala beázott - de 
ha nem használták volna a 
rossz WC-t, ezt a hibát ts 
megelózhették volna. A férfi 
WC-k azért dugultak el, mert 
kócot, rongyot és nagyobb 
szemétdarabok.zt dobáltak a 
dolgozók a csészékbe. 

- A MAV-nak négy iroda
. helyisége van a MAHART ke-
reskedelmi épületében 
mondja Virágvölgyi Lajos fel
ügyelő, a kirendeltség vezetó
ie. - Huszonhárman dolgo
zunk itt. A kikötói forgalmat 
a MAHART látja el, a MA V 

• mozdonyai csupán be- és ki
szállítják a vonatokat, de a 
kirak<>dáshoz a vasút biztosít 
raktámokot. A MAHART ér
deke, hogy jelen legyünk a 
számlálásnál, szükség van 
ránk az esetleges kármegálla
pitáshoz. A nap minden órá
jában kellene embert biztosí
tanunk. de néha képtelenek 
vagyunk erre. A forl}alom rap
szódikus. s nekünk mindössze 
három számfejtőnk van. 12-
24 órás beosztásban vannak, s 
egymaguk dolgozzá1c fel az ér
kező vonatok fuvaroTcmányait. 
Ugyancsak három, 12-24-es 

Több dolgozó kért felvilá
gosítást, hogy a balesetból 
eredó káraikat hogyan és ki
vel wríttethetik meg. Cik
künkben a munkaviszony ke
retében és a munkaviszony 
keretén kívül eső balesetek, 
vagy sérülések alkalmával ke
letkezett károk térítéséról szó
lunk. 

A munkaviszony keretében 
bekövet1'ezett baleset, vagy 
sérülés alatt a munkaviszony
ból f,r,lcadó kötelezettségek 
végzése közben, vagy azzal 
összefüggésben az üzem terü
letén, vagy az üzemen kívül 
bekövetkezett baleseteket, 
vagy sérüléseket kell érteni. 
Ha tehát olyan körülmények 
között történt a baleset, vagy 
sérülés, amiért a vállalat fele
lós, a dolgozónak joga van -, 
ha meghal, akkor hozzátarto
zójának - a vállalattól a tel
jes vagyoni kárának megtérí
tését kérni. A kártérítésre vo
natkozó szabályokat a Munka 
Törvénykönyve és a munka
ügyi miniszter vonatkozó ren
delkezései szabályozzák. 

A munkaviszony keretén kí

vül kelet1<ezett baleset, vagy a 
testi épség sérelme alatt a 
munkaviszonnyal össze nem 
függó baleseteket és sérülése
ket értjük, mint például a 
munkaszüneti napon elszenve
dett közúti baleseteket, kocs
mai verekedést stb. Ilyen ese
tekben a károk megtérítését a 
bdesetet, vagy sérülést eló
idézőtől, tehát a kárt okooótól 
kell követelni. A kár ilyen 
módon történó megtérítésére 
vonatkozóan a Polgári Tör
vénylcönyv intézkedik. 

Milyen károk megtérítését 
lehet követelru? 

1. Elmaradt jövedelmek. 
Ezek: bér, prémium, nem fó-

foglalkozásban szerzett jutta
tás, természetbeni szolgáltatá
sok ellenértékei, baleset miatt 
elmaradt automatikus elólép
_ tetés, munkába állás után az 
esetleges •keresetveszteség stb. 
Nem követelhető a védóétel 
munka- vagy védőruha stb' 
ért�e. vagyis azok a szolgál� 
tatások, amelyek a munkavég-
2lés esetére járnak. 

2. Dologi kár. Ezek: az el
pusztult ruházat, használati 
tárgyak, megsemmisült iratolc 
beszerzési költségei, a meg
rongált tárgyak javítási és 
tisztítási költségei. 

3. Felmerült költségek és 
kiadások. Ezek: az orvos által 
j�yasol� feljavított, vagy a 
dietás elelmezési többlet-költ
ségek, az otthoni ápolással já
ró többletköltségek (fűtés 
többlet házimunka stb.) gyógy� 
szereknél fizetendő hozzájáru
lási költségek, a gyógyítással 
kapcsolatos szállítási költsé
gek, hozzátartozók utazási és 
ajándékcsomag költségei a 
gyógyintézetben fekvó sérült 
látogatása esetén. 

4. Havi járadékigény, ha 
munkaképesség-csökkenés 

miatt a korábbi jövedelem
kiesés és költségek tartós jel
legűek. 

5. Hozzátartozók tartásdíjfl. 
A sérült dolgozó halála esetén 
a felmerült és indokolt költ
ségeken - temetési költség 
stb. - túl az elveszett tartás 
erejéig és a ráutaltságuk mér
tékéig igényelhetik: azok a 
visszamaradt hozzátartozók 
akiket törvény szerint az el: 
halt dolgozó köteles volt el
tartani. 

A kár okozója a kártérítési 
kötelezettség alól csak abban 
az esetben mentesülhet, ha 
kétséget kizáróan bizonyítja, 
hogy a kárt rajta kívül álló 

elháríl!hatatlan ok (földrengés 
stb.), a kárt kizárólag a káro
sult elháríthatatlan magatar
tása okozta (munka közben 
eszméletét vesz1 ette és az esz
méletvesztés nincs összefüg
gésben a vállalat működésé
vel.) 

A kár okozója mentesül a 
kár azon része alól is, amelyet 
a sérült dolgozó vétkes, vagy 
felelótlen maga tartása idézett 
elő (uédóberendezés használa
tának elmulasztása stb.) Ilyen 
esetben kerül sor a kármeg
osztásra, ami azt jelenti, hogy 
a keletkezett kár egy részét a 
sérültre hárítják. 

A már megállapított kárösz
szeg felfelé történő m'5dosítá
sára is sor kerülhet ha azt a 
sérült 1x1,gy az elhaltnak a 
hozzátartozó;a '<éri. Erre ak
kor kerülhet sor, ha a kártérí
tés mértékét befolyásoló kö
rülményekben lényeges válto
zás - állapot rosszabodás 
bérrendezés stb. - követke� 
zik be. 

A kártérítés összegének 
csökkentő tényezői is vannak. 
Ez alatt az olyan jövedelme
ket értjük, amelyekhez a sé
rült, illetóleg hozzátartozója 
balesettel, vagy sérüléssel 
kapcsolatban jut. Ezeket a 
kártérítés összegének kiszámí
tásánál nem lehet figyelembe 
venni. Ilyenek t.öbbek között: 
a táppénz, a vállalat által a 
dolgozó részére baleseti szer
zódés alapján kapott összeg a 
felgyógyulás után keresett jö
vedelem, a megsérült tárgyak 
értékesítéséből származó ösz
szeg stb. 

A kármegtérítéssel kapcso
latban ismertetettek a dolgo
zók jogainak védelmét szol
gálják, kifejezve azt a törek
vést, hogy lt>.gfőbb érték az 
ember. 

A cikk - Senki földje a 
Soroksári úton címmel - a 
Magya;, Vasutas 1969. febru-
15-i számában jelentt meg. A 
kivitelezó, a MAV Magasépí
tési Főnökség dicséretes gyor
sasággal, már február 19-én 
felülvizsgálatot tartott Sorok
sárott, s ugyancsak kivizsgál
ta a cikkben foglaltakat a 
budapesti igazgatóság építési 
és pályafenntartási osztálya 
is. A február 19-i felülvizsgá
lat bizottsági jelentését szer
kesztóségünknek is megküld
ték. Ebből idézünk: 

,, ... A kivitelezést a Ma
gasépítési Fónökség 1967. jú
nius hó 7-én kezdte és 1968. 
augusztus hó 15-én befe;ezte. 
A munka tehát nem kettó és 
fél év alatt késziilt el, mint 
ahogy a lapot tájékoztatták ... 
A milsza1,i átadás-átvétel a 
fenti időpontban rendben 
megtörtént. Az átvevő bizott
ság a létesítményt minőségi 
hiány nélkiil átvette és ugyan
ezt üzemeltetésre az állomás
főnökségnek, míg fenntartás
ra a ferencvárosi pályafenn
tartási főnökségnek átadta", 

S a továbbiakban az Is ki
derül, hogy: a férfi laktanyai 
oldalon az ajtót azért emelték 
le a dolgozók, mert az nekik 
,,útban volt" s emiatt kelet
keztek a WC-kben az elfagvá
sok, csórepedések. Annyi igaz, 

Említsük meg azt is, hogy 
a kazánház ablakából azért 
hiányzik az üveg, mert a ka
zánházban ( !) fát vágtak és 
egy kirepüló fa az ablal,ót 
kitörte. Az új létesítményt 
40-60 centiméteres szemét és 
hamudomb övezi, holott az 
épülettől 25 méterre szemét
tárolót is létesítettek. De a 
szeméttárolót senki sem hasz
nálja ..• 

A Magyar Vasutas szerkesz
tósége mindenkor kötelessé
gének tartotta - és köteles
ségének tartja a jövóben iS 
-, hogy a bejelentett pana
szokat kivizsgálja. Am ha 
egy panasz megalapozatlan, a 
tényeknek meg nem felelő 
cikk is napvilágot láthat. De 
csak ideig-óráig. Mert mint 
most is, a megbíráltak véde
keznek és az igazukat tények
kel bizonyítják. 

S így most elsősorban a pa• 
naszkodókat kell elrnarasz
talnunk. Nemcsak azért, mert 
megalapozatlanul panaszkod
tak - persze azért is! -, ha• 
nem mert nem látják - vagy 
nem akarják tudomásul venni 
-, hogy az új létesitmény hi• 
báiért elsősorban ők felelnek. 
A hibák megelőzése - az 6 
feladatuk lett volna. Mint 
ahogy feladatuk a jövóben 
mindenkivel megértetni, hogy 
a közös érdekeinkre együtte• 
sen kell vigyáznunk. Mert 
azok valamennyiünkké és 
magunknak ártunk, ha ron
gáljuk azokat. 
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B E J Á R  A Z  E L S Ő  V O N AT Szolnok ál!omáson 
már a jövőre gondolnak Hajnali látogatás a Nyugati pályaudvar l-es tornyába·n 

Alszik a város. A környező 
utcák házai hatalmas árny
ként sorakoznak. Tompultak, 
s csendet parancsolók az ut
calámpák távoli fényei is. 
Egy-egy villamoskocsi csöröm
pöl csak, de az is kíméletesen, 
hogy az alvó vái"os nyugalmát 
ne zavarja. 

A csarnok is kiürült. Mintha 
egy nagy fehér fátyol boríta
na mindent. Csak a tárolóvá
gányok felől hallatszik a tola
tás zaja_ 

- A Nyugati pályaudvar 
1-es tornyában, a nagy „örök
mczgóban", ilyenkor hétfón 
hajnalban kezdödik a hajrá -
mondja Kovács Gábor fiatal 
inbéző, forgalmi szolgálattevő 
miközben a szüntelen villog( 
vágánytáblát és a blok.1;:beren
dezés váltakozó fényeit figyeli. 

30 éve a toronyban 

Az óra hajnali kettőt mutat. 
Füzék István és Fazekas Ká
roly térfellvigyázók - ,,abla
kosok" - segítenek a forgal
mi szolgálattevőnek. Mindket
ten régi „nyug,atisok". Füzék 
lstvá-n 30 éve szolgál a torony
ban. Váltókezelő volt, altiszt. 
Ebben a minőségben szerezte 
meg az egyik legnagyobb gya
korlatot jelentő „tornyos tér
felvigyázó" képesítést. Fazekas 
Károly 28 éve dolgozik itt. ő 
is váltókezelő. altiszt volt. A 
munka sűrűjében. itt az I-es 
toronyban képezte magát, s 
tanulta meg az úgynevezett 
,.vakdiktálást". 

A két váltókezelő Szabó 
Já1tos és Benkő Péter is azok 
közül valók. akik megszeret
ték a vasutat és a vasutas 
munkát. 

Nem sok idő rvan besz,é,l.get
ni l 

Nincs megállás az I-es toronyban 

Ki.gyulladnak a csarnok fé
nyei is. Nehéz dübörgéssel jáT 
be az első hajnali vona.t, me
lyet 4-5 perces időközzel kö
ivetnek a többiek. 

Nehéz percek 

Fazekas Károly le nem ve
sz! szemét a váltókról. A vál
tókezelők két kézzel fogják az 
emeltyűt . . . egy kicsit kivár
nak . . .  mégegyszer megnézik 
a rajtuk levő szá.inokat, azután 
nagy erővel emelik le,ptról 
fel, vagy fordítva azokat. 

- Nem megy a 7/a - mond
ja Benkó Péter. Szabó János 
odaugrik. Ketten emelik, de a 
váltó látszik erősebbnek. 

A vonat közben a jelzőnél 
áll. 

- Egy „alsós" szaladjon a 
7/a•ba - kiáltják le többen. 

Nehéz percek múlnak . • •  
Végre enged a váltó . .  

(Szabó Mihály felvétele) 

Az 1749/a a D-re jár! 
- Ebből !esz a váci - szól 

röviden a forgalmi szolgálat
tevő. Látszilc, nem kell sokat 
magyarázni, mindenki érti a 
dolgát. 

Feketéllik az utastömeg a vá
gány mellett. Máris jár rá az 
új gép, hogy 4 óra 8 perckor 
a szerelvény mehessen. 

Szinte libasorban, néhány 
perces időközzel érkeznek a 
vonatok. 

- Á!! a jelző! Miért nem 
megy a 17W'1lOTL? - kiált le 
Idegesen a szolgálattevő. 

- Javít a villanygép 
hallatszik lentről. 

Újabb szerelvényt 1olnak a 
K/6-ra. 

Igazi nagyállomási kép. 
Megborzong az ember amikor 
négy vonatot lát .izorosan 
egymás mellett haladui. 

Nagyszerű forgak msz.abá
lyozás, vé!'beli vasutas munka. 

Gergely József 

Szinte alig akad olyan perce 
a napnak, amikor ne érkezne 
vagy ne indulna vonat Szolnok 
állomásról. Ez az ország vas
úti vérkeringésének egyik ütő
ere. Ha a dolgozók 1968. évi 
teljesítményét vizsgáljuk, ak
kor nemcsak a mennyiségi 
mutatók hívják fel magukra 
a figye!n1et. hanem a minőségi 
eredmények is. Az állomás az 
elmúlt évben szinte valameny
nyi élüzem feltételnek megfe
lelt. 

Közös munkával 

Különösen jelentős a túltel
jesítés mértéke a tehervonatok 
átlagos terhelésénél. Ebben 
része van annak is, hogy a 
szentesi vonatoktól eltekintve 
majdnem minden helyből in
duló tehervonatot Diesel-moz
donnyal közlekedtettek. 
Ugyancsak feszített volt a sze
mélyvonatok menetrP.ndszerű
sége, amelyet, ha csekély mér
tékben is, de sikerült túltelje
síteni. A kocsita:rtózkodási 
időt az 1967. évi 92,11 száza.lé· 
kos tel;esítményrő! 93 száza
lékra emelték. Jó eredménye
ket értek el a dolgozók a te
hervonatok menetrendszerűsé
ge és a vonatk5zlekedési terv 
minőségi mutatóinak teliesíté
se tekintetében is. Itt a túltel
jesítés mintegy 2 százalékot 
tett ki. 

Az állomás 1 968. évi teljesít
ménye az Ö$szes mutatókat 
egybevetve 105,38 százalékra 
al.atkult. Ezt az eredményt 
a gazdasági vezetés a párt
tal és a tömegszervezetek
kel végzett közös munkával 

állomáson 1966 óta végbement. 
Sok szó esett az elmúlt évben 
átaóott európai színvonalon 
álló rendezőről. A tagság vé
leménye szerint ez az új mun
kahely jelentősen ja,1.,-!totta a 
szolnoki vasutasok élet· és 
munJ,-..a.körülményeit, szociális 
1ielyzetét. Ez azonban nagy 
felelősséget is ró ránk - mon
dották, Elsősorban meg kell 
védeni a társadalmi tulajdont, 
színvonalasabb, balesetmentes 
munkát kell végezn\. 

- Javult a szakszervezet 
vezetésébe a párttagok aránya. 
A 63 múhelybizottsági vezető
ségi tagból 21 a kommunista. 
A jó hangulathoz hozzájárult 
az is, hogy újabb dolgozókat 
sikerült bevonni a szocialista 
versenymozgalomba, amely el
sös0rban a vasutas szocialista 
brigádvezetők országos érte
kezletének útmutatásai alap
ján nagy lendületet kapott. 
Szolnok ,íllomá.son jelenleg 37 
brigád, ·mintegy 461 oogja küzd 
l:r. megtisztelő címért. Két bri
gádvezetónket, Hrebák Istvánt 
és Tóth Györgyöt az a kitünte
tés érte, hogy részt vehettek az 
említett tanácskozásokon. 
Ezen kívül kedvező eredmé
nyeket értünk el a munkaidő
csökkentést illetően, különö
sen a forgalmi dolgozóknál. A 
vonatkísé7ők munkaideje az 
elmúlt időszakban mintegy 30 
-40 órá.val csökkent. Növeke
dett a szervezettség is, hiszen 
1968-ban közel félszázan kér-

ték felvételüket a vasuta5· 
s:1.akszervezetbe. 

Reális célok 
Milyen terveik vannak a 

legközelebbi jövőt illetően? 
- Mi-ndenek előtt a szocia· 

li.sta munkaversenyt szeret· 
nénk tovább szélesíteni és Jel· 
használni a jobb gazdasági 
eredmények elérése érdekébe1i. 
A Tanácsköztársaság 50. év
forduló;a utá-n felszabadulá
sunk negyedszázados ünnepét 
és a Lenin centenárium m<!lt6 
megünneplését tűztük célu.t 
szocialista. kollektíuáink elé. 
Tovább szeretnénk javítani 
kapcsolatainkat az állomás 
pártszervezetével, gazdl!Sági. 
vezetésével. Javítani szeret
nénk a 97 százalékos tagdíj• 
morált és a 94 százalékos szer
vezettséget. Szociális és jóléti 
terveink középpontjában an
nak a 17 szobás fidülónek a 
felépítése áll, amely a Tisza 
partján készülne el. Enn�k az 
emeletes, modern üdülőnek a 
felépítése mintegy 1 millió 20<I 
ezer forintba kerül. 

Szolnok állomáEon már a. 
jövőre gondolnak. Nem titkol
ják: ez évi jó munká.julcluil kt 
szeretné/e érdemelni az élüzem 
címet és a megyei pártbizott
ság, a. tanács, az SZMT és a. 
KISZ-bizottság vá.ndoná3zla• 
ját, amelyet 1967-ben már bir
toku\:ba vettek. Ehhez a mun
kához értékes segítséget nyújt 
az állomás vezetésének a s:rer
vezett dolgozók népes tábora, 
az újonnan választott sza.I:
szervezeti bizottság vezetésé-
vel. JHolá,t Ferenc 

érte el. Különösen kimagasló ,--------------------------
telesítményeket nyújtottak a 
szocialista brigádok. 

A TBÉF 1969. évi terve : 
A.hogy múlnak a percek, 

úgy változik a forgalm i  hely- .--------------------------
A jó gazdasági előkészítés

hez méltóan párosult az ered
ményes politikai munka, amely 
végül is a szalcszervezetl vá
lasztások sikeres lebonyolítá
sát eredményezte. A tisztüjítá
sok során 1964 óta immár har
madszor kapott bizalmat Szép 
Fe1enc, a szakszervezeti bi
zottság 1itkár-d. Személyében a 
mozgalmi ismeretek nagysze
rűen párosulnak a szakmai. tu
dással. 

1 70 mi l l ió forint értékű 
munka elvégzése 

zet. Ilyenkor :nég az érkező 
vonatcsoport előtt el kell in
dítani néhány szerelvényt 
Ceglédre. Monorra. Üllőre, 
Szol>rá �$ Marosra munkásvo
natoknak. 

A 140/s együtt a 120/s-sel 
tol a négyre - harsog a 
hangszóró. Alighogy elszáll a 
hang, máris ott lengenek a 
lámpák a szerelvények mel
lett. Megszállják a műszakiak. 
Kezdódiik a fékpróba. Közben 
már a külső vágányra is tol
ják a 2720-as ceglédi szerel
vényt. Néhány perc múlva 
éles fütty Jelzi, hogy a csarnok 
IV. kés:1.en van. A szerelvény 
indulhat. 

Késnek az „ezresek" 

Súrún kattog a nagy vil
lanyóra. Futnak a percek. Kö
zel.edik a kritikus idő, a haj
nali hajrá. 

Kovács Gábor megtudja a 
menetirányítótól, hogy késnek 
az „ez1·esek" - a kisvárdai 
és debreceni vonatok. 

- Ez a baj! . _ .  Majd ew• 
1zerre akarnak bejönni 
mondja gondterhelten. 

Odakint csöndesen esik_ 
Folyton csörög, berreg az 

asztali Mszülék. Lakatos Ernő, 
a II-es torony szolgálattevője 
sorrendet mond : 

- 1719/a, 1719/b és a 719/b 
t7onatok en,qedélyt kértek. A 
:wrrend helyes. 

Máris meg\'illan a vágány
táblán az első vonat. Mint egy 
hernyó leúszik előre a fény, 
mely mutatja a forgalmi szol
gálattevóne'lt, hogy a vonat, 
vagy vonatok Kőbánya és 
Nyugati állomások között hol 
járnak. 

Már nin<:s idő beszél�etnl. 
A térfelvigyázók és váltóke
zelők lélegzetet vesznek. Va
lahogy úgy néz ki ez a kis 
kollektíva, mint csata előtt a 
fll'ezérka.r. 

- Bejárunk . . .  ! - hallat
szik KNács Gábor parancsa. 

Fü>lék István és Fazekas 
'Károly az emeltyúket bűvölik. 
Csak számok hallatszanak. 
Csattognak a váltó emeltyűk. 
Koppan a kallantyú . . •  

Kovács Gábor vágány- és 
váltóellenÓTzést tart, aztán el
fordítja a varázslatos vörös
gombot, amellyel a táblán is 
je1zt hozy a bt>iáratl jelző vö
rös fénye, zöldre változott 
meg. 

Vasutas portré 

A mozdonyvezető 

Cs. Kiss liároly 

Már gyermekkora óta mos
donyvezető akart lenni. Vágya 

szen áll. Bodnár Márton vo
natvezetővel Bátyuba mennek, 
s ha visszajöttek, ak'lrnr még 
Csopra is átruccannak. 

Szabad Idejében leginkább 
olvas, kertészkedik, estén.ként 
pedig zenél. Tagja a záhonyi 
vasutas fúvószenekarnak. Ar
ról beszél, hogy a fiatalok 
nem kedvelik a fúvószenét, 
hogy nincs utánpótlás. Lelke
sedni tud mindenért. Szeretne 
még sokáig zenélni, sokáig 
dolgozni. A Diesel-mozdo
nyon jó] érzi magát. 

- Kulturált, tiszta és egész
séges a munkakörülmény -
mondja egyszerű közvetlenség
gel. - Sok ilyen gép kellene. 

Egyetértünk Cs. Kiss Ká
rollyal, valóban sok ilyen gép 
- és hadd te�yük hozzá., sok 
ilyen vasutas kellene. 

Sz. J. 

- Túl a választásokon, mi
lyen tapasztalatokat szerzett a 
szakszervezet! bizottság az el
múlt időszak során ? 

- Mind a bizalmiak, mind 
a műhelybizottságok választá
sánál nagyfokú pr,lfükai érett
séget mutatoo.k dolgozóink -
válaszolt kérdésünkre Szép 
Ferenc. - Érződött a kétéves 
munka feletti vitákban, ho{Jy 
tagságunk együtt él a szak
szervezettel, támogat;a amiak 
munkáját. 

Növekedett 
a szervezettség 

A beszámolók jól tükrözték 
azt a változást, amely Szolnok 

teljesült. A vasúthoz 1949-ben ,------------------------
került. A debreceni járműja
vítóban túzikovács volt. Há
rom évvel később, mint moz
donyvezető gyakornok a deb
receni fútóházn ál dolgozott. 
Eredeti szakmáját is szeret
te, sót most sem idegenkedik 
tőle. De a mozdony zaja, a gé
pek zömmögése, zakatolása 
jobban vonzotta. 

Röviden !gy rajzolhatnók 
meg Cs. Kiss Károly moz
donyvezetőnek, a záhonyi von
tatási iónökség dolgozójának 
portréját. Az elmúlt évek so
rán szinte valamennyi gőz
mozdonytípust vezette. Utolsó 
gépe egy 411-es gőzös volt. Ez 
év januárjától egy meggypi
ros Dieselt kapott, az M62-
014-est. Ezzel „fuvarozza" az 
áruval megrakott kocsikat a 

Szovj�tunióból Magyaror
szágra. Hosszú évek óta állan
dóan a Záhony-Csap és a Zá· 
hony-Bátyu vanalat járja. A 
szovjet vasutasok legalább 
úgy ismerik őt, mint a záho
nyiak. Ismerik és tisztelik, 
mert Cs. Kiss Károly lelkiis
meretes, munkáját becsülete
sen végző vasutas. A közel
múltban a lvovi vasútigazga
tóság vezetőjének javaslatára 
- eredményes munkájáért -
a MAV Vezérigazgatóságától 
500 forint jutalmat kapott. 

Diesel-mozdonya Záhony ál
lomáson most is indulásra ké-

A legifjabb szocialista brigád 
Sok szó esett már a több

szörösen kitüntetett nehéz fi
zikai és szellemi munkát vég
ző forgalmi, kereskedelmi és 
járműjavító brlgádokról, de 
olyan emberekről, olyan fia
talokról, akiknek munkájuk a 
vasút perlfériájához tartozik 
még nem beszéltünk. 

Az Utasellátó miskolci 
üzemegységéró!, illetve az ott 
dolgozó Ságvári Endre nevét 
viselő fiatalokból álló szocia
lista címért küzdő brigádról 
van szó, akik az elmúlt évben 
1968-ban alakultak, s munká
juk, teljesítményük alapján a 
termelési tanácskozás megsza
vazta számukra a szocialista 
címét. 

Az üzemegység vezetője 
Szombathy Tibor, csak az el
ismerés hangján szól a lelkes 
kollektíváról. Holecsk6 Erzsé
bet, Kiss Gyuláné, Horváth 
Eva, Somogyi Aranka és a 
többiek hivatásul választották 
az utasellátó szakmát. Fiatal
korúak, csökkentett munka• 
időben dolgoznak. de a felnőt
tektől elvárt ambícióval, lel
kesedéssel végzik munkájukat. 

A szendvicseket és az úgy
nevezett büféárukat készítik, 
majd szállítják ki az állomás 

környékére, illetve a jármű
javító büféjébe. 

Az ő ügyes, szorgos kezük
nek is köszönhető, hogy az 
utasok és az ott dolgozó 
vasútasok a nap szinte min
den órájában friss tízórait. 
vagy uzsonnát kapnak. 

- Egy évvel ezelőtt 1iatá• 
rozta el a kollektíva, hogy 
szocialista címért küzdő bri• 
gádot alakít - mondja Orosz 
Zoltán, konyhafőnök. Az 
elmúlt egy év alatt jóval töb• 
bet és jobban dolgoztak, mint 
azt egyáltalán elvárhattuk vol• 
na. Segítenek a takarításban, 
a büfékocsik rendbe-n tartásá• 
ban és egyéb konyhai munká• 
ban. 

- Az üzemegységnél egyéb• 
ként 5 szocialista címért küz
dő brigád dolgozik - veszi át 
a szót Szombathy Tibor. 
Valamennyi brigád 1968-ban 
alakult, s a kollektlva ebben 
az évben első alkalommal ítél· 
tük nekik oda a szocialista 
brigád címet. Reméljfik azon
ban, hogy ez a gárda beváltja 
a hozzá fűzött reményeket és 
üzemegységünk a szocialista 
brigádmozf!alom kiszélesítésé
ben előre lép. 

(SZ. j.) 

Az állomások és a vasútvo
nalak átbocsátóképességének 
fokozása törvényszerűen írja 
elő a távközlő és biztosítóbe
rendezések korszerűsítését. A 
Távközlő és Biztosít6berende· 
zési Építési Főnökség ebben a:l 

évben mintegy 170 millió fo. 
rint értékű munka elvégzésé
re kapott megbízást. A többi 
között Cegléd, Almásfüzitő, 
Lökösháza, Sülysáp, Balato-n
a.liga, Sárszentmihály és Csór• 
Nádasladá·ny állomásokon sze
relnek fel dominó-rendszerű 
biztosítóberendezést. 

Az önműködő térköz• és ön• 
működő sorompók szerelésére 
Nyírbogdány-Pátroha. Békés
csaba-Lök-Osháza, Mende
Sü.lysáp, Szajol-Tiszatenyő, 

S.zékesjehérvár-Balatonali• 
ga, Székesfehérvár-Csór
Nádasladánu és Székesfehér• 
vár-Dinnyés állomások kö
zött kerül sor. Székes:lehérv.ír 
állomás biztosítóberendezését 
is átalakítják úgy, hogy az a 
íelsorplt három irányból al
kalmas legyen az önműködő 
térköz biztosító berendezés 
csatlakozásához. 

A vasút és a közút szint
beli keresztezésének biztosítá
sa céljából fél- és fényso-

rompókat heiyeznek ü.zembe. 
Na.gy munka vár a főnök

ség dolgozói.:-a a záhonyi fő
vonal, Cegléd-Karcag kö
zött vma..-nosításra kerülő 
sz:ikaszán. Ezen a vonalré

szen a kapcsolódó távközlG
és biztosítóberendezési mun
kákat a villamosítással egy
időben ez évben kell elvégez
niöl.:. Ugyancsak ebben az év
ben kell beiejezni a Metró 
Fehér út és Deák tér közötti 
szakaszán a távközlő és biz
tosítóberendezések felszerelé
sét, hogy a próbákat a ter
vezett időben megkezdhessélt 
ezen a vonalszakaszon. 

A Távközlő és Biztosítóbe
rendezési Építési Főnökség 
munltája területileg és szak
mailag egyaránt szerteágazó. 
úgyszólván az egész ország
ban dolgoznak. A területi ta
gozódás és a nagy távolságc,k 
mlatt nem könny(i a munka
helyek irányítása. A főnökség 
gaz-0asági és moz.galmi veze
tői azonban mindent elkövet
nek annak érdekében, hoszy a 
családjuktól távol, lakó!rn
csikban élő dolgozók s,.ámára 
megfelelő oihenési és műve
lődési lehetősége!, álljanak 
rendelkezésre. 

Hasznosították a tapasztalatokat 
Még az elmúlt év végén az 

tvM Kavicsbánya Vállalai 
vezetői Gyékényesen a kavics
bánya ipartelepén országos 
tapasztalatcserét szerveztek. 
melyre meghívták a vasút ér
dekelt szakembereit is. A mis
kolci igazgatóság részéról a 
tapasztalatcserén a kereske
delmi és a vontatási osztály 
képViselője, valamint Nyék

ládháza állomás vezetője vett 
részt. A cél az volt, hogy a 
gyékényesi üzemnél jól be
vált munkamódsrereket az 
ország többi kavicsbányáinál. 
illetve állomásainál is alkal
mazzák. Ilyen módszer töb
bek között az, hogy a ldsebb 
javításra szoruló üres kocsi

kat nem. viszik a javítómű
helybe. hanem az ipa.rvágá• 
nyon a oosút kijavítja azol:at. 

Ez az eljárás mind a vasút, 
mind a kavicsbánya szem
pontjából helyes és gazdasá
gos. 

A tapasztalat<:seréról haza
érve a miskolci igazgatóság 
kereskedelmi osztálya felvet• 
te a kapcsolatot az ÉVM Ka
vicsbánya Vállalat nyéklád
házi üzemével. majd márci-ls 
l-én meglwtötték azt a szer
ződést. amelv szerint a :Ja
i,!tásra szoruló napi 15-20 
üres kocsinál a kisebb ;avftti
solcat az iparvágányon elvég
zik. Ennek a módszernek fJ 
bevezetésével megszűnik a 
felesle:;:es tolatgatás N1•ékiácl
házáról Miskolcra. majd visz
sza. 

A tapasztalatcsere hasznos
nak bizonYt1lt. 

Bak6 J'-9 
Miskolc 



�GYAR VASUTAS 

Szüksé/telen· 11 vészharanf konf atás,l 
a BVSC úszó- és víz i labda-szakosztálya körül 

Hazudnánk, ha  azt állíta
náillk, hogy nem okozott nyug
talanságot bennünk az a hír, 
amelyet egyik laptársunk egy 
cikikében olvastunk és amely
nek első bekezdése így szólt: 
»A hír, hogy Székely Éva 
mesteredzó megválik március 
31-én a BVSC-tól, aligha ért 
váratlanul bárkit, aki figye
lemmel kísérte az egyesület 
úszóéletében az utóbbi hóna
pokban kialakult helyzetet." 

Mi az igazság ? 

ket ért el. f:s ez fontos a 
számunkra. 

Harag nélkül 
Pálmai István szakosztály

vezető mindehhez még hozzá
tette: 

vítómunkálatai is s:llépen ha
ladnak. A kivitelező vállalat 
elkészült a fedett medence 
szigetelé56el, ez jelentette a 
legnagyobb és a legfontosabb 
munkát. Reméljük, a főidény 
kezdetére rendbe lesz az uszo
da is. 

Új edző a pólósoknál 
- Hogy teljes legyen a kép, 

azt is meg kell mondani, nem 
haraggal váltunk meg Székely 
Évától. Több kivánsága volt a Még egy-,két érdekességről 
jövőre vonatkozóan és azok kaptunk hírt az úszók rokon
közül a legtöbbet teljesítettük. szakosztáiyáról, a vízilabdá
Nem megy edzónek sehova, zókról. A vezetők bíznak ben
még csak szaktanácsadónak ne, hogy a fiatal gárdában meg 

- Az ország minden részé- sem, tudomásunk szerint. Tel- vannak a kiépességek ahhoz, 
ból nyugtalanul érdeklődtek a jesen a tudományos kutató- hogy továbbra is OB I-es csa
vasutas sportért aggódók, hogy munkának szenteli tevékeny- pat maradjon a BVSC. Csu
mi a tényleges helyzet patinás, ségét. pán Kardos Tföor átigazolá-
sok-sok dicsőséget szerzett - A szakosztály munikája? sához járult hozzá az egye-
szakosztályunkban - mond- Zavartalanul folyik to- sület elnöksége, Faragó átiga-
ja Kiss Mihály, a BVSC elnö- vább. A Zugló-vasutas bázist, zolási kérelmét indokolatlan
ke, akivel Pálmai István, az mi1it mondottuk, szélesíteni. nak találta. Új edzővel - a 
úszószakosztály vezetőjének akarjuk. Ennek érdekében a Vasasból jött Hajduk Gyulával 
társaságában erről az „ügy- hét öt napján csak az úszók - készülnek az új bajnoki 
ről" beszélgettünk. Beszélget- és a vízilabdázók rendelkezé- évre. Két jóképességú játé-
tünk, mert úgy éreztük, végre sére áll az uszoda, a nagykö- kos - Cigány Károly és He
tiszta vizet kell önteni a „me- zönség szárná.ra csupán a csei Pál - katonai szolgálati 
dencébe" -, hogy stílszerűek szombati és a vasárnapi na- ideje letelt, velük feltétlenül 

Március 31-tol április 19-ig 

50 százalékos könyvárleszállítás 
Kulturális életünknek évről 

évre nagy érdeklődéssel kísért 
eseménye a tavaszi könyvár
leszállítás. 1969-be-n március 
31-tól április 19-ig, tehát 3 hé
tig tart az időleges 50 százalé
kos '<önyvárl�szállítás. Ebből 
az alkalomból a Művelt Nép 
Könyvterjesztő Vállalat a 
munkahelyen működő könyv
bizományosoi{ részére külön 
ajánlójegyzéket készít, amely
ben mintegy 700 árleszállított 
könyvet propagál. Természete
sen ez a jegyzék nem tartal
mazza az össres árleszállításba 
bevont könyv adatait ; a Mű
velt Nép Könyvterjesztó Válla
lat 12 és félmillió forint érté
kű könyvet hoz forgalomba 
féláron, mintegy kétezer mű 
szerepel az akcióban. 

Az elmúlt évben nemcsak a 
boltokban, hanem a munka
helyi könyvterjesztóknél is le
hetett vásárolni árleszállítot1; 
könyveket. Mivel a tapasztala-

tok igen kedvezőek voltak, a 
legnagyobb gyárakban, üze
mekben, intézményeknél , 
mintegy 500 helyen -, le.sz az 
idén is ci!.kalmi 50 száza1.é kos 
kedvezményes könyvvásár. A 
többi munkahelyen a bizomá
nyosok szétosztják munkatár
saik között a Művelt Nép 
Könyvterjesztő Vállalat aján
lójegyzékét és tőlük mindenki 
megrendei.heti a kiválasztott 
könyveket. 

Az árleszállításba bevont 
művek között értékes szépiro
dalmi, iijúsági, ismeretterjesz
tő és szakkönyvek szerepelnek, 
amelyek valóban a legszéle
sebb érdeklődésre tarthatnak 
számot: Solohov, Ehrenburg, 
Semprun, Merle, Apitz, Duras, 
Zweig, Carducci, Swinburne, 
Davidson, Lukianosz és Ovi
dius művel, a szakkönyvek kö
zül pedig többek között a Pat
tantyús és a Ponomarjov soro
zatok egyes kötetei. 

Mérlegelésböl többletbevétel 
legyünk. pokon nyitunk kapukat. Ered- erősödik a szakosztály. Egyéb- Az elmúlt években a fuva- Az intézkedésnek 1968-ban 

, - Mexikóig nem volt sem- mények bizonyítják, hogy ként várják vissza Kubából roztató felek részéról több már jelent.ős gazdasági ered
mi baj - kezdte Kiss Mihály mind az egyetemes magyar Laky Károlyt, aki hosszú időn panasz hangzott el, mert ál- ménye lett. Csak példának em
- csak miután hazaérkeztek úszósport, mind az egyesület keresztül a vasutas „vizesek" lomásainkon nem szívesen vé- !ítjük, hogy míg a Miskolc
versenyzóink az olimpiáról, szempontjából érdemes ilyen sportéletének motorja volt. gez�k darabszámlálást, illet- Gömöri pályaudvaron 1967-
derü!t ki, hogy a lcét kiváló áldozatokat hozni. Császár At- Laky szerződése már lejárt ve mérlegelést. Ezen az álla- ben 3582 kocsinál tagadták 
úszóedző, Littomericzky Má- tila, Végh Ferenc, Nell Kati, ugyan, de a Pánamerikai Já- poton 1968-ban igazgatóságunk meg a kért darabszámlálást, 
ria és Székely Éva között el- Katona József, Király Kati, tékok miatt - a kubai sport- _ a miskolci igazgatóság ke- addig 1968-ban az ilyen irá
lentétek gyűrűznek„ Bonyo- Hauser Jenő és a többi te- hatóságok kérésére - egy év- reskedelmi osztálya - vál- nyú kéréseket teljesítették és 
lult feladat volna most azt hetséges úszó- és vízilabdázó vel meghosszabbították. toztatott és ma már a góc- összesen 6993 kocsinál végez
megállapítani, hogyan kezdő- reménységünk már ebbó! a Úgy hírlik, hogy a kiváló ponti áruirányítók bevonásá- tek darabszámlálást. Helyes
dött. A lényeges az, hogy nagyszerű ,,masszából" keriilt szakember az év végére ha- val hetenként vizsgálja a mér- nek bizonyult az a módszer is, 
Székely f:va bejelentette: csak ki. zatér. Egészen haza. Vissza a legelések és a darabszámlálá- hogy a darabszámlálásoknál, 
1969. március 31-ig hajlandó - Utánpótlás tehát van és BVSC-be, ahol - így mond-

sok alakulását. Abban az eset- i lletve mérlegeléseknél nyug
a szerződését megújítani, ez- lesz, akik a mai élgárda mögé ják - az úszó- és a vízilab- díjas vasutasokat is foglalkoz
után a Testnevelési Tudomá- felsorakoznak. De mi a hely- daszakosztály munkája za. ben, ha indokolatlan megta- tattak. Miskolc-Gömöri pá-
nyos Kutató Intézet munka- zet az uszoda körül? vartalanuJ folyik tovább. gadást tapasztalnak, a mulasz- lyaudvaron, Gyöngyösön és 
társa lesz. Nálunk csak Iá- - Az uszoda rendezése, ja- Vedres József tókat felelósségre vonják. Forró-Encsen 7 nyugdíjas 
nya Gyarmati Andrea edzéseit vasutas dolgozott a kocsira-irányítja a jövőben. A beje- •-------------------------------------------, kományok számlálásánál és a 
lentést tudomásul kellett ven- béren felüli tiszta jövedelem 

ni� f:s azután? A „Kőbaltás ember nyomában a Bükkben" !��:� f�
ri

��zo���ji
ze

�o� 
_ Sportklubunk elnöksége gazdaságos és k:ifizetődó ez a 

Littomerczky Máriát az úszó- A Budapesti MAV Igazgató- nyomában a Bükkben", és a kén a VI. Nemzetközi Vasutas munka, azonkívül a fuvaroz-

szakosztály teljes jogkörü ve- ság SC természetjáró és tájé- kohász kék jel?.és útvonalá- Kupa versenyeit, amelyet dr. tató felek és a vasút kapcsola

zetóedzői tisztségével ruház- kozódási szakosztálya a közel- nak bejárása. A szakosztályon Csanádi György közlekedés- tát helyes irányban befolyá
ta fel. Sikerült a nevelés, a múltban tartotta évadzáró kívüli szakszervezeti dolgozók és postaügyi miniszter alapi- solják. 
pedagógiai munkában jó hír- összejövetelét, amelyen Rátkai rés.zé,re Somoskő és Salgó vár- tott 1!)58-ban. Bolgár, cseh-
névnek örvendő Konyecsni Ferenc szakosztályvezető szá- hoz kirándulást is szerveztek. szlovák, román, NDK-beli, 
Mihálynét, a Budapesti Vö- molt be az elmúlt év munká-

A vízitúrázók Bokodi Jó- finn és svájci versenyzők ér-
rös Meteortól edzőnek szer- járól. zsef vezetésével szintén kivá- deklódtek e 350 főt mozgató 
ződtetni. Konyecsninéra. mint A gyalogtúrázók - három ló eredményt értek el. Vasár- verseey iránt. Ezt a megmoz
versenyzőre - leánykori ne- kivételével - minden vasár- naponként a Dunán eveztek dulást a Vasutasok Szakszer
vén Szűcs Katalin - emlé- nap a hegyeket járták. Há- és Várnai Tibor irányításával vezete is támogatta, 5000 fo
keznek az úszósportban jára- romszázharminchárom nap -, alti végigjárta a vízi nagy- rinttal járult hozzá a rende
tosak. Annyi bizonyos, azt alatt 133 túrát rendeztek, 5 kör 720 kilométeres útvona- zés költségeihez. 
eddigi munkájával is bizonyi- ezeken 1245-en vettek részt. lát _ megismerték a Rábát is. Hátráltatta azonban a ver
totta, hogy az utánpótlás fel- Igen vonzó túrasorozat volt a Nem véletlen tehát, hogy 1968 senyzók és túrázók megmoz
kutatásában és nevelésében Sátoros hegyekben a „Rákóczi legeredményesebb férfi túrázó- dulásait, hogy más illetékes 
mm- nagyon szép eredménye- emléktúra", a Kőbaltás ember ja éppen Várnai Tibor volt. A szervek a felszerelésre szánt 

----------------------------1 nők közül első Faragó Anna, összeget csak az év vége fe

F E L H Í VÁ S  

a XIX. Országos Vasutas Képzőművészeti Kiállításra 
A Vasutasok Szalcszervezete az elmúlt évekhez hasonlóan 

Budapesten rendezi meg a XIX. Országos Vasutas Képzó
múvészeti Kiállítást. 

A kiállitáson a vasutas képzőművészeti körök tagjai 
tényleges és nyugdíjas vasutasok és azok családtagjai vehet
nek részt, maguk készítette festményekkel, grafikákkal, szob
rokkal, domborművekkel, népművészeti és iparművészeti 
tárgyakkal. 

A műveket 1969. június 20-ig kell eljuttatni a kiállitás 
rendező bizottságához: Budapest VIII., Népszínház u. 29. A 
festményeket, grafikákat kiállításra alkalmas, megfelelően 
bekeretezett állapotban kérjük beküldeni. 

A beérkezett anyagot hivatásos művészekból álló bíráló 
bizottság vizsgálja felül és tesz javaslatot a díjazásukra. 
Szakszervezetünk elnöksége a következő díjakat adja ki: 

Festészet: 

1. A legjobb tematikus festmény vagy grafika 1500 Ft 

1200 Ft 

a fiatalok között pedig Bödör lé, vagyis szezon után utalták 

Ági. ki. A szakosztály egyébként 
sem dúskál a pénzben, ezért 

A szakosztály nevezetes ar- érúkeny veszteséget jelent a 
ról is, hogy híres tájékozódá- vasúti szabadjegy hiánya is. 
si futógárdával rendelkezik. A múlt évben a vasúti közle
A versenyzők dr. Vízkeleti kedésük 6000 forintba került. 
László szakmai irányításával Az eredményhirdetés, a jel-
szintén példamutató eredmé- vények, oklevelek és kupák 
nyeket értek el. A felnőtt fér- kiosztása után szokás szerint 
férficsapat a Budapest I. osz- fehér asztal melletti beszélge
tályban csapat- és váltóbaj- tés következett. Rátkai Ferenc. 
nokságot eyert. Bozán György Bokodi József, dr. Vfakeleti 
válogatott versenyző pedig László a szakosztály alapító 
országos egyéni bajnok lett, tagjai nagy szeretettel szóltak 
majd megnyerte az éjjeli futa- az ez évben immár 20 éves 
mot is, így ő a tájékozódási évfordulóját iLnnepló baráti 
futás abszolút győztese. E ki- közösségiLkről. A törz.sgárda az 
emelkedő eredményeken túl. alapítás óta minden csütörtö
itthon és külföldön még sok- kön találkozik a sportklub
sok értékes helyezést szerez- ban. Nem egy országossá vált 
tek e nagy állóképességet, tér- kezdeményezés indult már el 
képészeti és tereptani tudást körükből. Ok bocsátották útjá
igényló természetjáró sportág ra 1952-ben az Országos Kék-
művelói. Külön gonddal ren- tú·ra mozgalmat. 
dezték meg Tatabánya környé- Zámbó István 

B. J. 

A SZERKESZTŐSÉG ÜZENI 
Nagy Gyula Má�; Dancs 

József Tapolca; Czegliédl Sándor, 
Marosán Pál, Volos!novs,,ki János 
Debrecen; Maróti István Szombat
hely ; Ba!kó János Miskolc; Sz.ép 
Ferenc Szotnok : Lev�eiket lapunk 
anyagAhoz felhasználjuk. 

Pál Dezső Várpalota ; Szabó Gyu. 
la Tatabánya ; Bural Péter Debre
cen; Molnár Sándor Cslbrák ; Ha
lasy Zoltán Szolnok; Oli Já.nos 
Verőce; Jani Ferenc Polgárdi Ipar
telepek; Köles József Eger : Leve
leiket illeték... helyre tovAbbítot• 
tuk. 

Névtelen levelekre nem válaszo
lunk! 

A Hivatalos Lapból 
A mvataloo Lapból a szakszer. 

vezeti bizottságok és a dolgozólc 
figyelmébe ajánJjuk a következö
ket: 

11. s-zámhól: 103 414/1969. 2. B. 
1969. április 4-1 és húsvéti munka
ldö beosztás. 

1.2. szá.mból: 102800/1969. 3. A. A2 
államvasúti dolgozók részére segé
lyek engedélyezése és foly6's!tá&a. 

l04<172/l969. 3. A. VIJ.lamos Vonal
felügyelőség szervezése Pestlórin· 
cen. 

104103/1969. 8. A. Vonatforgalom 
tervszerinti és menetrendszerinti 
lebonyolítása. 

..969. APRILIS 1. 

Felszolgáló és sza,kács{anu
lók vetélkedője. Az UtaseLlátó 
Vábla1at március 19-én a Kele
ti pályaudvar kultúrtermében 
rendezte meg a harmadéves 
rendes.korú és a másodéves 
érettségizett szakács és felszol
gáló tanulók országos verse
nyét. A neves vendéglátóipari 
szakemberekből álló 2'-Süri kü• 
lön elismerését fejezte ki a 
fiatal felszolgálóknak, akik 
remekeltek a terítési verseny
ben. Az első helyezést Vársze.. 
gi Agnes nyerte. A szakácsok 
versenyében ezúttaJ gyengébb 
teljesítmények születtek. A:i. 
első dijat nem adta ki a z.süri, 

- ünnepi hangverseny. A 
Keleti Műszaki Kocsiszo1gála
ti Főnök:ség szakszervezeti bi
zottsága a Tanácsköztársaság 
jubileumi ünnepségsorozata 
jegyében március 25-én ün
nepi hangversenyt rendezett a 
szocialista brigádvezetők tisz
teletére. A hangversenyen a 
Postás Művelődési Ház zene
kara és szólistái léptek fel. 

- TAKARÓT VIETNAM
NAK. A debreceni járm?'í.javi
tó nóbizottsága csatlakozott 11 
Magyar Nők Országos Taná
csának felhívásához és eddig 
245 darab 10x10 cm-es gyap
júból horgolt kocka készült ,,, 
amiből több takarót is össze 
!ehet állítani. A munkából a 

fizücc.i és az adminisztratív 
terül.eten dolgozó nólc egyaránt 
kivették részüket. 

- Nyugdíjasokat köszöntöl
lek. A debreceni jánnüjavító
ban hagyománnyá vált, hogy 
minden év elején meghívják 
és vendégül látják az előző 
évben nyugalomba vonult dol
gozóikat. A március közepén 
megrendezett találkozón az 
üzem gazdasági és mozgalmi 
vezetői köszöntötték volt mun
ka társaikat és hozzátartozói
kat. 

- A szombathelyi járműja
vító 128 nödolgozója is csatla• 
kozott a Takarót Vletnamnak 
akcióhoz. Három takarónak 
megfelelő kötött, színes anya
gon kívül, a nemzetközi nőnap 
allralmából ajándéAozásra 
szánt összeget is felajánlották 
és befizették a vietnami nép 
meg<;egítésére. 

- Hosszú szolgálat után 
megérdemelt pihenés. A Déli 
pályaudvaron 25 nyugalomba 
vonuló dolgozótól vettek bú
csút március elején a munka
társak és a vezetők. Az ün
nepség hivatalos része után fe
hér asztal mellett folytatódott 
a baráti beszélgetés, a régi 
emlékek felelevenítése. 

Lakáscsere 

Tapolcai három szoba össz
komfortos tanácsi rendel!kezésü la
kásomat elcserélném budapesti 
hasonlóért, esetleg kettő szobá.5ért. 
11:rdekJöd.nl a MA V OttörÓ\'asút 
HüvösvöJgyl Ozem!Onökségnél lehet. 

MAGYAB V ASU'[AS 

e VasutasoH 51..dKszervezeté-nek 
laola 

Szerkeszt:! a -il.erK�sztt 01Zt;.ttsá1 
Föszerkesnö: Gul,.,á� ,Té.nOB 

Felelős ,;2.,ukes1,tr, v,�, lierene 
Szerkeszt06ee 

Budapest \71. Benczú: utca f.L 
Telefon. v!).:-a:s1 · 229-872 

0-zerni : 19-'i'i 
Kiadja e� r.er,ec;ztJ , Népszava 
L�nk11:i:1� :\ -:\ l� r  Bll1'l í'�1 vn .. 
Rákóczi Ot 54 releton : ?24-819 

FeJeln� 'Claat Jab.:..r Mancn. 
g Néosz.ava I ... RCk1R1': Vállalat 

l!?a1..eattja 
Csek.kci-ámlac.zám:  75 q15 001--46. 

Szfkra Lapnyomda 

2. A legjobb emberábrázolás festményben vagy 
grafikában 

3. A legjobb munkaábrázolás festményben vagy 
grafikában 1000 Ft 

K É S I K  A TAVA S Z  BIZALOl\1 

4 .  Ifjúságunkat legjoblban ábrázoló festmény vagy 
grafika 

5. Legjobb cs">ndélet festményben vagy grafikában 
6. Legjobb .-r.á§kép 

Szobrászat: 

1. Legjobb emberábrázolás 
2. Legjobb munkaábrázolás 
3. Ifjúságunkat legjobban ábrázoló mű 

Ipar- és népmaveszet: 

A legjobb ipar- vagy népművészeti tárgy 

800 Ft 
500 Ft 
500 Ft 

1500 Ft 
1000 Ft 
800 Ft 

400 Ft 

Szakszervezetünk elnöksége külön díjat tfiz ki a vasutas 
dolgozók megváltozott élet- és munkakörülményeit legjobban 
ábrázoló művelcre. 

Festészet 2000 Ft 
Szobrászat 3000 Ft 
Grafika 1000 Ft 

Az e!nökség által külön díjjal jutahnazott művek 3 
szakszervezet tulajdonába kerülnek. 

Vasutasok Szakszervezete 

� 

� 

- Ki hitte volna, hogy vonaton jön. 
(Pusztai Pál rajzai) 

- lK<'e-Hf,,,._lc a va..<11t:i.<;0k. 
- Az ki van zárva.. A szemük állandóan a pályán van. 
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A vas.út érdeke 
• 

IS  • • .  
r..-

Az Eszaki Járműjavító X. osztálya szocialista 

szerződést- kötött a nyíregyházi vonta-tási főnökséggel 

. - Mind a mi gyermekeink! 
Nálunk tanulták a szakmát, 
itt szabadultak és fiatal fővel 
a vasút nagyszerű szakembe
rei lettek! . • •  

Rátkai József, az �zaki 

kedés közben szerzett tapasz
talatait mi itt Pesten, a moz
donyok javításalror hasznosí
tani tudjuk. 

- Kapcsolási rajzokat is vi
szünk magunkkal, alapósan is
mertetjük a járművek szerke
zetét. S abban is megegyez
tünk, hogy a tartalék-a1katré
szeiket mi, az Északiban ja
vítjuk ki . . .  

TOVABBI SZERZŐDÉSEK 

Villamosmozdony-színével is 
hasonló szerződést kötünk. 

őszintén hangzanak a követ
kező mondatok: 

- Azt szeretnénk, 1ui a szo
cialista brigádok versenye job• 
ban szolgálná a vasút egyete
mes érdekeit, hogy a MAV
on belül ne legyen külön for
galmi meg járműjavitó dolgo
zó; csak vasutas! 

lomplexbrigád 

értekezlet 

Miskolc-Gömiirin 
Miskolc-Gömöri pályaudva

ron 24 vállalat képviselőinek 
jelenlétében ikomplexbrigád 
értekezletet . ta.rtotta:k. Kocsis 
László, az állomás kereskedel
mi főnökhelyettese beszámo
lójában elmondotta, h1;1gy 
1968-ban számlálási és mérle
gelési kérelem nem maradt 
teljesítés nélkül. A múlt évben 
a vállalatok 6993 esetben kér
tek kocsirakományú külde
ményekhez darabszámlálást és 
10 825 esetben adtak be mér
legelési !kérelmet. 

A kereskedelmi főnökhelyet
tes a továbbiakban a késetten 
kezelt kocsik kirakásáról be
szélt. Örömmel állapította 
meg, hogy jelentős javulás ta
pasztalható a Sajóparti TÜZÉP 
vállalatnál, ahol a rakodógépek 
üzembeállításával a késetten 
kezelt kocsik számát lényege
sen csökkentették. 

A beszámoló után t.öbb hoz
zászólás hangzott el. Csete Já
nos, az Élelmiszer Nagykeres
kedelmi Vállalat megbizottja 
arra kérte a vasutasokat, hogy 
a darabszámlálást időben vé
gezzék el, mert csak így tud
ják ők is a kirakási határ
időt betartani. Kérte továbbá, 
hogy ha lehet, a négymenet.Es 
grafikonos kiszolgálás helyett 
a háromgrafik.onos kiszolgálás
ra térjenek át, mert \rállalatuk 
két műszakban dolgozik. 

Behán R-011S& 

Máslélmillió tonnával 
túlszárnyalták eddigi legjobb eredményüket 

Zá.honp határállomás kollek
tívája evek óta eredményes 
munkát végez. Teljesítményü
ket több élüzem cirn, vezér
igazgatói dicséret és a múlt 
évben átadott MT-SZOT vö
rös vándorzászló is fémjelzi. 
Legújabb eredményükkel, az 
1968-as te�esítményeikkel pe
dig túlszárnyalták eddigi si
kereiket is. 

Záhony történetében -, de 
a vasút történetében is - el
ső ízben 

sikerült a határillomás
nak 10 millió tonnán fe

lül szállltani. 

Erre az eredményre méltán 
lehet büszke az állomás kol
lektívája, vezetógárdája, de 
büszke lehet a debJ:eceni igaz
gatooág is. 

Amint azt Tóth Géza áilo
:m.ásfónöktól és Czirják Ferenc 
üzemgazdászt.ól megtudtuk, az 
állomás minden tényeronél 
túlteljesítette tervét. A teher
vonatok átlagos terhelésénél a 
98 százalékos célkitűzéssel 
szemben 99,40, a tehervonatok 
menet.rends:zerúségénél 73,93 
százalékos eredményt értek el. 
Az előző évhez viszonyítva 

a.a áruszállítási ta-vil.ket 
U, '7 százalékkal teljesítet

ték túl, 

s ez több mint 1,5 millió több
let árutonnát jelent. 

Ezt az eredményt elsősorban 
a kitűnő kollektív munkáook, 
a mozga:lmi és gazdasági veze
tők fáradtságot nem ismerő 
irányításának köszönhették. A 
jó eredmények elérését segí
tette a villamosítás, a vonóerő 
összetételében beállt minőségi 
javulás, az átrakások gépesí
tése, illetve az átrakások in
tenzitásának növelése is. Az 
elmúlt évben több olyan át
rakiút gépesUettek, amelyet 
eddig kéri erővel végeztek. 

Javultak a munlkakörülmé
nyek is Záhony állomáson. 
Március l-től - egyelőre kí
sérleti jelleggel -

az átrakó munkások ha
vi munkaidejét a.z eddigi 
2-10 óráról, fizetésük vfil• 
tozatlanul hagyásával, 21G 

órára C'lékkemették. 

Ez az intézkedés több mint 
1500 dolgozót érint. Javult a 
bejáró dolgozók helyzete is. Az 
állomás gazdasági vezetői a 
szakszervezettel és a pártszer
vezettel egyetértésben szerző
dést kötöttek az AKÖV-vel és 
azokból a távoli falvakból -
Pap, Tisza.kanyár, Döge, Kéc!• 
lce, Nyírlövó - ahonnan 5-
10 kilométert kellett a mun
kásoknak a vasútállomáshoz 
gyalogolni, most az AKÖV 

Járműjavító - villamosmoz
dony-javító osztályának 
helyettes vezetője szeretettel 
néz végig „fiain". Ara:ny Béla, 
Fekete Ferenc és Szekfű 
István mintegy 10-11 ezer 
méter hosszú, kijavított ká
belt helyez vissza egy V-41-
es mozdonyba, arrébb Scmwgyi 
Imre és Kurucz István tanako
dik egy mű.szaki probláma 
megoldásán. Vagy talán éppen 
a szocialista brigádvezetők ja
nuári tanácskozásán elhang
zott. nagy érdeklődést keltett 
felajánlásukat vitatják? 

A X . osztály kezdeménye
zését szinte minden brigádtag 
helyesléssel fogadta. Somogyi 

Rátkai József: Imre, a KISZ-alapszervezet --------------------------, lcülön munkásjáratai szállítják 
a záhonyi bejárókat. 

A folytatás sem marad vezetőségi tagjának vélemé
el. A nyíregyháziak után a nye: 
győri villamos:mozdony-szin- - Okos és életrevaló szerző
n.el is hasonló szerződést kö- dés! A magunk résZléről min
tünk, szeretnénk az ottaniak dent megteszünk, hogy való
üzeni közben szerzett tapaszta- ban hasznos legyen és nem 
latait is hasznosítani. A kö- kétel.lcedünk abban, hogy a 

Vasutas szocialista brigádvezetők 
kitüntetése 

KÉT BRIGÁD 

A KEZDEMÉNYEZÉS 

ÉLÉN 

vetke?.ó lépés: a szolgálati he- vontatási főnökségek dolgozói- Aprilis 11-én és 12-én az 
lyek szocialista brlgádjai is nak is hasonló a hozzáállá- Építők Szakszervezetének Ró
kössenek szerződést a mi-eink- suk. Ha a villamosmozdonyok zsa Ferenc Művelődési Házá
kel és ez terjedjen 1ci kulturá- személyzete szakszerűbben lát- ban került sor a szocialista 
Zis területre és a spo-rtra is. ja el feladatát, ha jobban vi- br'gádvezetők hannadik orszá
Fél év múlva elemezzülc az gyáz járművére és a kisebb go.s tanácskpzására. A külön
addig szerzett tapasztalatokat, hibákat már a helyszínen ki- böző szakmák képviseletében 

Az ezüst pla.kettes Kilián közösen megvizsgáljuk, mit küszöböli, kevesebb mozdonyt mintegy 1000 küldött vettrés:m 
kell módosítani a szerződésen kell kivonni a forgalomból. S a tanácskozás munkájában. A György szocialista bligád és 1970-ben - legalábhis tA,-. ez az elsődleges szempont ! va.rutas szocialista brigádveze-amelynek Csizniá.si Kálmán ve!nk szerint - a Keleti é:I to7':et 87 killrlött képviselte. művezető az alapítója és Ku- miskolci vontatási főnökség - Földes - Közülük ketten Szücs Ferenc rucz Istv,fa a jelenlegi veze- jegyvizsgáló, Hatvan állomás tője - 1962-ben, tíz taggal ala- November 7 utazó szocialista 

munkáért kitt"i.ntetés arany fo
ko::iatát ,mpta. Nagy László 
mozdonyvezető (Dunaújvárosi 
V ctatási Főnökség), Tóth Já
fl.0$ főelőadó (Vasúti Főosztály 
2. SzaJkoszt.), Szűcs Ferenc 
jegyvizsgáló (Hatvan állo
más), Molnár Gábor állomás
fórök (Békéscsaba állomás), 
Zele Ferenc szaJraszkezeló pá
ly;;.,-nester (órniskolci Pálya
fenr.tartási Főnökség) a 
Szalcs.wr�ezeti munkáért ki
tüntetés ezüst fokozatát kapta. 

A kulturáltabb munkakörül
ményt szolgálja majd az a 
beruház-ás is, amelynek során 
az átrakó munkások részére 
egy ruhaszárítót építenelt. Ed
dig ugyanis az ázott felsőru
hák egyik napról a másikra az 
öltözőszekrényben voltak, s 
másnap vizesen, nyirkosan 
kellett felvenniük. A most 
épülő szárító ezen az évek óta 
sérelmezett helyzeten változ
tat. Bár ami igaz, az igaz, en
ne.te a szárítónak a niegép[té
sét már a múlt évre is meg
ígérték, de valami miatt el
maradt. A záhonyi munkások 
bíznak abban. hogy 1969-ben 
végre elkészül a szá.."itó. 

(szcréuyi) kult. Volt, amikor huszonkét ,---------------------------, brigádjának vezetője és Ma-tagot is számláltak, míg idén ; ticsek Ferenc vonatvezető, ,----------------------------, 
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ri�{1:1c kollektíva névadójául Radnó- 1 ve,.etóje a tanácskozás vitájá-
ti Miklóst választva - új ban is felszólalt. 
brigádot s.zervezett. A szocialista brigádvez....<>-tók 

Szükég volt a brigád A szívbetegek Mekkája, Ba- Az átépítés idején a teher- országos tanácskozása alkal-
'A:ettévál.ására _ mondja Ki.J- latonfüred, új állomást kap. forgalom lebonyolításában mából :i rnozgalomballl. kifej
rucz István. _ Arp

iék most Az építkezést - amely egyéb- részben Alsóőrs, részben pedig tett munkásságukért a legjobb 
a mozdonyok égett kábeleit ként szerves része a.z északi Aszófő segít. A balatonfüredi brigádvezetőket a Népköztár
cserélik ki, mi pedig a V-41- parton húzódó vasútvonal hajógyár teljes forgalmát pe- saság Elnöki Tanácsa kor
es és az V-42-es mozdonyolc korszerűsítésének már dig kizárólag Aszófő boeyollt- mány, a Szakszervezetefo Or
elektromos mérését, szerelését megkezdték. Kovács Emil ál- ja le. A Veszprém megyei sz ··gos Tanácsa, pedig szak
é& beszabályozását végezzük lomásfónöktől a munkák me- Építőipari Vállalat sóder és szervezeti kitüntetésben része-

netéról és a készülő új állo- építőanyag szállitásánál első- sített ·. kínt a vonalon. 
másról kértünl, tájékozta- sorban Alsóörs segít. A Munka 1!:rdemrend arany 

Beszéljünk a felajánlásról, tást. A teljes elkészülésig még fo1•ozatát apta: Ma,ticselc Fe-
a X. osztály szocialista bri- sok munka vár az építőkre és renc Gyöngyoo állomás vonat-
gádjaina,k kemeinényezéséről - Az építkezés ttt!ajdon- Balatonfüred állomás vasuta- ve:;etóje. Munka Sr:!emrend 
- amelyben Kuruczék és Far- képpen már 1966-ba.n eLkezdó- saira is. A legnagyobb gondot ezüst fokozata kitünretést ka
kasék járnak élen: dött -, mon<lja az állomás- - amint azt az állomásfőnök pott: Alben Ferenc rendelke-főnök -, amtkor az állomás • h - 1  , · ·• �-,�, ,��'- • _ A vontnta's' fo-no"'·se'gek• d .1 . B 1.at f 1 •1. ld is angsu. yozta. - a nyan zo.org.,_._..u szo..,,=ttevo (Bp. 
ke' edd'g •• � 1.6 'kapcs'"'0,_tu.,.k 

e i, a · on-paTt e O i O a- csúcsforgalom sikeres meg- Déli pályaudvar), Grabant 
• • ~ "-' " lán épülő négy ú.j vágányhoz szervezése és looonyolitása Pál, a MA V Angyal-llolt, de mi azt szeretnénk, ha több mint 75 OOO köbméter okozza. Nem kevesebbről, földi Pályafenntartási Főaz együttműködés még jobb földet szállítottak. A tervek mint arról van sz(l, ho,,ay az nökség előmunkás szocialista lenne - jegyzi meg Farkas szerint az eddigi öt vágánnyal átépítés alatt álló vágányhá- brigád\ ilzetője. Hajtó József Arpád. - Az a célunk, hogy szemben 7 vágányt építenek Iózaton keresztül kell az uta- átrakó munkás (Záhony állo

tt; MAV vantatójárműveinek aluljáróval és szigetperonok- soknak, vasutasoknak közle- más) ; Göbölyös Ferenc vilmúködtetése minél gazdasá- kal. A munkálatokat a celldö- kedni, ami nemcsak a mun- lanyszerelő (Kaposvári Vongosabb legyen. Ez persze nem• mölki építési főnökség szak- kák menetét hátráltatja, ha- tatási Főnökség) ; és Török csak a mi célunk, hiszen a embereinek irányításával a nem balesetveszélyes is. Az Sándor előmunkás (MÁV Hódvasút érdeke is ez . . .  Azt honvédség műszaki alakula- új terelóvágány az állomás mezővásárhelyi Pályafenntarszorgalmazzuk, hogy a jármű- tai végzik. A töltéskés:::ftés, az túlsó oldalán van -, május tási Főnökség) a Munka Ervek karbantartása és haszná- aluljáró ép-ítése, a csatorna.- 10-e után ide érkeznek a vo- demrend bronz fokozata kilata az eddigieknél szaksze- hálózat elkészítése és a négy natok -, a felvételi épület pe- tüntetésben részesült. 
rűbb legyen, hogy a rend- új vágány megépítése gyakor- dig az ellenkező oldalon. Köz- A szocialista brigádmozga
kívüli hibák megelőzheto"k le- latilag befejeződött. Május lO- ben pedig munkálatok foly- lom szervezésében, fejlesztéségyenek. tó! az érkező-induló vonatolc nak:. Ez az állapot fokozott fi- ben és irányításában kiemel-ezeken az ú.j vágányokon köz- l , , , í • ea· ér 

Ennek érdekében, e1só lé- leked.neTe. Az állomás jelenle- gye met es ovatossagot k van k o demeket szerzett szaik-
pésként, a x. osztály szocia- gi vágányhálózatána.k átépí- a mozdonyszemélyzettól, a S7ervezetl és KISZ-aktivisták, 
Usta munkaszerződést kötött té.sére csa:k ezután kerülliet munkálatok irányítóitól, a for- valamint gazdasági vezetők 
a nyíregyházi vontatási főnök• sor; galmi dolgozóktól és az uta- közül heten kapták meg a 
séggel. (Nyíregyházán van a soktól egyaránt. Szakszervezeti munkáért kii-
legfiatalabb villamosmozdony- Az állo:m.ásfónó"lt elmondot- Amint azt Kovács Emil ál- tüntetés arany, illetve ezüst 
sz!n, a; szabolcsiak rendelkez- ta még, hogy a negyedik, il- lomásfőnök befejezésül el- fckozatáit. 
nek a legkevesebb tapasztalat• letve ötödik üteinben a Bala- mondotta, ők mindent elkö- Lőr.incz Károly előmunkás 
tal.) Szerződésük lényege: a ton-part felőli oldalon - a je- vetnek annak érdekében, hogy (Zala�erszegi P:ft. Főn.) és 

Ulam ztál < lenlegi felvételi épülettel az átépítés idején baleset- Takács János motorsrerelő la-v osmozdony-os Y ne- be 1 - katos (Szombathely Vontatási hány h'tr N , =r'--<-< l ·· 1 szem n - egy corszeru, mentes, sikeres munkát vé-e e yi.re,.,Jri=ra ru - �nletes, u'j felve'teli e'pu"let •• Főnökség) •, a Szakszervezeti di két jól képzett szakembe- �"= ~ gezzenek. 

Befejeződött a brigádvetélkedő 

a szombathelyi járműjavítóban 

A szolnoki járműjavító szo
cialista brigádjainak felhívása 

alapján a szombathelyi jár
műjavítóban is megrendezték 
a szocialista brigádok üzenú 
vetélkedőjét. A versenyre be
nevezett 22 szocialista brigád 
közül a legjobb 8 került az 
üzemi döntőbe, amelyre ünne
pélyes. külsó&égek között már
cius 19-én került sor. Az üze-

ÁPRILIS 22-ÉN 

mi dönt.ón első helyezést és 
1000 forint pénzjutalmat Er
dősi Tibor festő szocialista bri
gádja nyerte el és így ez a 
brigád vesz részt május 10-én 
a szolnoki döntőn. 

A brigádok Vet'Senyében a 
második helyet Baranyai Lász
lóné, a harmadik helyet pe
dig Höttlnger József szocialis
ta brigádja szerezte meg. 

Közlekedéskibernetikai konferencia kezdódik 

a Technika Házában 
A Technika. Házában április 

22-én nyitják meg a III. köz
lekedéskibernetikai konferen
ciát, amelyen az automaták
nak a közlekedés fejlesztésé
ben történő fokozottabb bevo• 
nását Vitatják meg a hazai és 
külföldi szakemberek. Az első 
ilyen jellegű tanácskozást 
1959-ben, a másodikat 1964-

ben rendezték meg Budapes
ten. 

A tanácskozáson részt vesz 
A. P. Petrov, a Szovjetunió 
Tudományos Akadémiájának 
levelező tagja, a Szovjet Vas
utak Központi Kutatóintérete 
jármú technikai osztályának 
vezetője is. 

92 újító kapott kiváló újító jelvényt 
Március 2.9-én. a Vasúti Fő

osztály kultúrtermében ben
sőséges ünnepség keretében 
adták át a újítómozgalomban 
kiemelkedő eredményt elért 
dolgozóknak a Kiváló Újító 

év.ben ismét az elózó évek 
színvonalára emelkedjen a 
mozgalom. 

1cészü.l. A vágányhál&at az rét, hogy több éves tapasztala- aluljárók és szigetperonok el- .,...-------------; jelvény különböző fokozatait. 
Szücs Zoltán vezérigazgató

helyettes értékelte a vasűt újí
tómozgalmában 1968-ban el
ért eredményeket. A2 űjítók 
5090 javaslatot nyújtottak be, 
melyből 1690-et fogac 1k el. 
A hasznosított újításokból 40 
millió forint válla.lati ered
mény jelentkezett, mely kis
mérvű visszaesést mutatott az 
előző évhez Viszonyítva. Az új 
Vasúti újítási Szabályzat 
alapján azonban minden re
mény mewan arra, hogy ez-

Az elért eredmények alap
ján a Kiváló Újító j elvény 
arany fokozatát tizenhatan 
kapták, a vele járó 2000 fo
rint pénzjutalommal. Az ezüst 
fokozatot és 1200 forint jutal
mat huszonnyolcan, míg a 
bronz fokozatot és a 800 fo
rint jutalmat negyvennyolcan 
kapták. A 92 kitüntetett a 
MAV Kollektív Szerződése 
értelmében 6 nap jutalomsza• 
badságban is részesül. Ezen
kívül 15 újltá�i ügyintézőt 
részesítettek pénzjutalomban. 

tát a helyieknek átadja. készítésének határideje: 1969. 
- úgy gondoltuk, hogy ki- december 31., a felvételi épü

megyünk a nyfregyházia.kka.Z leté pedig 1971. december 31. 
a nyílt pályára és menet köz- Balatonfüred állomás az 
ben hivjuk fel a figyelmüket északi part legmodernebb, s 
az esetleges hiányosságokra. legszebb állomása lesz. Nö
Elmondjuk, hogy hogyan ja- vekszi,k átbocsátó, illetve fo

víti'uk ki a kisebb hibákat, ők gadóképessége is. Az eddig 
legmagasabb napi 15 000-es 

pedig arról számolnak be: mi utasforgalom 20-25 OOO-re ;is 
a leggyakoribb hiba. A kap- e.-nelkedhet, mert az új állo
csolat épp ezért kétoldalú. más képes lesz ennyi ember 
hiszen a nyíregyháziak 1-özle- fogadására. Az µj felvételi épület ma.kertje 

Az ünnepségen részt vett és 
felszólalt Tasnádi E-mii az 
0TH elnöke is. 



2 MAGYAR VASUTAS 196!1. A PRrtTS tii. 

Ötven éve történt 

Rendelet a Vasutas Tanácsok 
megalakítása tárgyában 

- A VASűTI DIREKTORI• 
tJM felállitásáról szóló ren
delet kimondta: ,.A Magyar 
Tanácsköztársaság fennhatósá
ga alá tartozó összes gőzüzemű 
ua,sutak igazgatásával járó jo
gok é$ kötelességek ideiglene
sen a Vasúti DiTektóriumra 
ruháztatnak át." Megszüntette 
a Vasúti és Hajózási Főfel
ügyelőségnek és minden más 
hatóságnak a vasutak igazga
tására vonatkozó jogkörét s a 
vasutak vezetését - a magyar 
vasutak történetében először 
- a vasutas dolgozók ellenór
,:ése alá helyezte. Előírta: 
.,Jl,!inden ilzletvezetőség és ön
álló műhely mellé 1iárom tag
·ból álló Vasutas Tanács alalci
tanaó. A Dire1etórium a Ma• 
gyarorszá{Ji Vasutasok Szövet
.ségének fontosabb elvi és min
den személyzeti kérdésben 
előzetes hozzájárulását kikér
tii tartozik.'' 

A Vasutas Tanácsok meg
alakítása tárgyában a Vasúti 

felelósség elsősorban a Vas

utas Tanácsolera hárul. A Vas
utas Tanácsoknak tehát min
den lehetőt el !kell követni, 
hogy a vasutakat a proletariá
tusnalt minél hatalma.",l.bb 
fegyverévé tegyék, hogy a 
proletárhatalmat és a prole
tárrendet minél tökéleteseb
ben biztosítsá!lt és végül, hogy 
a kommun:sta társadalmat 
minél jobban megerősítsék." 

A Vasúti Direktórium j<í
nius 24-i rendelete közzétette 
az eddig megválasztott és a 
dit:·ektórium által megerősített 
tizennégy Vasutas Tanács 42 
tagjának és a 37 vasutas taná
csi megbízottnak a :nevét. A 
vasutas tanácsi megbízottak 
működési körének pontosabb 
körvonalazására törekedve 
megállapította: ,,. • •  a vasutas 
tanácsi megbizottnak elsősor
ban az üzem zavartalan, lehe• 
tő legkifogú�talanabb és lehe
tő leggazdaságosabb vitelét 

kell állandóan szem e'lótt tar• 
tania. Ügyelni kell arra, hogy 
mindenki képes.ségeinek és 
ha;lamainak legmegfelelőbb 
helyen dolgozhasson, mert 
igazán produktív csale a leedv
vel végzett munka lehet. Fi-
1111elemmel keli kísérnie egye
sek munl!eateljesítményét, ne
hogy munkával való túlterhe
lésével szemben másoknak 
munl�aereje jóval lcísebb mérv

ben 1ias..-náltassék ki • • •  

A VASUTAS TANACSOK 
tagjai, a tanácsi megbízottak a 
Vasúti Direktórium tagjaival 
és a MA V főosztályvezető he
lyettesek:ké 'kinevezett szerve
zett munkásokkal karöltve 
szívós harcot folytattak a 
vasút vezetésében meghagyott 
ellenforradalmi elemekkel, 
hogy a vasutat az első magyar 
munkáshatalom eszközévé te
gyék. 

Gadanecz Béla 

Direktórium által készített és r-----------------------a belügyi :népbiztosok által 
már április 4-én j óváhagyott 
rendelet sz.erint:  ,,A Vasutas 
Tanácsok hatáskörébe tarto
zik, illetve feladatát képezi 
azon szolgálatvezetóségnek, 
amelyhez delegálva van, mű
ködését politikai szempontból 
ellenőrizni, illetőleg irányíta
ni. Mindent elkövetni, hogy rui 
összes intézkedések a;,..on po
litikát szolgálják, amely a 
kommunista társadalom meg
erősítését és állandooításá.1 
biztosítja." 

A RENDELET 6VTA n ta
nácsokat a tútkapásoktól és il
letéktelen beavatk:ozásoktóL A 
szakszervezettel való együtt
működés szükségességére is 
figyelmeztetett: ,.Különösen a 
rend és fegyelem fenntartása 
é-rdekében a Vasutas Tanács
nak a Magyarországi Vasutas 
Szövetség ill,etékes helyi cso
po-rtjaival kell szoros egyetér
tésben mwlcödni . • .  Személyze
ti kérdésekben a Vasutas Ta
nácsna.1c intézkedési joga 
nincs. Ilyen ügyekben az ille
tékes helyi csoport meghallga
tása után a Vasúti Direktóri
umhoz kell javaslatot tenni . . .  
Ha azonban valamely alkal
mazott működése politilrru 
szempontból oly mértékben 
kifogásolható, hogy azonnali 
intézkedésre van szükség, úgy 
a Vasúti Direktórium távirati
lag vagy túvbeszélőh keresen
dő meg, sót halasztást nem tű
rő sürgős esetekben a Vasutas 
Tanácsot saját felelooségére 
közvetlen intézkedési joga is Az egylk korabeli Népszava első olda.la. 

Lenin születésnapjára 
K !lencvenkilenc évvel ezelőtt 1870. április 

22-én született Vlagyimir lljiCJI Leni11, 
korunk nagy forra.dalmára, a világ első mun
káshatalmának megalkotója, Marx és Engel.! 
mellett az emooriség legnagyobb szocialista 
gondolkodója. 

Nincs a földnek olyan része, ahol nevét és 
életművét ne ismernék, ne a'lllegetnék. Neve 
összeforrt minden nép szabadságvágyáva.L. 
Példa mindazok előtt, akikben gyűlölet él a 
rabság és a swlga.ság ellen. Mintaképe a bát
raknak, akik üldözéssel és halállal dacolva, 
szívós és törhetetlen akarattal nevelik és srer• 
vezik harcra a dolgozó nép vezetőjét, a 
munkásosztályt, a kapitalizmus megdönté
séért, a szocializmus világgyózelméért. 

Le1ún volt Man: els5 olyan tanítványa, aki 
nagy mesterének gondolatait vaJ.óra váltotta, 
akinek vezetésével az orosz nép megteremtette 
a világ legnagyobb országában az első mun
kás-pata.szt államot, s a forradalmi viharok 
tetőpontján e forra,dalom élén állt. 

Kétségtelen, hogy Lenin tevékenységének 
eredménye az orosz forradalcm előkészítése 
és sikeres megvívdsa a maTXizmU3 leg,ia
gyobb győzelme volt. Lenin munkája az orosz 
forradalom · győzielmében óriási jelentőségű, 
de egész munkásságának, életművének elsó
SOI'ban világtörténelmi jelentfuége va.n. 
. Bármilyen különbö�őképpen ítélik is ma 
meg ellenfelei, azt mindenki el.ismeri, hogy 
a. történelem legnagyobb alakjai közé tarto
zik, műve ma is él és em,re eleven,ebben hat. 

Ha voltak is olyan felfogások, hogy a leni-. 
nizmus orosz sajátosság, ezt a történelem már 
rég me.gcáfolta. A leninizmus, korunk mar
xiz.musa összefonódott az emberi hal.adás és 
a szocializmus ügyével a.z egész világC111. 

Mi a magyarázata, hogy Lenin ta.nítása, 
eszméi az egész világot átfonn.áló anyagi 

eróvé váltak? Lenin dolgozta ki a munkás
osz;tály felszabadításának feltóteleiról, a szo
cis.lista építés alapvető elveiről szóló tanítás 
elméleti alapjait az imperializmus és a prole
tárforradalom, valamint a kapitalizmusból a 
kommllJlizmusba való átmenet korsza.kára 
vonatkozóan. 

0 teremtette meg a gy5zel.em egy.i1c leg
fontosabb tényezőjét, a néptömegekkel össze
forrott új típusú forradalmi pártot, a kom· 
munista pártot, amely vez.eti és szervezi a 
dolgozók harcát a hatalom megszerzéséért és 
megtartásáért, a szocializmus felépítéséért. 

Legnagyobb e:r&sége a társadalom mozgató 
erőinek ismerete, a tudományos meggyőződés, 
az elvi szilárdság és a forradalmi hit volt. 
A lenmizmi,is az imperializmus loorszakának 
szülötte, annak a kornak, amelyben a for
radafom nemcsak gyakorlati sruksé.gszerűség 
lett, hanem amely a maga ellentmondásaival 
a munkásosztály győztes forradalmának ked
ve-.;ó előfeltételeit is me.,"tererntette. 

L enin i�n nagy jelentőséget tulajdoní
tott a Ma,gyar Tanácsköztársaság ki-

J<láltá�ának. 1919 májusában írt hfre<i 
Üdvözlet a magyar munkásoknak című 

Kuruzslástól 

üzenetében fe!lhívta e. munkásosztá'1', 
figyelmét a proletárdiktatúra alapvetó 
fo.nto.s� és az osztályharc tovább-. 
vitelének, szükségességére. A többt ki5zöd 
e7.eket írta: ,,Az a háborz'i, amelyet ti viseltek, 
az egyetlen jogos, igazságos, igazán forradal
mi háború, az elnyomottak hábo-rú,1a az e¾-, 
nymn,6k ellen, a dolgozó/e Mború:J« a kizsák
mányolók ellen, háború a. szociatizmus � 
.:elméért. Az egész mlágon a munkdsosz-.4., 
minden be06iiletes tag:Ja. a ti pártotokan áll.'; 

Levonva a tanulságokat a 'l'anácsköztársa
ság bukásából, leszögezte a szociáldemokrata 
párttal elvi p,atform ;nélk•·ül történt egyesü
lés helytelenségét, s rámutatott a muillkás
paraszt szövetség területén elkövetett hibák.
i:-a. 

Lenin �ész életét a munkásosztály és az 
egész dolgozó nép felszabadításának, a. kapi
talista önkényuralom és minden kizsákmá
nyolás megszüntetésének sren¼l.te. Megvédel
me::te Marx és Engels tanait a hamisítá.sok• 
tól és a ferdítésektól. Leleplezte az oroszor
szági és nemz.etközi opportunizmus revizio
nista. kísérleteit, s szembeszállt a marxizmust 
dogmaként alkalmazókkal. 

Újat alkotott, és hozzá mert nyúlni idejét 
múlt tételekhez, de mindezt a ma·r.l.'izmiu 
alapján, annalc talaján tette. Miközben az 
opportunizmus�..!, a reformizmussal v-1eJeges 
szakí�rt harcolt, arra is na.,,"Y gondot fordí
tott, ho.gy a fon-adalmi erök, a kommunic<ta 
pártok a marxista eLmélet alapján egyesülje
nek, s az opportun.i:mms elleni harcban ne 
essenek a hamis baloldaliság hibájába. Hogy 
ezen aggodalrn.a,i .mennyire nem voltak alap
talanok, azt · a későbbi események biwnyitot
ták. 
L en1n mllve: a kommunista mozgalom 

nagy utat tett meg, hatalmas iskolá:r>. 
ment keresztül. A :kommunista pé.rtok nagy 
tömegpártokká fejlődtek, a "ilá.g minden ré
sz.ében élnek és dolgoznak kc,mmunisták. Az 
embernek szülcs-ége van aJ.Ta. hogy higr_gyen a 

-maga erejében, igazában, élete értelmében. 
Millió és millió ember erejét sok.szorozza meg 
Lenin eszméje. Ez a.z eszme teszi őket kitar
tóvá a békés építésben. erőssé aoban a vihar
ban, amely ma is dúl a világban. 

Irodalmi est 
a modern orvostudományig a Költészet napja 

alkalrnából Változatos programmal vár
ja közönségét a Dunakeszi 
Járműjavító József Attila 
Művelődési Háza. Gazdag 1-e
hetóséget kínál az ismeret
szerzés bővítésére a program 
fiataloknak, időseknek egy
aránt. Az úttö1·ő Klub 'kereté
ben Budapest és a szocialista 

városok címmel a fiatalok 
hallhatnak előadásl Egy má
sik alkalommal a Kuruzslás
tói a modern orvostudomá
nyig címmel fllmvetít-é3sel 
egybekötött ismeretterjesztő 
előadás lesz. Az irodalomked
velők kívánságát elégítette ki 
az április 10-én megtartott megilleti." 

A választás módjáról, a ta
nácsok összetételéről szóló 
rendelkezések közül említésre 

------------------------------------------, 
iroda1mi est. Április 20-án itt 
rendezik meg a járási úttörő 

Rákosrendező állomás ok
tatótermében április 10-en és 
11-én - a költészet napja al
kclmából iroáalmi estet 
tartottak. A két napon a szak
szervezeti könyvtár anyagából 
kisebb könyvkiállítást is ren
deztek. 

A műsor rendezői és össze
állítói igyekeztek átfogó is
mertetést adni a magyar köl
tészetről. A szép számmal 
megjelent közönség Petőfi 
Sándor, Arany János, József 
Attila, Ady Endre és Radnóti 
Miklós verseit is hallotta. A 
felszabadulás utáni magyar 
líra kiemelkedő alakjai közül 
részletesebben Váci Mihály és 
Várnai Zseni költészetével 
foglalkoztak. Ismertették élet
útjukat, költői pályafutásu
kat, majd Váci Mihály verse
it Gábor Miklós, Sín1eovitl 
Imre és Keres Emil tolmá=
lásában hanglemezről hallga� 
ták az érdeklódók. Várnai Zse
ni verseiből pedig az állomás 
kultúrcsoportjának tagjai sza
valtak el néhányat. 

, méltó, hogy a MA V üzletveze
tőség, a magánvasutak üzlet
igazgatós.ágai, valamint a 
Központi Le6zámolóhivatal 
mellett alak{tancló háromtagú 
Vasutas •ranácsokat egy régi 
AJ, egy régi B) táblázatbeli 
kinevezettből és egy mllllL1<ás
ból, a többi tanácsokat egy 
kinevezettból és két munkás
ból keU összeáJlitani. Az ön
álló műhelyfőnökségek, a ke
leti és a n)"ugati műszaki ko
csihivatalok tanácsainál ,,a ki
nevezett lehetőleg mérnö1, le
gyen". A rendelet hangsúlyoz
ta: ,.Vasutas Tanács tagjául 
csaL!cis po!itikail.ag teljesen 
megbízható alkalmazottak vá
laszthatók meg." 

A Vasutas Tanácsok felada
tának megkönnyítése és előse
gítése érdel)ében „Budapesten 
az üzletvezctóségeJ< alá tarto
zó helvi csoportok minden 
.szolgála-ti főnökséghez egy-egy 
megbízottat választanak, aki a 
Vasutas Tanácsnak vidéken a 
helyi csoport területére, Bu
dapesten a szolgálati főnöksé
gekhez kirendelt exponense." 

vtntJL A RENDELET 
hangsúlyozta a Vasutas Ta
nács felelősségét. .,Miután a 
városi és vármegyei direktó
Tiumoknak a vasúti ügyekbe 
való minden beleszólása a 
belügyi niipbiztos-.iale 1919. III. 
30 3. számú intézkedése foly
tán megszűnt, a vasutak•iak a 
!kommunista társadalom javá
ra és érdekében való minél 
tökéletesebb működésééTt a 

Nyugod; go1ultalan öregkor 
Látogatóban az ország legidősebb vasutas házaspárjánál 

Törökszentmiklós, Lenin út 
'i3. Alacsony parasztház, hosz
szú tornáccal, középen egy 
embernyi ajtóval, amelyik a 
konyhába nyílik Belépünk 
az épületbe és még mindig 
nem fogad senki. Hangos kö
szönésünkre a szobából nérn:l 
mozgólódás a válasz. Benyi
tunk. A jól fűtött, mesterge
rendás, tiszta szobában a ci
rádás vaskályha körül ül az 
idős házaa,pár, akiket újból 
felkerestünk: Buzási Feri bá
csi és felesége az ország leg
idősebb vasutas párja. 

Hellyel kínálnak, majd a 
1 01. életévébe lépett Buzási 
!>ácsi elmondja, hogy éppen 
sétálni indult ebben a latya
kos, sáros téli időbo--11. 

- Megszoktam én már a 
járást mondja -. Nem 
fájna1, még ma sem a lábaim. 
Régen, am8Jeor még Aradon 
voltam vasutas, egys:ier meg
számoltam, hányszor megyek 
fe! napjában az állomásépület 
emeletére. Az egyik zsebembe 
egy marék kttkoricaszemet 
tettem, amelyből egyet-egyet 
minden alkafommal áttettem 
a másikba. Otthon azután az 
asszonnyal összeszámoltuk. 
Pontosan 40 szem ;ött ki. 

Ezen a kedves történeten 
Rózsi néni is mosolyog. A szá-

zadforduló táján történt és 
Feri bácsi már akkor 40 éves 
voll 

Aztán rátérünk jövetelünk 
céijára: 

- Hogyan fogadták Buzási 
bácsiék a vasutas-szakszerve
zet segítségét, amellyel 500-ról 
1000 forintra emelték fel a 
nyugdíjukat? 

- Nagyon örültünk neki -
válaszol az a�szony. - Azóta 
több j-u.t mindenre. Bár a gye
relcelc na,gyon rendesen támo
gatnak bennünket. - Ezt mu
tatja a takaros kis szoba is, 
amelyet az öregekkel együtt 
lakó menyük tart rendben. 
Most már sokkal kevésbé va
gyunk rájuk szorulva. 

- Hogy szolgál az egészség? 
- Köszönjük, hál'istennek 

semmi baj. Az öreg olyan jól 
alszik mostanában, hogy a 
múltkor, amikor a közvetítés 
volt a Nemzeti Színházból a 
rádióban, hiába keltegettem, 
csak nem akart felébredni 

- Kérem szépen, most is fát 
vágtam - -veszi át a szót Bu
zásl bácsi -, mert azt mindig 
én csinálom. Kell egy kis moz
gás az embernek. Hanem a 
szemem az már sajnos nem 
jó, és írni is csak alig-alig tu
dok, pedig azt nagyon szeret
tem. 

100 éves születésnapjára 
megjelent vendégeknek Buzási 
!>ácsi az elmúlt hónapokban 
sajátkezíileg írt 1cöszönó soro
kat. Most feláll és elindul a 
ko-mmodhoz, keresgél valamit. 
Egy szakadozott, elsárgult la
pú füzet kerül elő. Versekkel, 
költői levelekkel van teleírva. 
A dátum minden írás alatt: 
1893. Katonakorából valók 
ezek a sorok. És közülük is 

egy nagyon figyelemreméltó 
idézet: 

.,Halad az idő villám
sebességgel 

Talán versenyt megyen 
a csillagos éggel. n 

Még beszélgetünk A 100 év 
Buzási bácsi emlékeiben való
ban percekre zsugorodik ösz
sze. Félelmetesen labdázik az 
évszámokkal, eseményekkel, 
amelyek ma már történelem
nek számítanak 

Aztán az éjjeliszekrény al
jából borosüveget vesz elő, 
tölt és az újabb évekre, az 
egészségükre iszunk ·azok ne
vében is, akik nyugodt, gond
talan öregséget biztosítottak a 
Buzási házaspár számára. 

Molát Ferenc 

kulturális szemlét is. 
A szabad szombatok prog

ramjában szerepelt pé<lául a 
Vidám Színpad kamaraegyüt
tesének vendégjátéka, a Pesti 
k-Orkép című politikai kabaré 
bemutatása. 

A J<özkedveltségnek és nagy 
létszámú látogatottságnak ör
vendő filmklub programján 
két régi amerikai film, a Na
vigátor és a Gyilkos arany 
szerepel. 

A műsorból csak izelitóre 
jutott hely. A művelődési ház 
ezenkívül helyt adott a szocia
lista brigádok összejövetelé

· nek, családi &szejövetelek
nek, baráti talál.kozólcna<lt és 
más rendezvényeknek is. 

Szónyi Lajos 

Régi időkre emlékeztek 
A ntiskolci igazgatóság 

pénzügyi osztályának szocia
lista brigádjai a Tanácsköz
társaság jubileumi évforduló
ja alkalmából bensőséges ün
nepség keret1ben beszélgettek 
el Répási László és Gál Imre 
nyugdijas vasutassal, 19-es 
vörös katonákkal. A két idős 
vasutas visszaemlékezésében 
elmondotta, hogy 50 évvel ez
előtt hogyan harcoltak a Ma
gyar Tanácsköztár:saságérl 

Répási Lá.szló - a.ki egyéb
ként a legendás 12-es páncél• 
vonaton teljesített szolgálatot 
::: sok epizódot me�é4 �Qki:,ól 

a harcokról, amelyeket a cseh 
és román intervenciós hadse
reggel vívtak. Miskolcon és 
Miskolc környékén ez a pán
célvonat nagyon népszerű 
VQ!t. Amerre megjelentek, 
nagy ovációval fogadták a 
páncélvonatot és katonáil 

Gál Imre nyugdíjas vasutall 
arról beszélt, hogy a miskolci 
diákság abban az időben a 
Galilei körben, majd az Ifjú
munkások Szövetségébe tömö
rült és ebből a két szervezet
ból tömegesen jelentkeztek a 
Vörös HadsereP,be. 

Sándor Zoltán 
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Az ·alapszervezetek megerősödését 
eredményezték a választások 

Napirenden az aktivisták oktatása 
:A: bud�ti termeti bizott

ság területén. március köze
péig befejeződött a szakszer
vezeti alapszervezetek vezető 
t.estfiletein.ek, aktivistáinak 
újjáválasztása. Közel 65 ezer 
szervezett dolgozó közvetle
nu.l vagy képviselői útján vá
lasztott 4724 bizalimit, 176 ve
zető blza1mit, 1298 szakszer
vezeti bizottsági tagot, 1976 
mühely,bizottsági tagot, 524 
&Zám.vizsgáló bizottsági 580 
társadalombiztosítási tanács
tagot. Megválasztott vagy 
megerósített 227 üzemi szak
szervezeti tanácstagot, 150 
társ.ad.a.Imi bírósági tagot és 
154 kereskedclm! társadalmi 
e!J.enórt. A t,áJ.asztások során 
közel 10 ezer alapszervi szak
szervezeti vezető és akti1:is
ta, a tag3á,g eíll/hatoda lett 
d.emokrotik·usan vezető tiszt
,égbe választva. 

Nyugodt légkörben 
A választás néhány hóna

pos előkészítő munka után 
Wt hónap alatt nyugodt, al
kotó légh'iir,ben, a vasúti szál
lítás és termelési munka si
keres lebonyolitása közben 
eredményesen. fejez.ódött be. 
Gazdag, figyelemre méltó ta
pasztalatokat hozott e válasz
tási idél5zak, jelentős fellendí
tője volt a gazdasági és szaik
szerve-.:eti munkának egy
aránt. 

A Kommunisták Magyaror• 
szági Pártja és a Magyar Ta
oocskö::társaság fél évszáza
dos jubileumi évtordulójára 
a választási mege�őzó időszak
ban új munkafelajánlások 
születtek. A párt.szerveretek 
lelkes, politidcailag következe
tes elvtársi és elvi se�tség
adá.sa megkétszerezte a szak
szervereti aktivisták erejét a 
választás.ra való felkészülés 
során.. 

jesebb szakszei-vezetl demok
rácia jellemezte a választások 
valamennyi fázisát. Ezt biw
nyítja, hogy a bi.za,l,miak újjá
választása kor közeL 15 ezer, a 
múhely- és szakszervezeti bi
zottsági választó értekezlete
ken több mint hat és fél ezer 
felszól.a.ló mondott véleményt 
a szakszeroozeti munkáról, a 
tisztségükről leköszönő szak
szervezeti ve;,,etók eddigi te
vékenységéről. Arról is szól
tak, mit várnak az új, mocst 
választott szakszervezeti tiszt
ségviselőktől : bátrabban kép
vi.seljék érdekeiket és a meg
kezdett következetesSéggel 
valósítsák meg a lcon.gres3zu
sok ha.tá rozatait. 

A kétéves szakszervezeti 
munka eredményeit, a tagság 
politikai fejlődését, a végzett 
munka igényes mérlegelését 
láthatjuk abban is, hogy a 
vártnál kisebb lett a tiszl.ség
viselők közti fluktuáció. 

:Megnyugtató viszont, hogy 
a dolgozó nők lét,;.zárnának 
arányában megfelelő helyet 
kaptalc a különböző testüle
tekben és az újra.válas1.tott 
aktívah.álózatban. Kevés 
azonban a 30 éven aLuli fia
talok részarámya a s;:a.kszer
vezeti bizottságokban és mú.
helybizottságokban. En.nél 
jol:>b a megválasztott bizal
miak közti arányuk. Jelentős 
politikai, szakmai és művelt
ségbeli fejlődés tapasztalható 
a vezetöségekben és tisztség
viselők között. A korábbi
nál jobb az egyetemet és főis
kolát végzettek aránya. Több 
a fizikai állományba tartozó 
tisz�iselők közül a to
vábbtanuló, mint korábban. 

A felkészülésen a sor 
A választások befejez6dtek. 

Most fontos feLadat a.z új 
tisztségvise!ó1c munkára való 

feikészEtése. Az e1ső húsz 
újonnan választott múhelybi
zott.sági titkár 4 hetes titkári 
tanfolyamról már visszatért 
szolgálati helyére. Május vé
géig további 120 szakszerve
zet! és mú.helybizottságL tit
kár és elnök négyhetes tanfo
lyamon szerez munkájához 
nélkü,Ui21heteitLen ismereteket. 
Közel száz termelési-, bér-, 
munkásellátási felelős április 
végéig tanfolyamon sajátítja 
el a legfontosabb i,smereteket 
a munka színvonalas ellátásá
hoz. Csomópontonként június 
l-ig szalr..szervezeti bizottsági 
és 11nűhelybizottsági reszort
tan:fol)'amokon minden új 
tisztségviselő képzésben ré
szesül. V Mair.en11yi alapszer
v2zetben a.z új bíza!mULIGka! 
kiegészülve folytatódnak az 
esti bizaLmi tanfolyamolc. Az 
új bizalmiak két-három mód
szertani bizalmi értekezleten 
szolgálati helyenként júniusig 
átveszik az elődök jó módsze
reit. 

A tagság elhangzott észre
vételeLre, bírálataira, a kö
vetkező két szakszervezeti 
taggyíÍlésen az új vezetooégek 
már a tett intézkedésekről 
számolnak be. Májusban min
den szakszervezeti bizottság 
kézhez kapja a területi lli
zottság á.ltal jóvclJui11yott alap
szerv! működési szabályza.tot, 
ami jelentös módszertani se
gítséget nyújt a jogok gyakor
lásában való tájékozódáshoz, 
a határozottabb munka meg
honosításához. 

A vá!asztó értekezletek ta
nulságul szolgáltak arra is, 
hogyha a vezetőség a tagságot 
foglalkoztató kérdéseket tar
talmasan, nyíltan tolmácsol
ja, a tagság bizalommal és 
cselekvéssel. válaszol. 

Kovács János A jelölő bizottságok, a vá
Jasztél értekezletek és taggyú
lések munkabi-zot.tságai szín- ,--------------------------

vonalasan oldották meg leg
főbb feladatukat. Sokoldalú 
információs cserét bonyolítot
tak le a tagság körében, ösz
szegezték véleményüket az el
múlt két év tevékenységéről, 
a tisztségviselők munkájáról, 
fomiába öntötté.1- a tagság ko
rábbi és még meg nem oldott 
és újonnan támasztott köve
telményeit is. 

Igényes mérlegelés 
Politikailag magasabb fokú, 

szervezetileg is érettebb, tel-

Cél : a Kiváló főnökség cím elnyerése 
Rákosrendező állomás kol

lektívái az 1969-re megkötött 
szocialista munkaverseny szer
ződésben vállalták, hogy ered
ményes munkájukkal megszer
zik a Kiváló fónökség címet. 
Ennek érdekében a helyből in
duló és egyéb tehervonatok 
menetrend szerinti Indítását 
a tervben meghatározott 82 
százalék helyett 82,5-re, a 
helyből induló tehervonatok 

terhelését 100 százalék helyett 
102 százalékra kívánják emel
ni. Célki túzéseik között sze
repel az 1968. évi havi átlagos 
214 órás munkaidő csökkenté
se. 

A vállalásokat haVO'Dként 
értékelik és ennek alapján 
az esetleg felmerülő hiányossá
gokat igyekeznek rövid időn 
belül meg.szüntetni. 

Végh Gyula 

Versenytáblára kívánkozó eredmények 

a nyíregyházi csomóponton 
Kár, hogy nincs közös ver

senytáblája Nyíregyházán a 
vasúti csomópontnak. Most 
csupa olyan eredményt ú·hat
nának fel arra, amelyre min
den szolgálati hely dolgozója 
büszke leheit. Bár az eredmé
nyeket külön-külön érték el az 
áUomásiak, a vontatási főnök
ség és a szertár dolgozói, még• 
is együttesen a közös célokért 
küzdöttek. 

Nyíregyháza állomáson a 
múlt esztendőben 108 brigád 
523 fővel teljesítette az önként 
vállaJ:t magasabb követelmé
nyeket. Szorgalmuk, igyekeze
tük lelkesítően hatott az állo
más egész kollektívájára és ez 
jól tükröződik az elért ered
ményekben. 

Amikor az állomás ve;,,etői
vel a végzett munkát é..--tékel
tük, Erdei Lajos állomásfőnök
helyettes kiemeLte a tehervo
natok átlagos terhelésének 
101,64 százalékos teljesítését, a 
kocsiltihasználási előirányzat 
103, 7 százalékra történt reali
zálását és a menetrendsrerú
séggel elért példás eredménye
ket. 

- Mindezt aligha tudtuk 
volna teljesíteni, a csomópont 
többi dolgozója, főlcé-nt a von
tc.!ási főnökség segítsége nél
kül - jegyezte meg Kósa Jó
zsef áDomásfónök. - Most má1-
elmondhatjuk, hoUY munkánk
ban jól érvényesült a.z új me
chanizmus ösztönző hatása. 
Dolgozóink nem eredményte• 
lenül törelcedtek arra, hogy 
munlcán1c ne csak sikeres, de 
gazdaságos és jövedelmező is 
leíll/en. 

- Különösen ka-eskedelmi 
szolgálatunk munkájában tülc
röződilt ez a sz.emléletbeni 
változás - mondotta Kindru.sz 
András kereskedelmi állomás
fó.-iök-helyettes és adatokat 
sorolt állí1ásának bizonyításá
ra. 

Kltúnö 

meUékleljesftmények 

Ki gondolhatott volna ko
rábban a mel1é.lcteljesí1:mények 
és a velük együtt járó bevétel 
olyan arányú növekedésére, 
amint az bekövetkezett? 1967-
ben 700 esetben végeztek da
rabszámlálást, amiért 36 ezer 
forint járt. 1968-ban a.z e!vég
zePt több mint 3000 darab-. 
számlálás közel 200 ezer forint 
bevételt hozott a tUtSútnaT-. 
Kétszer annyi mérlegelést vé
�. mint tavalyelőtt, ami 
tükröződik az ebből elért 400 

= forintos bevételben is. A 
tolatásokból szánnazó 270 ezer 
forintos bevétel ugyancsak el
ismerésre méltó eredmény. 

Az állomás a gazdasági re
formnak megfelelő kereskedel
mi szemlélet érvényesítése so
rán tovább javította kapcsola
tait a legnagyobb helyi fuva
roztiatók:ka!, a Nyiregyházi 
Kcmzervgyárral, az Almatáro
tóval és a Szabolcs meg,;ei Az. 

la.mi P:pítóipari Vállalattal. 
Közúti fuvarozó partnerük az 
5-ös A...'<ÖV kitűnő segfrtőtárs
nak bi7...onyult. Az állomás 70 
fős rakodórészlege nagy segít
séget adott az érkezett áruik 
kirakásához a helyi kereske
delmi vállalatoknak. Sót a ra
kodórészleg 30 munkása az év 
nagyobbik részében Záhany
ban tevékenykedett, az átra
kó forgalomhoz adva na.gyér-
1ékű segítreget. 

Atgondolt 

munkaszervezés 

A vonatkísérő szolgálat 129,4 
százalékos teljesítményt ért el 
a múlt esztendőben. Ennek el
lenére nem növekedett, hanem 
havi 226 óráról 217-re csök
kent szolgálati órái/e száma és 
távollétük is olyan kedvezően 
alalcult, hogy a kollektív szer
ződésben elóírt törvényes pi
henőket minden 'lllkalommal 
ki tudták adni a do!gozólcnak. 
Mindez átgondolt, tervszerú 
szervező munika eredménye 
volt. Az állomás vezetőinek 
munkt:ját a dolgozókkal való 
fokozott törődés jellemezte. A 
vidéken lakó, 12/24-es beosz
tással dolgozó állomásiak pél
dául esti leváltásuk után csak 
éjfél körül értek volna haza, 
ha megvárják a délutános mű
szakból távozó üzemi dolgozók 
munkásvonatát. Ezért az állo
más vezietői az igazgatóság en
gedélye alapján rends?.eresen 
kűlön szolgálati vonatokat in
dítottak részükre. Ma is tré
tásan „szalcs.zervezesti vonat" 
néven emleget.ík ezeket a já
raitokat. S hogy a járatokra 
ritkábban legyen szükség, az 
azonos irány'bam lak6kat igye
keztek egy turba tömöríteni. 
Igy kerültek az „A" turba a 
vásárosnaményiak, a „C'' tur
ba a mátészalkaiak. 

T61s61yban 

a modern technika 

A vontatási. főnökség méltó 
társa volt az állomásnak a 
múlt évi nehéz munkában, hi
s;,,en a szállítási feladatok ré-

megszerzését. A múlt eszt
dóben is fónökségünk 18 dol
gozója végzelit villamosmoz
dony-javító tanfolyamot. Na
gyon megkönnyítette a dt:l!.
gunka.t, hogy a korszerű. tec1•• 
nika vcmzza. a fiatal szakem• 
bereket és sok technikumot 
végzett fia.ml jelenleg l�..at;os.... 
ként és villanysrrerelőkém szf• 
vesen dolgozik' nálUIIlk.. 

'.Érdemes megjegyezni e 
nyíregyházi vorutatási főnö.1-ség 
néhány termelési eredményét. 
A 100 etkm előiráT1yzatukai 
115,3 százalékra teljesítették. 
Villamosmozdonyailc átlaaos 
terhelését 1428 tonnáról 1524 
ton-nára, mig a Diesel-mozdo• 
nyokét 1450-ról 1490 tonnára 
növeltéTc. A gőzmozdonyok 
háttérbe szorulását tükrözi, 
hogy átlagos terhelésük válto
zatlanul 529 t.onna volt, hiszen 
már jóformán CEa.lc a mellék
vonalakon juthattak ,,szóhoz"-

A korszerű technika jobb 
munkakörülményeket is jelen
tett a főnökség utazó s� 
mélyzetének. Havi távollé'tl 
óráik száma 252-ról 240-re 
csökkent és átlagosan 210 órai 
szolgálattal látlták el fela.datai• 
kat. 

A nyíregyházi srertárfónók• 
ség, amely ugyancsak részese a 
csomópont kiváló eredményé
nek, a körzethez tartozó 41 ál• 
lom.ás, 15 pályamesteri sza
kasz és több más swl.gálati 
hely anyagellátását biztosítja. 

Pontos ,.!dszolgál6s'" 

- A szolgálati helyek c,.-n:yag. 
ellátása mindig o megfeleli! 
ídóben történ; - mO'Ddaflta 
munkájukról Görbedi Lajos 
szertárfőnök -, amellett, hoUII 
önköltség! tervünket é! az elő-
irányzott 43 millió forintoi 
készletnormát bel.,artottuk. 
Szert.árunk a záhonyi vonal 
villamosításáviil kapcsolatban 
is jelentős többletmunkát vég
zett. Három stooiallsta brigá
durnk a jubileumi verseny :so
rán teljesítette felajánlásait, s 
az idén fónök.�égünk már tel
jes létszámmal részt vesz a 
szocialista brigádrnozgalo.-n• 
ba.n_ 

----------------------------------------------------, s:r.ükre is tovább növekedtek. 

A csomópont vezetól az el
múlt évben n.agy erófe!zítése-
1cet tettek a dolgo.zóle munJ<-D. 
kin"iilményeinek, szociális el• 
látásának jav!tására, amihez 
most már ik.özpon,ti támog,aitást 
is kapnak. Az állomáson egy 
régi koc-;ibarnkkból 41 kocsi• 
rendezőt költöztettek megfele
lő öltözőbe és a dolgozók 
örömmel látják, hogy már 
rnegkez<lődött az új szociálls 
létesítrnény építése. A vonta
tási fónöksél'.1lllél új villamos 
mmdonyszfn építésére készül
nek. Valrunennyi szolgálati he
lyen napirenden van a mun
l<aidó-csökkentés. Lemíjabba.n: 
á1>rilis l-től a vontatási főnök
séaen, a 11tozdonyfelvigyázók
nál vezették be a h-eti 44 órás 
munkaidőt. S a csomópont 
eredményeiről szólva arról 
sem fE-ledkezhetünk meg, ami
nek különö..�n örültek a múlt 
évben: 28 vasutas család köl� 
tözhetett új lakásba. 

Vasutas portré 

A vezénylőtiszt 
Portréját hozzáértóbben tud

ná formába önteni öccse, 
Marton László, neves szob
rászművész. Avatottan tud
ná megformálni a fivér : Mar
ton József vezénylótiszt em
beri arcát, zavartalanul tiszta 
tekintetét, hajának ritkulását. 
Megértő moso!:1át, ha rendben 
mennek a dolgok. Arnyaitsá
gát, ha nem sikerül úgy, ahogy 
szeretné. Egyszerre tudná 
agyagba mintázni az egysze
rúségét, a jóságát. Immár 12 
éve vezetője a vonatkísérók
nek Veszprém-Külsón. 

Vonatfékezőként kezdte 

11:lete Tapolcáról indult el. 
Egy kis kovácsmúhe!yból. 
Apja az élet robotosa. A leg
nehezebb kétkezi munkát vé
gezte egy életen &t. Alakí
totra és edzette a vasat és az 
acélt. Üllők és pörö!yök kö
zött látta meg először az élet 
fenntartóját: a munkát! 

Ez az indítás lett meghatá
rozója további életének. 

'.Érettségi után került a vas
útra, mint vonatfékező. A Ba
laton partján, hosszúra nyúlt 
tehet-vonatokkal utazva ter
vezgette jövőjét. Szőtte álmait. 
Kezében utasítások, könyvek. 
E,gylk állomástól a másikig. 
1949/1950-ben a Tisztképző 
Intézetbe került, melyet jeles 
eredménnyel ,·égz'i!tt el. 

A tisztképző után Bada-

csonytomaj lett a következő 
állomáshely. Fiatal tisztként 
megszerette a forgalmi szolgá
lattevői munkát, melyet hoz- I ·· 
záértéssel végzett. Később 
Veszprém-Külsőn lett oktató
tiszt. Később igazgatósági 
FEO-el!enór. Járta a területe
ket. Motorkerékpárjával hol 
itt, hol ott bukkant fel. Min
dig féltőn, vigyázón. 

Bajt ne csináljatok, embe
rek! Csal{ bajt ne . . .  ! 

Visszatérő szavai ismertté 
váltak. Azottan, fázva tért ha
za családjához. Ekkor már 
hárman várták féltón hazatér
tét. Később menetirányító, 
majd 1957-tól vezénylőtiszt. 
Magatartásában mindig tar
tózkodott a látványosságtól. 
Csillogni akarás idegen volt 
tőle. 

Két malomkő között 

Nehéz Időkben alakította a 
fordulókat. Két malomkő őröl
te, a gazdaságosság és a:: em
berfasség. Ne legyen sok az 
óra, de keressenelc is az em
berek. Magas legyen a vonat
kilométer, de a pihenóidó is 
biztos!tva legyen. Ne várjanak 
szakaszra a vonatok. Legye
nek képzett szakemberei. Ten
nie kellett. Szervezte, segítet
te a kiképzést. Biztosította a 
leváltásokat. Vezényelt. Ha 
ke1Jett, a helyszínen. Fáradha
tatlanul, energikusan, ahogy a 
forgalom kívánta. 

Haja ősz és megritkult. Ar
cán látszik a múló idő. Finom 
vésőjével kirajzolta a 44 évet, 
de ne:n szántott mély árkokat. 
Fiatalos lendülete megmaradt. 

Mindig ott van, ahol segíte
ni kell! Meghalt munkatársak 
özvegy�inek - a temetés nek
rológján kívül - anyagi se
gítséget szerez és biztosít. 

Közéleti gondjait mi sem 
bizonyítja, mint évtizedes 
szakszervezeti munkája. Mun
ka.védelmi felügyelóként a 
legnagyobb vasúti szörny - a 
baleset ellen harcolt. A mun
kafeltételek megjavításáért, a 
balesetmentes munka lehető
ségeiért vitatkozott, érvelt és 
bizonyított. 

Az űj választáson mint el
nök adta át hosszú évek hasz
nos tapasztalatait. Ma is elnök 
lehetne. Az előző évek szava
zatai bizonyítják. Nem rajta 
múlott. Szüksége volt reá a 
pártszervE-zetnek. E szempont 
igénye miatt monciott le az el
nökségről. M,nt pártfunkcLo-

nárius dolgozik tovább a kö
zösség, a szocia!tzmus érdeké
ben. Asztalán akták sokasága. 
N= szereti őket. Irodája fa
lán fordulók és teljesítményi 
diagra.mmok. Hamutartójában 
eldobott fél cigarettáj{. 

,,Vállalnám még egyszer" 

- S ha most újra kellene 
kezdeni ? - kérdeztük tőle. 
Arca elgondoL1-odóvá válik. 
Szemei messzemenően össze
szúkülnek. 

- Azt hiszem, ut71Janitt -
feleli csendesen. - Vállalnám 
még egyszeri 

- Hittel és meggyőződéssel 
mondta. 

A vasút érdekében végzett 
jó munkájáért Erdemes V"as
utas kitüntetést és öt esetben 
Kiváló Dolgozó jelvényt ka
pott. Az elismerések mögött 
egy élet húzódik meg a sok 
közül, a 170 ezer vasutas kö
zül. Aki ma is újra itt, és 
csakis itt kezdené . • .  

- Hobbyja? - A kérdés 
lrusé meglepte. 

- Hobby?I - elmosolyodik. 
- Nekem nincs hobhym. Csale 
otthon van, kert sok-sok vi
rággal. Rajongok a szép ró
zsálcért és a családért. Fiam 
Keszthelyen mezógazclásznak 
k.észül. 

- Vagy otthon vagyok, 
vagy itt a vasúton - mondja 
csendesen. Pedig ez nem egé
szen (gy van. Mert otthon, a 
virágok között is a vasúton 
jár az esze, és a vasúton is 
gondol az övéire, a családra, 
akikért érdemes dolgozni. 

fgy érdemes . . .  
Szabó Béla 

Korszerű járműveik, villamos 
és Diesel-mozdonyaik lehetővé 
tették, hogy meg'bir"kózzarurk a 
nagyobb. feladate&'l<aL Erre 
jellemző, hogy 100 elegytonna
kiloméler teljesítményeik 88 
száza1ék:H M�� a modern gé
pekkel ért.ék el " '::::....  :� 

- Főnök�ég·:t11k legnagyobb 
eredményének ,t-ekinti - mon
dotta Halász Ferenc vezető
mérnök -, hogy sikerült fel• 
készíteni dolgozóink,at a 1,or• 
szerű technika siT,ere! alka!• 
mazésára. Az utóbbi években 
nem véletlenül tekint-ettek 
munkánk legfontosabb részé
nek az új szakmai ismeretek Lőrincz János 

Csombordi Lajos, 
a járműla-kafos szakma 

lciváló tanulójt, 
A Magyar Tanácsköztársa

ság kikiáltásának 50. és ha
zánk felszaba.d'Ulásának 24. 
évfordulója tiszteletére már
cius 25-én és 26-án Pé
csett rendezték meg a jármű
lakatos szakma kivál(i tanuló
ja cimért folyó verseny küz
delmeit. 

A legjobb eredményt és a 
szakma kiváló tanulója arany 
fokozatát Csombordi Lajos, a 
MA V Debre.:enl Jármújavító 
Üzem tanulója nyerte. A 
győztes kéthetes külföldi ju
talomüdültetésben és 700 fo
rint, szakoktatója Major Sán-

dcr pedig 1000 forint pénzju
talomban részesült. 

A szakma kiváló tanulója 
ezüst fokozatát Komlódi La• 
jos, a MAV Landler Jenő Jár
műjavító Üzem tanulója Eze
rezte meg, aki kéthetes bel
földi jutalomüdülést és 600 
forintot, szakoktatója Bereg
h-elYi Gyula 700 forint pénzju
talmat kapott. 

A bronz fokozatot és 500 
!orln.t pénzjutalmat Zöld Sán
dor, a MA V Szék,esfehérvári 
Jármújavító ü.zem tanulója 
kapta, szakoktatója Togyi 

Gyula 600 forint pénzjutalmat 
kapott. 1 



,f MAGYAR VASUTAS 

Munkánk szerves része 
a szoeialista brigádmozgalom 

Beszélgetés Molnár Gábor á llomásfőnökkel 

Nem brigádvezető ugyan, 
méf;is meghívót kapott és 
részt vett a vasutas szocialis
t.11 brigádvezetők országos ta
nácskozásán, sót április 11-
12-én a Szaktanács által ren
dezett III. országos szocialis
ta brigádvezetői kongresszu
son is, Elismerését jelentette 
ez a két meghívás a mozga
lomnak nyújtott segítregnek, 
hiszen Molnár Gábor állomás
főnök szolgálati helyén Békés
csabán mindent megtesz a 
mozgalom erősítéséért. 

- Mindkét tanácskozás na
gyon hasznos volt számomr.a 
- mondotta a beszélgetésünk 
alkalmával -, mert a mozga
lom problémáit, céljait ismer
ve mint gazdasági, szakvona!i 
vezetó több segítséget a.dhatok 
a brigádokn,ak. 

Rehéz receptet adni 
- Saját tapasztalatai és a 

tanác.sfkozások alapján mi a vé
leménye a szocialista brigád
mozgalomról, mit tart a bri
gádok legfontosabb feladatá
nak? 

en küzdenek a kitüntető cím 
elnyeréséért. S ahány brigád, 
annál legalább tízszerte több 
sajátos gond, probléma akad 
a nevelést illetően. Ezeket a 
problémákat nem lehet csak a 
vezetők és beosztottak viszony
latában nézni, s még kevésbé 
az eligazítások alkalmával ren
dezni. A mozgalmat a, szocia
lista emberhez méltó magatar
tás szempontjából segíteni kell 
és lehet is, ha kellő megértés
sel, mondhatnám pedagógiai 
érzélckel nyúlunk hozzá. Ez 
abból következik, hogy az élet
mód összefügg a családi prob
lémákkal is és óvakodni kell 
attól, hogy türelmetlen legyen, 
aki segíteni akar. Az ilyen s..� 
gí1ség csak árthat, az 'embe
rek elzárkózásához vezet, hi
szen senki sem szereti, ha a 
magá<nügyeiben vájkálnak. 

Közösen 
a szakszervezeti 
bizottsággal 

szakvcmali munkát teltintve 
elsősorban szocialista brigád
jainknak köszönhetjük, hogy 
állomásunk az utóbbi években 
egyszer vezérigazgatói elisme
rést, kétszer élüzem kitünte
tést kapott. Nehéz munkájuk 
mellett dolgozóink szorgalma
san tanulnak. Több mint 30-an 
végezték el a középiskolát es
ti tagozaton. Száznál több 
azoknak a száma, akik a 
mozgalom hatására megsze
rezték az általános iskolai 
végzettséget, vagy vasútfor
galmi technikumot végeztek. 
A gazdasági vezetők gyakran 
megfeledkezne/e arról,, hogy 
milyen nagy nevelő hatása 
van, ha. a brigá.do/(Q.t !követke
zetesen, a tényleg elvégzett 
munka alapján értékeljük. 

A másik fontos követel
mény, hogy a szal,vonali és 
mozgalmi vezeték együttesen 
különös gondot fordítsanak a 
szocialista brigádok vezetői
nek kiválasztására, és a velük 
Yaló foglalkozásra. Tapasztal

- Hogyan értékeli Békés- hattuk állomásunkon is, hogy 
csaba állomáson a szocialista nem mindig a szal�mai!ag leg
brigádok eddig végzett munká- jobban felkészült emb.erből 
ját? lesz a legjobb brigádvezető. 

- Al!omá.mnlcon a szak- Az emberekkel kell foglalltoz
szervezett bizottsággal közö- nia, s ez már sajátos feladat, 
sen foglalkoztunk eddig a szo- döntően politikai munka, amit 
cialista brigádolcka.l. és a jö• csak az végezhet igazán jól, 
vőben is ezt tesszük. Az eléri eredml}Ilyesen, akl azt lelkese-
eredmények tnnusítják, hogy déssel, szívvel-lélekkel csinál-
módszerünlc helyes oolt. A ja. L. J. 

Példamutató 

mozdonyvezető 

volt 

Munkatársak, barátok és. is
merősök az elmúlt napokban 
búcsúztattál< nyugdíjazása al
kalmából Pá! II. József moz
donyvezetőt a 326 312-es szá
mú mozdony szocialista bri
gádjának vezetőjét. 

Pál II. József 26 évig szol
gált a vasútnál. Balmazújvá
ros.ból jött Debrecenbe, hogy 
megtanulja a szakmát. Először 
mint mozdonyfútő, majd mint 
géplakatos dolgozott, s csak 
az összes szakvizsgák letétele 
után lett mozdonyvezető. Szol
gálatát mindig balesetmente
sen, az utasításoknak megfele
lően, nagy szakmai szeretet-
tel végezte. Fe<gyelmezett, 
példamutató mozdonyvezető 
volt. 

Ma.rosán Pál 

- Ami a mozgalom egészét 
illeti, ar'l'ól csak annyit m011,d• 
hatok, feltétlenül szükség van 
rá. Annyi'l'a hozzánótt a vasúti 
munkához, é!etiinkhöz, hogy 
már annak szerves részeként 
érezziik. A szocialista brigádok 
tíz éves eredményei, a velü1, 
kapcsolatos tapasztalatok arra 
a következtetésre vezettek, 
hogy még rendszeresebben kell 
fogl.al.kozni velük. A további 
fejlOOés érdekében nagyobb 
figyelmet kell fordítani a hár
mas jelszó együttes érvényesí
tésére, de különösen. mindatTa, 
amit a ,,szocialista módon él
ni" fogalma !kifejez. 

Fegye/1nezetten, az utasítások szellemében 

- Hogyan segí
thet ebben a 

gazdasági vezető? 

A NEHÉZSÉGEK ELLENÉRE IS EREDMENY ESEN DOLGOZNAK 
AZ EGRI VASUTASOK 

- Ez is olyan dolog, amire 
aUgha !ehetne receptet adni -
felelte. - Allomásunkon 19 
szocialista brigád működik 315 
fővel és az idén már közel 450-

ünnepre készültelk, amikor 
Egerben jártunk. Káli Ottó fő
intézővel, Eger állomásfőnök
helyettesével beszélgettünk. A 
mú1t évi eredményes munka 

néhány számadatát feljegyez
tük. A személyvonatok menet
rendszerinti indítását 101,57, 
a tehervonatokét 103,03, a vo
natközlekedési -rervet 101,55, a 
kocsitartózkodást 100,39 száza-------------------------, lékra teljesítették. A berako-

bizalmiak tanfolyamát, első 
kézből hallottuk, mit tanulnak 
a jobb munka előfeltételeként. 
Megismerik a SZOT határoza
tokat, foglalkoznak általános 
és idószer4 POlitikai 11:érd�e!c,. 
kel, a gazdasági munka felada
taival, valamint a szakszolgá
la,tból adódó problémák meg
oldásával. És természetesen a 
munkaverseny, a szocialista 
brigádmozgalom, egyáltalában 
a versenymoz.galom feladatai
val. 

1969. januar 1-től 

felemelték a 1 /2 százalékos 
ÖTA segélyeit 

A ½ százalékos Önkéntes 
Támogatási Alap rendkívül 
népszerű, amelyet legjobban 
azzal mérhetünk, hogy a vas
utas dolgozólc és n·yu,gdíj{Isok 
96 százaléka tagja az ÖTA
r.al.. A sokrétű, közvetlen és 
közvetett juttatás, segély, ame
lyet az ÖTA a jobb egészség
ügyi ellátás, az egészségrom
lás következtében a rászorul
taknak biztosít, nagy segít
ség mind a tagnak, mind pe
dig eltartottjainak. 

A ½ százalékos ÖT A bevé
teleinek 75 száza.lékát közvet
len,ü! segély vagy átvállalás 
formájában ;itttatja vissza a 
ta.goknak. Eddig is több millió 
forint volt az az &;szeg, ame
lyet segélyek - temetési se
gélykiegés.zítés, megszakítatlan 
táppénzes állományban töltött 
180 nap utáni egyszeri segély 
stb. -, valamint átvállalások 
formájában (kórházi túlápo
lás vállalása. családtagnál, 
gyógyászati segédeszköz hozzá
járulási összegének vállalása 
stb.) éven.ként visszajuttatunk 
az ÖTA tagoknak. 

A ½ százalékos ÖTA szer
vei felmérték azokat a lehe
tőségeket, amelyekkel a s.e
gélyezésbe bevontak körét 
bővíteni, az egyes segélyek 
összegét felemelni lehetséges. 
A lehetőségek figyelembevéte
lével a, szakszervezet központi 
vezetósége ha.tároza.tot hozott, 
hoau 1969. január 1-tól a ½ 
százalékos ÖT A segélyeit az 
a:lábbiak szerint kel! felemelni. 

A gfünők6ros és elmebeteg 
dolgozók táppém!;egélyezés 
kimerítését követő keresőkép
telenség idejére az eddigi havi 
780 forint összeget havi 1040 
forintra, a. napi 30 forint ösz
szeget napi 40 forintra, kell 
felemelni. 

A gümőkóros és elmebeteg 
dohrnzóknak, valamint az 
egy€,b betegséggel a táppénz
segélyezés kimerítése után az 

Ügykezelési Bizo$tM.g segélye
zési albizottsága által engedé
lyezett segélyezés időtartamára 
az igényjogosult családtagon
ként eddig járó havi 50 fo
rintot, havi 100 forintra kell 
felemelni. 

A házi ápolásban részesülő 
gümőkóros beteg napi táppén
zének összegét az eddigi 40 
forint helyett, 45 forintra kell 
kiegészíteni. 

A 180 nap megszakítás nél
kül táppénzes állományban 
levő dolgozónak, továbbá an
na.1-: a dolgozónak, aki táp
pénzsegélyezés időtartamát ki
merítette, az eddigi 500 forint 
egyszeri segélyt 600 forintra 
kell felemelni. 

Az a dolgozó, aki legalább 
150 napig megszakítás nélkül 
táppénzes állományban volt, 
az Ügykezelési Bizottság se
gélyezési albizottságától (Bu
dapest, VI� Benczúr utca 41.) 
kérheti a 600 forint egyszeri 
segély engedélyezését. 

Az igényjogosult tag és 
igényjogosult eltartottai el
halálozása esetén az eddigi 
600 forint temetési segély
kiegészítést 700 forintra kell 
felemelni. 

Az említett segélyek feleme
lésén kívül a központi vezető
ség úgy határozott, hogy a ½  
százalékos ÖTA-tag által el
tartott az a gyermek is jo
gosult az ÖTA segélyeire, 
amelyik szakmunikás-tanuló 
va.,ay egyetem, fő.iskola nap
pali tagozatának hallgatója 
és ezért nem lehet a beteg-' 
ségi biztosítás szolgáltatásai
ra az OTA-ta,g után igényjogo
sult családtagként elismerni. 

Az említett segélyek emelé
sével évenként 1 millió 200 
ezer forinttal '11'1gyobb füsze
pet kapnak vissza azok az 
nT A-tagok, ltTdknél e 1e11é
l•1ekre vo1111tkozó feltételek 
bP.7<övet1ceznek. 
Társadalombiztosítási Osztál:, 

dási tonnaterv teljesítés: 
118,48 százalék. 

Nehéz körülmények 
között 

Köztudott, s erről a Ma.gya,r 
Vasutas is hírt adott már nem
egyszer, hogy Eger állom& 
dolgozói nehéz munkafe!téte-, 
!ek. között dolgoznak. A rossz 
körülmények köz(jl csak néhá� 
nyat említünk: elsárosodott 
vágányzat, kulcsos váltók, zsú
folt vonatok, s a rekonstruk
ció megvalósulására még éve
kig kell várniok. Annál in
kább elismerés.re és figyelem
re méltó az a munka, amely
nek következ-tében vonatveszé
lyeztetés, a gyakori síntörés 
ellenére sem for-dult elő. En
nek titka: megfe!eló emberek• 
kel dolgozna.k, a.ki/e az utasí
tásokat mindig, minden körül
ménye'c között betartják. 

A szolgálatban előforduló 
itta&'iág ismeretlen, a leg
kisebb beosztásban is. A foko
zott éjszakai ellenőrnések is a 
pontos szolgáilat betartását se
gítik elő. 

Választás után 

Fátra.i János főintézővel, aki 
az újonnan választott szak
szervezeti bizottság ve:retóségi 
tagja, a választások után ki
alakult helyzetről beszélget
tünk. Az újonnan megválasz
tott 53 bizalmiból heten új ta
gok. Választottak négy főbizal
mit is: Makláron, Felnémeten, 
Ege'l'tilzaméron és Egerváron. 
Szervezettségük jelenleg 95 
százalékos, a korábbi 92 szá
zalékkal szemben. 

Mivel Fátirai János tartja a 

Jelenleg 15 srocialista bri
gád 5-5 taggal az idén ala0 

kult. Lényegében az állomás 
dolgozóinak több, mint nyolc
van százalé'ca szocialista bri
gádba.n dolgozik. 

A választások március 4-én 
fejeződtek be. Egy hét múlva 
már ké:;zen volt a féléves 
munikaterv, amelyet mi is fel
lapo:lltunk. 

Elénk klubélet 

A munkatervben olyan ün
nepségek megrendezését olvas
hattuk, amelyek közül a nem
zetközi nőnap, a Tanácsköztár
saság 50. és a felszabadulás 24. 
évfordulójának megünneplé
sén már túl is vannak. 

Az ünnepségeket a klubban 
tartották. A m�ghitt ünnepsé
gek mind itt kerülnek sorra, 
itt van elhelyezve a 2800 köte
tes könyvtár, s miután tavaly 
a régi könyveket kiselejtezték, 
vá.sároltak 370-et az új termés
ből. Tavaly renoválták, az 
idén pedig új székek, fotelek, 
b�torok teszik kellemessé és 
otthonossá a klubot. 

Van nyugdíjas kártyaszobá
juk, rádiójuk, tv-jük. 130 
nyugdíjas tartozik hozzájuk, 
atkik legtöbbje rendszeresen 
felkeresi a klubot, s amikor a 
múlt év • decemberében meg
tartották az öregek napját, 
meghatottan mondtak köszo
netet a szakszervezeti bizott
ságilak a kedves ünnepségért. 

Takács Tibor 

Egy mozdonyszik-ra = 39 ezer forint 
A Gyóri Járásbfróság már

cius 18-án megtartott tárgya
lásán 39 ezer forint kártér!
tésre kötelezte a MAV-ot, az 
1968. július 2-án a rábapato
nai Új Élet Tsz gabonatáblá
ján bekövetkezett tűzkárért. A 

125-ö• vonat gózmozdonyából 
kipattant szikra követJkezté
ben 15,5 hold gabona égett 
le. Ez csak egy eset az elmúlt 
évi túzkárokból. De ez is fi
gyelmeztet arra, hog:, addig, 

míg gőzmozdonyok járnak, a 
mozdonyszemélyzetnek a nyá
ri hónapokban fokozottan kell 
ügyelni. Ellenőrizzék rendsze
re.,en a szikrafogók állapotát. 
Figyeljenek fel a pálya men
tén keletkező tüzekre és érte
sítsék időben az illetékeseket. 
Gondos előkészítő munkával 
sok kártól lehetne megóvni 
népgazdaságunkat és a vas
utat. 

Perlaki Gyula 

1969. APRILIS 19, 

G O LYÓ STO L LA L 

EGY PANASZKÖNYV MARGÓJÁRA 
Hosszú idő óta okoz gondot, 

bosszúságot Gyöngyös állomás 
dol,gozóinak, és az utazó kö
zönségnek az állomás terüle
tén működő Utasellátó. A sze
mélyzet egészségtelen, baleset
veszélyes körülmények között 
kénytelen dolgozni. 

Az első kép, ami belépéskor 
a vendéget fogadja, nem kelt 
valami kellemes benyomást. 
Elavult berendezések, szúk, 
egészségtelen helyiségek okoz
zák a legtöbb problémát az 
ott dolgozóknak. 

Iroda a konyha közepén 

Simon Sándor, a helyi Utas
el:l.á.tó vezetője szokatlan kö
rülmények !között kénytelen 
fogadni. Irodáját a konyha kö• 
zepén elhelyezett fróasztal és 
két szék jelenti. Innen nyílik 
még a pénztár, a mosdó és egy 
kezdetleges ö!tözőfülke is. 
Szinte restel.1-.."edve ismertet 
meg bennünket a valósággal, 
a munkakörülmények.kel: 

A munkakörülmények 
kulturáltságát, a vendégek ki
szolgálásának esztétikai köve
telményeit és áruink, italféle
ségeink raktá,Tozását tekintve 
csak az elégedetlenség hang• 
ján tudok szólni. Pedig mun
katársaimmal együtt mindent 
megteszünk a vendégek kultu
rált kiszolgálá6a és a zavarta
lan üzemeltetés érdekében. 
Éves tervünk kétmillió 560 
ezer forint volt, amit 101 szá
zalékra sikerült teljesíteni. A 
körülméeyekhez képest ez 
igen jó eredmény. Napi for
galmunk 8000 forint ikörül mo
zog. Csak az tudja e7lt igazán 
értékelni, aki valóba,n ismed 
körülményeinket. Konyhán/e 
kicsi, faláról pereg a csempe. 
A tisztaságot és rendet így 
nagyon nehéz biztosítani. 

Az e1mondottak igazságáról 
könnyű meggyőződni; a lá
tottal,hoz nem kell kommen
tár, egy kicsit azonbaJn mégis 
úgy éreztük, hogy a panaszok, 
a problémák általánosak - a 
l!'!gtöbb ,helyen előforduló hiá
nyossá,gok csupán, amit előbb 
vagy utóbb korrigálnak. 

Helyzetük komolyságát 
azonban csak a raktárhelyisé-

gek megtekin 1Jése után tudtuk 
igazán megítémli. A valóság 
sokkal komolyabb és kiábrán
dítóbb 'l)O!t, mintsem hittük. 
ltt már nemcsaK a helyhiány
ból származó szükségmegoldá
sok kifogásolhatók, hanem a 
továbh! üzemeltetés rendkívüli 
veszélye és kockázata az, ami 
a dolgozók biztonsága és a 
vendégek egészsége érdekében 
sürgős int.ézkedést követel 

Raktár az udvaron 

A raktári készletet több he,. 
lye:1 tárolják. Nem kell mesz
sc:'�e menni, hogy az első ttrak
tárt" megtaláljuk. Mindjánt 
balra, a körill.k.erített udvar 
jelfülti az egyiket. Siralma, 
látványt nyújt, s ezért fele• 
!ót!en könnyelműség te'l'heli az 
el!enórzést is. Söröshordók 
üvegpalackok, áruk hevernek 
szerteszét, kitéve az időjárás
nak, esetleg felelőtlen, garázda 
személyek visszaélésének. A 
pince - ahol az áruk jele."'ltos 
részét zsúfolták - életveszé
lyes terület! Bátorság kell ah
hoz, hogy valaki lemerés2lked
jen a mélyébe. A megroggyant 
tégla,boltozaton karvastagság
nyi repedéseit, állandóan beszi. 
várgó eső- és talajvíz. A min
den pH.lana,bban előfordulható 
öss:reomlás veszélye lebeg an
nak a dolgozónak a szeme 
előtt, aki lemegy egy láda sö
rért vagy egyéb áruért. 

- Ha ilyenkor dólne össze 
- mondja egy női dolgozó -, 
még rágondolni is rossz, de 
vajon akkor ki lenne a fcle
lós? 

Azt bizonyára nehezebb len� 
ne kideríteni, mint a jelenleg! 
hibákat orvosolni. Pedig a Ye
zető már nemegysrer szót 
emelt a tűrhetetlen állapotok 
miatt. Az ígért segítség, a ha
tározott intézkedés azonban 
elmaradt. 

Pedig az elmondottakhoz 
még más, szil'lltén súlyos prob
lémák is csatlakoznak. A pin
cében, sót az Utasellátó egyéb 
kiszolgálóhelyi:Ségében ., is el
szaporodtak a rágcsálók, a 
patkányok. 

Kaszala, Sándor 

RE K LAMÁC I Ó  

.._ Halló, állomás?! Az iparvágányra. egy személyvonat 
futoU be. Remélem, kocsiállá.spénzt nem kell fizetnünk. 

Szerenc6é6 vonalvezelő 

- Sn csak a jelzőket figyelem. Az adminisztrációs mun• 
kákra iródeá.kom van. 

(Pusztai Pá! rajzai) 
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Lakásuk Mxom 1,-zobából áll. 
'Az egyik nappali, közep,fa 
családias nagy asztal, a sarok
ban tévé, heverő és állványo
kon sok virág, szobanövény. 
Esténként Itt tanyázik a csa
lád, Itt fogadják a vendégeket 
is. A másik két szoba háló, egy 
a szülőknek, egy a ru:gylány
nak. 

Vlado Arszenev 

Itt lakik viado Arszetur.1 
mozdonyvezető, Szófia egyik 
új Iakótelepfn, kilenc emele
tes bérházban. Vendéglátón:k 
48 éves és már több, mint ne
gyedszázada dolgozik a va..cút
nál. .,Munkaviszonyát" csak a 
háboní S?--akította meg. 

- Merre járt a háború 
alatt? 

- Az e!só Bolgár Hadtest
tel, S1:tojcse1> tábornok vezér
lete aJatt részt ve!tilnk a má
gyarországt harcokban fs, Sz;i
ged, Pécs. Naqyka.nizsa, K1t
po.svár körnvéké:i. Sokan vol-

tak közöttOnk, akik tudtak . 
magyarul, így nem volt nehéz 
szót érteni a lako.3Sár,gal, min
denütt ió szívvel voltak hoz
zánk. Maeyamrszáiton soha 
nem éreztük, hogy -en.enség�s 
országt:an vagyunk, már ami 
a l&kos-clgot illeti . . .  

- Meddig jutottak el a 
fronttal? ' 

- A háború végét Lipcsé
Jen értüf: meg. Két háborús 
kitüntetést kaptam s őrmes
terként sze-re1.tem i.;. Cs;:,!t a:�t 
saj:i.álom, hoin, a mi a'.::iku'n
t.unkat Bcrlil�be. az ürrei,i 
díszszemlére már rem vi:ték 
el. 1 04.5-ben haza"jő�ten1, me:;:!
néisüHem. és újra kezdtem a 
munkát a vasútnál. 

I>"útöként kezdte, aztán moz
donyra került, k&őbb a Krr
mt',:ovci Kohászati Mút·e1ihez 
osztották be a ma:;yar ioori 
mozdonyokra. Ez mé:i 1202-
ben Yolt, nmlkor mé;;( �sak hat 
ma!{Yru- Diesel-elektr<-mos 
mozdony üzemelt Eul!iftri{tban 
és csak Kremíko,·dban hasz• 
nál •ák, ipari <:élok!"a. T,11 aj
<lonképpen a Kremikovci K0-
Mszati Műveket te.ldnthetiülc 
rn-.e'-mozdony exportt,rk 
bölcsőjének, mivel a BDZS. 
vagyis a Rolgár .Al'/,a„wasut,,te 
itt fi�yelt fel a rendkívül 
í.izernbizt.os m2.gyar gépekre, 
1965 óta egyre több Die,el
mozdonyt, motork0c«it Yásá
rolnalc tőlünk személyszállítás 
céljára !s. 

V1ado Ar.szenev már T!at ét>P. 
vezeti a 'tTUlg'J<LT mozdon1101:at 
és motorkocstkat. Nagy szere
tettel emlél�ezik meg a sz<.'-fiai 
Ganz-1/IÁV AG szerviz egykori 
vezetőjéről, Keszthelyi J6zsef 
mérnökről.. Tőle tanulták meg 
a Diesel-mozdonyok kerelését, 

Joto lvanov 

vezetését, vagyis a mode;:nebb 
technikát. 

Vlaáo két eve a Szófia
Bánkij(t közötti vonalo:i dol
gozik, magyar motorkocsin, 
váltótársával, Joto Ivanovval 
e�/Ütt. Véleményük szerint 
gépük üzembiztos, két év alatt 
Íennakadás nem volt. Ket·ese
tiikkel elégedettek, a motorko
c:;lk hibanientes iizer,1eiése ál
landó és az átlagosnál maga
sabb fizetést jelent számukra. 

Vlado Arszenev elérte azt, 
amiről egy munl:áseml>er ál
modhat: fia leéretts§g!zett, 
most a katonaidejét tölti, lá
nya középisf-..olás, lakása mo
dern, kényel7TLP.s. melyben a 
szép bútorok, kézimunkák, vi
rágc-k a családi o•.thon S7P-rere-
tére vallanak. Mire vágyik 
még? 

Szeretne ezyszer Budape5tig 
vezetni egy Diesel-motorvona
tot. 

Al!öldi En:.sébet 

A francia vasutak reform e a 
1972-ig évente 10000-rel csökkentik a vasutasok számát 

Chamant �özlekedésügyi 
mini�zter januárban ismertet
te a sajtóval a francia vas
utak, az SNCF reformjára vo
natkozó kormánytervezet.et. 
Az átszervezést két ütemben 
kívánják végrehajtani, éspe
dig 1968-1972-ig és 1972 után. 
A reform három féí pontot tar
talmaz: a terhek csökJcentése, 
az irán11itás átszervezése, a 

vasút korszerűsítése. 
A terhek csökkentés-e című 

fejezetében a kormány foglal
kozik a ráfizetéses vonalak 
beszüntetésével és a vasutasok 
létszá.'llának csökkentéséveL 
1968 végéig 

1500 kilométer bosszú 
VMútvonalat szüntettek 
be, 1969 végéig összesen 
115 �·onal forgalmát kell 

á Herelni a közútra, 
ami 4750 kilométer vasútvo
nalnak felel meg. A végső cél 
az lenne, hogy 1974 végéig 
12 OOO kHométer 11 OSSZÚ vasút
vonal forgalmát tereljék át a 
�zútra. I!ymódon a jc,Jenleg 
uzemeltetett hálózat - 36 OOO 
kilométer - több mint egy
harmadán szüntették be a 
forgalmat és csak a kifizető
dő v.asútvonalak.at" "tartaná:k 
fenn. A miniszter szerint az 
így elért megtakarítás 180-
200 millió frankot tenne ki. 

Ami a vasúti létszámot il-
leti 

kenységét 
hogy 

üzletemberek részére kü
lön gyorsvonatokat állíta
nak forgalomba. irányvo
natokat, szállitótar&ályt 
fuvarozó vonatokat, ki
egészítö közúti szolgálta-

tásokat vezetnek be. 
Pénzügyileg a főbb intézkedé
seknek az lesz a céljuk, hogy 
normalizálják a közhatóságok 
és az SNCF közötti kapcsola
tokat. 

Bár számos ország irígyel
hetné Franciaországot azért 
a vasúti hálózatért, a'.mellyel 
jelenleg is rendelkezik, mégis 
szükség van reformokra kor
szerűsítésre. Vajon a '  kor
mányt az a cél vezeti-e, hogy 
a legjobban kielégítse az or
szág, az SNCF és a vasutasok 
érdekeit? 

A tervek láttán ebben so
kan kételkednek. Nem meg
gyozo például az az eljárás, 
hogy a defictt tekintetében a 
felelősség ;ó részét a „ráfize
téses" vo1udakra 11.árftiák. 
Azokon a gazdasági szolgfilta
tásokon kivül, amelyeket ily 
módon mentesítenelc a fele
lősség alól és amelyeket egyes 
vidékeken még jobban men
tesítend lehetne, az esetleg el
érhető megtakarítások jelen
téktelenek lesznek. Az 5000 

kilométer gyenge forgalmú 

vasútvonal bezárásá.tól remélt 
megtakarítá.s évente alig 50 

milliót fog kitenni, vagyis az 
1967. évi deficitnek mindössze 
3,3 százalékát. 

A deficit háromnegyed rész
ben az áruforoalomból szár
mazik. Ezt a forgalmat azon
ban 90 százalékban a nagy 
szállító!elek monopoUzálják. 
Helyes érllelem.ben véve ebben 
az irányban kellett volna lé· 
peseket tenni. A kormányter
vezet azonban arról hallg;at. 

1!:vente legalább 10 OOO vas
utassal kevesebb. A vasutasok 

már most is panaszkod
nak munkakörülményclk, 

munkaidejük miatt. 
El lehet képzelni, hogy ez a 
létszámcsökkentés elómozd.ít
ja azt, hogy visszatérjenek a 
48 órás munkahétre? A rer

mclékenység csak azt a célt 
swlgálja-e, hogy csökkentsék 
a dolgozók létszámát? - tet
ték fel a kérdést a szakszer
vezetek vezetői. 

Egyébként az SNCF vala
mennyi irányzatú szakszerve
zete januárban összeült és el.
határozta, hogy „összeegyez• 
teti és fokozza az SNCF meg
csonlcítása eHen trányuló aJc
cióját". Eze.lc a szakszerveze
tek a közeljövőben fogják ál
láspontjukat világosan leszö
gezni. 

Hazál:l.k fel&Zabadul.ádának 24. é .... 
fordulója alkalmából a gazdasági 
és t.tusadaüni mu.nata t.ier�n kirej
tc."bt tevékenysége ellsmeréséOJ a 
r.tagy.ar Népköztársaság Elnöki 
ki Tanácsa a 

l'IIUNK.!\ ERDlli'rREND 
All.A."'JY 1''0KOZATA 

kitüntetést adományozta : Kurucz 
Károiy főtan5cs<>.Snak: (Vasúú �-ö
osztály 2. bza.kosztaly). 

A Magyar Népköztáraa.ság Elnö• 
ki Tanácsa a 

MUNKA E.'lDEMREKD 
.:zusr k'Oli.OZATA 

kitüntetésben rés.zos.ítette: Balla 
Bela iölntE::tó1., (:;L�ed.1 v�uug.) ; 
dr. Barna Lo:?.Jos fdt.a.náeso:;L (l\l.!.b
A.Olci V.asú!Jg.) ; Bánta.Ki István ió
:..elügy. (Vá.Súti r'öoszt. o. &za.!.c
oszt..J ; Bi.ró ��ere.ne teJUgy;?:lot 
(S�olnok áll.) i Eohács Li-tva.n fő
chenó_·t (MAV Bp. };p. Fön.); Bor• 
t,é,y Sánd,:,r mm:z. főielügyelGt 
iMüV Nyus-d. Hiv.); E,;elc Lajos 
fo;.nté.zöt. ( \Tasut1 Flíosz.t.ály '-· 
Szú.osJ.t.); Glocselc Bá:tnt főellen
ört (Gyöngyösi �IA V Kitérógyá.rtó 
U:!em) ; Huninyi r„tvfi.n í-clilén,•eJ.öt 
(Sznmbathelyl Vai:;átig.) ; Já ·or 
Nándor mü&"';. f"'"t.3...ná,':.i<>.t;t (Szol
noki V�V Já1·mújav:ltó Uzem} ; 
Kaposvi:rl Ad�m fl'.fe!UJycl.lt (Bu• 
cia:>e:.ti vasútig.): Kaszás István 
mCsz. főe!l'"'nf'í.t"Í (IG.•,,tercnyal Vor:t. 
Főn.) ; Kuruc.z J,)-;set' eilenőC't 
(l-G5kunh..o:la.Ei P!t. Főn..) ; Ondrejo
vi:::3 Károly t.:tn.5.csoot (M.A.V jegy
nyomda Főn.); Pet6 istván eilen
ört (Dombóvár áll.) : Pinczé::-'; Jenő 
m'!."::sz. fóinté-1.0t (Vasúti F6oozt. 9. 
Szo.koozL); S-Omodl Kálmán ma.sz. 
fól.ctézőt (Va.sútl Főoszt, 10. Se.a.k• 
oszt.) ; Tóth V. István cllenórt 
(Debreceni MA V JármúJavitó 
Uzem). 

A �gyar Népköztársaság Elnöki 
Tanácsa a 

Mill\''KA JllRDE!ffiE\"D 
BRO:-.Z FOKOZATA 

kilüntetésben részasitette : Bagárl 
Joz.r.E.t főlntáOt (Szombathely áJ.); 
Ba.rt!.a.1 Lá.szlo musz. í.öL'1.tézőt 
(Vasúti Fóos.zt. !?. Sz:u.l��t.) ; Berei 
lstvó.n cwp. vez,etót (UtaSellátó 
Váll.); Ber-.:.Ce János fe1Ugyel6t, 
(GYSEV Sopron); Béres Jli...1os 
lntéz!'.)t (Zalae,gerszeg All.) ; Dobcsá• 
nyi János fő1ntéz6t (Kl6kőröa áll.); 
Dobos G.1bor titkárt (Vasutl Fő
oszt . .  2. Szak.oszt.) ; Fodor Zoltán 
seg6delleru5rt (:,..11.sk,)l.c 'l'isW pu.) ; 
Ga!>or Gusztáv míiGz. tc5int.é.z6t 
(Bp. Ferencvaro..c;.t Pft. Fón.) ; Gó
(.'2án .Tózsef iőellenört (Nagykanl
:::sai Pft. Főn.) ; Hö.rter Ferenc fel
v! ·tyázót (Rákosrendc76 pu.); Hor
váth Albert masz. ellenőrt (Del>
receni Vont. Főn.); Horváth János 
müsz. fel Ugye lót (PéCBl Vasútig.) ;  
Karaus LaJ0<1 mécnök főlntézőt 
(Vasúti Főosztály 6. Sza.kos-zt.) ;  
lündru.sz Andró.s f6intézllt (Nyír
egyháza áll.): K1es Henrik mérn&< 
f'őintézőt (11-tAV TB�F); Kocsis 
László f.e!Ugyelöt (llfis'kolc Gömörl 
áll.) : Ková.cs Sl.ndoc eUen6rt (Za-
1&.egerszegt Vont. Fön.); L2Rl.kó 
Mihály in�öt (Curtic:I rcmán
magyar határállomálsJ ; I.Jkota Jó
zsef főellen6rt (llf!"1<oicl M'A v 
Já."'ITlGJavitó Uzem ) ;  Martinov!ch 
I-.<tvá:n mérnök tanácsost (Vasűt:I 
Főo=tály 7. Sz.al:oszt.) ;  Móré Imre 
t.�nA=t (MS7.ll.l'.P záhonyt üzemi 
PA!"tblzot ts.) ; Munktosl IJ!,<,s lnté• 
zót (Debreceni áll.); Nagy Jénos 
fóeUenőrt (Pécsi Vont. Főn.): Ná• 
nay Lajos müsz. (lllntét6t (Péc,;i 
TBFF) ; Nógrád! J,nos mérnök tó
intézőt (V"-Sútl F6oszt. Vasúti 
Nemzetközi Oszt.) ; Polónyi Imré
né tlt.1<:árt (Bp. Vasűt1<13.zg.); Rel• 
tlnger Pii! mtlszakl !óellenőrt (Bp. 
Ke;.<ett Vont. Főn.); RutI.."l>VISzk! 
Antal músz. főlntéz-!!t (Miskolci 
Vont. Főn.) ; Szeder Béla fólntézőt 
(Vasűtl Főoozt. 8. Szakoszt.); Szili
lai János m/1,;z, f6fe!Ugyelőt (l\'L\ v 
0szalid .Tárm(!Javitó U,..em): Szilárd 
Ist,;án Uzemvezet6t (Fatelitö Váll.) ; 
Török Lajos m(l,sz. feJOgyeiőt 
(Deb!'ecen.! MAV Jllp. Főn.); Varga 
László miisz. fóintézőt (:ms!r.olcl 
Vasútig.). 

A közleked"6- és l)Ql!ltaOgyi m!
nJszter 

A K.OZLEKIEDBS 
KIVALO DOLGOZOJA 

kitüntetésben rés-lt.ette: Zenta! 
Béla energetlkust (UtaseHá.tó 
Váll.). 

A '.kilzlekedés- és 1)091allgy1 mi
niszter 

MJNISZTEBI DlCSERETBEN 

részesíi>áte: Almádi István szánf
tómunkást (Utesellátő Váll.); Ba
logh József r;egédellen6rt (MA V 
Gépjavító UzemJ; Barat:I Imre 
munkást (Rá.k<lti.l Országo., Olaj-

el002tó SZ&""i;árf6n) ; Benc2le Péter 
fólntéz6t (.ülusgyör VaBgyár áll.); 
Bertalan Jáno,. !elvi=ot (Gy rl 
Pa.,yafeomarui:>i FOn.J; Békru.sY 
An<irás'..ié t.itlu.rt (Vasúti F6o6Ztály 
KiberncUlc.a:1 osa.); Biró Laszló 
mtisz. &egédell;;;nori (Szegedi Von
tatási Fón.) ; Bo1,-,ányl János fó· 
1n=6t (llliA V liidep!i;ási Főn.) ; 
!3oosán,,--zky P,,rcnc főintézőt (MA V 
l)'gyke::el"81 és Gaz.d. Hiv.,; CS<ílc 
Imre töí.ntézót (Szentes a.!.!.) ; 
Csánk Jánw eile:1ört (Szombathe
lyi r-1AV JJrrnüJavltó Uzem); 
csányi Ferenc intézőt (FUzes
abony áll.) i C.servltri Vilmos fú
lr.tézót (Vasúti F6o3zt. 7. Sze<k-
05zt.) ; Domián Ferc:nc ell.enórt 
(MAV Autó.fuva.i·ozási Főn.); E\ar .. 
kas László tanácsOoSt (l\lAV Jur• 
múJaV1tóipart, Uzemszavez"'-1, 
Mu.n.\t.a.sv.;rve:ési és Tecnnológlat 
Iroda) ; dr. Farsang L.'\s.zlo t&.na
c.sool (SzegecU v,:s,;t.!g. ) ;  Földi 
Béla músz. flllnt<ézőt \Debroo:mi 
·r·n�"'F); dr. Fözö Endre orvos. !ö
tanácsost (MAV Közegér;.zségügyl 
Intó=t); Góz J61.1Scf ellenőrt (Deb
recen Déli Pit. Fein.); dr. Gyer
mán 111lhély !óintézöt (Fénye;Ulke 
áll.); Hang<e Pál müsz. f61.ntézl5t 
(Miskolci TBFF) ; Horváth De71SÓ 
íőellenOrt (MAV BVK.."'f) ; Juhász 

��7;ye:1c
1é 

��
rt 

���� ��-?�t��i; 
(N�'iregyiwz! P!t. Föx,.); Kálm&n 
Ll\5?.!6 músz. fólntéz6t (Bp, Jó· 
zsetvárosi P.!t. Főn.); KerekEG 
I.stváTu".lé intézőt (FOze&."lbO!lY áll.) ; 
l(ffiZt.helyi Fer enc mérnök intézőt 
(MAV '.i'crvezö Int. ) ;  Kijúcz Jóer--ef 
f6(elilgye!ót (HatvP..n tll.) ; Király 
Júnoa m(l.;z. föellenört (�L<\. V 
Anyagv:lz;g. Fön.) ; Komády J�· 
nos m•�t.SZ. fótntézőt (Zalaegersze:.!l 
Pft . .F'ön,);  lCoós li'�renc .te:lV::_gyázl•t 
(MAV Hatvan-FilzesabonYJ. Ptt. 
Főn.); Ková::::h Lehctné mfü;z. rn ... 
!ézőt (Bp. lülGZtlnaVá,o.sl Pit. 
Főn.); I�OVÚC6 Béla d.!mpécsert 
(Fatel!tő van.) : IC.ovács n. Gyul..a 
mCsz. ellenőrt (TapolC:3.l Vont. 
Főn.); K6:ni.ves JstVú.n ffünté:tőt 
(Bp. Feren�város an., ; Kö .. ;-iry 
Dl"'•·taJ.:in !öintézöt (Felsőfokú Va· 
sút!org. Techn11..""llm) ; Kulcs.ir Ká
rolv mús�. ellenőrt (Kapo!iVári 
Vont. F<i..-i.); KilrtÖS.1 Béla se�d
felvJ.�ázót (Keoskemc¾l Pit. Flln.):  
Le:,.gy-el Zolt�n főintéző'. (Pécsl 
v:i�tig. ) :  dr. Melcra E...'"l.<ire t:má
csost /Br,. VaGútig.J ; Marton J6-
7"et fólnt"-zőt (Ves-wrém!tiilsll áll.); 
1\l!Ylonyi F,ei-e,1c telügyel!St (Szom
bnthel:'--�i Vt1só�g., ; Na,izy T.5tYárui/4 
set!'6cl.e1JP-nórt (Debr-ec('l'Tii \�ru:-űtig.): 
NÍlgy K6. olyné mé!'nök :főintC76t 
(Vasutl rt.oszt. vasuti Nemzetl!-cö-7:1 
Qs:,t.); Ném"1.lt Er,dre Ozletvc,�llt 
(Ut,...,!látó Vl\11.l: Papp J6:zre1 féi
eHenőrt (Pécsj Pft. Főn.);  P.:wlik 
Károlv löln é,őt (M..,_ V A11ya>?g:,z
d-L'todá6! és E!lát>lsl I�.) ; Pá...,..tor 
M!hály felvigyá,.ót (Hatvan áll.); 
Rácz J(,7.sef főellenőrt (J�".,'ldl..,, 
Jenő MAV Jármlljai,-ftó tr•""'n'; 
ór, Srebó Tibor főtanácsost (Val"nti 
F4>0S7.t. li. SZ."��rtMy) : SzéITl2:n 
.JánO.'i f'elv1gY�'l.6t. (Bp. Kt"'le'J pu.);  
S7':Ucs Béla m{iClz. f6int-éz6t (Duna ... 
lre•zl ll!AV .Ja-mújavltó tJ"z,,m); 
SzUc-; rr. Ján<lf!' se.,<>édellenőrt 
(DombóvAr 1\11.); Tóth A. L�tvá.n 
ml'J.sz. ellenőrt (Riikos �!otoríl?".'em 
Főn.) ; Tóth II . .TánCIS m\lf.'. főln
t>!zót (MAV Közp. tl'zcml-rár.y!tó 
Főn.) ; Tömc5 L'11re mltS?.. f61Jit�z6t 
(!'.·I{rmtin Kató Vont. Ft-;.,,.) ; VS'T"�� 
r,;..-,1,; főt,ll •n�l't (MAV F-szakl 
.:r.A,:-mú1aví1ó Uzem): ZentP.i !s-tv'á.n 
Mlnté'Zőt IBAIA<7kk Afl. l :  Zsák Ftt· 
d.olf rm1sz. főintéz6t (Ny!rP.gyházl 
Va,nt. l'őn.). 

A közlekedés és postallgyl ml• 
rutn'Jter helyettese, a 'MA V vezé:r
Jgazga.tója 

VEZEJI.IGAZGATOI 
DICS:imETBEN 

részesítette: Almási Gyula míls?.. 
!ntézót (MA V Sz.alt· ás Szerelólp. 
Főn.) ; Abri Kálmán felvlgyi!.:wt 
(K:lsú)&Zállásl. P1't. Főn.); Balra Ká
roly .,_uenórt (Dunakeszi MA V Jár
m/ijavftó Usem) ; Balla Imre lnté• 
z6t (PécSl Vasútig.); Bart.'1.a Endre 
segédellenőrt (Nyékládháza áll. ) ;  
Bánhegy:I Sándor fóL"ltézőt (Tata
b!\nya•alsó áll.); Bán.ki ,János !ő-
ellen6rt (Landler Jenő MAV JAr
müj.aVltó Urem) ; Bene Antnl masz. 
fölntézöt (Soproni Vontatáfl:I Főn.); 
Berta Sándor fő<-..Uen6rt (Nyiregy
háza áll.); B6kel János müsz. el
lenllrt (Bp. Déli Vont. F6n.); Bog
nár Jó1..,;ef mun'kást (Bp. Ferenc
vúrool Szert..árfön.); Bordás Kál• 
mán fóellenórt (Béké6csaba1 AK. 
Vont. Fön.): Both Jówef !őeUenőrt 
(Nagykanlzs-..1 Szertárf6n.) ; c.atárJ 
Mária fóell,:,nört (MAV Tüdőgyógy• 
btézet) ; Csomós István masz. el
lenőrt (HódmezövásáThelYi Pft. 
F/Sn.) ;  Csóti Rudolf föellenórl 

).��e:;1af ��l:h OruJl� 
1
'f%;,,,

e

Ji�1� 
Ü7,etn); :Id. Dan:kla Ferenc ellenllrt 
(MAV l!l!raaJd Járrnlllav!tó Ű7.em)• 
Domokos István :íóellmllrt (Duna� 
úlv6.rost Vont. Főn.); Drávai LoJos 
segéd"'1enllrt (Pécsi Va�atig.) ; 
Drlszku István segéd:f'!lvl11Vázót 
(Záhonv 1111.); Ev.,.... Anta1 mém1'1c 
fölntéz6t (Vasutl Fl5o67:t. s. Szak-

Chamant miniszter sze
rint a létszámnak é,·en
kéut 10 OOO személlyel 

kell csökennie. .---------------------------------------------, oszt.); Fehér Tstván mllsz. !<elvi• 
gyáz�t (Szombathelvl Vont. Fim ) •  
F<'.hér n .  János f.elvl."'Vázót (B·p: 

Az SNCF-nek 1965-ben 359 OOO 
alkalmozttja volt, ez a létszám 
1068 végére 323 000-rel c.;ök
kent. A létszámnak 1972-ben 
kb. 280 OOO főnél kell megál
lapodnia, a csökkentést rész
ben nyugdíjazással, részben 
önkéntes kilépéssel fogják el.
érni. 

A „Nóra" jelentésben is
mertetett ajánlások alapján -
ez az a megállapodás. a..-nely 
az ál.lnm és az SNCF kapcso
latát szabályozza - módosít
ják az állam és a vasút kap
csolatát abból a célból, hogy 
növeljék a vasút rentabilitá
sát. Az SNCF Önálló és füg
getlen irányítással rendelke
zik majd és tevéloenvségében 
;obban érvényesüi a keresTce
delmi szemlélet. Ezt a megál
lapodást valószínűleg ez év 
tavaszán írják alá. 

Az SNCF kifizetődőbb .evé-

Hat vagon egy vagonban 
A Swvjetunió vasútvonala.it 

még nem is olyan régen két
tengelyű vasúti kocsik ural
ták, melyek maximálisan 20 
tonna terhet tudtak szállítani. 
Ma már majdnem teljes egé
szében négytengelyű kocsik 
váltották fel ezeket. Az Uraii 
Vagongyár pedig most kezdett 
hozzá a nYolctengelyes, nyi• 
tott teherkocsik gyártásához, 
melyek teherbírása 125 ton
na! Az •1J gördülőállományt 
görgőscsapágyas csapágytok
kal készítik, s ez lehetővé te
szi, hogy a kocsik hosszú utat 
tegyenek meg anélkül, hogy 
utánkenést kellene allcalm.az
ni, vagy ellenőrizni, illetve 
cserélni kellene a csapágytok 
betétet. 

Romtin vasutasok Békéstsa/Ján 
és l.ökösháztin 

Hazánk felszabadulásának 
24. évfordulója alkalmából Zi
man Gheorghe, a Curticí ro
mán határállomás főnökének 
vezetésével hattagú vasutas
küldöttség járt Békéscsabán 
és Lökösházán. A román vas
utasokat Békéscsaba állomá
son Moinár Gábor állomásfő
nök és Vándor Pál mérnők, a 
vontatási főnökség vezetője 
fogadta. A küldöttség megte
kintette a dominórendszerú 
biztosítóberendezést, megis
merkedtek: a Curticiból érkező 
vonatok feldolgozásával, az 
állomás forgalmi és kereske
delmi tevékenységéve'. majd 

• baráti beszélgetést folytattak 

a szolgálatban levő magyar 
vasutasokkal. 

A küldöttség tagjai április 
4-én délut.án Lökösházára 
utaztak, ahol részt vettek a 
MÁ.V-kultúrotthonban meg
tartott felszabadulási ünnep
ségen. A román küldöttség ne
vében Ziman Gheorghe állo
másfőnök köszöntötte a ma
gyar vasutasokat, és kívánt to
vábbi sikereket a szocializmus 
építésében. Lökösháza állomás 
szakszervezeti bizottságának 
titkára, Hegedűs Sándor a de
legáció tagjainak szocialista 
brigádjelvények:et adott át. 

Pacz Jó2'.11et 

Ferencvárn,, áll.); Feh... Lá97ló 
m(lsz. fő!nté'"'5t (Szomb�thelyl 
TBFF) ; Fodor Zoltán Intézőt (Bn. 
Nvu,iatl áll.) : Földi Ferenc se.-éd
felvlin,ázót (Záhonyi Ftt. F/Sn ) • 
G:11 Jstm!n �ll'"llllrt (Bp. R:Misr.:!n;,� 
varos:! Pft. Flln.); Guft.iy Agoot;on 
té'ilntéz6t (M'AV l!:cfl<'sl Géctelen 
Flln.); R!llley.a r.�tván föellen6rt 
(Debrecenl Déli Pl't. Főn.) : Hord6 
József masz. 1ntéz6t (Domb6VM! 
Pl't. Főn.) ; Horvá�h Fere.'>e ellen• 
&-t (Gyöngy1561 MÁV Kltér6gyártó 
UTetn) ; P. Horváth Lajos elleo,6rt 
(MAV Mi.sko!cl JármlljP.,1'.tó 
tl'zem); =ász Béla f6in!é•öt (Mis• 
kolc T1s7.al pu. Szertárfőn.) ; Ju• 
hás, Imre segédt!s7tet (Sz.&k>esfe,, 
hérvárl M.AV JArrm'.!Jav!tó U:z,em) : 
Jutas J6'zref ellenér (ll!AV Közp. 
Nyomtatványtár); Kalló János se
gédellenőrt (Tapolca 1!11.); Kasza 
Lajos mi=. fó!nté7.6t (Szeged! 
Pft. Főn.): KáU Józ,sef ell<'.nőrt 
(Bp. Fcrencvfu'os Vont. F6n.) ; 
KllyéAfalVi Btla mérnök-lntéz6t 
(l\1A V TBKF); I<:L.ss Imre f6ellenó:-t 
(Szolnok! ll1AV JármliJavftó 
Uzem); K!.<n István Zoltá.-i fe!Ugye
llil (Miskolci Vasútig.); G. KiOs 

IAm:16 f61ntéz6t (Debrecen! Vasút
ig.) ; Kis-Tóth Imre te.t··.i.gyá:t.,ót 
(.Kisk.unha!HS á!L); lClaba Jo-,,,;,et: 
ellenőrt {Sát.oraljaűjhelyi FfL 
Fön.); Koltai Pál músz. ióintézllt 
(Vasutl li"óoszt. 3. ICámú Baruh:i· 
zásl Felügyelőség) ; KoVhCS Sún,dor 
föiutezőt (Bp. I<ele--,.i pu.); Krelt,er 
r..-tván tel.vigyázót (Debrecen E.s7.>
ki Pft. Fó."l.);  KrlchnYáve!< Lá67J6 
m w.o. tanáooost (Szolnok:! MA v 
JármOJavitó üzem); Ku!Ollár Mi
hály oogédielv:lgyazót (.HA V Kö::p.. 
S:,;erttrf6n.); dr. Lengyel !.ászló 
mérnök tanáCS06t (V3"Utl TUW>
mányoo Ku<tató Int.) : Lengyel Pé
ter mtlsz. fóJ..-itézót (Smgedi Va&út
lg.J ; Liptai József felvlgyAzót (Bp. 
Sorok.s:irt úti áll.); dr. 1'tá:-kos 
Jenőné tanácsost (KPM V.aRJ.tl 1!11 
Közúti A!kalmasságvl;c,;g. Int.); 
D. Molnár Lajos míl&. ln'1<!:.'6t 
(Szegedi TBl,'F); z. Nagy Fel'a>c 
!6allenórt (MAV Hldéplt>é."1 E'őn.); 
Nagy István músz. !őlnl.éz6t (13u
<1•pesli TáV'közI.ésl �'ennta..-iéJ!I 
Pőn.): Németh Sándor mll.s,:. fó
lntézllt (Veszprémi Ptt. Főn.) ;  
Nová:C János 5e!(édellenórt (:M'ure
kereszt(u- áll.) ; Ollé Józset !óelic.
.,... (Bp. Terézvárosi Ptt. Főn.); 
Papp Lajos músz.. lnf>ézút (Debre
cent Vasútig.); Paiona Joz:sef s.e
géd=tet (Szombath<>.ly dll.); pá]fj 
Gyuua segédfelvigyá7.,ót (IA1"!dber 
Jenó MAV Jármújavitó O.tem) · 
Petáeb. Tamás músz. Intézőt (MÁV 
TBEF) ; Piti János mú,az. se,réd
fe!vlgyá7,Öt (Szentesi Vont. Főn. ) :  
Pogácsás János segéclellenört <B3.l
partt BiztosftóterP.llr_.ezb;.t Fe["'Jtn.
hrtssi F&nö� cr') ;  Pommer Fe:-enc 
tőll)tézőt (S7.omba+J1e�:v VY.ú�g.); 
Poor P�er ellE"nc5rt: (llr A V �76?ces
fehé..rvá!i Já�nüj.nv!tó üzem\; 
Pr!Rzt&vok J:bloa ma.�. inté:r.Gt 
(Rókéacsaba.l Vont. Foo.); Pu
Jána,; műsz. Mintézc5t (TáV"..cözléal 
Fenntartási Flln.); Rab GYt� 
músz. lntérot (Debreceni TBPF) ; 
Rsb József felügyelőt (Bp. Vasút· 
lg.) ;  Rába] Lajos müs,:. felvlt'Yá· 
Mt (Püspöklac!ányl Vont. F6n.) : 
Rt&onyi Vinczéné :tntb6t (M'i�colc 
Tiszai pu.): R-OhOVGzh-y Sándor 
!eJUgye!őt <MAV Autótuvaroz ... � 
Főn.); Rudas:ts István segéde!le.n
ört (Soproo,i MAV S:i:ertárfőn.) ; 
S:?S!ai!usi Miklós ma.sz. intézőt 
(MAV Miskolc:! Ep. Főn.) ; Sárkány 
Imre músz. segédelte:16.t (Szeren
csi Vont. Főn.); Sárvt.rl M-1.tyés 
tóintézőt (I{ecsk&mét•Atrakó Szer
tárvez.) ; Scheiler József ell<-nllrt 
(MA V Gépj2vító Uz:em); Sohár 
Mi!Ully felvlgyf.zót (SárbogéNl 
áll.) ; Somlfü Jcn6 segMellenört 
(Vil!runos Fennt. F"ón.): B. Szabó 
Jó.nos segédmunkást (ll'IAV Hámán 
Kató Szertárfón.); S?...abó JóZBe:t 
músz. föit>tézöt IMA v V'lll,unos 
Fefaóve:zc(.ék ::l!::p. Fön.) ; Szabó 
Kálmán felvigyázót (S•té.kcs:tehér
várJ Pft, Főn.);  Szabó L!l6z!ó f6-
ellenllrt (Jobbparti Blztoo!t6beren
dezésl Fenn.t_ Főn.) ; Szandi László 
:t&..anácsost (Szombathely-i Vasú�
lg.); Szatmárt Józsel'!1t' ln•t'.zót 
C:MÁV BVKH) ; Szti.dv?..r1 Béla E-l.

ell
c5rt (Szolnoki Vont. F-1n.);  $?Fnd
re.1 István segécleilen6rt ('M'skolc 
Gömöri áll.); S1entmlil.:Uy1 Jó<R! 
M!nté:,öt (Bp. Déll Ali.); Sze<.J La• 
jos fóéllen6rt (MAV Adatfeldol
gozó Fön.) ; Sz!lasey Lá.7zló e!!en
őrt (Szombathely! Pft. Főn.); Tajtj 
Józsi,! músz. f-elv:lgyázót (Haw,.,, 
Vont. Főn.);  Torda&l Mátyás fel
vlgyázót (Barcs áll.); I. Tó'..h 1'.mre 
segédéllenllrt (Debrecen l!ll.) ; Tóth 
Tivadar mllsz. (jgy\nt/,-r.öt (Delr.e
cen! MAV J'ármüJ.aví-tó Uzem); 
'.l.'örök Antalné mérnök f61.nttzőt 
(Miskolci Vasútig.); Turóczi Zol.
tán ellenőrt (Miskolci Vont. Főn.);  
Varga Antal mÚSIZ. !őlntézőt (Sop
roni PfL Fón.) ; Varga Gábor el
lenőrt (Bp. Kelet.! pu.); <lr. Varp 
János taná= (MA V Jog(lgyl 
Hiv.); Vereczkl Jenőné titkárt 
(Va,,71tl FÓ062t. 3. Sz.nkosz;t.); Veres 
Mihály músz. Intézőt (Zá.hony 
Vcxnt. Főn.) ;  Vermes László mél'
nök főmtézllt (Bp. Vasútig.); Vil• 
lánYi J6zBe! mérnök tanácsost 
(Vasutl Föoozt. 5. Szakaszt.) ;  V.ln
cze Miklós főintézöt (D:lósgytlr 
Vasgyfor áll.); Visnye! istVátmé 
intézőt (V&fflltl F6osztály Tlltkál'
&ág) ; Ze!Jd. Tiborné fólntézót (MAV 
SzállltmányoZál<I Flln.). 

Szerszám 
a szakszervezeti 
vezetők 
régiek és újonnan 
választottak -

kezében a 

MUNKA, 
a szakszervezeti 
mozgalom. folyóirata. 

Havonta közöl 
munkatapasztalatokat 
határozat- és 
rendeletistnertetést 
munkaügyi 
döntéseket 
beszámolókhoz, 
előadásokhoz 
felhasználllató 
anyagokat. 

Az előfizetés ára: 
egy évre 42 forint. 

Megrendelhető 
a Népszava 
Lapkiadó Vállalatnál 
Budapest, VII. 
Rákóczi út 54. 

Saját pé1dányt minde,; 
felelős szakszervezeti 
vezetőnek! 
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FELFELÉ A LEJTŐN? 
Jól sike„ült az NB II-es 

vasutas labdarúgó-csapatok rajtjá; 
Csak el ne ltiabáljuk! A 

sportszerető vasutas dolgozók 
.számára nem volt balszeren
csés nap az április 13-a, mert 
ezen a szeszélyes - volt ahol 
esett, máshol napsütés volt, 
ismét másutt erős S?kl fújt -
április közepi vasárnapon a 
labdarúgó NB II-ben két cso
portban is vasutascsapat ke
rült a bajnoki táblázat élére, 
mig a harmadik csoportban 
egy vasutascsapat egy pont
nyira megközelítette a lista
vezetőt. 

- Na és, hiszen 25 fOTduló 
még hátra van - mondhatja 
bárki és ebben igaza van. A 
labdarúgó-bajnokságnak meg
lehetősen az elején járunk 
még és az eddig elért eredmé
nyekből semmi messzemenót 
nem lehet - nem szabad -
levonni. 

Már ami a bajnokság végső 

A BVSC-Kazincbarcikai Vegyész 2:0-ra végződött mérkinés 
egyik pillanata. 

kimenetelét illeti. �-------------------------

Az éremnek azonban van 
egy másik oldala is. Olyan 
vasutascsapatok kerültek · a 
bajnoki év első szakaszában 
osztálywkban és csoportjukban 
a.z élre, amelyek évelcen ke-
1'esztüZ - vallj1Lk be ezt őszin
tén - jobbára csak bosszúsá
got, mérget okoztalc hívei7c
nek. Olyan csapatok, amelyelt 
nemrégen még a magyar lal:>
darúgás legmagasabb osztá
lyaiban is megfordultak é� 
amelyeknek a lejtőn megin
dulása a szakemberek és a 
szurkolók számára egyaránt 
érthetetlen, megmagyarázha
tatlan volt. 

Ne kerteljünk, mondjuk ki 
nyíltan. Elsősorban a Debre
ceni V SC-re és a Budapesti 
VSC-re, biwnyos mértékig a 
MAV DAC-ra és a Szegedi 
VSE-re gondolunk. de :na!!Yiá
ból idesorolhatjuk a Pécsi 
VSK labdarúgó-szalws.ztályát 
is. Ezen a babonások számára 
balszerencsés számjegyű ápli
lisi vasárnapon viszont így 
alak-ult a bajnoki táblázat a 
labdarúgó NB II 'b.i.ilönböző 
csoportjaiban: 

Keleti csoport : 
l. Szegedi VSE 
>. DVSC 

Nyugati 
l. MAV DAC 
4. Pécsi VSK 

�szaki 
t, Volán se 
2. BVSC 

5 4 1 - 10:3 
5 3 2 - 9:1 

csoport : 
5 3 2 - 6 ·• 
5 2 2 1 6:¼ 

e-soport: 
5 4 - 1 8 :3 
5 3 1 1 8:2 

Csa:k így tovfrbb vasutas
csapatok. Mert nem igaz 
éppen az eddigi példák bizo
nyítják -, hogy nincs felfelé 
vezető út, a legmeredekebb 
lejtő aljáról is! 

V. J. 

A BVSC jé/korongozfik újabb 
arany-ezüst „keringlije

H 

A közelmúltban hunyt el a 
híres bécsi mU2JSikus Strauss
család utolsó sarja, Edward 
Strauss. De halhatatlan őse, 
Johann Strauss csodálatosan 
szép dallamain nem tud kárt 
tenni az idő vasfoga, a feledés 
kérlelhetetlen törvénye sem. 
Az „Arany-ezüst keringő" és 
a többi gyönyörú melódia ott 
zsong a fülünkben mindörök
re. 

Talán a BVSC jégkorong-0-
zók fülében is, mert a bajnok
ságban évek óta járják az 
„Arany-ezüst keringőt". Idén 
is járták, az 1968-69. évi baj
no�gban. A BVSC volt az 
egyetlen csapat, amely a saját 
pályával rendelkező Újp,..<>sti 
Dózsát le tudta győzni és egy 
dönteUent is kiharcolt ellene. 
A BVSC jégkorongozók kap• 
ták a bajnokságban a legi<:e
vesebb gólt. Gyöngyösi, Rozgo
nyi és Bikár személyében há
rom BVSC-csatár is található 
a gólütő lista élcsoportjában. 

Az eredmény mégis: ezüst. 
A ke1ing6 során apróbb lépés
hibák történtek és máris a d
kos parketten - a Kisstadion 
és a Megye1i út jegén - a má
sik táncos, az Újpesti Dózsa 
úgy elsiklott, hogy a bajnoki 
arany megszerzésének lehető
sége hamarosan szétfoszlott. 

Apróbb lépéshibák az 
.,Arany-ezüst keringő" során : 
edzőváltozás a bajnoki idény 
közben. Lehet, hogy szükség 
volt rá, nem tudjuk. De nem 

jött jól, nem segítette a baj
nald címért folyó harcot, any
nyi bizonyos. Egyik-másik jó
képességű, több, mint tehetsé
ges játékos szemmel látható 
féltékenykedése egymás sike
reire, ez sem vált a csapategy
ség előnyére. É'.s még lehetne 
sorolni az okokat, amelyek az 
ar:myérmet ezüstre változtat
ták. 

Pedig a BVSC jégkorong
csapatában megvan , az arany
érem meg.szerzésének a lehe
tősége. Idén is megvolt, ta
valy és tavaly előtt is elismer
te a sportág minden szalcem
bere ezt. A döntő csaták még
is - évek óta - a nagy ellen
fél. a saját pályával rendelke
ző Újpesti Dóz.;a sikerét hoz
zák. 

- Az ezüst is s=épen csillog 
- mondotta a bajnokság be-
fejezése után a BVSC egyik 
válogatott játékosa. É'.s igaza 
volt. De még inkább igaza 
volt, amikor így folytatta: 

- Az újabb bajnoki évben 
azonban ismét rámegyünle az 
aranyra. Egyszer 0eell, hogy si
kerüljön! 

Igen, eg_vszer kell, hogy si
kerüljön. Csak a lépéshibákra 
kell még jobban ügyelni. Mert 
furcsa keringő ez, amelybe.TI 
a „táncospárok"' - az Újpesti 
Dózsa és az FTC - ugyancsak 
igyekeznek minél kevesebb 
lépéshibát véteni' . . .  

(vj) 

K E R ESZT R EJ TV É N Y  
"l'izszlutes: t. Aprllls 22, (Fo!y

t2.tása a vizszintes 39-beu.) 13. Ha
laltusa. 14. Kormányzat, kormány 
(franc la). 15. Ausztriat tartmnány. 
16. Község Somogy megyében. 18. 
Nagyszera, pompás. 19. Használja 
a fogát. 20. Esetlen testű patás ál
lat. Hazája Amerika és Azsia. 22. 
Piros, németül. 24. Lenin családi 
neve. 27. Igekötő. 29. N. M. 30. 
Arábiai szultánság volt. 32. Ellen-
tétes kötőszó. 33. Régi női ruha
darab. 3J. Rövidítés a menetrend
ben. 37. Könyv oldalon. 42. 
. , . óg!a, Jelenségek feltételezett 

f.J 

1-11 

magyarázása. 4.4. Baranya megyef 
község. 46. Nem régl. 47. Papírra 
vetve. 49. Az erdel állat. 50. Cson
tokat köt össze. 52. RaktárhelY!
ség, de folyóirat is lehet. 55. Mé„ 
hek lakása. 57. Nngysze:il példás. 
53 . . • •  zibár. 60. ?t-legállaI)ftott ár
határ. 62. Tesz. 03. Közsé„ Pest 
megyében. 65. Nyugati gót '''ictrály 
410-ben elfoglalta Rómát. 67. Re� 
rodiás lánya, akt táncáért Keresz
telő János :tejét kérte. 68. Elekt
romos hullámok jelzésére szolgálö 
szerkezet. 69. A boroe.tyán.kóvel 
rokon gyanta. 

10 11 12 1, 

Függőleges: 1. Rég! súlymérték. 
2. � és.zald mitologlabun az 
ócec:'m istene. 3,  Veszprém me
gyei község. 4. Lab!Jls. 5. Anilln
ben található !  6. A samar:ium ké
miai jele. 7. Nagyapa nagyapja. 
a. Német személyes névmás. 9. 
Utcák kereszteződése. 10. Cseh
szlovák város. 11. Ez a kódex 
>,..'VI. századi nyelvemlék. 12. Be� 
tűpótlással európai nép. 16. Eurá
zia legészakibb félszigete. 17 . • • •  lá
ris távcső, két egymással óssze
kötött távcső. 20. l!;tlen a köze
pén. 21. l!:pilletmaradvány. 23. va
laminek érdemleges része (latin) .  
24. Német egyenruha. 25. Igazán, 
csah.'l.l.gyan. 26. Valami hozzá ha
sonlónal<: a párja. 28. Folyadék. 29. 
Eszmél. 31. Vízi tündér. 32. Skála
hang. 34. Felkel. 36. Kevert dér. 
3Z. ősi pásztoristen. 40. Vaj a me
legen. 41. Károly (1874-1915), fró, 
hirlapiró, sportlapszerkesztő. f3. 
Indulatszó. 45. Nyfl közepe. �8 . 
• • . publicus, a Icöztulajdonban le
vő állam! földbirtolt Rómában. 49. 
Egyszerű gép, névelővel. 51. Visz• 
sza: török hordár, teherhordó. 53. 
Rizsből és kókuszdió nedvéből ké• 
szitett szeszes ital. 54. Alvilági ha• 
jós. 55. Méterrendszerben az egy. 
ség ezerszeresét Jelenti. 56. Angol 
megszólítás. 50. Becézett :férfinév. 
59. Valamicske. 60. Kis ház. 61. 
• . • annusz, zsarnok (görög) . 63. 
Mint függőleges 1. 64. !.tagot szór. 
66. Kics!nyfü! képző. 67. Tagadó
szó. 

Beküldend<i : vízszintes 1. és 
folytatásaként a vízszintes 39. Be
küldési határldó: május 10. 

Az eJözö keresztrejtvény helyes 
megfejtése : A dolgozók kezdemé
nyező és cselekv6 tevékenységé
nek ld.bontakoztatása. 

Egy-egy könyvet nyertek az 
1969. évi 6. számunltban megje• 
lent keresztrejtvény helyes meg
fejtéséért: Elek JózseY, Révfülöp 
(Veszprém megye). Hamar Anna: 
Karcag, Kálvin űt 9. Jakab Fe
renc, Bp. XV., Dessewffy Arisz ... 
tid u. 43, Máté Józsefné, Nyíregy
ház.a, Szamuelly tér 2. Kiss Lóránt, 
Szege_d, Dóm tér 5. 

HÁROM TAKARÓ VIETNAMNAK 
Evek óta eredményesen te

vékenyked:ik a Vasúti Főosz
tály se női tornaszakosztálya. 
A szakosztály tagjai - dolgo
zó lányok és asswnyok 
szorgalmasan Iát.ogatjáik a 
Szív utcai, általános iskola 
tornatermében hetente egy al
kalommal tartandó edzése
ket. 

A szakosztály március 28-án 
nyilvános edzést tartott. Az 
edzé.,t megelőzően rövid ün
nepség keretében emlékeztek 
meg a Tanácsköztársaság fél
évszázados jubileumáról és 

felszabadulásunk :H. évfordu
lójáról Kedves színfoltja volt 
az ünnepségnek az a jelenet, 
amikor Szúcs Ferencné, a női 
tornasza.koszt:M.y vezetője át
adta a Vasúti Fóosztály nóbi
zottsága képv.iselőinek a "Ta
karót Vietnamnale" mozgalom 
keretében készített 3 db talra
rót. 

Részt vett az ünnepségen és 
megte.ltintette a szalrnsztály 
nyilvános edzését Pucz Jó
;:sef, a VI. kerületi '!'S-elnök 
és dr. Maróth László, a sport
kör elnölke is. 

F E LH ÍVÁS ! 
Az elmúlt években szakszervezetünk felhívá...<lára ország

szerte jó eredményel,et értek el a vasutas szolgálati helyek, 
üzemek. sportklubok dolgozói a társa<iahni pályaépítés, kar
bantartás, az üzemi verserryek és a természetjáró mozgalom 
=rve7,ésébc'1. Bebizorryosodott, hogy kevés költséggel a vas
utas dolgozók, sportolók kezdeményező erejével hathatósan 
lehet javítani a soortlétesítmények állapotán. 

Megfelelő szervezéssel, sportot szerető társadalmi ak-tívák 
bevonásával a vasutas dol,gozók igen nagy tömege vett részt az 
üzemi alapfokú sportversenyeken, a hétvégi természetjáró ki
rán�u.!.ásokon. 

Az elmúlt évek eredményei al.spján szakszervezetün-k he
ly�nek tartja a mozgalom folytatását, Ezért a társadalmi 
sportpályaépítést, az üz.em.i testn.evelési és sportmozgalom, a 
hétvégi természetjáró kirándulások szervezését 1969-re is meg
hirdeti. 

A verseny díjazása: 
Szakszerve\7-etünlc elnöksége az öt legjobban dolgozó szol

gálati helyet, üzemet, hivatalt, sportklubot összesen 50 OOO fo
rint értékú sport!elszereléssel jutalmazza az alábbiak sze.-int: 

I. belye-rett: 20 OOO Ft értékű sportfelszerelés. 
U. helyezett: 15 OOO Ft értékű sportfels7.erelés, 
m. helyezett: 10 OOO Ft értékű sportfelszerelés. 
IV. helyezett: 5 OOO Ft érlékú sporlfelsaerelés. 

A társadalmi pályaépítés, a felújítási és karbantartási 
mur.ka, az üzemi versenyek és a hétvégi természetjáró kirán
dul.ások értékelése a beérkezett jelentések alapján a kultűrne
velési és sportszakosztáily mellett működő tmadalnú sport
bizottság és szakemberek bevonásával történik. A jelentéseket 
1969. november l-ig, a területi bizottságokon keresztül kell 
megklildeni a szak&Lervezet kultúrnevelés!- és sportosz;tályá-
nak. Vasutasok Szakszervezete 

A szerkesztőség 
üzeni 

Marosán Pál, czegléd.l Sándor. 
�brecen; Tóth Tibor, Kiskunha
las ; Maróti Istvtln, Szom.bathely ; 
Szücs Ferenc, Hatvan; Pacz Jó
zsef, Kétegyhéiza; Sziládi Sánd.or, 
szeged; Behán Rózsa, Mislcolc, 
Gömöri pu; Végh Gyula, Szanter 
Tibor, Rákosrendező ; Sándor Zol
tán, Miskolc : Perlaki Gyula, Sop
ron : Leveleiket lapunk anyagá
hoz felhasználjuk. 

XII. pályamesteri. szakasz dolgo
zói, Nagykanizsa : Oláh .renő, Nóg• 
rádszakál : Zs. Molnár Dezső, Diós
győr-Vasgyár; Filrész józsef, Száz
halombatta; Horváth István, AsoLt
halom.; Barcs József, Nyíregyhá
za ; Debreczeni :Mihály, U:tszent
margita ; Sá!ián Károly, Vésztő ; 
Barcza Pál, Hidas: Leveleiket 11· 
letékes helyre továbbítottuk. 

LAKÁSCSERE 

Elcserélném a MAV Landler 
Jenő JármújavíLó Uzem ke:rtéisze
tében levő 2 szoba t6SZ.komfortos 
olcsói>értl, kertes, különálló szol
gálati lakásomat lehetőleg belterü
leten, kettő vagy kettő és fél.s:zo
bá.sra. (Lehet min6.ségl is.) Erdek
lödnl lehet tc.Iefonon: Lóczi János 
33B--OJO, vagy t!J-20, LóczJ.né 
292-900 /1966 mellék. 

FELVl:TEL 

A MAV •• Távl!:O�ésl é6 Blztositó
berende- Epitbn F6nfü,ség a 
8Hi3-ás vontató vi,g-J.nygépkocsihoz 
keres áthclyezbire, illetve felvé
telre nehézgéplrezelől vi2.sgával és 
vo..�tve2.et6i vizsgával rendelkező 
tvg-vezetőt, valanúnt von.:itvezetői 
vizsgával biró vonatvezet6t és fé
kazőv!zsgás zár!ékezllt. Jelentke
zés: a MA V Tá:o'l<ilzlési- é.s Blz
tosit6berendezési Epítésl Főnök
ségnél, Bp., XIV., Tatai út ,. Tele
fon: l\lA V Z3-2C, va:,y postai: 
20!-U:i. 

A Hivatalos Lapból 

A mvatalos LaPbÓI a sza1<:s2tt
vezet1 bizottságok és a dolgozók 
figyelmébe ajánljuk a következő
ket: 

13.. számból: 105 885 /1!19. 4. C. 
Közlekedő VO<nJatol<lka! kapasólatos 
balesetelháritás! tevékenység ju
talmazása. 

103 576/1969. 1. A. A végrehajtó 
forgalml szolgálat végzésére szol
gáló helyl6égekben Jlletéktelen 
személyek tartózkodásának tilal
ma, 

15. ,rzimb61 : 108 118 /1961. 3. A. 
Gyöngyösi MA V S=tárvezet66ég 
megszüntetése. 

105 606 /1969. 9. A. Rádió ad6-ve,·6 
berendezések megrendelésének fel· 
tétele. 

10 �4/1969. BVIrn. I. 1969. - é'Vben 
múködél utazási irodák. 

- Kétmillió forintos költ,. 
séggel korszerűsítik a békés
csabai állomás Utasellátóját. 
A rekonstrukciós tervek már 
elkészültek, s az év második 
felében a Békés megyei tanács 
építő- és tatarozó vállalata 
hozzálát a kivitelezéshez. 

Az aggteleki barlang
vasút építési tervét dolgoz
ta ki diplomamunkájában 
a Budapesti Műszaki Egyetem 
három fiatal mérnökjelöltje, 
Fekete József, Kerekes Kálmán 
és Ozorák Ottó. A barlang do
micai szakaszán a csehsz!o\·ák 
szakemberek ugyancsak kís
vasútat akamak építeni, s ja. 
vasolják, hogy az általuk ki
dolgowtt mű.szaki megoldás
sal a két kisvasutat kooperá
cióban készítsék eL A bar. 
langvasút közös megvaló.sí
tására a Borsod megyei Ide-. 
genforgalrni Hivatal vezetcil 
tárgyalásokat kezdte!< a cseh. 
szlovák szakemberekkel, 

- 150 millió forintos költ,.. 
séggel még ebben az évben 
korszerűsítik a Baln.ton déU 
partján húzódó vasútvonal 
több allomását, korszerf:sftik a 
Balatonboglár és Balatonfeny. 
ves közötti vonalszakaszt. A. 
nagy forgalmat lebonyolitó 
vasútvonalon korszerú bizto
sítóberendezéseket is felsze.. 
relnek. 

- Két gőzmozdony javfü,. 
s,ít vállaltál, terven felül a 
debreceni vontatási főnökség 
moz<lonyjavító részlegének 
szocialista brigádjai. Vállalá
sukat határidő előtt két nap
pal, április 2-re teljesítették. 
A brigád ezzel a felajánlá..<sSal 
segítette az ünnepi forgalom 
lebonyolítását, 

- Felszabadnlásunk 24. év
fordulója a1ka.Jm,íhól ünnep
s-éget tartottak a Debrecen! 
Nagyerdő szociális otthonában. 
Az otthon lakóit, akik között 
több idős vasutas is van, 
meglát.ogatták Debrecen állo
más szaltszervezeti bizottságá
nak ·kultúraktívái és egyórás 
ünneoi műsort adtak az ott
hon Í.akói részére. Részt vett 
as: ünnepsé,ren Debrece:1 ál1o
más Szendrei Júlia szocia
lista brí?ádja is, aki!< az ott
hon lakóit patronálják, 

40 évi vasúti szolgálat 
után nyugalomba ,,onuH Te
mesi Lajos ellenőr, a curtici 
ezüstkoszorús Kossuth szocia
lista brigád .alapító tagja. Bú
csúztatásán a brigád tagjain 
kívül megjelentek az állomás 
gazdasági és mozgalmi veze-
tői is. 

- Szovjet motorvonat Bul
gáriának. A múlt év végén 
aláírt szerződés szetint a 
Szovjetunió Bulgáriának ER 
25 típusú villamos motorvona
tokat szállít. A 130 km/óra 
sebességű vonatok a rigai 
gyárban készülnek, s alkalma
sak helyérdekú és távolsági 
forgalomra is. 

Rózsalovag néven az 
1969. évi nyári osztrák ;;asúti 
menetrendben új gyorsvonal
összeköttetés létesül Bécs és 
M1'inchen között, Az ÖBB által 
beállított gyors-motorvonat az 
utat 5 óránál rö\·idebb idő 
alatt teszi meg. 

Köszönetnyilvánítás. Mind
azoknak a munkatársa.'mak, 
kol1egáknak és ismerösölmek, 
akik férjem, Polgár Ferenc 
temetésén megjelentek és rész
vétükkel fájdalmamat enyhí
tették, ezúton mondok hálás 
köszönetet. özv. Polgár Fe
rencné Bp. Nyugati Műszak, 

MÚZE UM PRESSZÓ 

VASUTASOK 

FIGYELEM 

A vasutasok új egyenruha rang
Jelzésének elkészitését vállalja:  
Ft·ank:6 egyenruha szabómester, 
Bp. vm., Kerepesi űt 1. VI-os 
épület. (A MA v budapesti vasút
igazgatóság udvarában.) 

MAGYAR VASUTAS 

a Vasutasok Szakszervezetének 
lapja 

Szerkeszti a sz.erkesz.t6 blzottság 
Főszerkesztő: Gulyás János 

Felelős szerkesztő: Vis! Ferenc 
Szerkesztooég: 

Budapest VL, Benczúr utca u. 
Tele.fon, városi: 229-872 

ilzem! : 19-'1'1 
Kiadja és terjeszt! a Népszava 
Lapkiadó Vállalat, Budapest VIT„ 

Rákóczi út 54. Tele!on: 224-819 
Felelős kiadó: Gábor Márton, 

a Népszava Lapkiadó Vállalat 
igazgatója 

Cselek.számlaszám : 75.915.001-46. 
Szikra Lapnyomda 

a Közleliedési Múzeum területén, 
Budapest XIV., Május 1. út (Városliget, 

Megközelíthető 25-ös villamos és 70, 72, 75-ös trolibusszal. 

Hétköznap: 1 1-19 óráig 
Vasárnap: 10-19 óráig 
Pénteken zárva 

• KIT0NO FEKETE 

• SAJAT Kl:SZmso CUKRASZS0TEMeNYEK 

• VIRSLI, DEBRECENI 

• ITALKOLONLEGESSWEK 

',; UTA S E LLITÖ ffe' 
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A VA S U l A S O K  S 2 A K SZ: E R V E Z  E T É N E K  l A P J A  

XIIL eVFOLYAM, 9. SZA!ll. Ara 40 fiflér 1969. MAJOS 5. 

A 25. szabad május 
N 

yolcvanadszor ünnepli a világ pro!eta
riátusa május elsejét. Az első felhívás 
a május 1-i általános munkaszünet ér-

dekében az Egyesült Allamokban hangzott el 
1886-ban. A munkabeszüntetésre szóló felhí
vás összefüggött a B órás munkanap követelé
séveL A munkabeszüntetésnek Amerikában 
véres következménye volt; több munkásveze
tót kivégeztek. 

Három évvel késóbb a Szocialista Intema• 
cionálé l. Kongresszusa is kiadta a felhívást a 
május 1-i munkaszünetre. Az eltelt nyolc év
tized al ::itt általánossá vált a világon május 
1. megunneplése. Az országok többségében a 
munkásosztály kivívta, hogy e napon munka
. szünet legyen. Felvonulásokkal, demonstrá
dókkal. gyűlésekkel és egyéb harci módsze. 
rekltel tesznek hitet a munkásegység és a nem. 
zetközi munkásszolidaritás mellett. 

A munkások törekvése az összefogásra. az 
egységes fellépésre. egyidós a munkásosztály 
kialakulásával. A munkásokat, a dolgozókat 
saját tapasztalataik korán ráébresztették arra. 
hogy ;ogaikért, követeléseikért csak úgy haT• 
colhatnak eredményesen, ha ezt egyuttesen 
teszik. így tudják megakadályozni, hogy a lti 
zsákmányolók hasznot húzzanak megosztottsá
gukbóL 

Az első közös harcok hamarosan újabb ta
nulságokkal szolgáltak: a tőkések más orszá
gokból behozott munkaerőt alkalmaztak a 
munkások harcának megtörésére. S ez vilá
gossá tette, hogy elengedhetetlenül szükséges 
a munkásosztály nemzetközi összefogása. Ez az 
egyedüli hatékony fegyver a tókések összefo
cásával szemben. 

H azánkban 60 OOO budapesti munkás tel. 
vonulása nyitotta meg sorát a magyar 

. május elsejék történet�nek 18�0-ben. 
:Munkásosztályunk azóta is évrol évre töretlen 
hittel és lelkesedéssel, e nagy jelentóségű nap 
átérzésével és megértésével készül az ünnepre. 
Most, a 80. május elsején egyben a 25. szabad 
má;ust is ünnepeljük. 

A felszabadulást követő huszonnégy eszten
dó népünk életének egész arculatát megváltoz
tatta. Ma ez az ünnep örömteli és boldog, sza
bad ország szabad fial ünnepelnek. 

Az ünnepen szólni kell arról is, hogy ötven 
évvel ezelótt, a Tanácsköztársaság i�:jén, 
1919-ben köszönthette az ország proletariatu�a 
első tzben szabad hazában május első !!ap.1at. 
amelyet a proletárdiktatúra törvényes unnep
pé nyilvánított. 

1919 felejthetetlen májusát akkor még nem 
követhette a többi. Az ellenforradalmi rend
izer két. és félévtizedes könyörtelen elnyomá-
8a a május elsejék megünneplését is betiltotta. 

A magyar történelem e szégyenletes kor
szakában, ha több sebből vérezv1; is, de élt az 
ille!táfü Kommunista Párt. A part lankadat
lanul újra és újra csatasorba szólította � �un
kásokat: kommunistákat, balo!dali sz��i?-listá� kat, aktle a „ Világ f)TOletárjai: eff!lesul11:_tekr 
Jelszó eszméjének jegyében mindig megu.nne
pelték ezt a napot. 

A nehéz harcban eltelt negyedszázad után 
1945-ben végre sor kerülhetett a szabad má
jus elseje megünneplésére, amely most már 
végérvényesen az egész magyar nép nemzeti 
ünnepévé válhatott. 

Május l-én az emberiség legnemesebb tetteit 
és törekvéseit, a munkát és a nemzetköziséget 
ünnepeljük. Ezért terjedt el ellenállhatatlanul 
a nemzetközi munkásosztály e nagy ünnepé
nek megtartása az egész világon, Harcos út, s 
egyben a szocializmus forradalmi eszméjének 
diadalútja 1'0lt ez. Az elsó győzelmes szocia
lista forradalom óta egy fél évszázad elegendó 
l"olt ahhoz, hogy a szocializmus mint eszme és 
mint valóság, az egész emberiség politikai, 
gazdasági és társadalmi életének meghatározó 
tényezójévé váljék. 

i: utolsó ötven év története egyaránt 
A bizonyította mind az Imperializmus el-

fajulását, mind pedig azt, hogy a szo
cializmus beváltja az emberiség reménye
it. Meg kellett persze azt is tanulnunk, hogy 
11 szocializmus építésének útja rögös, nem ki
taposott. Mégis, a szocialista országok életére 
a gyors és nagyarányú fejlódés a jellemző, 
- amely a történelemben példátlanul álló 
mély társadalml átalalrnlás, torradalom kö
zepette megy végl:>e. 

Hazánkban Is, miközben felépítettük az 
országot, fejlesztettük népgazdaságunkat, 
megújhodott egész társadalmi rendünk. A 
i.olgozóknak nemcsak életkörülmén11eik ja: 

vultak, hanem megváltozott társadalmi, !'o• 
litikai helyzetük is. Népünk szabad, haza17:k 
szuverén. Allamunk nem fenyeget senkit, 
sót erőnk és lehetóségeinlt teljes latbavetésé
veJ• támogat az emberi haladást szol?áló min
den tevékenységet és kezdeményezest. 

A szocializmusért folyó forradalmi harcok 
élén hazánkban is mindenkor a munkás
osztály küzdött, de a szocialista valóság és 
perspektíva hatására felsorakozott mögéje 
egész népünk. Az egységes akaratnak, per
sze, tettekben kell megnyilvánulnia. Olyan 
tettekben, amelyek a szocializmus megvaló
sítására irányulnak. 

Egész népünket foglalkoztatja és érinti az 
1968. január l-én bevezetett új gazdaság
irányítási rendszer. A reform természetesen 
eszköz. A cél: a szocializmus tel;es felépitése, 
a munkáshatalom erősítése. 

A reform teljes sikere érdekében elenged
hetetlen, hogy a rendelkezésre álló eszközö
ket. javakat a legcélszerűbben és a legtaka
rékosabban használjuk fel; hogy egyre 
emelkedjék az életszínvonal; hogy aki hasz
nosabb munkával szolgálja a népet, az töb
bet is kapjon a javakból. 

• •  0 nkéntelenül Is telvetódik az a kérdés, 
hogy a mai korban megváltozott-e a 
munkás-nemzetköziség tartalma? 

Határozottan azt kell erre felelnünk: a mun
kásosztály és minden elnyomott érdeke az 
egész földkerekségen ma ts egy és oszthatat
lan - a kizsákmányolás megszüntetése, bé
kés, boldog élet, olyan társadalom felépítése, 
amelyben megszűnik a kizsákmá11.11olás, aza
badon és biztonságban él. 

Ugyanakkor tern:iészeteseii azt ls meg kell 
állapítanunk, hogy a munkás-nemzetköziség 
ma más formákban jelentkezik. Olyan kor
ban élünk, amikor az emberiség fejlődésében 
a haladás és a reakció erői mind fokozottabb 
összeütközéshez, nagy társadalmi sorsfordu
lókboz érkezett. Hatalma.s erők, 11 szocializ
mus erői vívnale élet-halálharcot. E harc 
jegyét magán viseli korszakunk minden ese
ménye. 

Az imperializmus minden módszert és le
hetőséget felhasznál, latba veti egész gazda
sági, politikai erejét, hogy megakadályozza 
további visszaszorítását és megtartsa, illetve 
rendszerezze elóbbl hatalmi pozícióit. Eszkö
zei közé tartozik többi között a gazdasági 
kényszer, a zsarolás, a politikai maniwerezés, 
a fellazítás, a háborús feszültség szítása és az 
agresszió is. 

E kelléktár legszégyenteljesebb tette, amely 
a haladó közvélemény legnagyobb felháboro
dását váltja ki, az amerikai imperialisták tá
madása a vietnami nép ellen. Az amerikai 
történelem legsötétebb lapjait írják ezzel az 
uralkodó körök. 

A világon bármerre is követnek el táma
dást a népek függetlensége, a demokratikus 
és szabadságjogok ellen, a haladás, a béke 
erői ellen, közvetve vagy közvetlenül ott ta
láljuk az amerikai Imperialisták „kezét". Kö
zel-Keleten a haladó arab rendszerek meg
döntésére szövetkeznek. GöTögországban és 
Indonéziában véres terrorral és diktatúrával 
verték le a demokrácia eróit. Latin-Ameriká
ban, Afrikában, Azsiában puccsokkal, .,tűz
zel-vassal" akarnak el.fojtani minden haladó 
megmozdulást, betiltanak szakszervezeteket, 
börtönbe vetnek szakszerve:zetl és más ha
ladó vezetőket. A Koreai Népi Demokratikus 
Köztársaságot fegyt,eres eszközökkel prot,o
ká!ják. A kapitalista országokban az osztály
egyOttmííködés politikájának hirdetésével 
lgyekszjk leszerelni a munkásosztály harcos 
megmozdulásail 

li...l emzetközl kötelezettségek teljesítése a 
f"IIII magyar dolgozók létértéke Is: a mun-

kásosztál11 harca az egész 1'ilágon 
egységes. Bármely országban ér el sikereket, 
bennünket is erősít, minden kudarc bennün
ket is gyenglt. Azok a szolidaritási akciók, 
amelyeket -a magyar dolgozók a vietnami nép 
segítésére és más országok dolgozóinak harcos 
támogatására kezdeményeztek, azt bizonyít
ják, hogy munkás05'ztá1yun k legtiszteletre
méltóbb hagyományainak megfelelően mind 
világosabban látja ezt a sorsdöntő össze-
függést. . _r"' ...., ·- -

1 .  

Napirenden : 

Vá11do1·zászló

' tad ' . a .asi. 

ünnepségek 

A Mlrúoz.tertanács és a 
SZOT vörös vándorzászlajával 
kitüntetett három vasú ti szol
gálati helynek május elseje 
elótt ünnepélyes külsőségek 
között adták át a magas ki
tüntetést. A MA V Gyöngyösi 
Kitérógyártó üzemben április 
2G-án. szombaton Rödönyi 
Károly miniszterhelyettes, a 
MA V vezérigazgatója és Sza
bó Antal fótitkár adta át a 
vándorzászlót. 

A nyíregyházi vasúti cso
móponton április 28-án, hét
főn, ugyan.csak Rödönyi Ká
roly miniszterhelyettes és Sza
bó Antal fótitkár adta át a 
kitünteté.,t a csomópont veze
tőinek. 

A Nyugati vasúti csomó
ponton lapzárta után, április 
29-én került sor a vándor
zászló átadására. A ceglédi 
váróteremben megrendezett 
ünnepségen Röclöntri Károly 
miniszterhelyettes méltatta a 
Nyugati 1968. évi eredményes 
munkáját. Az ünnepi beszéd 
elhangzása után Rödönyi Ká
roly és Gulyás János, a vas
utasszakszervezet titkára adta 
át a vándorzászlót a csomó, 
pont vezetólnek. 

a vetsenycélkitfízések és az anyagi 
ösztönző rendszerek kapcsolata 
Ülést tartott a szakszervezet elnöksége 

A szakszervezet elnöksége 
április 15-én ülést tartott. Az 
első napirend keretében a 
szocialista munkaverseny és 
az anyagi ösztönzési rend
szer kapcsolatát taglaló je
lentés került az elnökség elé. 

A közgazdasági osztály ál
tal elóterjesztett jelenté! a 
teljesség igénye nélkül, de 
mégis átfogóan ismertette a 
vasút anyagi ösztönzési rend
szerét és az ezzel kapcsola
tos tapasztalatokat. A többi 
között rámutatott: az utóbbi 
időben jogos bírálatok érik 
bérezési rendszerünket. So
kan felvetik, hogy az nincs 
arányban a végzett munkával, 
a munkakör ellátásához szük• 
séges általános miíveltségi és 
szalcmai felkészültséggel, a 
munkakör t7eszélyességével, 
valamint az ezzel járó felelős
séggel. A helyes irányban ösz
tönzó bérarányok kialakítását 
azonban csak nagyobb mérvű, 
komplex bérpolitikai intézke
dés tenné lehetóvé, amelyhez 
saját alapból a szükséges fe
dezet nem áll rendelkezésre. 

Az anyagi ösztönzéssel kap
csolatban megállapítja a je-

végkövetkeztetést 
hogy 

vonták le, 

azok a keretek, amelyek 
az 1969/70. évi irányel
vekben kiadásra kerültek, 
megfelelnek a vasút sa
játos követelményeinek, 
a vállalati elvek és célki
tűzések érvényesülésének. 

Csupán arra van szükség, 
hogy a vez�tók következetesen 
szerezzenek érvényt annak az 
elvnek, hogy a ;61 keresők 
fogalma egybe essen a ;ól dol
gozók fogalmával. Más szóval, 
azok kapjanak nagyobb anya
gi elismerést, akik klernelke
dó munkát végeznek, vagy 
mindennapi munkájuk becsü
letes elvégzése mellett külön 
célfeladatokat oldanak meg. 

Az ülés napirendjén szere
pelt az Utasellátó Vállalat elő
terjesztése az 1967/68. évi bal
eseti helyzet alakulásáróL A:z 
elóterjesztéshez a szakszerve
zet munkavédelmi felügyelő
sége kiegészítő jelentést ké
szített. A munkavédelmi fel
ügyelőség jelentése, amely a 
vállalat központjában. egyes 

kirendeltségeknél, valamint 
a hálózati üzemegységeknél 
végzett helyszíni vizsgálatok 
tapasztalatai alapján l�észült, 
figyelembe veszi az Utasellá
tó sajátos helyzetét és az 
utóbbi időben bekövetkezett 
pozitív .változásokat. De rá
mutat a ;elentés azokra a. 

feladatokra is, amelyekec a 
vállalat vezetőinek és szak
szervezeti bizottságának l(el! 
elvégezni II balesetek megelő
zése, a munkavédelmi tevé
kenység megjavítása érdeké
ben. 

Az elnökség az Utasellátó 
Vállalat elóterjesztését és a 
kiegészítő jelentést elfogadta, 
majd a munkavédelml tevé
kenység megjavításával kap
csolatban meghatározta a vál
lalat vezet6lnek és szakszer
vezeti szerveinek legfőbb ten
nivalóit. 

Ezután az elnökség elfo
gadta a szakszervezetek XXL 
kongresszusa hat.ározatainak: 
végrehajtásáról készült jelen
tést, majd különféléket tár
gyalt. 

lentés, hogy .-------------------------
a va..sút hálózati eredmé
nyére legnagyobb hatással 
levő versenyforma, az 
igazgatóságok versenye. 

Ebben a versenyformában az 
anyagi ösztönzést nemcsak és 
nem is elsősorban a verseny 
eredményéhez kapcsolódó 
pénzjutalom jelenti, hanem 
ennek megfelelően al.akulnak 
az igazgatóságok f)Témiumke
retei, a kiváló dolgozó kitünte
tésben részesíthető/e száma és 
bizonyos mértékben a nyere
ségrészesedés felosztása is. 

A célkitűzések tehát szoros 
kapcsolatban állnak az anya
gi érdekeltségi rendszerrel, 
mert az anyagi elismerés mér
téke a versenycélkitíízések 
teljesítésének füg,,avénye. Más 
kérdés, hogy a rendelkezésre 
álló összegekkel hogyan gaz
dálkodnak az illetékes veze
tők. E tekintetben még akad 
tennivaló bóven. 

A jelentés készítói - ta
pasztalatok alapján - azt a 

1969. májm 12-18. 

Berlinben ülésezik a szállítási, kikötöi és h�lá.szati 
dolgozó.k 5. nemzetközi szakmai konferencrija 

A Szállítási, Kikötői és Ha
lászati Dolgozók Szakszerveze
teinek Nemzetközi Szövetsége 
1969. május 12-18. között a 
Német Demokratikus Köztár
saság fóvárosában, Berlinben 
tartja 5. nemzetközi szakmai 
konferenciáját. A konferen
cia összehívását az adminiszt
ratív bizottság 20. ülésén ha
tá.J:ozták eL 

A berlini konferencia napi
rendjén az alábbi négy kér
dés szerepel: 

1. Jelentés az egész Világ 
szállítási dolgozói helyzeté
nek alakulásáról és az UIS 
azon törekvéselr61 és tevé-

kenységéról, amelyek a dol
gozók e.gységakciója új lehe
tóségeinek felelnek meg a 
jobb élet- és munkafeltételek. 
a szakszervezeti jogok. a nem
zeti függetlenség, a demokrá
cia és a béke érdekében, a 
monopóliumok és az imperia
lizmus ellen ; 

2. Az UIS alapszabályán 
végrehajtandó módosítások; 

3. Az Ellenőrző Bizottság 
jelentése; 

4. Az UIS irányftó szervei
nek megválasztása. 

Az 5. szakmai konferencián a magyar vasutas és közleke
dési dolgozókat öt tagú delegá-------------------------r.ió képviseli. A delegációt Sza
bó Antal, szakszervezetünk fő
titkára vezeti. Tagjai : Szil.ii
gyi Sándor, a Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szakszer
ve:zetének osztályvezetóje, 
Auguszt János, a vasutas-szak
szervezet szombathelyi terüle
ti bizottságának titkára, Jóná.! 
Sándor szb-titkár, a Közleke
dési és Szállítási Dolgozók 
Szakszervezete központi veze
tóségének tagja és Visi Fe
renc, a Magyar Vasutas felelős 
szerkesztője. 

DEBRECENI SIKER 

A KIVALÓ IFJÚ MÉRNÖK PÁLYÁZATON 
A debreceni igazgatóság te

rületén dolgozó fiatal mérn1l
kök, technikusok részére 1968-
ban Is meghirdették a kiváló 
címért folyó versenyt. A be
küldött szakdolgozatok alap• 
ján - amelyek a vasútra há
ruló feladat.ok végrehajtását 
elósegftő újításokat, technoló
giai módosítáwkat. a beruhá
zását elősegítő óiításokat. 
technológiai módosításokat. a 
beruházási határidők csökken"'. 

tését segítő javaslatokat, m6d
szereket tartalmaztak - 4 tf· 
;ú mérnök és 8 technikus kap
ta meg a kivátó címet. 

A terület fiataljai köz.ül 
többen sikerrel szerepeltek az 
országos pályázaton is. Balogh 
Imre és Wojtekovics Ferenc 
elnyerte a KPM külön
díját és a KISZ-KB arany
plakettjét. az ezzel járó 4000 
forint pénzjutalommal. 

Báns:r;egi József 

A konferencia elótt május 
9-én ugyancsak Berlinben 
tartja ülését az adminisztratív 
bizottság, amelynek Szabó 
Antal fótitk41- Is tagja. 



MA<;YAR VA�tITA!öl 

Ötven éve történt 

ltfájusi seregszemle vörös zászlók alatt 
Másodszor is biza/1011t kapott 

a műhelybizottsligi titktir 
Magyai'OI"S.Zág népe l.elke:,en 

készült az első szabad míjus 
elseje mo.,"tinneplés&re. A for
rac1alom fővárosát a legjele
sebb művészek tervei srerlnt 
öltöztették ünneplőbe. Az út
keresztezódérekn.él diadal
kapuk, a tereken Ma1'x, En
gel.s, Lenin szobrai és a for
radalmat jelképezó all�.lrus 
építménye,.¼: emelkedtek. A 
gyerekek önfeledten szórakoz
ta:k. 

Az :impozáns ünnepélyre 
ugyanakJcor súlyosan neheze
dett a :frontokon elszenvedett 
vereség, ame!y válságos hely
zetbe sodorta. a fia taJ. 
mt11l!káoo.llamot. Az impe-
ri,a,lisl!a betola1cod6k április 
véíJ(Í1'e meg.szállták. az eaész 
Tiszántúlt. Na!]yvá-rad, Debre
cen utá'll a Vörüs Hadsereg 
feladta :esza,k-MC!(l'flT01"SZtÍ.g 
ip.'tri é:s politikai kö:,po-n,:j!it, 
Miskoloot is. Elesett Diósm;ó-r 
és ózd. Kibontakozott a cse
hek Sa.l.gótarján ellen, táma

d.:ísa. Kiürítették Swlnokot. 
Elterjedt a hír, hogy dé:en tá
maclásra készül.7llek a ju.P.o,;zl.ív 
csapatok, Ausztria pedig an
tant segítsé,gg�l Va<;, Sopron és 
Moson megyék meg.57.állását 
tervezi. 

Hinni, akarni, merni kell! 

Ilyen köriilm-5onyek között 
érthető. hogy a VÖl"Ö6 zászlók 
alatt fél.vonuló pestiek százez
reinek demonstrációja sem tu
clott úrrá lenni a fővárosra 
nehezedó, csügg.edt .hangula
ton. Az Ipa,rcsarnok elótti 
gyűlésen Landler Jenő !,gy 
szólt az egy-begyülte.khez: 

neti szerepének megfeleió kö
telességét. Ha késik is még az 
európai megmozdulás, nem 
maradhat el. Mellékes, ho.gy 
gcmdolkodi.k m.a még a Világ 
proletáriátusa. Akiknek kö:ze
lében a szabadság madara, 
már fési:ket vei�.., elviszi,k a 
szabadság hírét mindenfelé. 
Ezen a gyönyörű m.:í.jusi ün
nepen . . . én úgy látom„ hogy 
husro.'>n}·ok esztendő májusi 
küzdelme nem volt hiábavaló, 
hogy ha m:i. még el is bújnék 
a nap, im1ét elén:lc fog t,;.rul
ru. Lltom le,Jkl sza'!l!"..im.��l a 
feltámadást, a vilá,�ot meg
szabadító III. nagy Internac.\o
nálét, amely végleg eltemeti a 
ikai;,Hal.izmust. és végleg me_g
szli.nteti · a. n :\,pek kl7�'!ákmá
nyo1ását " 

Ez a lelkes, egyértelmti be
s:ziéd nem hagyott ltéte!:vt az 
iránt, hogy Landler Jen6 a 
Tanác,,kör.tá=� a7,;m veze
tői köz.é tarto:::il::, ak:k e vál
sá/(o,; időben is a pr-�le'"Art:'nk
t.atúra fennta.•·t:ása m-el!"#. 
fo�lhk álJ.ást, s a 'kapitt• i
cló helyett a pMletáriátus 
mozgósítását vá.l!altik. 

Forradalmi mogatartb 
Május 2-án �el, a YöriiB 

Hadsereg főparancsnoka, 
Böhm Vilmos önhatalmúlag 
elrer,.delte a hadműveletek 
leállitá:;át, és fe;o,iverszüneti 
ajánlatot tett az ellen.sÉ,ges 
ha<.I=e-gekno!c. A MAY és a 
:Magyar Szállításvezetá6ég ve
zetői Böhm intézkedé;éneoic 
elősegítése érdekében elren<l-ol
ték a íro.'1 tra it-.í.nyított csa
pats.zá.llitm:ányok felta!stózta
tását. 

A.-nikor Kun, Landl,cr és 
Sz,h1tó :r>..épbiztoook értesültek 
B&hin l�{.,ról, azonnal el
rendeltéi. a hadműveletek 
fol,·t.atáeát. A vasúton Erdély; 
Gyula MA V-igczgatóhelyettes 
- akit Landler Jenő már ko
r-Jbban a Belilg,Ji, Vasúti és 
Hajózási Népbizto.•ság rnee,'bí
zottja.ként a MAV-Igazgató
s.á.ghoz és a Szállításv-oz.etóség
h� összekötó-ne!c klrendelt -
srereztek érvényt a n<'..-pbiz� 

sok intézkedésének. A ll.1.A V
Igazgatóság és a S.zállíUisveze
t&ég május 2-i értekezletén 
tan,úsítot;t fo1'Tada-ltni maga
taTtásána.k kö3zönhető, hogy a 
s;;ükséges intézkedéseket -nem 
gáncsoltálc cl a vasút vezetői. 
E1'dé!yi Gyula, a l\Iag11ar01"szá
gi Vasutasok Szöeetsége szak
t!sztviselói szak0&ztályának 
elnöke azok közé a vasúti 
tiszt,�.selők közé tartozott, akik 
féle-knet, fárac;.ts,á,got nem is
m� odaa,..íssal és fe!elós-
ségérzettel álltak hcl,vt a pro
letárhat&lorn V'édelmében. 

Háromszavas szónoklat 

Május harm,adliká.n a népbiz
tosok korán N11,,gel, a munirn 
megkezdése előtt telkerest&: 
a !&város nagy gyárait és mű
hclyeit. Isrnertetté1c a prole
tá�ktatúrát fenyege'"..ö ve
szélyt. s a mun-it..·\ss.ágot a ha
za védelmére szólították. A 
MAV tszak,i Főműhelybe 
Landle1' Jenő ment. A vete!"á
nok visszaemlékezése s=int 
a főmúhely val:::..'11.sn-nyi dolgo

A személyzeti Irodában ta
lálkoztu.nlc Kovács FeTenc 
csoportvezetővel, Debrecen 
állomás műhely bizottságá
nak titkárával. :E:lete, korán 
összekapcsolódott a szalcszer
vezeti munkával. A felszaba
dulást követően már tagja az 
állomás szaksz.ervezeti bizott
ságának. Később pártfúnkció
ba kerül, majd némi kerülő
vel ismét visszajutott a szak
szervezethez. Az idén 1ná&od
szor kapott bizalmat az állo
más do!go=óitól. Munkájáról 
szívesebben beszél, mint vál
tozatos életútjáról. S ez termé
szetes is, hiszen ez a munka 
határozta meg egész eddigi 
életét. Amit elért a 830 szer
vezett dolgozót képviselő mű
helybizottság élén, az szorgal
mának, politika.!, emberi ma
gatartásána!c eredménye. 

Százszázalékos 
szervezettség 

zója az udv.'.lron szorongott, _ Az az igazság, hogy sze
amBmr megérkez�tt a vasuta- rencsés hdyzetben is vaauok sok népszerű öregje. FelMl>ett - mondja -, mert a felvételegy emelvény.félére. Szürke tői az elbocsátásio fog!,allwzom 
lóden.kabátját si.éttárta. Egy a dolgozókkal. Már az első 
P!llanatig ';árt, s amikor te- pillanatban tudom, hog,J ki1'e, 
kini;ete talál�ozott a munJtá- milyen mértékben lehet szá
sokeva:l, ennvit mondott : .,Elv- mítani a szakszervezeti mun
társak! Veletek me�mek!" S kában 
ez7,el az emelvényről valóság-

, Ez · tk zik -
gaI az egybe<t>•i11tek közé <Ve- _me�uta o 

. fi m�
tette mag:át. A lels•e�d.és lE>ír- helyb1zottsag 

• 
munk�jab�n 1;1. 

hatatlan volt. A (>!!il!és Tészve- A SZ;�vezetts!g sz_a.:::sza:::ale
vói e háromszat:!lS s:rónol·1".t ko�. es egy; !do óta ,:1m�s ?lyan 
után valamennyien jclenf"k,:,z- �vek?nysege a m�he.yb,wtt
telc a Vörös Haflu..-eqbe M' _ sagnan, amelyet írasban po::i
. 1..., .,_ ,__ · · -� -� tosan ne rögzítenénelt. Az 53 oen,":' "'"ezte, sz�r,.,,en l.im_.- szakszervezeti biz:ilml rend-ra_:1T.1 e n,agyszerű l!n..<>gmr:>zdu- szeresen taft csoporrertekezlelá,-ból. teket, s az ezekről készült 

Gycxr.s egym.á.�ut!inban a1-'1- jegyzőkönyvek mindenkor hú 
lrulta.k a mum1<ásezrede,k, Né- t(úrei ennek a mértani pon
hány napon belül m•:nte,gy tossággal, tervszerűséggel ki-
15 OOO munkás indult a front- számított munkának. 
ra a fóvárO!'ból. Velük ment 
Landler Je-nő is, aki vállalta 
a munká�zredeT,ből szen:·1?
zett III. hadtest feletti pa
rM..asnokságot, 

G&danecz Béla 

Kovács Ferenc bizonyságul 
egy egész köteg ilyen doku
mentumot tesz elénk, hogy 
magunk is meggyózoohessünk 
róla:  hogyan zajlottak le leg
utóbb a bizalmi csopOT"térte-

kezletelc, amelyen a május 1-i 
ünnepi felkészülést tárgyal
ták meg és döntöttek a ki
váló dolgozó címek odaítélésé
ről 

A műhelybizotts:íg titkára 
jó gazdája az adott területnek. 
Kitűnik ez a féléves munka
tervből is, amelyet már a vá
lasztások után kéi;zítettek, s 
amiben a soron levő legfon
tosabb fe'.aclatokat igyel.eztek 
rögzíteni. 

- Elsősorban a balesetmen
tes szolgálat meaval-ósitásán 
fá.-adozunk - m.igya.rázza a 
helyi körülményekhez igazodó 
célo!c:it. - Ez csak fe{l1Jelme
zett és tudatos ·mtml:án mú
W:. Debrecen város ipari fej
lődése nagy szívóhatást gya
korol a hajdúsági falval, és 
kisvárosok munkaerejére. 
Megbízható statisztikai fel
mérések szerint állom�un
kon naponta 40-50 ezer em
ber fordul meg. Ugyanekkor 
a lci!encvágányos r,ál1Jaudt:ar 
balesetveizélyes. Szinte 1tincs 
olyan év, hogy a vasút n.e 
szedje meg itt a maga áldoza
tát. Amíg jekntósebb techni
kai beruházással ezen nem tu
dunk segíteni, addig csak a 
tudatformálás, a pontos és 
köiiutek.intó szolgálat eszkö
zeivel élhetünk. 

A dolgozók érdekében 

Fontos feladatot lcapnal;: eb
ben a munkában a szocialist.a 
brigádok. Legutóbb négy új 
kollekth·a alakult és ezekkel 
együtt 3-1-re emelkedett a mú
helybizottság területén a szo
cialista brigád.mozgalomban 
részvevők száma. 

- Célur.Tc, hogy a brigádok 
egyre inkább kilépjenek saját 
szűkreszabott terii.letül.ről -
folytatja Kovács Ferenc. 
Szeretnénk feloldani azokat a 
korláto1,at, amelyek még min
dig passzivitás..-a késztetilc a 
kollektívákat. Ugy érzem, 
hog,J a szociaii3ta brigád moz-

ket a dolgozók mindennapos 
üg--.reinek intézésében. E::ért 
nem hagyja nyugodtan pihen
ni a titkár le!::iismeretét c.z a 
fcnák helyzet, ho{J11 a mctitn!Ji 
kocsiintéz,it él'intő T'uhal:érdés 
még mindig nem megoldott. A 
vasút életét, belső rendjét 
szigorúan körülhatárolt tör
vények, normák· szabják meg. 
Minthogy az élet is halad, 
így válnak avulttá a régi sza
bályok és így követelnek 
maguknak mlyet az újabb in
tézkedések. Azt szeretnék el-. 
érni most Kovács Ferencék is, 
hogy a. KTG-se1', akik. mun
kájitk ja1:a Tész�t a szabadban 
töltik, olyan munka-r-..ihcíkho:: 
russanal:, amclyel, óvják 
C(lészségiiket az időjárás oi-. 
szontagE<lgaival szemben. A 
titkárnál van egy pana�z
könyv, amelybe a dolgc:>'.Z6k 
beírják különféle problémái-. 
kat és ew.kre rövid időn be
lül, rendszerint írásban vála-. 
szol a múhelybizottság. 

Megbízható „törzskar" 

Ha már a Kovács Ferenc 
vezette műhelybizottság mun
kájáról annyi szó esett, nem 
lehet elmenni a biwttság kol
lektívája mellett anélkül, 
hogy ne emlékeznénk meg 
erről a jól összeforrott gárdá
ról. Olyan munl,atársakból 
áll a műhely!>izottstig, amely 
önmagában, is garanciát 'll?/Ú;t 
a szakszervezeti feladatl:örök 
1eg;;zélesebb átfogására. Ez is 
a tudatos kiválasztás eredmé
nye. Akad be1u1e oktatótfszt, 
aki a szakmai ismeretterjesz
tés mellett mindjárt a politi
kai okt.atást is elvégzi. A nor
más, aki szintén tagja a mű
helybizottságnak, a munkaver
senyt szervezi és irányítja. A 
tolatásvezető a szociális kér
désekkel, a vezénylőtiszt pe
dig mindennapos ügyekkel 
foglalkozik. 

„Tisztelt Elv,ársak! :en azt 
mondom, ne kételkedjetek, ne 
g,.mcwskcdjalok, ne !élje
tek ! . . . Ezen a 1Ul{/!J Vörös 
l\!l'djuson a magyarországi pro
letáriátusnak hinni, akarni és 
merni k,ell! Hinni a mi nagy 
elgvfilhetetlen tgazságain:kb.m, 
hiT'..ni a proletá.'"Íiitus nagy 
erejéoen. A.."arni ! Nem bár
gyú, kicsinyes, véna.ssz.anyos, 
banoo1. f.érl.ias, hat.almas aka
rással, an',ely akarástól megre
meg.'1e-k ellenfeleink . . . Memti 
kell harmadsorban. Nem a 
gyává"cé, álmodvw.k.é ez a ,i
l'ág. Azt mondja a fo1Tada
lom nagy költője, Ady Endre, 
hogy csak egy €l!l' ber van : 
trk.i bátor, és egy a különb, aki 
bátrobb • • •  

----------------------------------------- galom ereje nem zártságában, 

Igy nyolcun olyanok, mint 
egy jó, megbízható „törzskar" 
a nehéz csatálc előtt. A szak
szervezetnek Debrecenben is 
mindennap meg kell v!vnia a 
maga sajátos harcát a szerve
zett vasutas dolgozók ér-t1e
keiért. Intenzív terápiás osztály nyílt a MÁV Kórházban 

Ha a magyarországi proletá
riátus belátja, hogy rettenetes 
tét van kocká., :  az élet va.gy 
halál 1,érclése, a lét va{J'J ·nem.
lét kérdése, ha lx!látja azt, 
hC',lY övé most mi:nd-en, és 
mindent elves:tithet; ha van 
"bó.torsáua, c,JcT;01" nincs még 
veszve semmi, alcltm- meg
mentjük Magynrországüln a 
proletár.átus uralmát, és utat 
IT'.,ut.atunk a -..i� ré!;einek a 
felsz::1ba<lvlásra Ma ;o�z 
e�sz Európa rno. az euró.?a•i 
�unk.ássáP, ügye a b\!C-�p<?-1.i 
.,,·olet,lr.átus keré1:>e'T'! van le
téve. Mutasson. példát ez a 
,:,ro!etá!'iátus, mutassa meg, 
hoo11 van ant,ldata, van f01"
ro.dalmi é1':!<?S'1. miit&SD'!t pél
dát a tntámv.ik. é.� akkor a 
lmdapesfi protetárititus mep
tesz:i a maga nagy világtörté-

Pénteken délután bein.sósé
ges h.áziünnepség keretéhen 
adták át rendelteté<-.kP..ek a 
MAY-kórház új büszkeségét : 
az intenzív teTá.piás-osztált1t. 
Az ünnepségen megjelent Rö
dönyi Károl11 miniszterhelyet
tes, a MA V vezérigazgatója, 
Szabó Antal, a Vasútasok Sza.�
szervezetének főtitkára, é.s dr. 
Aczél György, az Egi='.;ég
ügyi Minisztérium fóosz'-..ály
vezetóje. 

Az intenzív terápiás osz
tály a k6'-há-.: külön részlege, 
itt he'.yezik el a különösen sú
lyoo bete�eket. Az osztályon 
olyan műszerek, gépi beren
dezések is megtalálhatók, me
lyekre más osztályokon nincs 
szükség. 

- Milyen bete�ket he
lyeznek e,re az osztályra? -
kérdeztük dr. Gurdon Jcinos-

tói., az intenzív terápiás osz
tály főorvosától 

- Elsós01"ban so7,7cos, vérzó, 
V<Igy légzési zava,·okkal küz
dő beteue1,et. Ennek mcgfele
ló az osztá.l11 fel�zgrelése. Lé
legeztető késdllékek., a bet-e
oeic é!eiffunkcióit kimutató 
műszerek vannal, elhelyezve 
az os=tályon. Megu,láil1ató itt 
a capnograph, amely a beteg 
által kilélegzett levegő swn
dioxíd tartalmát mutatjá kJ, 
,·an egy oxyrneter is, amely a 
belélegrett ox!gé.'l méresére 
szolgál, külön vérgá7..&nalitiF...ai 
labo.-ató!'.iumot is berendeztek, 
perme, nem hiányzik a külön 
EKG SZÍV'\'izsgftló készülék és 
a pulzuss-cámlá\ó �m. Az osz
tályt lég.lcondíc!Onliló berende
zéssel is feJ,;:rereltkk. Ez az 
,.okos" berendezés a beál:lítás
tól fü:i-i,ően cseréli az osztálv 
levegőjét, melegít, vagy hűt, 

központi oxigffiellátást kap, 
mert ez létfontosságú egyes 
súlyos betegek é!etbentartásá
ra. Ami pedig teljesen újsze
rű, ugyancsak központilag 
szervezték meg a nitrogén
oxidulgáz-ellátást is, melyet 
fájdalomcsillapításra hasz
nálnak. 

___________________________ ,.. ltivánság szerint Az ágyak 

Szabó Antal főtitkár beszé
dében kiemelte, hogy 1968. 
februárjábttn hosszú tái-ú 
programot fogadtak el 11 MAV 
egészségü{l'Ji fejlesztésé-re vo
natko::6an. Ennek a p-rogram
r.ak jelentős állomása az in
tenzív terápiás osztálv meg
nyitá3a. A tervbe vett további 
fejlesztés is ütemszerúen ha
lad a fél �zázalékos Önkéntes 
Támogatási Alap és a MAY 
Vezérigazgatósága által bi2lto
sított költségkeret terhére. Az 
új osztály réit! épületben ka
pott helyet, de olyan beren
dezések szolgálják ezentűl a 
súlyos betegek életének meg
ment�ét, amilyenelckel eddig 
a M . .o\ V nem renöelkezett. A Magyar Tanácsköztársaság 

és a közlekedés 
Dokumentatív kiállítás a Közlekedési l&ízeumb!m 

Régi idők emlékeit, a fél 
évszázac1:.l történt vih:iros 
esen16nyeket it:.iézl!:::: azok a do
kumentumok, amelye!cet az 50 
é\·es évfo1·duló alka, lnából a 
ICöz!ekedesi n1'!!zeum bctn be-. 
mutattak. A kiállítás -
amalynelc; anyagát Gadcmecz 
Déla, a VastJti Tudományos 
Kutató Intézet íőJnunke.társa 
,·cr:d;;zerezte - m�'.tó emlé
-.:€t áliít azo,mak a k&zle!"edé
s; ciotgozó}::ia.�, aI:.ik a Ta..�ács. 
köztársaság győzeln1óér� a 
párt létrehozásáárt, a mun
kásh.atalo..rn megszil.á.r<litá
sáért oly sokat tettek. A 
párt alapító t:?gj;,.i köwtt több 
vasutas dolgozó is volt. Igy : 
dr. RaJczi Dezsó, Sikonzky 
Lajos, ·Ga-rlati G-,1ul.a, Fa.zg-
7.;as József, Jackwert Ferenc 
és Lórincz MiMly mérnök, 
aki 1904-ben a nagy vasutas
sztrájk idején Lt•:;cson a vas
utasságot vezette. 

A :kiállítás anyaga négy fő 

részre oszlik: az első részben 
a mun.káshatalom.é.--t folyó 
harc dokumentum.aj, a máso- 1 dik részben a Tanúcsköi:társa
Eág alatti Jcözlekedés fejlesz- 1 
tési tervét és rendeleteit lát-

, hatjá�c az érdeklődők. Itt em
lítjük meg, hogy a hiteles do
kumentwnok szerint a Han
girla 1,örúti fe!i.Lljár6 építését, 1 
illetve a budar,esti „halálso
rompók" fel'.számoláscit már 
abban az időbe'll i3 tervbe 
vették. 

A kiállítás harmadik része 
arról tanúskodik, hogy a nép
hatalom védelmében a közle
kedési dolgozók milyen önfel
áldozóan kivették reszüket, 
rr,Jg a negyedik rész a meg
torlás : a fehér terror borzal
mait dokumentálja 

A kiállítás méltó az évfor
dulóhoz és azokhoz a forradal
mi tettekhez, amelyeket a köz
lekedési dolgozók 50 évvel ez
előtt véghez vittek. 

között műMyag füF!�önyök 
vannak a bew�ek izolálására, 
egymástól való elszí<?etelésére. 
Mimlm áirJnál telefont, nó
vérh.foót és riasztó berend e
zést szere!te1c fel. Hiányzik 
azonban még egy korszerű 
r.1onitor berendezés, ami le
hetóvé te<szl a még alaposabb 
bet.egm-ell!lgye!és,t. Az os'7.t�1y 

A főtitkár végül megkö�zön
te a tervező!, és kivitelezők 
munkáját. akik közreműköd
tek: ennek a nagy"ele:itőségú 
egée,,:•1"sr(lgyi létesítménynek 
építésében. 

8. L 

Képürlk.ön a& úJ �ápiás osztály kOl"b.Mlrli berende-zései 
Whalók 

(Lacskó Ildikó felvékle) 

hanem éppen azokban a hatá-
saiban rejlik, amelyel:et kör
nyezeté-re gyakorol. 

A tervekben meghatározott 
feladatok mellett a segíteni
akarás jellemzi tevékenységű- Molá.t Ferenc 

Munkaértekezlet a választások tapasztalatairól 
Szombathelyen tartotta kibő

vített osztályértekezletét szak
szervezetünk szervezési és ká
derosztálya, melyen résztvettek 
a területi bizottságok szervezé
si és káderbizottságának veze
tői is. Megvitatták az alapszer
vi választások országos tapasz
talatait és a váiasztások során 
tapasztalt szervezeti, szociális 
és módszertani kérdéseket. 
Részletesen elemezték a vá
lasztást követő feladatokat, a 
politilcai, szervezeti és érdek
védelmi kérdéseket. Napiren
den szerepelt azonkívül a szak-

szervezeti tist'..ségviselók ok
tatásának Időszerű kérdése is. 

Az értekezlet részvevői meg
vitatták még azt az előzetes 
tervezetet, amelynek alapján a 
sza!<szervezetl bizalmiak mun
káját az egész ország terüle
tén megvizsgálják. A vizsgála
tot közvetlenül a központi ve
zetőség szervezési és káderosz
tálya irányítja A vizsgálat ta
pasztalatai alapján jelentés ké
szül a központi vezetőség el
nöksége részére is. 

K. J. 

Tudnivalók nyugdíjasoknak 
A vasutas nyugdíjast, ha 

nyugdíja mellett nem vasutas 
munkahelyen vállal munkát 
és keresete a napi 10, vagy 
havi 250 forintot meghaladja 
mint ténuZeoes dolgozót keli 
kötelezó betegségi biztosítás 
alá vonni. Ezt kormányrende
let írja elő és erről a jogról 
lemondani nem lehet. Ez a 
rendelet a nyugdíjasok érde
kél>en született, mei-t a mun
kaviszonyban álló dolgozókat 
több betegségi biztosítási swl
gált.atás illeti meg, mint a 
nyugöíjasokat. Kettős bizto
sítás viszont nem állhat fenn, 
ezért a kevesebb szolgáltatást 
nyújtó nyugdíjas betegségi 
biztosítást kell szüneteltetni. 

A havi 500 forintot meg 
nem haladó keresettel rendel
kező nyugdíjasaink nyugdíjá
nak folyósítása nem szünetel, 
ezért mint vasutas nyugdíja
sok, függetlenül attól, hogy 
munkahelyükön biztosítva 
vannak, minden további nél
kül teljes joggal igény be ve
hetik a MAV !llJÓgyintézete-
1,et. Tehát, ha orvosilag indo
kolt kórház! ápolásuk, joguk 
van bármelyik MAY-kórházat 
igénybe venniük. 

Ami a 1/2%-os önkénte. 
Támogatási Alapot illeti, a 
nevében is hordja, hogy ön
kéntes megajánlás, de sem
mil:éppen se11i betegségi biz
tosítás. Ez az alap a betegségi 
biztosítás szolgáltatásain túl
menő kiegészítő segélyeket ad. 

Mivel a havi 500, vagy évi 
6000 forintot meg nem háladó 
keresettel rendelkező vas
utas nyugdíjasok egészben 
vagy részben megkapják 
nyugdíjukat, ezért a 1/2°,'0-os 
OT A által a szabál11zatbail 
biztosítoi� segélvelcre jogosi:1-
tale. Ezek a segélyei. semmi
nemű korlátozás alá nem es
nelt, mivel a szóban forgó 
nyugdíjasok munkaviszonyba 
lépése nincs kihatással a 
1/2%-os ÖTA-tagságra 

Végül megjegyezzük, hogy a 
1/2%-os ÖTA-tagság címén le• 
vont járulékot a vonatkozó 
szabályzat értelmében vissza
követelnl nem lehet. A tag
ság megszüntetését a szabály
zatban lefektetett módon 
azonban lehet kérni. 

Társadalombidosíiúi oazi. 
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Harmadszor 
személy- és teherkocsik idő
szakos részlegvizsga tervét 103 
százalékra. teherkocsi javítási 
tervüket 108 százalékra te)je
sítették a múlt év folyamán. 
Eredményeik közé tart.ozik az 
is, hogy a meddő idő csökken
tésével, helyes szervezési in
tézkedések révén többletlét
szám nélkül valósították meg 
a munkaidő-csökkentést. 

Az 1968. évi munkáért: 

a vándorzászló bi rtokában 
A Minisztertanács és a SZOT 

vörös vándorzászlajával i,itüntetett 

szolgálati helyek Beszélgetés a Nyugati csomópont vezetőivel 
Jól végzett kollt?ktív munka 

eredményeként bizonyult 
méltónak a magas kitünt.etés
re a Budapest-Nyugati csomó
pont. A mozgalmi és szakvo• 
oolí vezetés, a különböző szak
szolgálatokhoz tartozók össze
fogása meghozta gyümölcsét. 
S az jár a legjobban, aki sa
ját eredményeiből tanulhat! -
Ezért igvekszenek most to
vábbfejleszteni a múlt évben 
kialakított munkastílu.sukat a 
Nyugati csomóponton dolgozó 
vasutasok. 

Harmadszor nyerték el a 
Minisztertanács és a SZOT 
vörös vándorzászlaját a Buda
pest-Nyugati csomópont vas
utasai. Amikor Szeibert Ist
ván állomásfőnöknek gratu
lá1tunk a szép sikerhez, sze
rényen elhárította elismerő 
=vain.s:at. Ezen nem is cso
dálko7.hattunk, hiszen a múlt 
esztendőben még Markó 
László volt Nyugatiban az ál
lomásfőnök, míg utódja ak
�or „csak" forgalmi állomás
főnök helyet.te.s volt. 

,,Kerekasztal beszélgetés'' 

Látogatástmk hírére az állo
,násfőnölti irodába gyűltek a 
csomópont vezetői, és néhány 
perccel később már valóságos 
,,kerekasztal-beszélgetés" ala
�I.Úhatott ki közöttünk. Min
denkinek volt szava, megjegy
zése a tavalyi eredményes 
munkára vonatkozóan. Tófal
vi István szb-titkár a tavalyi 
sikeres társadalm:i munkákról, 
a munkavédelemben, a szak
mai és politikai oktatásban el
ért eredményekről beszélt, 
míg Palla Bél.a forgalmi állo
másfőnök helyettes a pálya
udvar villamositásával kapcso
latos nehézségekre emlékezett. 
Nem csoda, hiszen a felső ve
zetékrendszer utómunkálatai 
néha még most is problémá
kat okoznak a pályaudvar irá
nyítói számára. Sok mondani
valója volt Juhász Dezsönek 
is, aki a Nyugati Milszaki Ko
csis=olgálati Fónökség műszaki 
vezetője. A szocialista munka
verseny nagyszerű eredmé
nyeit méltatta Viola János 
sb-elnök, aki jelenleg ideig
lenes függetlenítéssel a pálya-
��j: tii�b

e;� felelős f�-

Az újdonsült állomásfónök, 
aki márciusban lépett nyug
díjba ment elódje helyébe. té-
11yeiket, számokat sorolva bizo-

- Halaszthatatlan igény az 
úgynevezett „hidegszálló" cá
gánycsoportunk átépítése, il
letőleg korszerűsítése - je
gyezte meg ezzel kapcsolatban 
Palla Béla. - A terv már el 
is készúlt a régi Ill-as raktár 
lebontására, s az új fedett pe
ronok kiépítésére. 

A beszélgetés folyamán SO'k 
el.ismerő szót hallottunk a pá
lyaudvar keresJcedebni szol@
latának több mint ezer dolgo
zójáról, akik az 1. sz. AKÖV 
dolgozóival karöltve a múlt 
esztendőben is kitettek magu
kért. A gyújtós vonatok indí
tásában a darabáru gyors és 
pontos továbbításában példát 
mutattak a Nyugati pályaud
var tapasztalt vasutasai. Kü
lönösen sok elismeréssel be
széltek a pályaudvar 70 szo
cialista brigádjáról és a szol
gálati helyekről, amelyek már 
szocialista üzemrészként töl
tik be feladatukat. Közülük is 
a legtöbb elismerést vívta lci 
magánale a 22-es raleodó, a 
siemélypénztár és a feladási 
.-aktár. A kampány:feladatok 
megoldásában szabad idejük 
feláldozásával is sokat segitet
tek a múlt esztendőben a 
KISZ-fiatalok. 

Kevés 
a I:ocsitisztít6 

Kijutott az elismerő szava.'<
ból a kocsi.szolgálati főnökség
nek is. Adottságaikhoz képest 
megfelelően gondoskodta..'t a 
járművek műszaki állapotáról, 
tisztaságáról Annak ellenére 
elmondható ez, hogy rend.kí
vifü nehézségeket jeleni a fó
nöleség számára a létszám
hiány. Jelenleg is éppen fele 
aru:iyi kocsi takarító dolgozik 
náluk, mint amennyire szük
ség volna: 280 helyett mind
össze 140-en vanna� 

- Ha va!.ahol, nálunk külö
nösen nagy jelentösége van a 
tervszerűségnek, a jó munl.a
szervezésnek - hallottuk Ju
hász Dezsőtől. - Sokat kö
szönhettünk a múlt évi ered
ményeket illet&m 31 szocialis
ta brigádunknak, melyek ösz
szesen 300 taggal működnek. 
Kocsivizsgálóink. iéklakato
sai.nk komplex-brigádokban 
együtt dolgoznak a pályaud
var forgalmi brigádjaival. 

A Nyugati Múszalti Kocsi
szolgálati Főnökség dolgozói a L. J. 

Cödön;i,i Károly miniszterhelyettes ünnepi beszédét tartja 
(Laczkó Ildikó _felvétele) 

A Minisztertanács és a 
Szak.szervezetek Országos Ta
nácsának elnöksége az 19G8. 

. évi kimagasló eredmények 
alapján az alábbi három 
vasúti szolgálati helynek, il
letve üzemnek ítélte oda a 

voros vándorzá•zlót a 
járó pénzjutalommal: 

vele 

Nyíregyházi vasúti c...somó
pont, Buda11est-Nyuga.Li 
vasúti csomópont, G:,iingyö
sl IH.AV KHÚögyá,rtó üzem 

Kiváló vasúti csomópont kitüntetésben 

részesültek 

Az 1968. évi eredmények 
alapján az alábbi vasúti cso
mópontok részesültek Kiváló 
csomópont kitüntetésben, a ve
le járó pénzjutalomban: 

Nagykanizsa, Debrecen, Szé• 
kesfehérvár, Ba!assa.guarmat, 
Budauest Déli, Mis7:olc, Dom
bóvár, Za!.aegerszeg és Szeged 
vasúti csomópont. 

Kiváló főnökség címet nyertek 

Az 1968. évi eredmények 
a!.apján az alábbi szolgála.ti he
lyek s üzemek részesültele Ki
válá főnökség kitüntetésben: 

Kiskunhalas Pá1ya!enntartá
si Főnökség, Tapolca Pálya
fenntartási Főnökség, Győr 

Pályafenntartási Főnökség, 
MA V f:szaki Járműjavító 
üzem, :MA V Szomb,föelyi 
Járműjavító Üzem, Miskolc 
Távközlő Biztosítóberendezi'-si 
Fermtartási Főnökség és Nyék
ládháza-állomás. 

Szocialista főnökség címet kaptak 

A MA V Adatfeldolgozó Fő- gáló Főnökség 1968. évi ered� 
ményes munkájával elnyerte 

nökség és a MA V Anyagvizs- a Szocialista főnökség címet. 

Vezérigazgatói elismerésben 1·észesllltek 

Az 1968. évi eredmények 
alapján az alábbi üzemek, il
letve szolgálati helyek része
s-'.iltek vezérigozga.tói elisme
résben: 

Landler Jenö Járműjavító 
üzem, MA V Autófuvarozásl 
Főnökség, MA V Villamos Fel
sővezetéképltési Főnökség, 
MA V Landler Jenő Osztó.szer-

tár Fönökség és l\.!A V Olajel, 
osztó Szertár Rákos. 

* 

A vasút keretéből kivált két 
vállalat, az Utasellátó és a Fa
telítő Vállalat Is teljesítette 
1968. évi célkitűzését. Ered
ményes mun..lcájáért az Utas
ellátó Vállalat elnyerte a Ki
váló vállalat címet. A Fatelf
tö Vállalat pedig miniszteri di
cséretben részesült. 

Elismerésben rész�sillt KISZ-szervezetek 
11yitotta, milyen jól dolgozott .------------------------------------'--------. 

A KISZ Központi Bizottsá
ga a Vasutasok Szakszervezete 
és a MAV Vezérigazgatósága 
az 1968-ban eredményes mun
kát végző vasutas KISZ-szer
vezetek közül az alábbiakat 
részesítette elismerésben és 
pénzjutalomban: 

hérvár, Debrecen, Szeged, Mis
kolc, Dombóvár, Zalaegerszeg 
vasúti csomópont, MA V Ki
térőgyártó Üzem Gyöngyös, 
MA V f:szaki Járműjavító 
Üzem, Kiskunhalas Pályafenn
tartási Főnökség, MA V Adat
feldolgozó Főnökség, MA V 
Anyagvizsgáló Főnökség és 
Nyékládháza állomás. 

Markó László vezetésével 
1968-ban Budapest-N1,-ugati 
pályaudvar kollektívája Való
ban., teljesítményeik minden 
t.ekintetben meghaladták a ki
váló csomóponti követelnlé
nyeltet. Ezek közül is érdemes 
megjegyezni, hogy személy
.szállító vonataik 99,16%-os, 
teheroonataiJle 98,85 százalékos 
me-n,etrendszerúséggel közle
kedtek. Vonatlcözlekedési ter
vét a pályaudvar 96.67 száza
lékra teljesítette. Arufuvaro
z:í.tj tonnatervét 100,03 száza
lékra teljesítette a pályaud
var. Vonatkí�rő dolgozóik 
egy szolgálati órájára ero vo
natkilométer teljesítménye 
10;;,7 százalékos volt, és na
gyon közel jártak az óránkén
ti 6 lólométeres átlaghoz. Vas
utasok számára nem kell ma
gyarázni, hogy ez mit jelent. 

Versenyen kívül is elértek 
11éhány figyelemre méltó ered
ményt a Nyugati dolgozói. Kü
lönösen értékes a nemzetközi 
vonatok k�nek csökkenté
lóéoon produkált 125,56 száza
iékos teljesítményük. 

- A múlt �ztendőben is 
alapos gon<ldal szerkesztett in
té2Jkedési terv állt a rendelke
zésünkre - mondta az állo
másfónök. - Nem is lett vol
,ui nehéz dolgunk, ha nem 
kellett volna ezt a tervet kü
lönösen az év második felétől 
kezdve szinte 11auonta módosí
tanunk. De szívesen tettük, 
küroöttilnk a prob10nák1ral. 
Többletmtm1tánknak a fejlesz
té,; látványa, öröme adott ér
telmet. !gy kerülhetett �= ar
ra, hogy az idei év elején erre 
.a több mint százesztendős fej
pályaudvarra befuthatott az 
első villanymozdony. 

Befejezés előtt 
a mosóvágány 

Tavaly nyáron '.kezdték épí
teni a pályaudvar mosóvágá
nyá-t, ahol mód lesz majd a 
személyszállit.ó szerelvények 
szalagszerű nagytakarít.ására. 
Csakhogy amíg ez a fontos lé
tesítmény elkészül - ez vár
hatóan május elején lesz - a 
tárolóvágányok egy részét 
nem használhatják A 4 millió 
forintba kerülő kocsimosó be
rendezés elkészülte után mégis 
szívesen üdvö1.ölnének egy 
újabb fejlesztés kezdetét a pá
lvaudvar dolgozói. 

Korszerű szerkezetei( vilégszínvonalon 
Először kapott MT-SZOT vándorzászlót 

a Gyöngyösi Kitérögyártó Üzem Nyíregyháza, Nagykanizsa, 
Budapest Nyugati, Székesfe-

Az üzem 1952-ben létesült 
akkor, anlikor a Diósgyőri 
Vasgyárból a kis kapacitású 
kitérógyártó üzemet Gyönll1fös
re telepítették. Az eltelt 17 
esztendő alatt a Kiterögyártó 
üzem nemcsak kapacitásban 
nőtt, hanem a hazai és külföl
di sza.�emberek előtt termékei
vel rangot és elismerést is 
szerzett. Jó munkájukat 5 él
üzem cím és egy vezérigazga
tói elismerés is fémjelzi.. Az 
1968. évi eredményük alapján 
pedig első ízben nyerték el a 
Minisztertanács és a SZOT 
\"örös vándorzászlaját. Heiszler 
Vilmos igazgatóval az ebnúlt 
év eredményeiről beszélgetünk. 

biztosító berendezéseket. Eu
Tópában elsők között sikerült 
kidolgoznunk és üzemszerűen 
alkalmazni a lcözépfrekvencfá� 
sínfejkeményítés gyártástec1i
nológiáját, amely az egyik 
alapja a vasúti pálya korsze
rűsítésével kapcsolatos felada
tok komplex megoldásának. Az 
üzem fiatal műszaki gárdája 
megoldotta a geolemez gyártá
sának automatizálását. A régi, 
elavult, korszerGtlen gyártás
technológia helyett egy új, ter
melékenyebb technológiát dol
goztak ki. 

kár. - Az 56 szocialista címért 
küzdó brigád közül 26-an 
megkapták a zöldkoszorús jel
vényt, 8 brigádnak van bronz 
plakettje, 7 ezüstplakettet, 2 
pedig aranyplakettet kapott. A 
szocialista brigádok termelő
munkájukon kívlil részesei vol
tak több nagy jelentőségű tár
sadalmi munkának is. 1968-ban 
9143 társadalmi munkaórát 
vállaltak, s ezzel szemben 
15 874 órát dolgoztak. Megépí
tették a sportlőteret, a sísán
cot. de a Mátrában és Gyön
gyösön is sok olyan létesít
mény van, amely a szocialista 
brigádok áldozatkész munká
járól tanúskodik. Sokat fejlő
dött a kollektív szellem és ma 
már nyugodtan mondhatjuk, 
hogy dolgozóink egyember
ként, egyséqes akarattal dol
goznak az üzem, s ezen keresz
tül a vasút érdekéért. 

Létszámhiány ellenére is eredményesen do:gozott 
a MÁV Adatfeldolgozó Főnökség 

Európában 

elsők JcözöU 

- Amikor az üzem 1968. évi 
munkáját mérlegeljüle - kezd
te a be-zélgetést -. nemcsak 
az elmúlt év pozitivumait kell 
értékelni, hanem azt a több 
mint másfél évtizedes munkát 
is, amit a vasút sokrétű és 
bonyolult tevékenysége éi·de
kében tettünk. Minden sze
rénytelenség nélkül mondha
tom, hogy üzemünk becsület
tel teljesítette feladatát. Az 
elmúlt év krónikájához tarto
zik, hogy az üzem 1968. január 
l-től a Magyar Allamvasutak 
felépítményi szakágazataként 
kezdte meg tevékenységét és 
ez a szervezeti változás növel
te mind a gazdasági, mind a 
mozgalmi szervek vezetőinek, 
s az üzem dolgozó kollektívá
jának a felelőssée;ét egyaránt. 
Az elmúlt évi termelési fel
adataink között elsősorban a 
korszerú vasúti pályához sziLk
séges modern, magas m.úszakl 
színvonalat képviselő felépít
ményi szerkezete1e gyártása 
szei·epelt Ezenkívül mi készí
tettük a vasúti pálya villamo
sításához szükséges felsóveze
tl'ki tarló- és világítási oszlo
pokat, valamint a mechanikus 

Az igazgató szavait egészít
sük még ki azzal, hogy a Kl
térőgyártó üzem múszaki és 
mun..lcáskollf'ktívája szép sike
reket ért el a villamos üze
meltetésű automatikus térköz
biztosító berendezésekhez 
szükséges ragasztott-szie;etelt 
sínkötések gyártásában. Ez a 
termék már kiállta a múszaki 
próbát, és az OSZZSD tagálla
mainak szakemberei elismerés
sel szóltak a kiváló munkáról 
Az elmúlt idöszak alatt az 
üzem gazdasági vezetői és 
dolgozói megteremtették a ter
melékenyebb munka feltételeit, 
a hatékonyabb. világszínvona
lon álló ayártástechnológiák 
alkalmazását. 

Egységes akarattal 

Az üzem az 1968. évi terme
lési tervét 103,5 százalékra tel
jesítette. A vasút fejlesztésé
hez szükséges gyártmányaikat 
határidőre átadták és az ezzel 
kapcsolatos célkitűzéseket 100 
százalékra teljesítették. Ered
ményesen készültek fel a 
csökkentett munkaldó beveze
tésére. sót a termelékenysé� 
megfelelő szintű emelés,h•el 3,5 
százalékos önköltségcsökken
tést sikerült elérniük. 

- Üzemünk j6 munlcáját 
segítették a szocfalista brigá
dok is - kapcsolódik a beszél
getésbe Sánta István szb-tit-

Valóban dicséretes az a mun
ka, amelyet a Gyöngyösi Klté
rögyártó Üzem dolgozói az el
múlt években végeztek. 

Szerényi József 

-:- �- .. 

Az 1 967. évi Jó munka után 
ez évben is elnyerte a Szc
cialista munkahely clmet a 
MA V Adatfeldolgozó Főnök
ség. A főnökség végzi a vasúti 
szervek statisztikai és ügyvi
teli anyagának adminisztrá
ciós feldolgozását, a milliókat 
érő gépek segítségével 

Perei József, a főnökség ve
zetője elmondotta, hogy a lét
számhiány nehezíti munkáju
kat és minden egyes dolgozó 
munkája legjavát adja. A lét
számhiány enyhítésére, s a 
munkák gyorsítására -nemrégi
ben egy közepes teljesitmé
nyú. elektronikus számltóbe
rendezést vásároltak. Mér• 
nökök, technikusok utaztak 
Angliába tanulmányútra, hogy 

Röclönyi Károly miniszterhelyettes és Szabó Antal fótltkár 
átadja a vándorzászlót Heiszler Vilmos igazgatónak 

(Laczkó lldikó felvétele) 

felkészülten várják a szeptem
berben érkező vagyontérő gé
pet. Az elhelyezése azonban 
gondot okoz, hiszen szűken 
vannak. A terjeszkedési lehe
tőség szinte kizárt, mivel a fő
nökség a Déli pályaudva1' te
rületén foglal helyet. 

A problémákon, köztük első
sorban a létszámhiányon úgy 
igyekeznek javítani, hogy áp.. 
Tilis 1-töl átUl{losan 100 fo
rinttal emelték a gépkezelók 
fizetését. Ez is valami, de még 
sok a tennivaló az Adatfeldol
gozó Főnökségnél. Azt Is meg 
kell mondani, hogy a gondok 
enyhítésében, a problémák 
megoldásában a vasút fels(J 
vezetése tud hathatós segftsé• 
get nyújtani. 

A Vérmezőn felépülő 28 
emeletes épület, amelyben 
majd helyet kapnak az adat
feldolgozók is, még csak terv. 
Az épület makettje már kész, 
de a kivitelezési tervekhez 
még nem fogtak hozzá Erre 
a Déli-pályaudvar átépítésével 
egyidőben kerül majd sor. 

Az említett nehézségek is
meretében még értékesebbek 
azok az eredmények, amelye
ket a főnökség dolgozói 1968-
ban elértek. A Szocialista 
munkahely cím elnyeréséhez 
egyébként az alábbi r Sgy 
feltételnek k�l!ett megfelel• 
niök: a gépkihasználás szá
zalékos növelése, az ellenórztl 
lyukasztók hibaszázalékának 
csökkentése, a balesetek szá• 
mának csökleentése és a bér

alap betartása. A dolgozók 
eredményes és lelkiismeretes 
munkájának köszönhető hogJ' 
ez sikerült. 

Zs. J. 
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l(ét v-011atveszélyeztetés 
váltóellenörzés elmulasztásából 

Országos üzemegészségügyi munkaértekezletet tartottak 
a Landler Járműjavító Üzemben 

Az éber m.ozdony-vezetőt és fűtőt megjutalm.azták, 
a mulasztókat felelősségre vonták 

Régi igazság, hogy a közfel
tűnést keltő baleseteket nem 
egy személy múlasztása okoz
za. Mindig több személy sza
bálysértése vezet a nagy- és 
sűlyos következményekkel 
járó balesetekhez. Ha a ve
�é]yes helyzetet va1aki idő
ben észreveszi és mindent el
követ annak elhárítására, a 
l>aleset megakadályozható. 

Súlyos kimenetelű balesetet 
hárított el a közelmúltban 
Decs és Marcaií állomásokon 
az éber mozdonyszemélyzet. 
Mindkét alkalommal váltó
ellenőrzés elmúlasztása olcoz
ta a veszélyeztetést. Marcali 
állomáson például a szabály
sértést elkövető váltóőr szol
gálatát ittas állapotban vé
gezte. 

A fütó idöben észrevette a veszélyt 

Lássuk az eseményeket. Mi 
Is történt ezen a két állorná-
5on? 

tartotta, még a nappalos vál
tóőr teljesített szolgálatot. 

A vasutaso.k szakszervezete 
budapesti területi bizottsá,ga, 
a Magyar Vörookereszt XV. 
kerületi szervezete, a Landler 
Járműjavító Üzem igazgatósá
ga és szakszervezeti bizottsága 
országos munkaértekezletet 
tartott a járműjavító vállala
tok üzemegészségügyének 
helyzetéről. Az értekezleten 
jelen volt Rödönyi Károly mi
niszterhelyettes, a MA V ve
zérigazgatója, Becker Antal, 
a 10., és dr. Rimóczi László, a 
3. szakosztály vezetője is. 

Fenyvesi Istvánnalc, a Land
ler Jenő Járműjavító Üzem 
igazgatójának megnyitó sza
vai után dr. Guthy Tibor, a 
budapesti igazgatóság ellen
őrző főorvosa tartott vita
indító előadást. Elmondotta 
többek között, hogy a vasút 
üzemei között a jármüjavít6 

jobb munkakörülményeknek 
- hanem az üzemek tisztán
tartására, a hull.adék elszállí
tására, az úgynevezett rendet
len műhelysarl,ol, felszámolá
sára. 

Nagyon sok üzemi baleset 
történt elbotlásból, elcsúszás� 
ból, rendetlenségből, egyszóval 
olyan körülmények következ
tében, amelyeiket minden kü
lönösebb beruházás nélkül 
megelőzhettek volna. Az üze
mekben csak közösen, együttes 
erővel, a gazdasági és moz
galmi szervek vezetőinek, , a 
társadalmi aktívák összefogá
sával lehet eredményesebb 
munkát végezni. 

A szakosztályvezető végeze
tül azt javasolta, hogy a Tisz
ta üzem, rendes múhely moz
galom legyen szerves része az 
üzemek közötti munkaverseny-

nek, a szocialista brígádmoz. 
galomnak és az elbírálásnál, az 
éves munka értékelésénél 
minden esetben vegyék fifllle
lembe az ii.zem egészségüg1Ji 
helyzetét, a műhelyek ti8zta
ságát. 

A vitában felszólalt még 
dr. Leszkai György, a Vasúti 
Főosztály 3/C osztályának ve
zetője dr. Rottenbiller Ala
jos, szakszervezetünk ellen
őrző főorvosa, aki a megelő
zésről, mint egyik legfonto
sabb üzemegészségügyí fel
adatról beszélt. 

Az üzemegészségügyí érte-
kezlet hasznosnak bizonyult, 
Kezdetét jelentheti üzem
egészségügyü!llk tová b bl fej
lődésének, a munkakörülmé
nyek javulásának, a balese
tek csökkenésének. 

Szerényi József 
1969. március 21-én 7 óra 

í!3 perckor Decs állomáson 
l1Z 5220 sz. vonat előzetes ér
tesíté& nélkül az 5237 sz. sze
mélyvonattal elfoglalt II. sz. 
vágányra járt be. Következ
mény nem volt, mert az 5237 
:,z. vonat mozdonyfűtője a 
helytelenül álló váltót észre
vette, majd ezt követően több 
dolgozó intézkedésére a váltó
őr a behaladó vonat előtt a 2 
sz. váltót helyes állásba állí
totta. A veszélyeztetés oka; 
váltóellenőrzés elmúlasztása. 
A vonatveszélyeztetésért a 
váltóőr a felelős, aki a koráb
ban helyes állásba lezárt 2. 
sz. váltót az 5220 sz. vonat 
előtt helytelen á!lásba á!lítot
ta. Millasztását elismerte. Más 
személyt a balesetvizsgáló bi
zottság a veszélyeztetéssel 
kapcsolatban nem hibázta
tott, azonban a fokozott fe
lelősség elve alapján az állo
másfónököt elmarasztalták, 
ugyanis a vizsgálat alkalmá
,-al megállapítást nyert, hogy 
úgynevezett „élesváltás" volt 
,i forgalmi szolgálattevők kö
zött. Az átvevő forgalmi szol
gálattevő az 5237 sz. vonattal 
érkezett. az átadó forgalmi 
szolgálattevő pedig ugyanez
zel a vonattal �vozott. 

még mindig alkoholos befo
lyásoltságot mutatott. Az 5821 
sz. vonat részére a vált6ellen
őrzést elmulasztotta., a. 1. sz. 
váltót kitérőbe zárta le. A 

forgalmi szolgálattevőnek en
nek ellenére mégis azt jelen
tette távbeszélőn, hog,J a vá.tó 
egyenesbe van lezárva. Mu
lasztását nem ismerte el. A 
halesetvizsgáló bizottság 
megállapította, hogy a váltóőr 
az" 5821 és 5828 sz. vonatokra 
korábban beírt adatokat kira
dírozta és a radírozás után 
jegyezte elő, hogy az 5821 a 
II., az 5828 sz. vonat pedig a 
III. sz. vágányra jár. A radi
ro7.ás előtt írt bejegyzés olvas-
hatatlan, mert a radírozás kö
vetkeztében a papír is majd
nem átlyukadt. Az adatok he
lyesbítésére megvolt a lehető
sége, mert az állomásfőnö1c 
csak az 5828 és az 5821 sz. vo
natok kihaladása után kii.ldte 
el a 11. sz. váltÓŐ1't a napló
kért. 

Több mulasztást állapított 
meg a bizottság az állomásfő
nök részéről. A legsúlyosabb 
és amely okozati összefüggés
be is hozható a veszélyeztetés
sel, hogy „élesváltást" engedé
lyezett és enne!. következté• 
ben a szolgálatba lépő váltóőr 
szolgálatképes állapotáról sen
ki nem győződött meg, így az 
állomásfőnök mulasztásából 
következett, hogy szesz hatása 
alatt álló dolgozó vette át a 
váltóőrí szolgálatot. A szo].gá
latátvétel az állomásfőnök 
szolgálati ideje alatt történt, 
tehát a szolgálatképes állapot
ról történő meggyőződés és a 
rövid oktatás megtartása is az 
:ő kötelessége lett volna. 

váll,alatoknál a legmagasabb ,-------------------------
a táppénzes napok száma. Ez 
az értekezlet épp azt hivatott 
elősegíteni - mondotta , 
hogy ezen az aránytalanságon 
közös összefogással változtas
sanak. Az aránytalanság - a 
magas táppénzes napok száma 
- nem jellemző mindegyik 
jármújavítóra, mert a vitaín� 
ditó előadásból az is kiderült, 
hogy az északi és a szombat
helyi járműjavítóban az átlag 
alatt van a táppénzes napok 
száma. Az előadó megdicsérte 
az Északi Járműjavítót azért a 
munká,ért, amelyet az üzem 
tisztasága, a parkosítás és az 
üzemegészségügy érdekében 

Az állomásfőnoK munkaszü
neti napokon az élesváltást el
tűrte, illetve megengedte. Az 
állomáson nem tudott olyan 
légkört és mun1,afegye1met 

Az állomásfőnök 
is felelös 

A :tor� szolgálattevő 
nem követett el múlasztást.. a 
vonatok közlekedésével kap
csolatos teendőit utasítás sze
rűen végezte, naplóját törlés 
és javítás nélkül vezette. Nem 
hibáztatható azért sem, -:mert 
nem állapította meg a váltóőr 
ittassá.gát. A váltóőrrel csak 
telefonon beszélt, személye
sen nem találkozott vele. 
Amikor az állomásbejárást 

A veszélyeztetésért a bal
esetvizsgáló bizottság Véghelyi 
Imre Balatonmáriafürdő állo
más létszámába tartozó se
gédfelvígyázó, tartalékos vá1-
t6őrt hibáztatta, mert április 
9-én Marcali állomáson az 
5821 sz. személyvonat előzetes 
értesítés nélkül foglalt vá
gányra járatta be azzal, hogy 
a váltóellenórzést elmulasz
totta, szol,gá.latba ittas állapot
ban jelentkezett, s a fejrova
tos naplóba írt adatokat kira
dírozta és meghamisította. Ne
vezettet a hatóság őrizetbe 
vette. Hibáztatta még a bal
esetvizsgáló bizottság Illés 
Ferenc főintéző állomásfőnö
köt, Bakos János segédfel
Vigyázót az I. sz. szolgálati 
hely váltóórét, valanúnt Ara
nyodi József műszaki segéd
tisztet, az 5828 sz. vonatot to
vábbító mozdonyvezetőt. 

Nevezettek felelősségre vo
nására az intézkedés me.,."tőr
tént. Az 5821 sz. vonat moz
donyve:retójét, Dancs Sá11dor 
műszaki seg-édcllenőrt (Ta
polca Vontatási Főnökség) pe
dig figyelmes szolgálatvégzé
séért és a súlyosnak ígérkező 
baleset elhárításáért dicséret
ben és 3000 forint pénzjuta
lomban részesítették. 

Kovács Imre 

évek óta végeznek. 
A vitaindító előadás után 

Becker Antal szakosztályve
zető hozzászólásában arról be
szélt, hogy a munkahelyek 
tisztasága, az üzem környe
zete, az egészséges munkakö
rülmény meghatározza a 
munka intenzitását, a munka
kedYet is. Nagyon fontos fel
figyelni, a munka pszicholó
giai tényezőire, hiszen a 
vasút modernizálásával egy
időben előre atell lépni a mo
dernebb, kulturáltabb munka
helyek megteremtésében is. A 
szakosztályvezető elsősorban 
nem a beruházásokra, a tech� 
nikaí fejlesztésre gondolt 
bár ez is lényeges fel tétele a 

megvalósítani, hogy a szol- ,---------------------------------------
gálatot és különösen a váltó
ellenőrzéssel kapcsolatos teen
dőket a dolgozók minden kö
rülmények között szabálysze
rűen végezzék. Súlyos baleseti 
tJeszély állt fenn, mert a II. 
sz. vágányon a személyvonat 
eleje körüZbeW.l 40-50 méter
re volt a helytelen állású vál
tótól. Ha a balesetellláritás 
érdekében nem intézkednek, 
súlyos, közfeltűnést keltő bal
eset következhetett volna be, 
ugyanis mindkét sremélysre
i-elvény kéttengelyes kocsik
ból volt összeállítva és azok 
kihasználtsága kfüiilbelül 60-
70 százalékos volt. Hogy bal
eset nem történt, ez döntő 
mértékben az 5231. sz. vonat 
mozdonyfűtőjének érdeme, 
aki észrevette, hogy az állo
másra bebocsátott 5220. sz. 
vonat részére a váltók a fog
lalt II. sz. vágányra tere1nek. 
Éber szolgálatáért Sárközi 
Sándor műszalti segédfelvi
gyázó mowonyfűtőt, (Báta
szék Vontatási Főnökség) di
cséretben és 2000 forint juta
lomban részesített<ilr. 

A veszélyeztetésért hibáz
tatott váltóőr és az állomás
vezető ellen felelősségrevonás 
céljából eljárás indult. 

A váltóór itt.as yolt 

Aprilis 9-én 19 óra 47 perc
kor Marcali állomáson az 
5821. sz. személyvonat előze
tes értesítés nélkül az 5828 sz. 
"ronattal elfoglalt III. SZ. vá
gányra járt óe. A veszélyez
tetés nem járt lcövetkezmén.y
-iyel, mert az 5821 sz. vonat 
1iozdonyvezetője a veszélyes 
helyzetet észrei;éi:e, vonatát az 
:;s2s sz. vonat előtt 15 méteT
rel megá.llított!I.. A veszélyez
tetés oka ilt is váltóellenőrzés 
cimulasztása volt. 

A vonatveszélyeztetés az I. 
sz. őrhely váltóőrének múlasz
lása miaLt következett be. A 

t·,füóö r s;;oigúLatba lépése 
eWtt s�eszes italt fogy<,sztott. 
Állítása szerint 15 órakor 
ivott egy üveg sört. Feltéte
lczhc'.ó a,:o,•b11n. hogy ennél 
többet in,.�. mert 20 óra 45 
-,erckor végzett szondázás 

"Az életben egymásra vagyunk utalva" . . .  
Ká!-KápolM állomás k,ol,

lektíváját példaként szokták 
ernl�et.ni a rniskol-ci vasµt
ig:azgatóság területén. Az állo
másnak 248 dolgozója van, jól 
szervezett, feladatai;kat példá
san ellátó, fegyelmezett brigá
dokba tömörülve. Aiki köze
lebbről megismerkedik mun
kájukkal, eredményeikkel, az 
megérti, hogy az elismerés 
nem érdemtelen. Ezen a, szo!
gálati helyen a munleásszoli
daritás, az önzetlenség, és a 
szociali8ta szel!em:ú munka
morál nem üres frázis. Tartal
ma, súlya van e szavaknak, 
amit lépten-nyomon tapasztal
ni lehet. 

A JÓ MUNIA ALAPJA 
A FEGYELEM 

Gulyás Ltijos állomásfőnök
helyettes hat éve teljesít itt 
szolgálatot. Érdemes Vasutas, 
többszörös kiváló dolgozó. Tőle 
tudtuk meg, hogy az 1968. évi 
tervfeladataikat sikerült telje
síteni. Baleset az elmúlt évben 
nem fordult elő. 

- Nagy forgalmú áUomás 
lévén, szállítás'i kötelezettsé
gein'f(. jelentilc a legtöbb mun
kát és problémát - mondotta. 
- Nálun1c is sok gcm.d.ot ok;,
zott a szombat-vasárnapi áru
szállítási igények csökkenés.e. 
Ezen ú.gy próbáltunk segíteni, 
hogy a 4-es számú AKOV-ve, 

11 fegye'/.em megszilárdítása ér
dekében nem vezettek be sem
milyen rendkívüli intézkedést, 
csupán az emberek értelmére, 
bizalmára és képességeikre 
építenek. Mint a gyakorlat is 
mutatja - nan eredménytele
nül. Azt vallják, hogy a jó 
munka alapja a fegyelem. 

Tóth Tioor vezénylőtiszttel, 
a szakszervezeti bizottság tit
kárával a vasutasok klubjában 
találkoztunk. Tőle a szocialis
ta brigádok munkáj.iról és a 

kolleld;fv szellemről tudtunk 
meg egyet s mást. Az állomá
ron nyolc szocialisúr, brigád 
múködik 54 fővel. A 248 fős 
létszámh-Oz képest ez a szám 
kevésne1e tünik, de ehhez tud
ni kell még azt, hogy a vonat
kíséróket pihenő napjukban 
gyakran kell szolgálatba vezé
nyelni, s ezáltal kiesnek csapa
tuk fordájából Jlyen körülmé
nyek között brigádjuk öss.ztel
jesítményét nem lehetne érte-
kelni, mivel a kolJektívák 
együttléte nincs biztosítva. 

TÖRŐDNI AZ EMBEREKKEL 

A meglevő nyolc brigádról 
viszont elmondhatjuk, hogy jó 
összhangban és kitűnő brigád
szellemben dolgoznak. Nagy 
gondot fordítanak az önműve
lésre, önképzésre. Alig van kö
zöttük olyan személy, akinek 
a nyolc általános iskolai vég-

.zettoség hiányozna. A kollektív 
ösSzefogás erősítése és az egy
máson való segítés fémjelzi 
vállalásaikat. 

- Mi is aTTa törekszünk -
mondja Tóth Tibor - hogy 
tartalmilag szilárdítsuk, pezs
dítsük a brigádok életét, ezzP-1 
is szélesebb peTspektíváka.t 
nyitva a szocialista brigádmoz
golom lehetőségeinek.. 

A párt- és szakszervezet ves 
.zetősége a dolgozók egyéni 
problémáinák elintézésére sem 
s;ijnál időt, s fáradságot. Min
denlti bizalommal keresi fel a 
párt- és szakl!.zervezet irodá
ját, ahol panaszaik szinte min
den esetben elintézést nyer
nek. 

- Az emberekkel való törő
dés nálunk nemcsak a munka
helyen, hanem magánéletünk 
egyéb teroletén is megnyilvá
nul. Az életbern. egymásra va
gyunk utalva. Minden baj kö
zös, ami egy-egy embertársun
kat ér, orvosiásul, Js kollektív 
erőfeszítést kívánó f.eladat. 
Ilyen légkörben élni és dol
gozni örömet jelent, am, 
ugyancsak közös klncs -, a 
munkahely és a család mele
gét jelenti - mondja befeje
zésül az szb-ti tk.ár. 

És ahogy elmenőben a szol
gálatukat teljesítő vasutasok 
arcán láttuk - az öröm, a bi
zalom és megelégedettség való
ban kölcsönös. 

Kaszafa Sándor 
foomplexbrigád-szerződést kö- ,_ __________________________ _ 
töttünlc. Ez némileg biztosítot-'-
ta a szállítás folyamatossá.gát, 
de más fuvaroztatók, mint pél� 
dául a tsz, továbbra is csak a 
megszokott hagyományokhoz 
ragaszkodik, elszalaszt,:a ezzel 
a részü..ltre is előnyösebb szál
lítási feltételek alkalmazását. 

Kál-Kápolna állomáson a ve
zetés jól képzett, hozzáértő 
kezekben van. Ezt a megálla
pítást bizonyítja a szolgálati 
helyek példás rendje, a dolgo
zók szervezettsége, öntudatból, 
fakadó fegyelme is. A vezetők 

Első a Május 1 szocialista brigád 

A miskolci jármüjavítóban 
36 szocialista brigád nevezett 
arra a vetélkedőre, amelyet a 
szolnoki járműjavító kollektí
vája kezdeményezett. Az üzem 
36 brigádja közül a nyilvános 
döntőn 8 brigád szerepelt. Az 
első helyet és egyben az or
szágos döntőn való részvétel 
jogát Pelle/e Géza:, Május 1 
kocsilakatos brigádja szerezte 

meg, második Nagy István, 
harmadik pedig Kalmár Ró
bert szocialista brigádja lett. 

A vetéllcedőre készülő kol
lektívák több mint 150 köny
vet, folyóiratot és jegyzetet 
tanulmányoztak át. A verseny
ben több mint 300 fizikai, 
műszaki és adminisztratív dol
gozó vett részt. 

Pál István 

Cikkünk nyomán : 

Emődön csak távlati tervekben szerepel 
gyalogos aluljáró építése 

A Magyar Vasutas 4. szá
mában Emődi kérés a bizton
ság érdekében címmel rövid 
írás jelent meg, amely java
solja, hogy a MAV építsen 
gyalogos felül- vagy aluljárót 
Emődön. Ez megszüntetné a 
jelenleg fennálló, a gyalogos 
közlekedésből eredő baleseti 
veszélyt. A javaslatra Zsiga 
Lajos, a miskolci igazgatóság 
helyettes vezetője a követke
zőket válaszolta: 

,,A mis-kolci igazgatóság vo
nalhálózatán a hatvan-mis
kolc-szeTencsi vasútvonalon 
levő megállóhelyeken az uta

zóközönség testi épségének 
megóvása érdekében minde
nütt gyalogos aluljárókat épit. 
Az aluljárók épí:tésére azon
ban csak akkor kerülhet sor, 
ha az állomások vágányh;,iló
zata is rekonstrukcióra szorul. 
A jel.enlegí vágányelrendezés 
- Füzesabony állomás kivéte
lével -, sehol sem teszi le
hetővé a szigetperon kialau<í
tását, illetve az ehhez csaitla
kozó aluljáró megépítését. 

--

Füzesabony állomáson az 
utasaluljáró 1975-ig elkészül, 
Emődön azonban előrelátható
lag, csak a távlati tervekben, 
1980 után történik a vágány
hálózat felújítása, s ezzel egy
idejűleg az aluljáró megépí� 
tése. 

A vasútnak elsódleges fel
adaita a jelenlegi ba.lesetveszé
lyes állapot megszüntebése, Az 
állomás déli oldalán a szélső 
vágánnyal párhuzamosan 
mintegy 1200 méter hosszban 
kerítést építünk, hogy az a 
gyalogos közlekedést az új fel
vételi épülettől Miskolc felé a 
sorompóval biztosított útátjá
róra t.erelje. A kerítést a 
MA V saját beruházási hitelé
nek terhére, rövid időn belül 
megépíti. A gyalogos aluljáró 
megépítésének gondolatával 
e(JYébként egyetértünk. Ha az 
emődi tanács ezeket a munká
kat előre megrendeli és a oo
ruházási hitelt biztosítja, a ter• 
veket elkészíttetjük és gon• 
doskodunk az aluljáró meg. 
építéséről is." 

Eletmentök 

A táhlázó gyorsan cselekedett 
,,A 703-as kitoló szerelvénye elvágott egy embert!" - kiál• tott3: 3: tel�fonba riadtan Mokos István, a Nyugati pályaudvar táblazoja es ezzel már szaladt is tovább értesíteni a rendőrséget és a mentőket. 
Pillanatok alatt híre ment a történteknek Az érdekeltek csak _azt látták, hogy a már megállított üres sierelvény mellett e�y elet_t�le_�n-�k. lá�Zó emberi test fekszik a peron hideg köven:, A Jol oltozott fiatalember vértelen arca félig nyitott sze-

mei rosszat engedtek sejteni. 
' 

A mentőorvos csak annyit mondott, hogy erősen ittas a sé• rült és vitték . . .  
Mokos István a kérdésekre válaszolva elmondta hogy - Talpas Emil 27 éves gyöngyösi lakos - a mozgó 3zerel

vényről leugrott, teste megperdült és szerencsétlenül de mégis 
szerencsésen a peronfal és a mozgó keTekek közé �sett be A t�blázó gyors felfogással, helyzetfelismeréssel feugrott a moz
go szerelvényre és meghúzta a vészféket. Talán, ha csak né
hány pillanatot késik az intézkedés, talán ha még néhány 
métert gördülnek a kerekek, menthetetlenül a sínre a kere-
kek alá kerül az alélt fiatalember. 

' 
Másnap, miután a könnyelműen elfogyasztott szesz kL 

Pftr�lgott . a szerencsés fiatalember fejéből és könnyebb sérü
lese1t ellatták a Szobi utcai kórházban meghatottan szoron
gatta megmentője, Mokos István kezét. ' 

Pórul járt vasutas 

. - _Húzzák meg a vészféket! A vonat alá esik egy embeT! -
kiabaltak az utasok és vasutasok néhány nappal ezelőtt, ami
kor ? 208-as varsói gyorsvonat kiindult a Nyugati pályaud
vo.rrol. 

A kocsílépcsőn egy ember csüngött. Egyik kezével még ka
paszkodott, de lábai már aléltan lógtak. Már-már úgy látszott, 
hogy menthetetlenül a kerekek alá kerül. 

Ami ezután történt az egy pillanat műve volt 

_Egy megtermett, tekintélyes külsővel bíró asszony egyetlen 
pillanat alatt, birkózónalc is beillő erővel és ügyességgel el• 
lmpta az alélt embe,•t és kirántotta a kerekek alól s a biztos 
haláltól mentette meg. A szerencsés szerencsétle� ahelyett, 
ho_gy megköszönte volna megmentője ügyességét, bátorságát, 
meg dulakodni kezdett vele. Ekkor derült csak ki hogy sza• 
C>adnapos vasutas, aki Vecsésre igyekezett aztán �onat-vonat 
elgondolással az indulás pillanatában a ::iemzetközi gyorsra 
akart felszállni és eközben esett le a lépcsőről. 

A szemtanúk egybehangzóan mesélik, hogy a megmentő 
sem szorult segítségre, mert miután visszaadta az italos em
ber haszontalan életét, egy útbaigazító hasznos pofonnal tett 
pontot derék munkájára. 

- Alapos, kijózanító pofon lehetett, olyan mint egy lórúgás, 
- mondja az egyik kocsivizsgáló, - mert barátunk észretért 
és elszelelt. 

Megmentőjének sem gratuláli1attunk. ú is el.ment a dolgára, 
- lYt -
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Húszéves a l(GST Számok és tények 

a KGST-röl A baráti országok együttmülcödése a szállításban 
A Kölcsönös Gazdasági Se

gítsé11 Tanácsa 1949-ben léte
sült. Fő feladata, hogy fej
lessze a sokoldalú gazdasági 
együttműködést a KGST-or
szágok közöt a nemzetközi 
szocialista munkamegosztása 
alapján. 

HOSZ ev TELT EL a KGST 
megalakulása óta. Az európai 
szod.allsta országok : Bulgária, 
Magyarország, az NDK, Len
gyelország, a Szovjetunió, Ro
mánia. Csehszlovákia, továbbá 
Mongólia és egyes kfrdések
ben Jugoszlávia között gyü
mölcsöző kapcsolatok jöttek 
létre az el telt két évtized 
watt. 

Minden évvel eg_ure nagyobb 
jelentóságat nyer a KGST te
vékenysége az országok - a 
KGST tagállamai -, mé.!l.den
old.alú ga,;casági és tltdamá
nyos-tech.nikai együttműkö
désének fejl,esz;t;és,ében. 

Az egy!lttmúködés a s=ál!í
tás területén széles körű és 
céltudatos fejlődést mutat. Elő
segíti a nemzetközi személy
és teherszállítások m;:-goldá
s:ít, a vasutak any�i-technii
ka:i bázisának megerősödését 
és további fejl&Msét, különö
sen a nemzetközi szállításokat 
lebonyolító részeken. 

csikapcsolószerkezettel történő 
fel szerelésére. A tervelcet a 
Szovjetunió és az NDK közös 
terve.::őirodájában készitik, s 
az erre vonatkozó munkák ha
marosan bejejezódnek. A kö
zeli jö\·őben a Szállítási és 
Gépesítési Bizottság együttesen 
dönti el a legmegfelelőbb szer
kczetnelc a KGST-országokban 
történő bevezetésére vonat.lrn
zó kérdéseit. 

A szállítási kapcsolatok ki
szélesítése és mege-rósítése te
rén elért eredményei, megg-yó
z6en tamísl«td.n.a.1: a I{G.ST-bi
zottságoTcban rés;t vevő delegá
c;ók igen hasznos munkájáról. 
Együttműködésüknek eli<iege-

níthetetlen vonása a széles kö
rű tapa.sztalatcsere, a szállítás 
egyes ágazataiban minden jó
nak és célszerűnek kölcsönös 
átvétele és az elvtárs.i együtt
működés. 

NAGY l\lUNKA.T IGf:NYEL 
a nemzetközi személyszállítiis 
tökéletesítése, a konténerek
kel. rakodólapokkal és csoma
gokban történő szállitások ki
szélesítése. Ennek eldöntése 
lehetővé teszi a fuvarozás 
meggyoreílliát, a be- és kira
kó munkák komplex gépesíté
sét, ugyanakkor a göngyöleg
anyagok megtakarításából lé
nyeges gazdasági előny is 
származik. 

1949 áprilisában Moszkvá
ban tartották meg a KGST el
ső ülésszakát. Ezen határoza
tot hoztak a feladatokról, to
vábbá a szervezet tevékeny
ségének elveiről és forinái
ról. 

* 
1954-ben koordinálták a 

KGST-országol{ népgazdasági 
terveit. Az egybehangolás le
hetővé tette, hogy helyesen 
vegyék figyelembe az egyes 
országok és valamennyi .:ir
szág gazdaságfejlesztési ará
nyait. 

* 
1959-ben, a KGST javasla-

tára, kormányközi megállapo
dásokat kötöttek a Barátság 
kőol.a;vezetek megépíté�éről. 
E vezetélc szállítja a szovjet 
nyersolajat Magyarország-
nak., az NDK-nak, Lengye!ar-

' szágnak és Csehszlovákiának. 
í * 
1 A:z elmúlt három év alatt 

a Barátság-vezetéken a Szov
l jetunióból 47 millió tonna 

nyerso.ajat szállítottak Len-

A KGST tevékenysé-gében 
fontos feladat a szállításfej
lesrtési tervek koordill2lása. A 
s=állításl bizottság egyezteti 
össze a baráti országol, kö
zötti és más országokba irá
nyuló külkereskedetmi szám
tások volumenét, elosztva azt 
a közlekedés alal<ja és fránya 
szerint, s összeállítja a leg
fontosabb tec hnil<a.i eszközök 
szükségletének :ir.érlegét. Ezek 
a munkák tették lehetővé a ; gyelországba, Csehsz!ovákiá-

1
, ba, az NDK-ba és Magyaror

szágra. Ennyi olaj vasúti 
. szállításához több ezer vasúti 
' szerelvényre lenne szükség. 

vasútvonalak és gócok át
eresztő.. és r,zállítóképességé
ne'c növelését, anki nagyon 
fontos a nemzetközi iközleke
d�ben és a fuvarköl�ek je
Ie.,tós csökkentésében. 

A KGST keretei között 
1Mgy munkát végeztek a tech
nikai eszközök egyoogesitésé
ben, a nehéz fizikai munka 
gépes:ftésében, ami pozitívan 
hatott ki a szállítás minden 
alal<jára.. 

A nem.?etközi oo.stíti teher
áruforgalam 1960-hoz viszo• 

* 
1962-be.n megalakult 4 

szabványügyi állandó bizott
ság. Feladata. hogy a fonto
sabb termékfajtt,k tekinteté
ben összehangolja a nemzeti 
szabványok egységesítésével 
kapcsolatos munkát. 

* 
Az úJ KGST-palota Moszkvában. 

(MTI Fo1o Szebellédy Géza felvétele) 1964 januárjában megk€zd-
nyitt•a másfélszeresére, a s::e- r---------------------------mélyforgalom három és Nl
szcresbe nőtt. A tengeri szál
lltisok volumene ugyanezen 
idő alatt töhb mint háromszo
rosára emelkedett, 53 rendsze
res tengeri teheráru- és 15 
személyszállító-vonal létesUlt. 

te működését a nemzetközi 
gazdasági együttműködés 

A tengeri szállítás különö
sen fontos valutaforrás a 
Szovjetunió számá:ra. 

A NEMZETKÖZI L�GJ 
személyszállítás két és fél
szeresére, a teh.erszállitás 1,7 
szeresére e-melk.eilett. Na gy 
ütemben növekszik az olai 
sz.állítása a „Barátsáa" csőve
zetéken. Határozott növeke
dési tendenciát mutat a nem
zetközi közúti S7...:íllitás is. 
1 Megvalósították a v.asút üze
mi mun.kájá:na:k megjavít2sát 
szolgá1ó javaslatokat, amit a 
rendelke7ksre álló gépi esz.l,ö
zök sokkal intenzívebb hasz
nálatával - léayeges tőkebe
fektetések nélkül - sikerült 
elérni. Meg kell említeni a 
Szovjetunióval határos orszá• 
gok határállmnásain a kocsi
forduló meggyorsulás.it. 

A KGST-országokban meg
valósít:itt rendszabályok elő
segítik a személy- és teher
szállitások idejének (tartamá
nak) c&3kkentését, a kiszolgá
lás kulturáltságának emelé
sét. 

Nagy jelentőséggel bµ- a kö
zös teber'kocsipark (OHW). Az 
erről szóló egyezményt 1963 
decembe:.-ében írták alá. Az 
OPW munkáiának tapasztala
tai - 1064. július 1-töl - alá
támasztották az egyezmény 
hatákonyságát. A közös teher-
1,ocsipark 1968. január 1-én 
105 ezer teherkocsival rendel-
1.ezett, an1i lehetővé tette az 
üresen futó kocsik számának 
csökkenését és más gazdaság
technikai indexek javulás.át, 
mert az OPW szabályain.a 
megfelelően a kocsik nem tér
nek s"Z/Ükségképpen üresen 
vissza orszá�1::�ca. 

A SZOV l1ITU1\'IÓ és Cseh
szlovákia közös erőfeszítésé
vel megé9ült és sik.sresen üze
mel az Ungvár-Kassa közötti 
no kilométer bosszú, széles
nyomtávú vasútvonal, mely 
nagy mennyiségű népgazdasági 

eheráru, eL•ősorban a vasérc 
'itrako<lás né!kfüi szállit!isút 
biztosítja a Kelet-Szlovákiai 
Kohókombi11át számára. 

A KGST javaslatára terve
ket dol :tozn9k ki a gördülő 
szerelvények automatikus ko-

A korszerú közlekedésben 

nélkülözhetetlen a kibernetika 

- bankja. Az indulótőke három
száz millió rubel volt. 

* 
1965 áprilisában termelni 

kezdett a magyarországi Du
nai Ola:ifinomitó. Az üzem a 
Barátság-vezetéken kapja a 
szovjet nyersolajat. KüzlekedéstudoJRányi koníercneia 

a Technika Házában 
* 

A KGST-országok 53 fejlő-
A Közlekedéstudomán!li 

Egyesület és a Magya,· Tudo
mányos Akadémia. közlekedés
tudományi bizottsága több na
pos tudományos ülésszakon vi
tatta meg: miképpen aH:al
mazható a kibernetika - mint 
korunk egyik új tudományága 
- a közlekedésben ? A három
napos ülésszakon 1 1  ország, 
többek között az Amerikai 

sabban közlekedhessünk. még 
áttekinthetőbbé tegyük áru
szállitúsunkat. 

Rödönyl Károly miniszter
helyettes megnyitó szavai után 
több tudományos előadás hang
zott el, majd a &7.akemberek 
külön szekcióülésen vitatták 
meg a felmerült tudományos 
kérdéseket. - szJ -

dő országnak nyújtanak gaz
dasági és múszak1 segítséget. 
A műszaki segítségnyújtás 90 
százalékát hosszúlejáratú hi
telek révén finanszírozzák. 

* 
1950 és 1967 között a világ 

ipari termelése 3,2-szeresen, a 
KGS'l'-országoltban 5,4-
szeresen növekedett. 

Egyesült A!lamok, Svájc, Fra.n- ,---------------------------
ciaország, Ausztria, Lengyel
ország és természetesen a 
Szovjetunió képviselói is meg
jelentek. 

A több mint 60 külföldi, va
lamint az 500 magyar szakem
ber tanácskozását Röc!önyi Ká
roly miniszterhelyettes, a 
MAV vezérigazgatója nyitot
ta meg. Bevezetőjében elmon
dotta, hogy a tíz évvel ezelőtt 
megtartott hasonló jellegű 
konferencián a szakemberek 
még arról tárgyaltak, hogy na
gyobb gondot kell fordítani a 
kibernetika egyetemi oktatá
sára, életre kell hozni a MA V 
kibernetikai S?.-ervezetét. A 
mostani konferencia viszont 
azt hivatott megállapítani, 
hogy az eltelt tfz év alatt mi
lyen haladást értünk eZ ha
zánkban, illetve mil11en mér
tékben segítette a kiberneti/:a 
a közlekedést külföldön. 

Ami a külföldet illeti 
folytatta a miniszterhelyettes 
-, nagy lépésekkel haladtak e 
tudományág all<almazásában. 
Az adatfeldolgozásban, az 

elektronikus számítógépek 
használata szinte általá-
nossá vált. Több kül-
földi vasút 1970-ig a.z 
áruszállítás központi Irányítá
sát szinte teljesen kiberneti
zálja. Nálunk - néhány ered
mény ellenére is -, a kiber
netika alkalmazása a közleke
désben mérsékelt. Ennek a 
konferenciának a feladata töb
bek között az is, hogy utat mu
tasson. hogy az elkövetkezendő 
ic'őben a kibernetikai gépek 
segítségével még biztonságo-

I rány Vietnam 
Budapest--Vizafogó állomásról indult útnak 

a magyar közlekedés dolgozóinak ajándékvonata 
Április 15-én, kedden dél

után 15 óra 14 perekor Buda
pest-Vizrifogó állomás forgal
mi szolgálattevője engedélyt 
adott annak a tehervomitnak 
az indulására, amely a közle.. 
kedés dolgozóinak ajándékait 
továbbította a baráti Vietnam
nak. A szerelvényt a Közleke
dés- és Postaügyi Miniszté
rium képviselői ünnepélyes 
külsőségek között adták át a 
Vietnami Demokratikus Köz
társaság budapesti nagykö. 
vetének. 

Az ünnepségen Kiss Dezs/5, 
közlekedés- és postail,gyi mi-

niszterhelyettes mondott be
szédet. Hangsúlyozta, hogy a 
szabadságáért harcoló Viet
nami Demokratikus Köztársa
ságnak mintegy 30 millió fo
rint értékű közlekedési esz
közt: teherautókat, dömpere
ket, m'llh.elykocsikat, mcnt6-
aut6t, vasúti felszerelést é$ 
számos egyéb ajándékot kű.l
denelc a mawar közlekedés 
dolgozói. A közlekedés! eszkö
zéik szállításával egy'.dejűleg 
a gépek karbantartáeára, üze
meltet.ésének Ismertetésére 
magyar szakemberek is ér
keznek Vietnamba. 

Nagyobb felelősséget 
a darabszámlálásoknál 

Székesfehérvár állomáson, 
április 3-.án 21 55 119 4436-9. 
számú kocsLban MWwlc-Gö
möri pályaudvar rendeltetés
sel 5.8 televíziót és 230 rádiót 
adtak fel. A feladásnál a 
székesfehérváriak darabsmm
lálást végeztek. 

A rendeltetési állomáson a21 

átvevő sz.inté!n darab�álást 
kért, s ekkor 30 r-cÍdió hiányát 
állapították meg. A hiányról 
kárjegyzókönyvet vettünk fel. 
A kár me,gfizietésére azonhaD 

� kerult sm-, mert a 
szé'.ces:fehérvári VT-gyár érte
sítette az átvevőt, oogy a SO 
hiányzó rádiót be ,em raktq.k 
4 vagonokba. 

Ezek után joggal vet6dlk fel 
a kérdés, hagy milyen da,ra,b
számlálást végeztek Székesfe
hérmr(lll, hisren ha a feladó 
nem ismeri el a hiányt, ak>!tor 
a 1\1AV-nak a 30 rádió árát 
meg kellett volna fizetni. 

Bakó .János 
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� i 
§ 

A .,,.k k ·· ·· ' � � · nya oszon"fése � 
� � � 

A 
virágillat{,, napsütötte május első va.sárnapján a � 

§ gyennekek és felnőttek, az egész tár.�adalom sze- � 
§ retettel köszö1!ti az édesa.nyák.at. Ezen a napon nyújt- � 
� j'Uk át ne.kik a mevúju!ást, a:, éLet szépségét hirde.tó e!- � 
§ s6 tavasz! virágokat. Szimbólum ez! Hiszen mikén:t a.z § 
� élet fal;,ad most a természetben, úgy fakad tólii.k az ! 
� élet, s fakadt tőlük valamennyiünk élete. § � § s Az édesa-nyákra gondol, róluk emlék.e�k ma minden § 
§ ember. A gyermek, aki a. nap minden percében é;zi § 
� édesanyja szcretó gooidoskod.ását. Édesanyjára gcmiiol � 
§ a felnőtt, felidézve a gyermekkor elsó emlékét, s rr..ó- § 
� bálja átére.rni, mit is jelent �zámára az édesanya. Mily � 
§ nehéz is e.ti szavakba foglalni. A költő sem találja a § 
� szót, s ezt va!Ija: ,,Mi ó neki/.nk? Azt el sem mondll.a- � 
� tom - Mert nincse-n Tá sz/2, nincsen fogalem." S hogy § 
§ mégis kifejezze, mit ú jelent számára az Mesanya, § 
� i(J1J folytc.tja: .,De megmutatná a n.a,gy veszteség - ha � 
§ elszólitaná tőlünk ót az ég." § § Mennyire igazak. a 1:öllú szavai. Hiszen mint minden � 
� jónak, amit c.z élet napoi�ta feUdrul.l, 1-'lllód.i é rtéJ,é: � 
§ csak akkor látj1�k. leojobban, amiko-r máT számun.lcro � � elveszett. Az édes,mya szereteténeTc, gonclos1;odásá.na1c is 
� hiányát is a/;kor érezzük. igazán, mnikor majd nem �• · 
s lesz aki becézzen, gyámolftson, amikor majd nem osz- � 
i tozik velünk a gondban, nem kíséri léptefaiTcet aggódó � 
§ fi91.1elemmel. !-1 
� Ilyenkor, anyák napjá.-n, bes-;élni szoktunk a sok ál- § 
§ dozatról a.melyet államunk a.z édesanyáfoért, a. gyer- § 
§ mekeké;t tesz. Beszélni szoktunk, de beszélni i3 kell az § 
� óvodák nag,J azámáról, az egyre szaporodó bölcsódélc- § 
§ ről, az a11ya.sági segély beve:::etésér6? és arról 4 sok- � 
� sok erőfesz!tésró1. ameUyel társadamw.mk 4 dolgo:=6 � 
§ édesanyá1c munkáját igyekstik m�J;;önnyiteni. De szol- § i nunk kell arról is, ho{T1! társadalmunk az e11i.ber,bb !! 
� élethez a.dott jogolc valóra váltásával !.eh etővé !ette, � 
� hogy valósággá váljélc az anyai szív legfőbb vagya, � 
:; g,Jermeke boldogságának b<?teljesii!ése. 

� § Május els6 vasárnapján köszöntjük mi ;s az édes- § 
� 11.nyáka.t a vasutas anyálcat, al<ik a (l)JermekneveJ.és és § 
§ a család gondjai mellett a mun.kál>im, a vasúti szolgá: � 
� lati helyelcen is becsülettel he!ytáUnak. A ta,oo.sz elso 
� viTá.q.:iit nyújtjuJc át neTdk, párosulva a köszanet, az � 

§ emlékezés virágaival. Anyák napjá,n szóljcm a. szeretet � 
� szava, a szív gyermeTci rar,asa'wdása minden édesanyá- � 
� hoz. 

� 
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42 év a vasútnál 
Markó László a Nyugati pályaudvar 

állomásfőnöke nyugdíjba vonult 

' először a személyforgalmi to
lósvonatolcat. Ezek beállil.1,;a 
nagyban fokozta az utazás se
be<,ségét. és tehermentesíte� a 
pálvaudvart. 

M3rkó László főfelügyelő 

A Nyugati pályaudvar régi 
KISZ-,klubjában zeneszó mel
lett gyülekeztek az Arvay
Gó!ián forgalmi II. szocialis.ta 
brigád tagjal, hogy ünnepélye
sen búcsúztassák Markó Lász
lót, nyugdíjba vonuló áilo
másfőnöküket. 

Egy tavaszi virágokkal dí
szített asztal fehér a.broszára 
ibolyával írták ki a volt főnök 
nevét. Búcsúztató szava:k, kö
szöntő versikék, dalok hang
zottak el, majd a brigádveze. 
t-0 át.adta a műhelybizottság 
ajándékát, egy na.,"')' kristály
vázát. Az ünnepség utá.n az 
egyr.:! kötet!enebbé váló han
gulat alkalma.s volt az őszin
te beszélgetésre. 

1921 szeptemberében, 
bettségí utdn, 19 éves korom
ban kerültem a. vasúthoz 
kew.>te a beszélgetést Markó 
Lá,dó. - Vácott kocsifelírú 
voltam. Később távlrász. for
ga;Imi szo.1gál:lttevő, oktató, 
verenylőtiszt, majd állomásfő
nök-helyettes lettem, 1941-től, 
1943-ig Nógrádverőce állomást 
vezettem. Ké�óbb a budapesti 
MAV-igazgatóság forgalmi 
oszt.ilyán dolgoztam. majd 
hosszú ideig a Győr-állomá,; 
főnökse voltam, 1950. május 15. 
óta pedig a Nyugati pályaud
varon dolgoztam. 

Nem volt könnyű dolga Mar
kó Lászlónak, amikor a Nyu
gatiban megkezdte munkáját. 
Abban az Időben ugyanis a 
pályaudvarnak teherforgalma 
is volt. Ömlött a darabMu, 
naponta 1000 va.gon f1itott be, 
egyanakkor a korszerűsítés is 
megkezdódöt:t. A szerteigazó 
feladatok sok munkát, fejtö
rést. sok szolgálatban töltött 24 
órát jelentettek. Saját kezde
ményezésükre ők alltalmazták 

S hogyan pihente ki a fára
dalma-kat, mi jelentett kik:m
c�olóclá..."t a nehéz fe1elő."-Ség
teljes munkából? 

- A sport - mondja mo
solyogva. - Ma 61 éves va
(1'Jo1c. de még 58 éves koro-m
ban is rúrrtam a labdát a há
ziba;nokság mérl:ózésein. A 
Nyugati pályaudvar va.,;útasai 
köréből jó k&pessé!?(l. el.s/5 osz
tá!vú sa.!;:kc,a.i:mtot 5zerv,,,
tünk. :en mat?am is aktív elsó 
ooztá!Yú sakkozó \'agyok és 
nyugdíjazásoM ti+án Is. mint a 
57alc0".z+ály elnöke vezetem a 
csapatot. 

- 1'.füyen vezetői tap."\Sz:ta
latokkal adta át posztját S7.<c:i
bert Istvánnak, az új állomás
főnöknek? 

- Utódom helyettesem vol!, 
tehát jól ismerem. Személyé
ben felkészült vastita.s ves::i 
át a pályaudvar irán11ításat. 
Amí a.z én vezet6i módszere
met illeti, a rendet és feguel
met mindig megköveteltem, 
de ember�éges módon. Többre 
mentem értelmes szép szóval, 
mint büntetéssel. Különösen 
sokat foglaNrnz;t.Rm az időjárás 
vi,;zon,tagsáj!:a!nak legjoblx>n 
kitett. veszélyes munkát végző 
beosztottaimma!, így a II. szá
mú forgalmi szocialista bri
gád tagjaival is. A kölcs&,ös 
f\g'ye1em és megbecsülés min
dig meghozta eredmén�'eit. 
P.n ezt a korrekt jó kapcsola
tot tartom a le!]!onto.�abbM1G, 
mert hiába a felkészült veze
tő. ha a feladato-k megoldá�a 
érdekében nem tuoja maga 
möaé fel ,;oralrnzta:tni mun.k:i
tár%1 t. Nem dicsekvésnek szá
nom, de ezzel nálu?llk nem 
volt bai. h!s7.en 1961 -ben mnid 
1966-1967 é<; 19S8-ban el
nyertnk a J\Iinisztertanács � 
a SZOT vörös vándorzásr.la
ját. :t.s ha jól emlékszem. már 
le�lább 6 élii:r.emdm dicséri 
a NYU!?ati pálvat•dvar do!go
zó!nak jó munkáját. 

Vé!;iil nem hallf{ath�tom t>l, 
hozy mll'!lkánkhoz sok seintsé
l;'et kaptam a párt- és szak
szerveretl szervektől. MO!Ot 
meeragadom :n alkalrr>at, h<>srv 
bt1c•úma megkö�zönjem a bi-
7<ilmi>t. val�menr.yi munka
társamnak és megköszön;Pm 
az Arva:1'-Gólit\n szocialista 
brigád j61esó figyelmét. 

Zámbó tsirin 
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a 

Fellendülőben 

fömegsporfmozgalom 
A szakszervezet kultúrneve

lési és sportosztálya mellett 
múködő társadalmi sportbi
zottság és a területi bizottsá
gok sportbizoMságának vezetői 
közös értekezleten adtak szá
mot munkájukról. Az értekez
let napirendjen szerepelt a 
SZOT elnöksége 1968. július 
1-i, valamint a Vasutasok 
Szakszervezete elnöh.--ségének 
1968. novemberi határozata, 
amelyek a sportmozgalom te
rén szabják meg a további 
tennivalókat. 

A ter-ülertl bizottságok mel
lett működő sportbizottságok 
vezetóinek beszámolói alapján 

megállapítható, hogy az 
elnökség spartra vonatko
zó trányelveinck megvaló-

sítása jó úton halad. 
Különösen jó eredményekről 
számolhattak be a szegedi, a 
budapesti és a debreceni terü
leti bizottságok sportfelelósei. 

A beszámolókból kitűnt, 
hogy a testnevelési- és sport
munkát a szakszervezeti bi
zottságok többsége egyre in
kább feladatának 1ekinti. Ezt 
bizonyítják a budapesti terü
leti bizottság sportbizottsága 
brigádvizsgálatának tapaszta
latai is. Megállapították, hogy 
m.ir több nakszervezeti bi
zottság is ffltpirendre tűzte a 
testnevelési- és sporttevékeny
séget, a sportfelelősöket beszá
moltatták a tömegsport terű
.etim t,égzett munleár61. 

A számszerű adatok is bíz
ta.tóak. Budapesten meghirdet
ték a Jubileumi Kup4 ver
senysorozatot, amelyben 32 
lttbdarúg6, 211 asztalitenisz, 22 
-«kkcsttpttt indult. Más sport
ágakban mintegy 40 szakszer-

vezeti bizottság szervezett csa
patokat a tömeg.,port-verse
nyekre. Az üzemi versenyek 
döntőit a vasutasnap ünnepsé
geivel összekötve tervezik 
megrendez.ni. 

A szegedi é& debreceni te
rületi bizottság sportbizottsá
gai hasooló eredményeket ér
tek el. Helyesne..li: tartjuk, 
hogy az SZi.\IT és a helyi TS 
szerveivel együttműködve vég
zik a tömegsport-tevékenysé
get. Nem egy helyen az SZMT 
és a megyei TS-ek által szer
Yezett tö megspo1·t-ve1'Senye
lcen és szakmal.özt bajnoksá
gon is részt veszne/e és jó 
eredmén.yelekel szerepelnek 
vasuttts dolgozóink. 

Néhány probléma is felve
tődött az értekezleten. A szak
sz-ervezeti bizottságok 

nem mindenütt támogat
ják a töme;:-sportot, fel
szerelésre, bírói díjakra, 
pályadíjakra nem szívesen 

adnak támogatást. 
Pedig a költségvetésben meg
felelő összegeket terveztek tö
megsportra, de azok felhasz
nálatlanok maradnruk, illetve 
más célokra használják fel. 
Egyes helyeken nem megfele
lő az együttműködés a külön
böző társadalmi szervezet-ek
kel. Ebb.Sl fakad, hogy külön 
rendez versenyt a s�ortkör, a 
KISZ-, és az MHSZ. Pedig 
célszerű összehangolni a tö-

meg.sport-rendezvényeket. 
Egyébként ez a létesítmények, 
felszerelések szempontjából is 
nehézségeket jelent. 

Az érte.'rezlet foglalkozott a 
természetjáró szakbizottsá� 
munkájával A szakbizottság 
kérte a területi bizottságok 

sportfelelőseit, hogy a szolgá
lati 1,,elyeken a természetjáró 
kiránduláso/e, hazai túrák szer
vezésére, ídegenfo·rga!mi ne
vezetességek, szocialista ha
gyományolc és létesítmények 
megtclántésére és megismerte
tésére is moigósítsanak. A 
természetjáró szakbizottság se
gíteni kívú;ija a túrák szerve
zését, megfelelő jártas veze
tőkkel. szaktanácsokkal. 

A vasútas természetbarátok 
egyik kiemefüedő rendezv/>nye 
lesz. az 1969. évi Nemzetkö;;.i 
Vasutas Ku-pa-vel'seny meg
szervezése. amelyet a buda
pesti Igazgatóság természetba
rát szakosztálya rendez május 
4-én, Budakalászon. 

Az értekezleten elhangzot
ta•kból arra lehet következtet
ni. hogy az üzemekbe.,, szol
gálati helyeken fellendülőben 
van a tömegsportmozgalom. 
Természetesen. akad tennivaló 
is bőven. elsősorban az elnök
ség határozatának széles kö
rű i•mertetésében. a sporfbi
zottságok. aktivisták munká
jának segítésében. 

K. I. 

Nagy etőpróba előtt 

legjobb birkózóink és vízilabdázóink 
Nehéz, forró napok várnak 

:a. legjobb vasutas birkózókra 
és vízilabdázókra - majd 
augusztusban a kerékpárosok
ra - az elkövetkező napok
ban. A három sportágban 
Európa legkiválóbb vasuta� 
versenyzői részére az USIC 

a Nemzetközi Vasutas 
Sportszövetség - a kontinens 
vasutas bajnokságát rendezi 
meg. A birkózók nyitják meg 
a sort: május 14-19. között 
a, bulgáriai Haskovóban; a ví
zil.abdázók má;us 2�27. kö
zött Mo.rzkvában bonyolítjálc 
le sporl.águk v., metve lII. 
bajnokságát. Ezúttal a két, 
májusban l!Orrakerillő ese
ménnyel foglalkozunk részle
te-sebben. 
lirk6zásban erös a mezőny 

A birkózás olyan eseménye 
az európai vasutasok sportéle
tének, amelyen a magyar 
vasutas birkózók részvétele 
úgyszólván ,,kötelező", hiszen 
,az elóz.ö négy versenyen min
dig részt vettek. Mrovcsák 
József, a vasutas-szakszervezet 
kultúrnevelési és sportosztá
lyának munkatársa „kapásból" 
sorolja, hogy az előző négy ta
lálkozón hogyan szerepeltek a 
magyar birkózók. A csapat
Tersenyben, 1963-ban, Buda
pesten szerezték a legtöbb 

. pontot és fgy a dobogó má
sodik fokára került a magyar 
együttes. 

- ts idén, Haskovóban ? Mi 
Tárható? 

- Na:gycm 1teh.éz, ninte le-

ged.í VSE), Pintér 
(BVSC), Kovác& 
(DVSC), dr. Darabán 
(BVSC}. 

István csésebb körülmények között 
Jáncs az ezüstérmet harcolt.a ki 

Iván csapatunk. 
A csapatösszeállitás telól ér

- Steer hlányzi.k a csapat- deklődtünk . . .  
ból. 

- Igen, sajnos a. 1nlágbttj-
11okí el,ókészüietek miatt nem 
számolhattu-nle veie, aki pedig 
egyébként talán. a legbi:ito
Mbb pontszerzónk volna. 

Jó erőt képvisel így is ez az 
együttes, bizakodva küldhetik 
a szakvezetők Bulgáriába.. Ab
ban igaza van Mrovcsák Jó
zsefnek, hogy szereplésüket, a 
tizenkét nemzet versengésében 
szinte lehetetlen megjósolni. 
Azt azonban hinni szeretnénk, 
hogy jobb helyen végez ez a 
csapat, mint a legutóbbi ma
gyar vasutas válogatott a 
Finnországban lebonyolított 
hasonló nagy nemzetközi ta
lálkozón, ahol a szerény ötö
dik hellyel volt kénytelen be
érni. 

Am.bár ebben az erős me
zónyben még az V. hely érté
két sem szabad lebecsülni . • .  

1 pólósoknak sem lesz 
könnyú dolguk 

Vízilabdában eddig egyszer 
a Szovjetunió, egyszer Romá
nia szerezte meg az aranyér
met- Magyarország vasutas
válogatottja egy ízben - Ro
mániában - indult ezen a 
versenyen. Nem a legszeren-

- Itt 11em oolt sok gon
dunk a válogtttással - hangzott 
a válasz. - Az NB l-ben sze
replő Budapesti VSC csapa
ta a,dja a, teljes gárdát. H ttj• 
duk Gyula, edző a.: alábbi csa
patot jelölte ki: Kőrössy Fe
!'enc, Gyerő Zoltán, G11eró 
Csaba, Németh István, Z.50ldos 
János, Togyerislca, Imre, Gve
nes József, Czigány Károly, 
Pálfi Sándor, Németh László, 
Hecsei Pál. 

- Ezen a versenyen sem 
lesz könnyű a magyar vasuta
sokat képviselő BVSC dol
ga . . .  

- De mennyire, hogy nem! 
A moszkvai tornán Belgium, 
Bu.lgári4, Lengyewrszág, Ma
gyarország, a Német Demok
ratikus Köztársaság, OlaszOT
szág, Románili és a Szot,jet
untó részvétele már biztosra 
vehető. A rendezőség még 
számít Fra.nci.aország, Ju
goszlávia és Svájc indulására 
i.5. 

Ez hát a helyzet a két ran
gos, nemzetközi verseny- előtt
Mindkét sportágban számta
lan sikert értek már el nagy 
világversenyeken a magyar 
sportolók és vasutas sportolók 
is. Bízunk benne, hogy ezút
tal is „hagyománytisztelők" 
lesznek . . .  Vedres Jó:1Sef 

- Eredetileg a� i11a1·vágányon indultam, de ma:ával ragadott 
a felvonulás. 

(Pusztai Pál rajzf,t) 

Orvos-mérn.ök találkozó 

a debreceni járműjavítóban 

A debrecen<i igazgat66ág 
egesz,;.égügyi fócsoportja és a 
d�breceni jánnűjavító üzem 
vezetősége az ehnúlt napok
b:m orvos-mérnök találkozót 
szervezett. Az ankéton, ani.e
Jyen több mint 50 orvoo és 
mérnök vett részt, megjelent 
dr. Leszkai György íóorvos, a 
Vasúti FŐ06ztály 3. C. osztály
vezetője és dr. RottenbitleT 
Alajos, a Vasutasok Sw.kszer
vezete ellenőrző főorvosa_ 

Az ankétot dT. Bencsik Jó
zsef, a debreceni igazgatóság 
főorvosa nyitotta meg, majd 
ezt követóen dr. Osgyáni Zol
tánné, a járműjavító üzem 
ellenőrző ocvosa tartott eló
adá.st a korszerű ü;r,emegész
ségügyről. 

Előadásában többek 1törott 
elmondotta: ahhoz, hogy a 
dolgozók egésuéges munkakö
rülmények között iúil(JOz:::anak, 
nem elegendő o.z egészségügyi 
szakemberek és a. társadttlmi 
szeTvek erőfeszítése. Szüksé
� az is, hogy a t.?m1elést 
irányító mérnökök, mG.s.wki 
dolgozók me,gterffll.Loélc a ter
melés és az egészségügyi kö
vmelmény\'!k összhangját. 

Az ankét fő célja J.ényegé
ban a tapa.szt.alatcsa-e, az 
egészségügyi és a műszaki 
sz:ikemberek egy{lttmúködésé
nek kiszélesítése, és ezen ke
resztül a jobb és hatékonyabb 
egészségügyi rnunl<a feltételei
nek a megteremtése. 

Voloslnovs:d.l János 

Nagyszabású szociális beruházások 
Kiskunhalason 

Kiskunhalas vasúti C!OlnÓ
pont dolgozói örömmel tapasz
talják, hogy állomásuk évi-ól 
évre szépül, korszerűsödik. Itt 
épül majd meg, 5,6 millió fo
rintos költséggel, Dél-Magyar
ország egyik legkorszerilbb or
.vosi rendelője, s itt kap majd 
helyet ·az orvosi rendelő föld
szinti részében az új üzemi 
konyha is. ll:pül azonkívül egy 
300 fős öltöző, a vontatási és 
szertári dolgozók: részére, át
alakítják a vontatási lakta
nyát és korszerűsítik az ener
gia ellátását szabályozó kap
csolóházat i.s. Az említett 
munkákra mmte17T1 B millió 
forintot fordítttnak. 

Garázda fiatalok 
Nyékládháza állomás Gaga

rin kocsivizsgáló szocialista 
brigádjának tagjai, Albert Bé
la, Fekete Zoltán, PetTUSka Ist
ván és Törő József egyik éjsza
ka arra lettek figyelmesek, 
hogy az állomás várótermében 
három fiatal hangoskodott, du
hajkodott, egyszóval garázda 
módon viselkedett_ A brigád 
tagjai eltávolították őket, de 
pár perccel később arra figyel
tek fel, hogy a három fiatal 
a szomszédos vendéglő abla
kát betört.e és behatoltak a 
helyiségbe. Az éjszakai betörő
ket leleplezték és átadták a 
rendőrőrs vezetőjének. Akkor 
derült ki rólult, hogy a Tisza
dobi N evelóintézetből szöktek 
meg és a rendőrség már köröz
te őket. 

Uglya.f Sándor 

A munkálatokat irányító 
Szjci:i Pál éaiiésvezet6 �
do!ta, hogy a munkák mene
tét sem munkaerőhiány, sem 
anyaghiány nem hátráltatja.. 
Elmondotta m� hogy a fen
tieken kívül korszerűsítik a 
forgalmi irodát és moderni
zálják az állomás közvilágí
tását is. 

SO!" kerül még az állomás 
elótti tér, 11 a rakodóterüiet
hez vezető út kikövezésére is. 
A következő években, ponto
sabban 1970. december 31-!g 
az állomá3 csatom.ah álór.atát 
is átépítik. 

Tóth T,öctr 

Köszönet 

a gyógyításért 
Ezúton szeretnék köszönetet 

mondani a Szolnoki MAV 
Kórház orvosainak, ápolóinak 
azért a fáradságos munká
jukért, amellyel betegségem-

. ból meggyógyítottak. Nenm;ak 
én, hanem betegtársaim is a 
legnagyobb megelégedéssel be
sZ'éltek a kórház személyzeté
nek emberségéről, odaadó 
munkájáról. A betegeknek kü
lönösen sokat jelent, ha érzik 
a róluk történő gondoskodást. 
Mi ezt Szolnokon minden nap 
éreztillL 

Marosi .Jenő lakatos, 
Szeged Gépjavító űzem 

A szerkesztőség 
hetetlen a jós!á&, me·rt biztos, ,-----------------------------------------, 

•• • 

uzen, hogy er6s mezőny gyűlik egy• 
be Bulgáriában - hangzott a 
válasz. - Ott lesznek a ren
dező bolgárok, a esehszlová
kole Ftn.n.ország, Francia.or
szág, Jrán, Jugoszlávia, Len
gyelország, MagyttTország, a 
lúímet Demol:ratikus Köztár
saság, Románia, a. �Z?"ie!
uni6 és Törökorazág kitiínose
gei. Igyekeztünk mi is jól fel
készülni. A 48 kilogrammos 
súlycsoporttól a mázsán felüli 
,súlycsoportig az alábbi ver
,senyzók képviseltk a magyar 
11asutas birkózókat: La,ták 'At
tila (BVSC), Ölveti László 
(DVSC), TuTba. László (BVSC). 
Fodor I·mr� (DVSC), Vass Sá.11,-
1for (BVSC}, Hornyák József 
(BVSC), Kotiiú:s Sándor (Sze-

A pályafenntart.á.s:i szakem
berek egyöntetű véleménye, 
hogy április 17-én reggel a 
2707-es debreceni gyorsvanat 
Szajol és Szolnok között a Ti
sza-híd után pár méterrel a 
vasúti töltés „üregesedése" 
következtében veszélybe ke
rülhetett volna, ha Hegedűs 
Mihály vágánygondozó a 
szolnoki pályafenntartási fő
nökség szajoli XVI-os pálya
mesteri szakaszának dolgozója 
időben meg nem állítja a 
gyarnvonatot. Mi is történt 
azon a reggelen? 

Hegedűs Mihály pályaőr 
április 17-én Szolnokról Szajol 
felé - ellenőrzés során - a 
bal vágányon haladt, amikor a 

Éber pályaőr 

Tisza-híd közelében észre
vette, hogy a vasúti töltés ol
dala megrepedt, m.ajd meg
döbbenve 16.tta, hogy tt töltés
ben több méter mély tölcsér 
c;lak.ú üreg van. Szinte gon
dolkodni sem volt ideje, mert 
távolban már feltűnt a debre
ceni gyors. A vonat elé sza
ladt és a beszakadt töltés 
előtt sikerült megállíttatnia. A 
gyors visszatolt Szajolba, 
majd a jobb vágányon - né
rr i késéssel - folytatta útját. 

Rövidesen helyszínre érkez-

tek a szolnoki pályafenntartá
si fónökség szakemberei is és 
megállapították, hogy a töl
tés alatt levő kislyukú át
eresznél a téli csapadék és az 
elég magas talajvíz kimosta a 
töltést és mintegy másfél mé
ter átmérőjű, 6 méter mély 
üreg keletkezett. A helyreál
litás azonnal megkezdődött és 
még azon a napon este, 18 
órakor a forgalom a bal vá,
gányon - sebesség!rnrlátozás-
sa.l -, de megindult. 

Hegedűs Mihály pályaór 
éberségével, lelkiismeretes 
munkájával súlyos kimenetelű 
balesetet elózött meg. Jutalma, 
minden bizonnyal, nem marad 
el. 

Czeglédi Sandor, VoloslnoV112ld 
J;moa, Blll!Sregi József Debrecen; 
Ug!yal Sándor NYéklidliáza; Ba
kó .Tános; Pil IstTAn lWskolcl 
Szll.tdi Sándor; dr. Bánkfa!vy 
Gyula Szeged : Leveleik e& lapunk 
uyqAh""' felbasmá]Juk.. 
Kiséri István NyékUid�iza; Be

ll� Béla Ormér)yes; Gulyás 
Károly Balatonbermy: Le-n,telket 
Illeték„ llelyre 10Y,U111itottak. 

LAEAscsnni 
- l!lcseren&> Bp. NyugaU p. u, 

t. aúm6 lak6ép{lletében - Marx 
tém.61 - levél 2 &zoba. komfortos, 
na.."Yméioetd, olcs6 bér-a UAV 
Ia.ká.somat egyszobás tan4c"1 la
kásra, belterliU?ten. �eki6dnt 
lehet: telefonon 291-:m, eg&:z 
-· 

1 969. MAJOS l!. 

- Túl, az eg!'lllillió tonnán. 
Algyő állomásról 19J6. á?rilis 
vé"'én indult az elso olaJszál-
1ít;;';,ány. Az eltelt három év 
alatt az újabb olajmezők be
kapcsolásával növekedett a 
ti?rmelés, s ma már naponta 
2000 tonna olajat továbbíta
nak az algyői vasutasok. Az 
elmúlt három év alatt Algyő
ről kereken 1 millió tonna 
olajat szállított el a vasút_ 

* 

- A l\Ian-ar Tanácsköztár, 
saság 50. évfordulója tisztele
tére a MA V Tisztképző Intézet 
hallgatói a balparti körvasút 
mellett 260 facsemetét ültettek 
el Pestújhely állomás körze
tében. Az intézet hallgatói a 
facsemeték gondozását, ápolá, 
sát is vállalták. 

* 

Felkészülve vár,t.ik � 
zöldség-- és gyümölcsszillítás 
kezdetét a szegedi igazgatóság 
dolgozói. Előzetes felmérések 
szerint, csak Bács megye te
rületéről 1800-2000 vagon 
zöldáru vár elszállításra. Az 
igazgatóság dolgozóinak mint, 
egy 25 000-30 OOO vagon zöld
sé«et és gyümölcsöt kell majd 
to;ábbítani a hazai és a kül, 
földi piacokra. 

* 

Nagysikerú koncertet 
adott Szolnokon a Szigligeti 
Színházban Gulyás György 
vezényletével, a Debreceni 
MA V Filharmónikus Zene
kar. A koncert.en közreműköd
tek a Magyar Állami Opera
ház művészei és a Debreceni 
Kodály Kórus. Műsoron Ko
dály Zoltán: A capella mű
vek, Szokolay Sándor: A vi
lágok vetélkedése és Kodály 
Zoltán: Psalmus Hungaricusa 
szerepelt. * 

Vasútt bctonaljgyártó 
üzem teljes berendezését ren
delte meg a Komplex Külke
reskedelmi Vállalattól a 
moszkvai Technopromimport. 
A gyár a Szovjetunió távol
keleti vidékén épülő újabb 
vasútvonalakhoz készít majd 
vasbetonaljzatot. A gyár sze
relésénél magyar mérnökök is 
közreműködnek. 

* 

- Első alkalommal Tettek 
részt a Szalana Ifjú mestere
mozgalomban a kiskunfélegy
házi állomás KISZ-fiataljai. A 
vizsgán Tóth János arany-, 
Kovács Ill. László ezüst-, Ba
jáki Sándor pedig bronzfoko
za tot ért el. 

* 

- Eltemették Debrecen le:r• 
idősebb emberét. Hozzátarto
zók, ismerősök és jóbarátok kí
sérték utolsó útjára április 
15-én a 105 esztendős Went 
Ferei{cet. A temetésen részt 
vettek Debrecen állomás 
Szendrei Júlia szocialista bri
gádjának tagjai is, akik ho�z
szú éveken át látogatták és 
gondozták az idós embert. 

A Hivatalos Lapból 

A mvatalos Lapból • azalm!er
'l'e:oel:I blzottságok és a dolgo:,ok 
figyelmébe ajánljllk a követike:z.6-ket: 

1', sú.mb61: 10'l t57/l968. !. B . . A 
mun...'<:a.vlszonyt érint5 egyes l<ér
dések szabályozása. 

105 201/1969. !. B. Mu�� 
���o� �:"=rfs módosí-
tása. 10. 701/1169. s. e. Va!llltas dolgt10-
26k 1969. évi hast!tt= és pam -
fu.sz elleni kötelez(! védtloltásn. 

Fe!hivás pénzilgyi sza.ktaruo!ya
mokra történő lelootkezésre. 

Pályázat fels6fokú teehnl.ltUml 
0

�1�Jz�=-;fokd t.echn!kUmi 
tanári állásra. 

Jelentkezési lielbivás a Budapes
ti Műszaki Egyetem Közleked_és
mérnöki Kar Gazda&:l.gl M'.érnold 
Szak.ára. 

n. számból: un 33S/196t. 1.,,!.
H�dI-agos teTV�ek els-z.imo-

Wvószám változá9 a budapesti 
vasűtlg:ugatóság ""6t!tQzemi táv
beszél6 hálózatában-

IIAGYAII VAS UTAS 
a VasutaaOlt SzakszerVeuténet 

Szerkeszti a s�k"esztO blzottri: 
FóazerkesztO: Gulyás JAnoe 

l'elelcSs szerkesztő: V!s! Ferenc 
Szerkesztl!ts�g: 

Budapest VL, Benczó r utca fi. 
Telefon. vé.ros!: 128-87, 

i!zemi: 19-'17 
Rladta és terjes,:tl a Népsz.aV11 
Lapkiadó v,ma1at. Budap"'t vrr,, 

Rák6C%1 6t 6f. Telefon : 22(-819 
Fele!Os kiadó: Gábor Márton. 

8 N�pszava La0lcladó V'álls.lat 
Cs"1<kszAmI'!s"i.C.!f'1:5.91S.OD1-4'. 

Sllikft Lapnyomóa 



\'ILAG PROLETARJAI, EGYES'üLJETEK ! 1969. jú.I1ius l-től új n1enetrend 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

iXUL EVFOLYAM, 10. SZAM Ára 40 fillér 1969. MÁ)US 19. 

Napirenden: 

a nevelőotthonok helyzete 
és az üzemi étkeztetés 

Máius 2-án ülést tartott az elnökség 

La,ndler Jenő a vöröskatonák között 

(Cikkünk a második oldalpn.) 

Sajtótájékoztató e,, Sarária- Göcsej-Expressz 
próooútján 

(Pávi�!! B_éla �ajza) 

Szovjet fiatalok a debreceni jármüjavltóban 
A május 1-i ünnepségre ha

zánkba énkezett 300 féls szov
jet ifjúsági küldöttség tagjai 
négy napot töltöttek Debre
cenben. Egy 34 fős csoport el
látogatott a debreceni já.rm:ú• 
;avítóba i,s. A Novgorod terü
le�i:Ql jött ���!ok ipari mun: 

kások, m.ezógazdasági dolgo
zók és értelmiségi fiatalok 
voltak. 

Az üzerrtlátogatás alkalmá
val Mendre Ferenc, a KISZ• 
bizottság titkára ismertette • 
küldöttség tagjaival az üzem 
törtéqetét, munkáját. 



\JAC.VAR VA�UTAS 

Ö1VEN ÉVE TÖR TÉNT . . .  

Most tudjul� miért harcolunk 
Május első napjaiban meg- volt katona, kitűnő stratégiai ra, hogy ura legyen ennek az 

mozdult a főváros forradalmi meglátásokkal és taktikai ér- országnak. Eltölt bennünket a 
proletariá tusa. órák alatt új zékkel rendelkező erélyes. bizalom, mert J!;sza1,iak és 
munkásezredek szervezód- célratörő hadtestparancsnok- Istvántelkiek mint a múltban 

Visszapillantás 

egy taná�skozásra 
;ek. ,.. Ganz Gyár és  az Észa- nak bizonyult. Megértette is, magukkal ragadják vidélcl A szocialista brlgádmozga
k1 Főműhely munkásaiból Stromfeld fölényes katona.i elvtársainkat, s látjuk azt, lom megszületésének tizedik 
alakult a 7. és a 13. munkás- múvészettel. forraaahmi me- hogy Szolnok, Miskolc, Deb- évfordulóján, április 1 1-12-
ezred. A MAV Istvántelki Fő- részséggel megtervezett el.gon- recen vasúti munkásai milyen én tartották országos tanács
műhely dolgozói a 6., a MAV dolásait, és szivvel-lélelc- hősiesen, milyen proletá1'öntu- kozásukat Budapesten a szo-
gépgyárial, pedig a 8. mun- ket 11arcolt annal: keresztül- dattal követik őket. cialista brigádvezetők. A ta-
kásezredet állították fel. Szá- viteléért. nácskozás egyrészt összegezte 
zával szöktek át az öntudatos Barátaink, ti hősök, kik egy évtized tapasztalatait, 
munkások a megszállt terüle- Különösen kiemelkedő ér- odakint a csatamezókön vére-

másrészt meghatározta a to-
tekr6l és jelentkeztek a Vörö� demei voltak a hadsereg fe- tekkel írjátok a világtörténel· vábbi tennivalókat. 
Hadseregbe. Landler Jenő hí- gyelmének megteremtésében met, tetteitekkel, fanatizn,us-
vó szavára különösen sok vas- és harckészségének fokozásá- tok szent tüzével megnyeritek Az előadói beszédet Gáspár 

utas és bányász érkezett a ban. Fáradtságot nem ismerve, a küzdelmet és mi a végtelen Sándor elvtárs, a SZOT fótitká• 

szerbek által me!!Szállt bara- éjszakáig ta1·tó szervező és hála és büszkeség érzetével ra tartotta. - A brlgádmozga

nyai háromszögből. Pécsről, felvilágosító munkával készi- ölelünk mindannyiotokat ma- lom része a szocialista munka-

Szentlfüincről. tette elő katonáit a harcra. gunkhoz." versenynek, abból nőtt ki, an-
Visszhangra találtak Várnai Alig volt hadtestének olyan nak magasabb formája - ál-

_, 'h  . kis eg:;,-s�ge, amelynek pa- lapította meg bevezetőben. A Zseni „katon.uia oz" intezett rancsnoka'val és katona·1·val ne A gyo"ztes 1niskolo· csata b · ' d  k ed · se tev' szavai :  váltott volna néhány szót. k:1.;;k�ner t:;�el�s g�: 

dást, miszerint az új mecha• 
nizmus, a vállalati érdek elő
térbe kerülése gátolja a moz
galom fejlődés&t, erősödését. 
Ellenkezőleg! A mozgalom 
előtt olyan perspektívák nyfl
ta1:, amelyek újabb indítékot 
adnak terebélyesedéséhez 
Mind a referátumok, mind a 
felszólalók hitet tettek amel
lett, hogy nincs szükség a 
mozgalom gyökeres átalakí
tására. A hármas jelszó vál to
zatlanul helyes. Szükség van 
t:iszont a mozgalom színeseb
bé, differenciáltabbá tételére, 
az irányítás javítására. az ér
tél:elés realitásának biztosí
tására. 

Hazátlanok szent hazáját, Gyakran a késő éjszakába A kétszeres túlerővel ren- daságosságáért, az önköltség 
Ezer szívvel, ezer karral, nyúltak azok a beszélgetések, delkező Intervenciós cseh és csökkentéséért, a jobb minő- A vezetőktől 
Szeresd fiam, amelyek egv-egy közösen román csapatok május 23-áu ségért. 

többet vánialc Védd meg fiam megvívott sztrájk vagy tünte- egyesített ellentámadással kí- .,A brigádmozgalom a szo-
Milliónyi akarattal, tés emlékét elevenítették fel. sérelték meg Miskolc vissza- cialista humánumon alapuw 
Tüzzel, vassal és haraggal, Má. 15 , , k tt foglalását. Kétnapos elkesere- emberi kapcsolatok fejlesz- Hangot kapott itt is, de a 
Most én mondom, JUS 
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l 1/ dett harc után azonban meg-
tes' en' ek eszköze is. Benne tes- vasutas brigádvezető!, orszá-

szülőanyád. parancs 15 ·o c vissza og a a- hátráltak. A csata után Land- t · k zá , l " n sára. 20-án megkezdődött a ler Jenő a Vörös Ú•ság tudó- tet ölt a munkásoknak az a g
d

os
1 t

anhacs ·o s,m
k 

s
11

az a 00 -
A vasúti műllelymunkásság támadás. 21-én pedig a Had- ' 

természetes tulajdonsága, hogy O a , ogy nem e ene-e ne-
b&ngulatát jellemzi Perényi seregparancsnokság távíró-

sítójának adott nyilaikozatá- önzetlenül, egymást segítve, gyedik jelszónak felvenni: 
Jánosnak, a MAV Eszaki Fő- gépei a g?ózelem hírét továb-

ban dicsérettel és elraga<itatás- egymásra hatva, egymás sor- .,szocialista módon vezetni". 
műhely munkásának a Nép- bították. A hadijelentések és sal emlékezett meg a páncél-

sáért 
fe

lelősséget érezve ala- Ha a hármas jelszót elégsé
szavához május első napjai- tudósítások kiemelték az lst- von&tok katonáinak hősiessé-

kít•ák, fejlesztik a szocialista gesnek is tartjuk. a javaslat 
ban küldött alábbi levele: vántelki és az J!;szaki Főmű- géről. .,Ugyanakkor nem hagy- tár'sadalom munkahelyi kis mindenesetre azt az igényt fo-

.,Tisztelt Elvtárs! hely munkásaina�: hllsiesséirét, 
hatom szó nélkül - mond0t-

közösségeit. A szocialista bri- galmazza meg, hogy a brigá-
~ ta - a miskolci és di6sgyóri dok to"bb segltséget va'rnak H11 van az embei·ben egy kis dicsérték fegyelmüket, bátor- gádmozgalom legtlszteletre-

gondolkodóképesség és öntu- ságukat. munkásságot, különösen a 
me'lto'bb vonása épp abban mind a gazdasági vezetőlctől, 

miskolci vasutasokat, akik ak- · d mo galm' ervektől dat, . • . mindenét kész felál- A Magyar Vasutas „István- kor, amikor veszély volt, van hogy keretei között meg- mi
n a z 

i 
sz . 

dozní a szabadság védelmére. telek - :E:szaki" című cikke a egyetlen hívó szóra, szinte valósul az emberi, baráti Kö
v

etelmény az előrehaladá
s Jele1itkeztem tehát a harctér- régi harcok emlékét is meg- egyiittmúködés, szolidaritás és' érdekébe�, hogy javí�s�k a 

re, Landler elvtárs csapatába. idézve így írt a miskolci csa-
pillanatok alatt fegyvert ra-

a kölcsönös seg!tés. A brigád mozgalmi szervek a ?ngadta
Be is voltam osztva, de az- ta hőseiről : ,,A� élen mindig gadtak és ide álltak a küzdők egy-egy tagjának öröme kö- gokkal v_aló foglalkozast. 

w után hazaküldtek, mert öreg lstvántelek és Északi. Vetél- sorába." zös öröm, gondja, bánata kö- A tanacslcozá�on sokrétú_�n 
uagyolc. Tessék a 1iadiigyi nép- kedtek mindig abban, hogy 1:i A győztes miskolci csata zös fájdalom" - emelte ki h�n�zott el � ,g�ny a� �r�ol-
biztos elvtárs tudomására legyen a radif,álísabb és most után a Landler-hadtest foly- Gáspár elvtárs. c�1 es anyag, ebsmere�, ille-
hozni, hogy ne vegyék aka- vetélkE'dnek abban, hOIJY ki tatta előrenyomulását. Június toen. Gáspár elvtárs valaszá-
dálynak, ha 54-56 éves is az, legyen az elsó a csatasor- 5-én felszabadult Sátoraljaúj- ban utalt arra. hogy a KISZ 
aki jelentkezik, mert úgy ér- ban . . .  az a munkásság, hely. Június G-án a Vörös Növekedett és a SZOT legfelsőbb vezető-
zi magában, hogy megállja a amely így tud küzdeni, amely Hadsereg harcoló egységei be- a b rigádok szánia szervei rövidesen meghatá-
he!yét. Tessék csak felöltöz- így tud fegyelmet tartani. vonultak Kassára. Néhány rozzák a tapasztalatok alap-
tetni és a front-ra küldeni, amely tly hősiesen, minden nap múlva elérték Eper;est és é i . d n ján feladataikat a mozgalom 
mert ak'·t semm' sem csa' bít a ' Ha ma m g nem s mm e f ·1·d· · 1 k 1 tb 
harctérre, csak• az öntudat, póz nélkül tud meghalni, az :i elfoglalták Bártfát. A Kárpá- biigád, és nem is mindenlcor eJ o eseve apcso a an. 

csak az tudja, mit kell most munkásság jogot szerzett ma- tok gerincéig üldözték az el- tesz eleget vállalt kötelezett- Minden illetékes egyetért 

megmenteni. Az ilyen öreg gának a szebb, a jobb életre, lenséget. ségének, ha elsősorban a kol- abban. hogy a gazdasági ve-

harcos jobban k!tesz magáért, az jogot szerzett magának ar- Gada.necz Béla lektív életre, az önművelésre zetők elé minden szmten na-

m!nt' tíz fiatal. En 'lova'iikato- ----------------------------1 vonatkozó progrnmpontok ese- gyobi:> köVl'telményeket kell 
na voltam, a tüzérekh.ez ké- ' tenként hiányt ls szenvednek, állítani  a brigádmozgalommal 
redzkedtem: egyszerre kisült, a mozgalom gazdasági és po- kapcsolatban. 
hogy koros i-agyok, hazakiild- Szakszervezet,· t"1szts{lgv·1selo"k litikai jelentősége elvitatha- Akad javítani való a brigá-
tek. úgy érzem, mintha arcul _ tatlan. Hiszen ma már több dok belső életét illetően is. 
ütöttelc volna. Ragaszkodom mint egymillió dolgozó tesz Különösen olyan vonatkozás-
ho,;:zá, hogy tegyenek vissza a k"t •• t t , évről évre vállalást a hármas ban. hogy hatásuk nagyobb 
tüzérekhez, és tessék felvenni I un e ese célldtűzés eléréséért. legyen a munkahely egész 
a jelentkezőket, ha elmúlt is A mozgalom térhódítását kollektívájára. A kulturális és 
50 éves. Most tudjuk, miért jelzik a számok. Mig 1959-ben művelődési színvonal emelé-
harco!unk. nem úgy mint 14- Szakszervezetünk elnöksége ia, Boros Zoltán, a szombathe- 12 !143 brigád 134 111  taggal tett sére tett vállalásokat kell tar-

egyenlősdi. Gáspár elvtárs ez,. 
zel kapcsolatban a következő.. 
ket mondotta: ,,Ha azt látja, 
hogy úgyis annyit kap, mint 
a másik, akinek a képzettsége, 
vagy a teljesítménye ponto
san a duplája, vagy másfél
szerese, mint az övé, akkor an
nalc a brigádtagnak ártunk, 
amikor odaadjuk neki 4 
pénzt egyenlő alapon." tgy 
nem ösztönözzük ugyanis a 
jobb munkára, képzettsége 
emelésére. 

Legyünk igényesek 

Valamennyi brigádtag ré
széről megszívlelendő az ösz. 
szefoglalónak egy másik téte
le is: .,Legyünk megértöek, de 
ne elnézőek. Emberségesen, 
ti$Ztességesen . • • az embe,, 
egész értékét tekintve kell 
az embert megítélni. Jó tu
lajdonságát fejleszteni, a rosz
szakat, amennyiben nannak, 
jauítani, korlátok közé szorí
tani." ,,A brigádoknak egy 
kicsit nagyobb hévvel kellene 
ostorozniuk - most már a 
brigádon kívül is - mindazt, 
ami a rendszer természetével 
nem fér össze, fel kellene lép
nünk az igazságtalansággal, 4 
jogtalansággal. az embertelen
séggel szemben." 

A tanác!!kozáson részt vett 
és felszólalt Kádár János elv
társ, az MSZMP Központi Bi
zottságának első titkára. A� 
aktuális kül- és belpolitikai 
kérdéseken túl több vonatko
zásban is szólt a szociali,ta 
brigádmozgalomról. Emlékez
tetett arra. hogy a mozgalom 
születésének időpontja egy
beesett a szoci a lista fellen
dülés új szakaszának kezde
tével. Méltatta a mozgalom 10 
éves fejlődését, hatását a szo
cialista építésre. 

Különösen jelentó�nek mi
nősítette azt a tényt, ho�v a 
mozE!alom átfogja a termelés 
minden területét, a társadalom, 
a családok. az egyének éle
tét, tömegeket nev

e
l. hatása 

a moziralom részvevóin túl is 
érezhető. 

A fiatalokkal is 

foglalkozni kell ben. Te.•sék e:.:t a hadügyet május l-e alkalmából a szak- lyi járműjavító függetlenített hitet a hármas jelszó mellett. talmasabbá tenni, s azok rea
nénb;ztos e7vtársrw1c tidomá- szervezeti mozgalomban vég- szb-titkára, Hoffman József, addip 1968-ban már 96 414 lizálását következetesebben 
sára hozni, én sokat nem aka- zett eredményes munkájuk el- Veszprémvarsány állomás szb- brigád l 065 667 taggal küz- megkövetelni. Sokan kértek Megszívlelendő és új voná
rok várni." ismeréseként a titkára, Barna László, a Mis- dött a büszke cím és a kitiLn- - főleg az alsóbb szintű ta- sa kell legyen a mozgalomnak 

Szakszervezeti Munkáért jel- kolc-Tiszai pályaudvar szb-
tető ;elvények elnyeréséért. S nácskozásokon - valamiféle a politizáló légkör kialakítá

A munkásosztály erőre kap 

Magyarország forradann1 
nép�nek a proletárdiktatúr& 
melletti harcos kiállása és a 
Vörös Hadseregbe való lelkes 
özönlése megsokszorozta a 
fiatal proletárhadsereg erejét, 
és korábban nem ismert ma
gasságba emelte harci szelle
mét. Ahogy a görög mitológi� 
nagy hőse, Anteusz új erőre 
kapott, amikor megérintetté 
szülő és tápláló édesanyját, a 
földet, úgy kapott új erőre a 
munkáshatalom és a Vörös 
Hadsereg, amikor az őt szülő 
és tápláló édesanyjához, a for
radalmi proletariátushoz for
dult. Néhány nap múlva fel
szabadult Szolnok. Megszilár
dult a tiszai front. A csehek 
megállásra és visszavonulásra 
i·ényszerüitek. Salgótarján vö
rös maradt. A Tanácsköztár
saság létét közvetlenül fenye
gető veszély elhárítása lehe
tóséget a.dott a Vörös H adse
reg átszervezéséi·e és az újon
nan be·!.'onult munkások gyors 
kiképzésére. 

A májusi fon";adalmi meg
mozdulás lep.fontosabb tanul
sága - Landler Jenő szavai
val szólva -: ,.a legnagyobb 
vesz-l/11 idején elengedhetetlen 
kötelessége minden forradal
mi vezetőnek, hog11 a forra
dalmi proletariátusra magára 

apelláUon!'' 

Istvántelkí - Eszaki 

A Magyar Vörös Hadsereg 
megszervezésében fiatalos len
dülettel és forradalmi lelkese
déssel résztvevő Landler Jenő 
május első napjaiban átvette 
a munkásezredekből szerve
zett III. hadtest vezetését. Ez 
az egyszerű. kalonazubbony
ban és lódenkabátban járó 
ligyvéd, aki korábban nem 

vény aranyfokozatát adomá- tagja, Fiizy István, a miskolci hogy nem eredmény néll;üC: sablont a vállalásolrnt, a bri- sára vonatkozó indíték. Azt 
nyozta : Adám Jánosnak, a bu- területi bizottság tagja, Jenei jelenleg már 1074 arany-, gádok belső életét illetően. Ez tanácsolta a brigádoknak. ho�y 
dapestl lgazgalóság osztálybi- Lászlóné, a debreceni területi 4431 ezüst- és 9502 bronzpla- az, amit nem lehet és nem sza- fordítsanak nagyobb figyel
zottsági titkárának, Bajnok bizottság tagja és Veress Gyu- kettes brigád dolgozik. bad adni. Keretek közé szori- met a politikai képzésre is. 
Lászlónak, a Szak- és Szerelő- la, a debreceni területi blzott- A vasutas dolgozók Is az el- tással éppen lényegétől, az Kérte a résztvevőket. hogy 
ipari Főnölcség volt szb-titká- ság gazdasági bizottságának sók között csatlakoztak a önálló kezdeményezéstől tosz- foglalkozzanak az eddiginél 
rának, Váci Jánosnénak, a tagJa. mozgalomhoz. 1968 végén már tanánk meg a kollektívákat, többet az ifjúsággal. Az lfiú
Landler Járműjavító Üzem Az elnökség ezenkívül l3l 7531 brigád 73 398 taggal vet- nem is szólva arról. hogy ságnak nem elég megmonda
társadalombiztositási tanácsa elismerő ol,!evelet adott át te ki részét a mozgalomból. nincs két olyan brigád, ní. hogy mi a he!yes. pa
eb1ökének, Ujvári Józsefnek, a 

azoknak a szakszervezeti tiszt- Ennél nagyobb számban csak amelynek összetétele és adott- nem példát is kell mutatni, 
pécsi területi bizottság köz- az építő- és a vasasszakszer- ságal azonosak volnának. mert a példa az igazi neve
gazdasági bizottsága tagjának, ségviselőknek, akik hosszú vezethez tartozó dolgozók A tapasztalatok összegezése lés. ,,Az a sző, amely nem 
Bohus Györgynek, Orosháza éveken keresztül a szakszerve- vesznek részt a mozgalomban. hozta felszínre azt a tényt is, vág össze a példával, tnkábll 
állomás szb-titkárának, Huszár zeti mozgalomban eredményes A tanácskozás egyértelműen hogy sok helyütt az anyagi el- rombol, mint épít" - mondot-
László nyugdíjasnak, Tapolca munkát végeztek. elvetette azt az aggályosko- ismerésnél eluralkodott az ta Kádár elvtárs. 
állomás volt szb-elnökének, dr. A tanácskozáson sokat vita-Egei Ferencnek, a miskolci te- r------------------------------------------
rületi bizottság elnökének, Da- tolt anyagi és erkölcsi el!srne• 

szült. Fiatal, megtört arcán résről összefüggésben a 1'ai Gyulának, a debreceni te- IJ / 
k k 

látni, hogy az élet nem volt szocialista elmélet elvével -r.u�t _bizottság 
t
társada;g�bi� ll,a -<uta-<  anua> o" ..c:zo"nLe�-<e hozzá kegyes. Férje züllött, go- a következőket mondotta: osi asi csopor veze Jene .J � 

d 
� l1 � romba ember volt. Házastársi ,.Jelenleg egyidejúleg kél Adamáth Gyulánénak, a buda- szeretetből számára nagyon ösztönzö erő hat: az erkö!-pesti területi bizottság mellett 

Vasutas édesanyákat köszön- s a legfiatalabb - a kisleány kevés jutott. Évekkel ezelőtt csi és az anyagi. Az erkölcsi működő 
s
zámvizsgáló b

_
izottsá

f töttek anyák napja alkalmá- -, 14 hónapos. Mondanom sem elváltak, s mert szabadulni ösztönzés nagy erejére ra
e

lnökének,
dM

a
gy':

r Gy
kó

rgyne
k ból --'--ze-•ezetun- ·k B=czu' r knll, .,,,.,.,.,..., boldogok ·-- akart még a férje nevétől Is. a gyog6 példa maga a szocia-

és dr. Bor i 1stvanna • sza • "'""""' • • �·• � . .....,.,-,. � b' ó 'gt ·1 ké lista brigádmozgo.lom. Meri szervezetünk politikai munka- utc•' --'kh�··'ban. Az ünnep- nk k"lö' .. k' l á ir sa O rte leánykori ne-
'gaz ••gyan, hogy !tt a in"n-- = = OYU • ·u nosen a is e ny- vének viselését. Monori-Erdőn • � � társainak. ség kezdetén a Benczúr utcai nak örülünk. S hogy a család 4 gyennekével egyedül él. Mun- kát anyagilag is dotáliák, de 

Ezüstfokozatot kaptak: Lő- MAV-óvoda három óvodása - és az 5 gyermek mennyi gon- ka után _ reggel 6-tól délutái, mindaz. amit a szocialista bri
ric Béla, Sopron GySEV állo- Rejtó Marika, Reményi Gabi- dot, mennyi munkát jelent, ezt Z-ig dolgoZik -, hazasiet, meg- gádok végeznek - azt nem 
más szakszervezeti bizottságá- ka és Garamszegi lldike - minden sokgyermekes édes- főz, kitakarit, mos, ha van még lehet megfizetnt. A brigádok 
nak tagja, Eötvös Sándorné, az meghatóan kedves kis verset anya tudja, de szívből vállal- ideje és energiája, akkor gyer- ugyanis olyasmit is adnak a 
Utasellátó Vállalat üdültetési szavalt az anyai szeretetről, a tam az anya szerepét. a sok mekeivel foglalkozik. 12 éves társadalomnak. aminek nincs 
felelőse, dr. Fa1·kas József, a gyermeki háláról, s ragaszko- gyennek felnevelését, és ha a legidősebb, 4 éves a le!!fiata- is ára. ami tehát megfizet/le• Vasúti Fóosztály szb-tagja, dásról. még olyan fáradt is vagyok, labb. Napközben, amíg -ő ha- tetlen." Sáncz János, a társadalombiz- Ez után a kedves bevezető akkor is szívesen dolgozom az , 
tosít�si osztály budapesti el- után az elnökség nevében Sza- enyéimért. zaer, a

ek
s�ms:redak vigyáznak 

lenórzési csoportjának vezető- bf 4.ntal főtitkár üdvörolte a - A férj, vagy a nagyobb a gyer ein-e. 

je, Mátyás István, Rákoshegy m1c.,hfvott 25 vasutas édes- gyermek segít-e a házimunká- - Nagyon 1ó gyermekeim 
állomás szb-titkára, Lengyel anyát és átadta az elnökség ban? vannak - mondja csendes, 
Sándor, a MA V Hídépítési Fő- adományát. - ott, ahol a feleség is dol- halk hangon. - Szófogadóak, 
nökség függetlenített termelési Az édesanyák közül Trásy gozik, szinte nélkülözhetetlen szorgalmasak. Tanulmányi 
felelőse, Radnóti Ká.Tolyné, az Györgynét és Barna Rozáliát a férj, a gyermekek segítsége. eredményük 3,8 és 4,1 között 
Északi Járműjavító Törekvés 

mutatjuk be olvasóilllknak. 
A takaritá.tt, a mo&ogatá.st és van. Az Iskolában sincs panasz 

Kultúrotthon könyvtárosa, e{l1Jéb házimunkát közösen vé- rájuk. A gyermekeim magatar-
Smidth Ferenc, a pécsi pálya- - Amikor férjemmel meg- gezzük. Bevásárolnt pedig se- tása, rendes viselkedése is hoz-
fenntartási főnökség szakszer- esküdtünk, már akkor elhatá- gít a férjem. Egyedül a főzés zásegit ahhoz, hogy a gondo
vezeti bizottságának termelési roztuk, hogy sok gyermekünk az én feladatom. Nem könnyű kat, nehézségeket könnyebben 
felelőse, Gelencsér Vilmos, a lesz - mondja mosolyogva édesanyának lenni, de na,gyon Viseljem el. Bár az én életem 
kaposvári vontatási főnökség Trásy Györgyné, a budapesti nagv boldogság, Ezt az é1"1lést boldogtalan lett, gyermekeimet 
szb-elnöke, Koza András, a MA V-kórház gyógytorna-ta- az, akinek gyermeke nincs, so- szeretném mégis boldogan, 
kiskunhalasi pályafenntartási nárnóje. Eddig 5 gyermeket ha nem Ismeri meg. édesanyához méltóan felnevel-
főnökség szb-titkára, Szücs szültem, négy fiút és egy kis- Barna Rozália, a Nyugati ni. 
Imre, Szeged állomás szb-tag- leán11t, A �őse.b� 15 éiies, Műszak dol.QOzója, 4 '11/e:rJMJ.et Sz. J. 

Szemelypénztár 

Hévíz gyógylürdön 

Keszthely közelében lev6 
világhírű gyógyfürdő helyen 
május l-től önálló vasúti sze• 
mélypénztár nyílt. Ezzel nem
csak I{eszthely állomás men• 
tesült a Hévizról érkezö uta• 
sok tömeges jegykiadásától, 
hanem ez az intézkedés az 
utazól;özönség kényelmét t, 
szolgálja, hiszen már a turnui
váltás előtt előre mindenki 
megválthatja vasúti jegyét. 
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Kiváló eredmények - kiváló csomópont A kitüntetés kötelez . . .  

feltételeit. Munkájukat na
gyon elősegítette a vontatási 
főnökséggel és a többi tá,rs
szolgálattal kötött komplex
brigád szerzódesi.ik. 

Nagykanizsa vasúti csomó- egy olyan fuvaroztatójuk van, 
pontot illetően - ahol a dol- mir,t az OstyagyáT és a Búto1'• 
gozók május 1-ét a „kiváló gyá1', melyek Igazán nem ki• 
csomópont" Jdtüntetés elnye- ná1hatják a nagy súlyú rako
résével ünnepelhették - las- mányokat. Az állomás munká-
11an már anakronizmussá vá- jit kitúnőep előmozdftotta, 
lik a „meJ}y a gőzös· . . .  " kez- hogy a kereskedelmi szolgálat Méltó folytatás ígérete . . •  
detú dalocska. jó kapcsolatokat alakított ki a 

- A múlt évben 1,ülönösen fuvaroztatókkal és mei;felelt Az állomás szakszervezeti 

Dél i  csomópont a nyári 
csúcsforgalom előtt 

;e!entős lépést tettünk a die- céljainak a helyi MAV-AKÖV bizotLsága méltó gazdája a A vezerigazgatói elismeré
aelesitést illetően - hallottuk komplexbrigád. versenynek, amihez megfelelő sek sorozata, melyekkel Bu
ve,zely Józseftől, a vontatási Egyöntetű a vélemény Nagy- nyilvánosságról is gondoskod- dapest Déli Vasúti Csomó
főnökség vezetőjétől. Na- kani.7&1 állomáson, hogy ez a nak. Külön kiemeljük Varga pont főnökségei dicsekedhet
gyon jól beváltak a hozzánk mostani kiváló cím nemcsak a Lajos sz.emélyvonatos vonat- nek, jelzi, hogy dolgozóik 
cí!lomásítotl M40-es Diesel- tavalyi, hanem az azt megelő- ki.séró szocialista brigádját, az utóbbi években becsülettel 
,n.ozdonyok. ző évek jó munkájának elis- akik már hét éve teljesítik a helytálltak a szocialista 

koncentrál a csomópont szak
vonali és mozgalmi vezetése. 

- Rendkívüli feladatok 
előtt állunk - mondta Rakk 
Kálmán állomásfőnök, - Az 
új menetrend végrehajtását 
53 vonatpárral kezdjük, a 
nyári csúcsidényben, június 
24-től pedig naponként 63 

vonatpárral dolgozunk. Ezek 
között 23 gyorsvonatpár lesz. 

A góZÖ6Ölc lassan Na.gylrani- merését is jelenti, hiszen az mozgalom követelményeit. Ta- munkaversenyben, Fo-
?.sa körzetében is a forgalom utóbbi 1 1  évben Varga László valyi eredményei alapján most lyamatos eredményeik és 
peremére, a mellékvonala.k.ra állomásfőnök vezetésével ti- részesült ezüst koszorús jel- ta,·alyi, különösen sikeres 
szorulnak ugyan, de a múlt zenegyszer teljesítették a ko- vény és plakett kitüntetésben munkájuk alapján méltán 
évben azért még jelentős se- rábbi élüzem célkitűzéseket és Pécsi Lajos műszaki szocialista nyerték el a „kiváló vasúti 
gítséget nyújtottak. Erre utal egy alkalommal kongresszusi brigádja. Ez a nyolc tagú ko1- csomópont" kitüntetést. 
a mvaly elért az 5,9 millió fo- zászlót is nyertek. lektíva sokat foglalkozott a Különösen elismerésre 
rint értékű, közel 11 ezer ton- Az állomáson is erős a szo- többi szocialista brigá<l patro- méltó, hogy a pályaudva1 
,uís szénmegta.karitás, amely a cialista brigádmozgalom, A nálásá.val és több társadalmi 

99,75 százalékos teljesítményt 
vontatási főnökség javára ír- szám.szen1ség mellett munká- munka kezdeményezői voltak. ért el a személyszállító uona
ható. juk tartalma is megfelel a ma- N&gykanizsa állomás dolgo- to1c menetrendsze?·ű i·ndításá-

Vasutasok számára nyil
vánvaló e feladat nagysága. 
Az 1861-ben létesült fejpá
lyaudvar - ahol a felszaba
dulás előtt csak 14 vonatpár
ral dolgoztak - vonatfogadó 
és indító vágányainak száma 
mindössze eggyel gyarapodott 
egy évszázad alatt , . .  

A 100 etkm teljesítmény na- gas követelményelmek. 1968 zól méltóképpen szeretnék ban. A műszaki kocsiszolgá-
gyobb részét azért már itt is folyamán 33 brigád 301 fővel, folytatni az idén a korábbi lat létszámhiánya ellenére is 
a modern gépek hozták, és valamint két üzemrész 220 munkasikereket. Ezért hatá- biztosította a személykocsik 
döntően ezeknek és a már jól dolgozóval - a forgalmi nem roztak úgy, hogy most már a tervszerű karbantartását és 
begyakorlott személyzetüknek utazók és a kereskedelmi szol- ,,Szocialista szolgálati hely" a kulturált utazás megköve
volt köswnhető, hogy az egy gálat dolgozói - teljesítette a kitüntető cím elnyeréséért is telte tisztaságot. A vontatá• 
mozdonyra eső etkm teljesit- szocialista cím e1nyeresének versenyeznek. L. J. siak a vonóerő gazdaságos 

Lehetséges-e, Ilyen szűkös 
körülmények között a rend
kívül megnövekedett felada
tok végrehajtása ? 

mény 103,97 százalékra ala- .--------------------------- kihasználásában elért 1 16 
kult, és az üzemeltetési költ- százalékos eredményükkel és 

- Lehetséges, ha jól szer
vezzük meg a munkánkat és 
társszolgálataiinktól megkap
juk a szükséges segítséget -
mondta az állomásfónók. -
l!:ppen tegnap tartottuk a 
nyáTi forgalommal kapcsola
tos műszaki konferenciát, 
melyen a csomópont szakvo
naZi és mozgalmi vezetöivel 
részletesen megbeszéltük a 
tennivalókat. 

ségeket 7,7 százalékkal esők- utazó személyzetük 112 szá-
kentettélk. 

N EH E' z v Q LT 
zalékos termelékenységével 

Két k 
· 

b 1 'd 
tűntek ki. Fegyelmezett, uta-

arany oszorus r ga sításszerű munkát tükröz, 
Nagykanizsán a vontatásiak hogy négy éve sem vonatbal-

26 szocialista brigádja 235 fő- A K f z D f T 
· eset, sem vonatveszélyeztetés 

vel teljesítette tavaly a jubi- • • • nem fordult elő, utasbaleset 
leumi verseny keretében tett pedig nyolc éve nem történt 
fela1'ánlását. Közülük két bri- I // 

a pályaudvaron. 
Látogatás Budapest-Viza ogó á omáson 

gád már elnyerte az arany- Máris kidolgozták a perc-
koszorús jelvényt. Az egyik a 
Pólai János (19-es mártír volt) 
nevét viselő 12 tagú kocsija
vító brigád Torma László ve
zetésével, a másik az öttagú 
Kilián G11örgy kocsi tiszti tó 
brigád. 

A dolgozóknak az új techni
ka iránti vonzódását csak nö
velte az a körülmény, hogy a 
vontat.asi főnökség vezetői 
megvalósították a sorozatra 
t!ezénylést, és ennek keretében 
egy hónapra elöre személyre 
szólóan kitöltésre kerül a gra
fikus vezénylési napló. így 
minden mozdonyvezetö és fú.
tő egy hónapra előre tudja, 
miko1' kell szolgálatba men
nie. A szervezettség magas fo
kára jellemzó, hogy a vezény
lésnél az esedékes vagy kért 
11Zabadságot, de még a kötele
zö orvosi vizsgáJ.atok idejét is 
figyelembe veszik. 

A szocialista versenymozga
lom magasabb formái js tért 
hódítanak már a főnökségnél. 
A múlt év folyamán a kocsi• 
műhely, a víllamos-, valamint 
o mozdonyműhely dolgozói 
teljesítették a „Szocialista 
üzemrész" cím elnyerésére tett 
felajánlásukat. Külön is érde
mes megjegyezni, hogy a ko
csimúhely 1'észlegvizsga tervét 
104,64 százalékra, futójavítási 
tervét 101,03 százalékra telje
sítette. A mozdonyszemélyzet 
egy szolgálati órájára esö jár
mű kilométer-teljesítmény 
4,75-ről 5,1 km-re növekedett. 

Napi 63 vonatpár nyí pontosságú serelvényfor-
Az állomás a múlt század akarás nem hiányzik azonban dulót, amelynek alapján ké-

végén épült. Azután, hogy az az emberekből és így minden A csomópont vezetői és szül a szerelvény�zeállitási, 
iparosodás, a gyárak építése, a remény megvan arra, hogy az dolgozói jól tudják : a :kitün- a ki- és betolatási munka
Váci úton megkezdődött. A év végére kiköszörülik a csor- tetés kötelez. Minden erőt a rend. Ezt a technológiai le-
századforduló éveiben még bát. következő időszak nagy fel- írást a csomópont valameny-
személyvonatok is jártak ide. Gergely József adataira, a nyári forgalomra nyi érdekelt dolgozója kéz-
Akkor Lipótvárosnak hívták hez kapja. Idejében ellátnak 
az állomást. A Vizafogó nevet •---------------------------. núndenkit „kapuskönyvvel" 

csak később kapta. A mende- is, ami az új menetrend ki-
monda szerint egy különösen E · ·n k.. . . 'I k'rt 

vonatát tartalmazza. Ennek 
szerencsés halászat alkalmával gyu esen a 020S ce o e alapján pontos felVilágosítást 
itt a közelben a Dunából egy adhatnak az utasoknak. 
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og- Éles szerelvénylord ulók • Az 1968. evi eredmén11es l\fárlon András állomásfőnök-
nem jártunk utána. káj k la j • B la tői · s á · r - · mun u a p an a ssa- es omogyv n ,.,..,os vo- A nyári forgalommal kap-

- Talán az egyetlen állomás gyarmat csomópont dolgozói nalfőnöktől az ez évi felada- csolatos legnagyobb gond a 
az országban Vizafogó, ahol elnyerték a „Kiváló Vasúti tokról érdeklődtünk. szükséges személykocsi
egész nap megállás nélkül fo- Csomópont" címet. A kultúr- - Nem lesz könnyű ez az mennyiség biztosítása. A pá
lyik a munka - mondja Ku- otthonban megtartott ünnep- év sem - mondja halk en,,y- lyaudvar 44 saját sze1'elvé
k01' Fe1'enc forgalmi szolgálat- ségen megjelent Balassa Ist- szerűséggel Márton András ál- nyéhez 370 hagyományos és 
tevö, az állomás műhelybizott- ván, a budapesti igazgatóság lomásfőnök -, hiszen az ipa- 12 színes kocsira lesz szflksé
ságának a titkára. - Ez azért helyettes vezetője, Géczy lm- rosodó város sok munkát ad. gük. A hétvégi többletvona
van, mert nálunk a ki-bejáró re, a városi pártbizottság első '.Épül az AKÖV telephelye, ter- tokhoz 114 kocsi áthozatalát 
vonatok nem zavarnak. Nagy titkára, Lombos MáTton, a vá- jeszkedik a Finomkötöttáru- tel'Vezik a Kelettböl és a 
a területünk is és így !gyekez- rosi tanács elnöke és Pászt01 gyár, gombamódra szaporod- Nyugatiból. Számolnak az
ni kell, ha végezni akarunk. A János, a budapesti igazgató- nak a családi és hétvégi há- zal, hogy a programszerű 
Duna mellett, sót, még a Váci ság személyzeti és munkaügyi zak, ezekhez pedig építőanyag munka mellett sem lesz meg 
út másik oldalán is ipa1'tele- osztályának vezetője. kell. De sorolni lehetne, szinte mindig a saját szerelvények
peink vannak. Nem kisebb fe- Kovács Lászlónak, a csomó- vég nélkill azokat a feladato- hez szükséges 382 kocsi. Ezért 
lekkel dolgozunk, mint a Ma• ponti pártbizottság titkárának kat, amelyek elvégzése ránk, na

gyon „éles" szerelvényfor
gya1' Ha;ó- és Darugyá1', a Fer- megnyitó szavai után Balassa vasutasokra vár. De együttes dulókra készülnek fel. Foko
roglobus, a Láng Gépgyá1' és István igazgatóhelyettes kö- erővel sikerrel vesszük ezt az zottan számítanak a műszaki 

az Angyalföldi E,-őmű. A swntötte a csomópont dolgo- akadályt is. kocsiszolgálat segítségére. 
ás k kül" ö lövi zóit és méltatta az elmúlt év - Nehezíti a munkánkat a ,.mozg un " · on 5 e -

eredményeit, Nógrádkövesd-Ba!assagya1'- - Vajon nem hiába te-
gyázatosságot követel, hiszen _ örömünkre szolgál, hogy mat közötti vonalszakasz át- szik-e ezt a forgalmiak? -
egy-egy műszakban kétszer a csomópont kollektívája évek építése is - kapcsolódik a be- Perge József, a Déli Műszaki 
keresztezzük a Váci utat és óta eredményesen és évek óta szélgetésbe Somogyvári Lajos Kocsiszolgálati Főnökség ve
négyszer a Dráva utcát. Jelen- balesetmentesen dolgozik - vonalfónök - hiszen ez elég zetóje bizakodó. 
leg egyébként visszaálltunk mondotta az igazgatóhelyettes. sok vágányzá.rt jelent, és még - Számunkra előnyös, 
a háromműszakos munkára. - Ez a siker annál is inkább azt, hogy a teherforgalom egy hogy most idejében megkap-

- Hogy-hogy visszaálltak? figyelemre méltó, hiszen a nö- részét csak éjszaka tudjuk le- tuk a szerelvényfordulók 
vekvó és egyre iparosodó vá- bonyolJtani. Ennek a munká- ütemezését - mondta - Ko-

- kérdeztük meglepetten. ros szinte naponta újabb fel- nak azonban örülünk, hiszen 
- Az állomás létszámhiány adatot ró a csomópont dolgo- az eddigi 12 tonnás tengely-

csitisztítóink, lakatosaink fel
készülhetnek, kialakíthatjuk 
a karbantartási, takarítási új 
,.�etrendünket". Minden
�en biztosítjuk, hogy a 
gyorst,onatok hetenként két
szer, a személyvonatok egy
szer tisztítást kapjanak. ,1. 
Mecsek expresszen tavaly 
naponta végeztünk nagytaka
rítást. Az idei nyálron erre 
nem lesz időnk, mert csak �4 
percet tartózkodik nálunk ez 
a szerelvény. Nagytakarítást 
Pécsett kell majd elvégezni, 
ahol éjszaka tartózkodnak 
ezek a <kocsik. 

Éjszakai kocsimos6s 
Azt is megtudtuk Perg• 

Józseftől, hogy az idén javul
nak a kocsitartás feltételei. 
Május végére elkészül sze
mélykocsi-mosó berendezé
sünk a 14-es számú, nagytisz
tí tó vágányon. Csakhogy az
zal máris szán1olniok kell, 
hogy a nappali órákban alig
ha használhatják a kocsimo
sót. A szerelvények kihúzása 
csak az alagútban történhet 
- zavarnák a forgalmat. A 
kocsimosó űzemeltetésére fő
ként az éjszakai, vonatmen
tes órákban számíthatnak. 

A tervek szerint az idei 
nyári forgalomban a csomó
pont t!Onatainak 47,6 százalé
ka már Diesel-vontatású. lesz. 

- Nálunk már nincsenek 
gőzmozdonyok mondta 
Kepler Mihály, a Déli Vonta
tási Főnökség vezetője. 
Csak mint vendégeket fo
gadjuk a 424-es és a többi 
gépeket, melyek főként az 
ingavonatokkal jönnek hoz
zánk. A nyári forgalom za
vartalan lebonyolítására mi 
is megtettük a szükséges in
tézkedéseket. 

Az M 40-es gépeikkel 
melr�k jól beváltak, készek 
a nagy erópróbára. A hétvégi 
csúcsok idején erősítést kap
nak még Hatvanból is. Prob
léma csak akkor lehet, ha va
lamelyik mozdony nem érke
zik vissza idejében, kiesik a 
fordulójából. Három fordala
kat-OS brigádot szerveztek. 
Mindegyik öttagú, s bennük 
egymást váltva, a legjobb 
szakemberek állnalc éjjel
nappal készenlétben a leg
sűrgósebb javítások azonnali 
elvégzésére. 

A Déli pályaudvaron a 
nyári forgalom valóban forró 
napjaiban is számíthatnak a 
31 szocialista brigádra, me
lyek az elmúlt esztendőben 
ugyancsak tanujelét adták 
szorgalmuknak, rátermettsé
gülmek. A társszolgálati ágak 
összehangolt együttműködésé
vel, tervszerű munkával biz
tosítják az újabb utasrekor
dot ígérő nyári forgalom za
vartalan lebonyolítását.  

(lórlncz) 
örömmel látják a vontatási 

fönökreg dolgozói, hegy meg
kezdödótt ,résziikre egy 600 
személyes öltöző-mosdó építé• 
se. A műhelyi dolgozók mun
káját könnyíti majd meg az a 
kerékpársüllyesztó berende
zés, amely,Nlf •tesítését a na
pokban kezdték Nagykani
zsán. 

A versenyt - most már a 
kiváló cím birtokában - to
vább folytatják a még jobb 
forgalmi, gazdasági eredmé
nyekért. Az Idei esztendőre, 
hazánk felszabadulásának 25. 
évfordulója tiszteletére 23 szo
cialista brigád 473 fővel tett 
Vállalást. tgy a nemes mozga
lomban részt vevők száma 
már meghaladja a főnökség 
összlétszámának ' kétharmadát. 

miatt kénytelen volt bevezetni zóira. Az eredményeik azon- nyomás 16-18 tonnára emel
a kétműszakos munkát. Ezt ban önmagukért beszéinek. A kedik és megnő a sebesség is. 

annak idején a Budapesti Igaz- forgalom, a vontatás, a pá- Az állomás vez.etói elmon-
lyafenntartás és a szertár min- dották azt is, hogy az gatóság is jóváhagyta. Aztán den tényezőnél élüzemszint fe-

kiderült, hogy többe került a lett teljesítette tervét. átépítés alatt az utasokai 
leves, mint a hús, mert a ko- Az igazgatóhelyettes elmon- nlngajára.tban" az AKOV-

Egyenletesebb 
kocsi el látást 

Aruszállftás terven felül 
Valamennyi célkitűzés túl

teljesítésével vett részt a ki
váló cromópont cím elnyerésé
ben Nagykanizsa állomás. 

- Nem volt könnyi. dol
gunk - mondják teljes joggal 
-, hiszen a múlt esztendőben 
Is sok többletmunkát jelen
tett az állomás számára a ba
latoni vonal folyamatban levő 
rekonstrukciója. 

Nagyk=izsa állomás dolgo
zóinak azonban volt erejük ar
ra, hogy segítsék a közeli ha
tárállomás, MurakeresztúT 
munkáját is. Kimagasló ered
ményt értek el az áruszállítás
ban. Áruszállítási tonnatervü
ket több, mint 20 ezer tonná
val túlteljesítették, bár nem 

rábbi 20-22 órás kocsitartóz- dotta még, hogy a csomópont vel közösen szállítják. 

kodási idő 44-46 órára emel- a személyszállító vonatok me- Az előkészületek már megtör

kedett. Lett is riadalom. A netrend szerinti indításáná1 téntek, s a szállításban fenn

furcsa csak az volt, hogy pont 99,7 százalékos, a tehervona- akadás nem lesz. 

azok, akik helyeselték ezt a tok menetrend szerinti indi- Szóltak az állomás vezetői 
tásánál pedig 96,94 százalékos arról is, hogy a növekvő te-

szükségmegoldást, nehezen lát- eredményt ért el. her.- és személyforgalmat rég 
ták be, hogy tévedtek. Végül A fizetó árutonna.tervüket kinőtte az állomás. Egy idó-
migi.s rendeződött minden és a a tervben meghatá.rozott ben 30 kocsit kezelhetnek, s 
létszámhiány ellenére is 3 mú- 100 száza.lékka.I szemben az igény kétszer ennyi. Kicsi 
sza1cban már eredményesen 137,28 százalékra. teljesí- és elavult az állomás felvételi 
dolgozunk. Az igaz, hogy a for- tették. épülete, s nem kielégítő a von-

galmi szolgálattevő jelenleg Az Igazgatóhelyettes ezután tatás szociális létesítménye 
sem. Az öltöző-, fürdóépít.ke

váltót állít és sorompót Is ke- 4 vasutasnak „Kiváló Dolgo- zés régóta vajúdik. Növelni 
zel. A forgalom szempontjából zó" kitüntetést adott át, majd kellene a várótermi részt is, 
ez a megoldás viszont nem S01' került a szocialista brigád- hiszen a váróterem 36 sze
megnyugtató. cimeket igazoló oklevelek, il- mélyes, ezzel szemben na-letve a különböző fokozatú. jel-

A< állomás egyébként eddig vények kiosztására is. ponta 7-8 ezer embef' fordul 
meg az állomáson. nyolcszor lett élüzem. Leg- A csomópont dolgozói előtt Ezek természetesen nem-

utóbb most május l-én kapták Kovács László párttitkár fel- csak a balassagyarmati csomó
meg ismét ezt a címet. Az ál- olvasta dr. Csanádi György pont vezetőinek okoznak fej
lomáson nagyon j6 a szocia- közlekedés- és postaügyi mi- törést, hanem a budapesti 
lista brigádmozgalom is, ntszter, Rödönyi Károly mi- igazgatóság vezetőinek Is. Az 

niszterhelyettes, a MAV ve• azonban tény: a város fejlő-
Ez az év nem valami sikere- zérigazgatója, a Vasutasok désével egy időben nem fej-

sen indult, hiszen a két mű· Szakszervezete Elnöksége, va- lődött az állomás, 6 ezen a 
tózkodási idő nagyon lerontot- !amint a város társadalmi helyzeten az anyagi lehető
szak núatt felszökött kocsitar- szerveinek táViratban küldött séghez mérten változtatni 
ta az állomás eddigi eredmé- jókívánságait is. kell. 
nyét. Az Igyekezet, a tenni- Az ünnepség befejezése után Szerényi József 

A szegedi igazgatóság terü
letén 1969 első negyedévében 
az öss:res leadott kocsik száma 
120 989 volt. Ez 35 840 kocsi
val kevesebb, mint az elmúlt 
év ha.$onló időszakában. A le
adott kocsik száma ugyan 
csökkent, nem csökkent Vi
szont a késetten kezelt ko
csik száma. Míg 1968 első ne
gyedévében 20,50/o volt a ké
setten kezelt kocsik a1'án11a, 
addig 1969 ugyanazon ldllsza
lcába.n ez az a1'ány 22,50/o-1'a 
emelkedett. Ezzel párhuzamo
san növekedett a kocsiállás
pénz is. Ez a többletbevétel 
azonban nem kárpótolja a 
vasutat a ki nem állitott. il
letve a kirakatlanul maradt 
kocsik elmaradt fuvardíj be
vételéért. 

Már a második negyedélr el
ső hónapjaiban is több állo
máson jelentikezlk a !ass,l ko
cslmozgás, a kocsik Indokolat
lan várakoztatása és ez ahhoz 
vezet, hogy nagyon sok állo
más nem tud kellő időben ko
csit biztosítani a rakodáshoz. 
N emcsa.k beszél-ni kell a ke-
1'eskedelmi szemlélet klalakí
tásá1'ól, az ügyfelek pontos és 

gyors kiszolgálásá1'ól, hanem 
azt meg is kell valós1'J.:ani. Az 
e�nletesebb kocsiellátás, a 
gyorsabb elegymozgás érdeke 
a vasútnak, a fuvaroztatónak 
és a népgazdaságnak is. 

Szilád! Sándor 

Nyolc aranyjelvény 
Nyékládháza állomás az 1968. 

évi eredményéért a Kiváló fő
nökség kitüntetés mellé a Szo
cialista főnökség megtiszteli! 
dmet is elnyerte. A munká
ban az idósebb, tapasztaltabb 
vasutasok mellett a fiatalok is 
derekasan helytálltak. A állo
más eredményesen dolgozó 
KISZ-szervezetének nagy része 
van abban is, hogy a fiatalok 
rendszeresen tanulnak, 1.ipe
zlk magukat. Szép számmal 
vettek 1'észt a Szakma ifjd 
mestere mozgalomban Is. A 
részvevők közül nyolcan sze• 
rezték meg a Szakma lfjü mes• 
tere jelvény arany-, hárman a1 
ezüst- és egy fiatal a bronz1 
fokazatot. Uglyal Sándor 1 
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A mÍskol�Í három 
halálos baleset tanúlsága 

A baleset oka: váltóellenörzés 

elmulasztása 

Az üzemi balesetek múlt 
.évi csökkenő tendenciája ez 
évben - sajnos a súlyos bal
esetek vonaitkozás.ában - el
lenkezőjére fordult. Csökke
nés csak a könnyebb lefolyá
sú balesetek és a munkanap
kiesések száimá,ban tapasztal
ható. Az e tekintetben kiala
kult helyzetet azonban beár
nyékolja a halálos és csonku
lásos balesetek számának in
dokolatlan mértékű emelkedé
se. 

bályok megszegése, az űrszel
vényen belül végzett tevé
kenység során tapa.szt�lw.tó 
figyelmetlenség, és a felugye
let laza.ságai. 

A halálos balesetek előfor
dulását tekintve romilott a 
miskolci igazgatóság baleseti 
helyzete. A múlt évi két ha
lálos balesettel szemben, ed
dig 4 halálos baleset történt 
Miskolc-igazgatóság területén, 
s ebből három, egyetlen cso
móponton, a . Miskolc-Tisza,i 
pá!yaudvaron. lviindhá<romnál 
több szolgálati ágat érintő, 
súlyos és sorozatos mulasztás 
volt megállapítható. 

vezető t.ávoHétében 
mozgást. 

vég,iett 

Tragediát 
tragédia követi 

Május 2-án 2 óra 57 perc
kor Hatvan állomás „Szabad" 
állású jelzője mellett behala
dó 420/a sz. vonat a kijelölt 
és szabad I. sz. vágány he
lyett a szerelvényvonatok:kal 
elfoglalt III. sz. vágányra 
járt be és a biztonsági ha
tárjelzőtől 50 méterre álló 

Alig fejeződtek be Kun, kocsikba 20-25 km/óra se
Vilmos halálos balesetének bességgel beleütközött. A 
vizsgálatai, Miskolc állomá- baleset következreben a voson úja.btJ tragédia. ok-ozott nat postakocsija egy tengelygyászt, fájdalmat. Február lyel kisiklott és súlyosan 12-én, röviddel a munka meg- megrongálódott. Az abban kezdése után, a nem egészen szolgálatot végző mozgó pose,gyhónapos vasúti szolgálat- !.ások mindhárman megsérültal rendelkezö, 22 éves Kun tek. Egy BDat és egy Bat lstván-né váltótisztítót ütötte kocsi, valamint a vonat vilel a Felsőzsolca felé lcijáró, lamosmozdonya megrongáló-492. sz. vonat. Nevezett hely- dott. A BDat kocsiban helyet színen életét vesztette. Megál- foglaló kirakó jelentéktelen lapították, hogy a tér felü.gye- sérülést szenvedett. 

1iogy az illetéktelen szemé
lyeket nem akadályozzák 
meg, hogy tiltott helyen _taT
tó:zkodjana.k, illetve a smek 
között járkáljanak. Jellemző, 
hogy a 420/a sz. vonat bal
eseténél a helyszínen fény
képfelvételeket készítő bal
esetvizsgálót a vágányok kö
zött egy ott illetéktelenül ke
rékpározó személy elütötte. 

Március 12-én a sszemély
pályaudvaron a 12. sz. hely
színi állítású váltót tolatás 
közben felvágták. 

Március 13-án a rendező
pályaudvaron határhiány mi
att, tolat.ás közben egy PKP 
rakott kocsi egy tengellyel 
kisiklott. 

Aprilis 26-án a rendezőpá
lyaudvaron az irányvágány 
meghúzása közben megfuta
modott kocsik horzsolódtak, 

3 üres kocsi 2-2 tengellyel 
és 1 rakott kocsi egy tengely
lyel kisiklott. 

Az ilyen eseménysorozat 
után törvényszerűen bekö, 
vetkezik egy nagyobb., baleset 
is. Miért? Azért, mert addig. 
lazítják a fegyelmet, míg 
megszokássá válik a szabály. 
talan, utasításellenes munka. 
lgy történt ez Hatt)!tn állo. 
máson is. 

S hogy a 420/a foglalt vá. 
gányi:a járatása nem járt ko. 
molyabb következménnyel, 
nem mentesülhetnek· a feie,. 
lősségrevonás alól azök ll 
dolgozók és vezetők, a.kili: 
szolgálat közben meg:fcled. 
keznek az utasításokról, il
letve akik nem követelik 
meg a fegyelmet. 

Kovács Imre 

Mint a statisztikai elemzés
ből kitűnik, legkedvezőtle
nebb helyzet a csorukulásas 
balesetek alaku1ás,á,ban ta
pasztalható, mely csupán az 
első negyedévet Hlet.ően tö'blb 
mint háromszorosára - 3-ról 
10-re emelkedett. A súlyos 
balesetek emelkedése a pálya
fenntartási és forgalmi szak
szolgálatnál szembe<tűnő. Jel
lemző ooleseti ok, ebben az 
Uőszakban is, a tolatási sza-

A vasút terül.etén bekövet
kezett halálos és csonkulásos 
balesetek egyértelműen arra 
figyelmeztetnek, hogy a közle
kedó vonatolG vágányútjában 
foglalkoztatott dolgozók biz� 
tonsá.gána.k védelmére foko
zottabb gondat kell fordítani. 

letét ezúttal is elmulas.ztott.ák, A balesetvi:zsgáló bizottság 
Az is kiderült, hogy hiányos megállapítása szerint a balvolt a váltótisztítók felügye- eset bekövetkeztével okozati -------------------------

letének és foglalkoztatásánal< összefüggésben felelősség terszabályozása is. Kun lstván- he!i Szabó László segédfelviné balesetének - az alig egy g,.Jázó, Hatvan áUomás léthónappal korábbi eset utál!l számába. tartozó térfelvigyá-

A váltók ellenőrzése fontos 
semmiképpen nem lett zót, mert a szabad vágányvolna szabad be.\:övetkeznie. utat a rendelkező forgalmi Miskolcon azonban e két ha- szolgálattevőnek bejelentette lálos baleset után sem vonták és a jelzőt „Szabad behala-

A vasútüzem egyik leglé- lények rendiszeresítésére vo- t !P:i�gf:: ��!� dás" állásba állította anélkül, 
nyeg,esebb, legfontosabb, egy- natkozó előírások. 

a hannadík halálos baleset, hogy az előírt kulcsegyezt.e
ben legkényesebb felépítmé- A felsorolt pontok egyértel.- amelynek ezúttal György lm- tést és váltóellenőrzést meg
nyí szerkezetei a kitérők. A műen határozzák meg a tola- re vonatfékezö esett á,ldoza- tartotta volna. A baleset oka: 
kitérők kezelése igen komoly tásban részt vev4 mozdony- tul. A ha.rnnadik halálos bal- váltóe!lenőrzés elmula.sztása. 
·sza:kisimeretet, éber, lelkiisme- személyzet, tolócsapat, váltó- esetet az okozta, hogy a Nem véletlenül következretes szol.g;álatellátást kíiván a kezelő, előmunkás, val.amint v. 42. 5o9. pályaszámú villa- nek be az ilyen események. 
vasutas dolgozóktól. A ktté• vá,J,tótisztítók feladatait. Az mos mozdonnyal végi,;ett ko- Megnéztük az állomás balrők felépítményi fenntartása, előírások önmagukban felüle- csiellökést, a nevezett, kocsik eseti helyzetét ez év január rendszeres nwrése, milliméter tes és hiányos végrehajtás közül történő kijövetele előtt elsejétől. Megállapítottuk, nagyságrendű h.ibá.k 11iegszün- esetén, mit sem érnek. Halá- végrehajtották. hogy elég s-úrűn . fordul elő tetése beláthatatlan következ• los és cson:1.--ul.ásos balesetek kisebb-nagyobb figyelmet!en-ményeket háríthat el. A bizonyítják, hogy e murnka,- A tragédiákat, többek fe!ü- ség, szabálytalanság és az vasutas dolgozók tízezreinek tevékenységre minden ed>dli.gi- letes, gondatlan magatartása, utasítás be nem tartása miegyi,k legfőbb tevékenysége nél fokozottabb gondot kell utasításellenes ténykedése, atti baleset. tme néhány pél-irányul ezeknek a berendezé- fordítani. meghonosodott, helytelen gya- da: seknek üzemképes tk:ifog,árta,lan Ez év január 6-án a Miskolc korlat idézte elő. A baleset- Január l -én a személypá
gondozásiára. UgyaDJilyen nagy- Ti.szai pályaudvar II. sz. vá- rvizsgálat súlyos rendszerbeni lyaudvaron tolatás közben fontosságú a váltó.11:, ki,térók gányáról, szabadtároló V. szá- hibák sorozat.át állapította határhiány miatt egy rakott helyzetének, állapotának meg- mú vágányára toló, 9527. szá- meg mindaz.olmál, akik a to- kocsi kisiklott és egy MAV és figyelése és ellenőrzése is. mú vonat elütötte Kuru Vil- latásban részt vettek. Hiányos egy DR kocsi összeakadt. Egyetlen dol,gog;ó lankadó · mos és Kalapos András vál- tolatásvezetői megbízatáslmma!- Február 10-én az állomási ribersége, kelZően át nem go-ti• tój,ég;telen.itést végző pálya- lett, jelz.éselc téves érte eze- és a ;ászberényi ta.1-talék a ,!olt cselekménye a legsúlyo- munkásokat. Kuru Vilmos, 38 sén túl, tiltott területen vég- biztonsági határon kívülre iabb követke:miény hordozó- éves pályamunkás sérülései zett kocsiakasztási,g, szinte került és horzsolódott. Febjává válhat, min-t ezt számos következroében életét vesztet- minden mozzanatot szabályel- ruár 12-én tolatás közben a 'baLeset is bizonyítja . . � kité- te, Kalapos András .kö_nn;ve'bb lenes módon hajtottak végre. 28. sz. helyszíni állitású vá.l-rók ,kezelése, tisztítása,• gondo- sérüléseket szenvedett;. · Az eddig eltelt időszak sú- tót felvá.gttik. · · 
zása azonban nem veszélyte-

A baleseteket a for,gal.mi, lyos eseményeinek tanulságait Február 14-én a r�dezóI-en. A váltók, kitérők tisztí- pályafenntartási és ivontatási minden érdekeltnek sürgősen ben saruátugrás következtétása sok szempontból fontos, dolgozók mulasztásainak so- le kell vonni, Erre hívta fel ben 3 üres kocsi kisiklott. még akkor is, ha a felületes 
rozata idézte elő. A váltók a figye1met elnökségünk feb- Február 17-én a rendező

szemlélő csupán egyszerű söp- jégtelenftésének kezdetét nem ruá.ri ülésének határozata is, ben tolatási ha.tárhiány miatt rögetésnek látja. A váltók, 
jelentették a forgalmi szolgá- mely kimondja, hogy a veszé- egy PKP üres kocsi két tenakár gépi, akár kézi állítása 
lat! helyeken. A tolatásban lyeztetett területeken foglal- ge!!yel kisiklott. egyaránt megköveteli, hogy s részt vevő forgalmi dolgozók koztatottak vonatforgalommal Február 21-én ugyanoti csúszófelületek ápoltak, tísz- nem tartották felügyelet alatt kapcsolatos információlát je- saruátugrás következtében tálG legyenek, a. tő- és csúcs-
a tolatási területet, bár tud- lenleginél megbízhatóbbá kell egy CSD rak-ott kocsi egy ten-' sínek tökéletesen záródjana.k, 
tak arról. A tolatásvezető el- tenni. Határozottabban fel kell gellyel kisiklott. illetve nyíljanak, a mozgó- hagyta a tolatási területet, s lépni a mulasztásokkal szem- Február 26-án az Mt. 499. részek akadálytalanul működ· 
a mozdonyszemélyzet tolatás� ben. H. K. sz. vonat összeállításánál 11 jenek. E fontos célokat szol-

kocsit rászalasztottak a VII, gálják az állomási váHótisztí- .--------------------------, sz. vágányon álló 25 kocsi-tók, és télen a zord időjárás 
ból álló szerelvényre, Ennek körülményei között a pálya-
következtében egy rakott ko-íenntartási murukáscsapatok. 

k /, 
csi egy tengellyel kisiklott. Korszerúsítetté O atvani Március 8-án a t'endezö 

Az utasításokat 

be /.'.ell tartani 

Fokozott veszélyesség miatt 
szigorú biztonságtechnikai 
előírások szabályozzák a vál
tók tisztítási, takarítási mun
kálatait így például az F. 2., 
F. 3., F. 4., 159, 283, 422, '423, 
428, 429, 430 és 431. pontjai. 
Hasonlóan a váltók tisztítását 
végző dolgozók biztonságát 
hivatottak szolgálni a pálya
fenntartási óvórendszabály 
27., 29., 30., 31., 32., 45., 52. 
27, 29, 30, 31, 32, 45, 52. 
pontjai, továbbá a sárga mel-

pályaudvaron utolérés követ-
VOntatáSi főnökség üzemi konyháját �;i

té

t�;e�l1ie1 Ptf:k�:� 
kocsi 

Az utóbbi időben egyre ne
hezebbé vált a hatvani von
tatási főnökség üzemi kony
háján dolgozó személyzet 
munkája. Ezt elsősorban · azok 
a körülmények ls nehezítet
ték, hogy az aránylag szűkre 

dig a szociális követelmé
nyeknek. Éppen ezért öröm
mel üdvözölték a dolgozók, 
hogy - aránylag rövid idő 
alatt - az üzemi konyhát 
megnagyobbították, korszerű
sítették. 

Szúcs Ferenc 

· Március 8-án a személypá
lyaudvaron az I. sz. répavá
gányon Bora Attila 12 éves 
hatvani lakos csonkulásos 
balesetet szenvedett. Neve
zett a 2073. sz. vonat még 
mozgásban levő egyik kocsi
ja alatt akart átbújni. Ez az 
esemény is rávilágít arra., 

szabott üzemi konyhán folya- .------------------------matos, egész napos étkeztetés 
folyt. a korszerútlen üzemi 
konyha már nem felelt meg 
sem az egészségügyi, sem · pe- AZ EGYENRUHA BECSÜLETE 

AZ UTCAN A PIACON 

_ Nekem mindig tetszett az egyenruha, de téged 
kutya. se tisztel. 

még a - Magának nem hiszem el, hogy friss a tojás. Tegnap azt 
mondta rendes a vonat és mégis félórát késett. 

Baleseti krónika! 
ApriLís 14-én Kunszent-

miklós-Tass állomás fűtő
házi szerelővágányán a 375 936 
számú vízszerelést végző álló 
mozdonyra „rájárt" a 424 176 
számú széru;zerelést végző 
mozdony és erőteljesen meg
nyomta az álló mozdony üt
közője előtt T6th József moz
donyfútőt. Nevezett az el
szenvedett sérülései következ
tében kórházba szállítás után 
életét veszt.ette. A balesetet a2 
okozta., hogy az egymáshoz 10 
méternél közelebb álló ;á.rmíi.
vek /közé Tóth József egyene& 
testtartással belépett, miköz
ben a 424-176 pályaszámú 
mozdonnyal kiszerelési okból 
körültekintés és figyelj jelzés 
adás nélkül felzárkóztak az 
Mló 375 936 psz. mozdonyra. 

Aprilis 14-én az 1052 számú 
vonat Simontornya állomásra 
történt bebaladása közben el• 
ütötte Loe Jóuef salakost. 
Nevezett az elütés következ
tében súlyos sérüléseket szen
vedett. A balesetet � okozta, 
hogy' 'Loe .Józsel' � vágányok 
közö't\ álló fall'cskáját későn 
tolta odébb. Megállapították, 
hogy nevezeU enyhén ittas 
volt. 

Aprilis 18-án Mezőttír állo
más VII. vágányán fűtőházba 

történő bejárásra v&rakoz6 
411 282 és 376 644 pályaszám!J 
mozdonyok ütközői között ösz
szenyomásból eredő súlyOll 
üzemi balesetet szenvedett 
Balla Sándor a 411 sorozatú 
mozdony vezetője. A balesetet 
az okozta, hogy rmközben Bal• 
la Sándor mozdonyvezető sín• 
szálra állva mozdonya 1ámpá. 
ját kezelte, a 376 sorozatú 
mQzdony váltóállítás elősegíté
se végett,. jelzésadás nélkül a 
mögötte álló mozdony felé 
mozdult. Balla Sándor állapo• 
ta javul. 

Aprilis 24-én Kőbánya-felsi 
állomás VII. sz. vágányán ál• 
ló 2157 számú vonat fékpróbá.,. 
ja közben súlyos belső sérü• 
lésekk.el és bordatörésekkel 
járó üzemi balesetet szenve
dett Kollár János féklakatos. 
A balesetet az okozta, hogy a 
vonat utolsó kocsijának vég• 
ütközőjénéJ tevékenykedi 
Kollár Jánost megnyomta eu 
meglökött és az egységes vo
nat végéig elgurult koci;i. A1 
elgurult k11csl . e� �n�z.ia 
a vágányon álló össze neq 
kapcsolt másik elegyhez tar
tozott, melynek összezár� 
éppen folyamatban volt. 

HK. 

F elépítménycsere 

a Balaton déli oldalán 

A Balaton déli oldalán fo
lyó vasúti rekonstrukciós 
munka fontos szakaszához ér
kezett. A vonalat Balatonbog
lárig teljesen felújítják, és je
lenleg Balatonboglár és Fo
nyód között folyik felépít• 
ménycsere, amely május 30-ig, 
a nyári forgalom kezdetéig 
elkészül. 

Az állomások közül Balaton
szemes és Szántód-Kőrös
hegy vá,glá;nyhálózatát építet
ték át. 

Bafatonszemesen utasalul
járót is építette!,, amely 
június 15-én nyílik meg. 
A nyári forgalom idejére 

felfüggesztik az építkezést, és 
csak az utómunkákat folytat
ják - a Balaton déli oldalán. 
A pályamunkások azonban 
nem marad.nak tétlenül : Nagy-

récse és Zalaszentjakab közti 
nyílt vonalat építik át, vala• 
mint Na.gy_·écse állomást. 

össze! a Balaton déli part• 
ján, Fonyód és Balatonfeny• 
ves között, a nyílt vonalon fo„ 
lviJc tovább a munka. Atépí• 
tik Balatonrnária-fürdő állo• 
mást is. 

Jelentős magasépítn'lényu 
munkákat is elvégeznek a re• 
konstrukcióval egyidóben : 

Balatonszemesen 6 laká�s 
laltóépületet, minden állo
máson üzemi épületeket 

emelnek. 
A magyar tenger déli oldalán 
a nyilt vonalat 1970 'Végére 
éoítik át, egy évvel később pe
dig. 1971 decemberére átépítik 

Bala.tonszentgyörgy-Mura
lceresztúr között is a felépít
ményt. 

1\ PALYAUDVARON 

- A tisztelgés a kiskörösi kadarnak szól ! Az intéző elv• 
társ nem érdemli meg. (Pusztai Pál rajzai) 
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Izgalmas, színvonalas döntő 
Befejeződött a jármú javító üze mek szocialista 

�rigádjainak szellemi �,etélkedóje 

Harmati Sándor vezérigazgató-helyettes, a zsűri elnöke, meg nyitja a döntőt. 

A Szolnoki Jármújavít6 Vzem vezetői a szakszervezeti bi
zottság, , a KISZ:bifottság é� a Múvelódési Ház vezetóje még 
a:z elmult év vegen felhívassal fordult valamennyi járműja
vltó üzem vezetóihez és szocialista brigádjaihoz, hogy csatla
kozzanak a szolnoki szocialista brigádok által kezdeményezett 
- a jubileumi évforduló tiszteletére indított - szellemi ve
télkedóhöz. 

Az első helyezett brigád 
5000 forintos pénzjutalmat és 
Rödönyi Károly miniszterhe
lyettes, a MAV Vezérigazgató
jának különdíjat a 11 napos 
Szovjetunióbeli utazást kapott. 

Szerencsi 
gondok 

A Tolcaj „kapu3a" SzeTe-ncs, 
rohamosan fejlődik és min
den bizonnyal rövid időn be
lül a városok sorába lép. A 
táj természeti szépsi!ge, tör
ténelmi rangja már hosszú 
idők óta kedvelt helye a tu
ristáknak. a be!- és külföldJ 
tennés.zetkedvelőknek. 

Az egyre növekvő forgalom 
a szerencsi csomópont vas
utasaira is nagy feladatot ró. 
Jó munkájukat, igyekezetii
ket bizonyítja, hogy az el
múlt évi eredmények alap• 
ján elnyerték a kiváló vas
úti csomópont cimet. Anél
kül azonban, hogy ünnepron
tólc lennénk:, néMny hiányos
ságra szeretnénk felhívni a 
miskolci igazgatóság vezetői
nek figyelmét. 

A felvételi épület cukor
g'jáT felőli oldalán a tűz
fal sarka romos, életveszé
lyes. A Taktárh.oz vezető út 
rossz. qödrös, s fóleg esös 
időben a raktár nehezen kö• 
zelithet6 meg. A Pri,gure 
közlekedő GV. megl,özclíté
se is nehézséoet jelent, mert 
az átszálló utasok a ,·áirá
nyok között balesetveszély 
miatt nem járhatnak, a kis
vasúti kocsikat viszont nem 
tolják íel a raktárig. Sze• 
rencs felől a Taktaközbe épí
tett közút nincs és így nem 
volt szerencsés -� sínek f<>l-
szedése. Németh Pál 

VASUTAS PORTUÉ 

Százéves 

a Typographia 
A múlt század másodile felében a hazai ipM .fejl6dé� 

se nyomán egyre szervezettebbé vált munkásosztályunk, 
létrejöttek különböző szer·oezetei, szakegyletei, s /,iala
kult a hal.aaó eszmékért küzdő. a munkásság törekvé
seit, harcát segítő munlcássajtó. A szakegyletek közül 
elsőként a pest·bu.dai könyvnyomdászok önk<!pző egy
leténelt lapja, ,.a nyomdászat és Tokonszakmák közlö
nye", a Typogra11hia került ki a sajtó alól 1863. május 
I-m. Ez az idópont egyben a. magyar szakszervezeti 
sajtó születését is jelzi. 

A munkásmozgalom sajtója - s közöttük a Ty
powaphia - a kezdeti időszakban is felismerte, hogy a 
proletariátus harcához. életlciirüiményeinek javításához, 
céljainak eléréséhez nem elegendő önmagában a szer
vezkedés, a politikai és gazdasági küzdelem, hanem el
enged heletlen a munkásai. eszme'i öntudatának és mű• 
veltségének az em,elése. Ezeknek a célokna1c a jegyé
ben aLakították ki a lap szellemi irányvonalát. Ha vol• 
tak is hibái, azok a m:mkásmozgalom kezdeti útkere
séséb61 eredtelo. 

A Typographia fennállásának 50 esztendős jubileu
mát az első szabad máfuson, a Tamícsl;ö::társaság ide
jén ii nnepelte. A H orthv-rendszer alatt sokszar szenve
dett üldöztctest a lap. számos esetben kirívó fehér fol• 
tokkal. ilTesen -rruzradt hasábokkal jelent meg, jelezve a 
lap iTá n.yvonalánal. összeférhetetlen voltát a cenzúra ál
tal enoedélyezett .• hivatalos eszmékkel". A második vi
lágli.áború utolsó évében betiltották. s a feLsMbadulás 
után jelenhetett meg újból, most már szabadon a szak
szervezet újságja. 1948-ban egyesült a n11omdászszak
szerve:::et a könyt•kötők és a litográfusok szakszerveze
teivel, megsziíntek a korábban különálló mozga!mt új
ságolc, s ettól az id6ponttól kezdve Betű címen jelerit 
meo a szaT:5zervezet hivatalos la11ja. 19 51 óta újból az 
eredeti lapfejjel. Typographia címmel keTül az olva
sók kezébe az újság. 

A százesztendős ;ubileum alkalmából köszöntji!k mi 
Is társlapunkat, a Typographiát. 

.'5 

A felhívást a B járműjavító üzem szocialista brigádjai 
elfooadták és azon 466 brigád, 6047 versenyzője vett részt. A 

vetélkedó 10 fordulóból állt és üzemenként amolyan háziver
seny formájában került megrendezésre. Az első 9 fordulóban 
':_Sak frásbeli feladatok szerepeltek, a 10. forduló a nyilvános 
uzemi döntő volt. Ezen a döntőn elsó helyezést elért szocia• 
lista brigád vett részt az országos döntőn amelyet a szolno
ki kulturális napok egyik eseményeként 'szolnokon tartottak. 
Az országos döntőbe a következő 8 szocialista bTigád került: 
az Eszakt Béke, a Debreceni Kilián, a SzékesfehérváTi Dózsa, 
a Landler , Seben, Szombathely Derkovits, Szolnok Landler, 
Mtskolc Majus l. és Dunakeszi Bláthy brigádja. 

A második helyezett szolno
ki brigád 3000 forintos jutal
mat és a Vasutas Szakszerve
zet Elnökségének külön díját, 
a 14 napos hazai üdültetést -
ahova egyébként a férjek el
vihetik a feJeségüket és a fe
leségek a férjüket is - nyerte 
meg. 

Az állomás/önök 

Az üzemi vetélkedő és  a döntő kérdései öt  témakört ölel
te� �el, !g11: történelmi - munká-!mozgalmi, vasúttörténeti, 
muveszeti, műszaki - balesetelháTítási és a szocialista brl
gádo�ka} kapcsolatos, kérdéseket. Mind�n btigád minden té
makor�ol eP,11•ef?y �erdést k4J?o_tt._ A döntő :;;$ilrvjb.e� h�11et 
fo!Jlalt. Harmati Sandor vezeTigazgató-helyettes a -zsüri el
noke, BeckeT Antal szakosztályvezető Mackó István a sze
mél)lzeti és munk�ügyi s�akosztály heÍyettes vezetője,' dr. Fa• 
raoo Ferenc osztalyvezeto, Kajcsa József szakszervezetünk 
közgazdasági osztályának helyettes vezetője Gadanecz Béla 
a, Vasúti Tudományos Kutató Intézet tudo1�ányos főmunka� 
�:sa é� dr. Udvarhelyi Béla, a Vasúti Főosztály műszaki 
konyvtarának munkatársa. A döntő játékvezetője Balogh Má
ria a Televízió riportere volt. 

Az országos döntó tulajdon
képpen már május 9-én, pén
teken megkezdődött, azzal a 
kiállítással amelyen a jubi
leumi évforduló eseményeit 
megörökítő legszebb tablókat, 
illetve a brigádnaplókat mu
tatták be. Ezen a napon bírál
ták el a szakdolgozatokat is, 
ugyanis az országos döntőn 
csak fizikai brigádok vehettek 
részt, a müszaki szocialista 
brigádok írásban, szakdolgozat 
formájában vetélkedtek. 

A döntőt két fordulóban bo
nyolították le. Szombaton, má
jus 10-én reggel 9 órakor az 
elődöntőt, este 6 órakor pedig 
az elődöntőből bekerült 4 bri
gád részvételével a döntőt tar
tották meg. A délelótt! elődön
tóből az I!:szaki Béke, a Szol
noki Landler, a Szombathelyi 
Derkovits és a Landler Seben 
szocialista briyádjai kerültek. 
a döntőbe. Az esti vetélkedő 
mindvégig Izgalmas és színvo
nalas volt. Az első három for
dulóban az 11:szaki és a Szolno
lti brigád azonos pontszámmal 

állt. A negyedik fordulót az 
11:szaki „vette" jobban, az ötö
diket viszont Szolnok és 22 
ponttal holtverseny alakult ki. 
Szombathely 18 ponttal és a 
Landler 15 ponttal ekkor már 
befejezte a versenyt. 

Következett az „újra vívás". 
Mindkét csapat gyengélkedett 
és ismét holtversenyben vé
geztek. Az Izgalom ekkor már 
a maximumot érte el. A több 
száz hallgatóság még pisszenni 
sem mert, amikor Balogh Má
ria riporter felolvasta a máso
dik pótkérdést. Az l!:szaki 
„brillírozott", s válaszukra a 
maximális 5 pontot kápták. 
Ezt az eredményt a szolnoki 
csapat már nem tudta „hozni" 
s így a nagyon szoros és Izgal
mas küzdelemben az első he
lyet 30 ponttal az Északi Jár
műjavltó Béke szocialista bri
gádja szerezte meg, 

Ezután Harmati Sándor ve
zérigazgató-helyettes átadta a 
vetélkedő győzteseinek a díja
kat és tiszteletdíjakat. 

A gyóz�es brigád tagjai és Balogh Mária riporter, a játék ve
sdóje. 

(Deák Zoltán felvételei) 

A szombathelyi brigád 2000 
forintos jutalomban és az 
Utasellátó Vállalat külön ju
talmában egy-egy ajándék.ko
sárban részesült. A szolnolti 
brigád ezen kívül megkapta 
Szolnok város különdíját az 
100 forlntos pénzjutalmat, 
amit Csoma Kálmán, a városi 
tanács elnöke adott át. 

Az országos döntő további 
eredményei a következők vol
tak: a kiá!Zított tablók első dí
ját a 2000 forintos pénzjutal
mat a Debreceni Jármű;avító 
Kilián brigádja, a br!gádnap
ló elsó díját a vele járó 2000 

forintos pénzjutalommal a 

Szolnoki Jármüjavitó facsere
javító brigádja, a szakdolgozat 
első díját pedig a Dunakeszi 
Járműjavító Vzem Szárnyas• 
kerék szocialista brigádja kap
ta meg az ezzel járó 5000 fo
rintos jutalommal együtt. 

Szerényi József 

12 esztendeje már, hogy 
Nagy Lajos Bicske állomás fő
nöke lett. 

A fónölti iroda munkaszo
ba. A falon egymás mellett 
sorakoznak a tizenegyszeres 
élüzemről bizonyságot hirdető 
elismerö oklevelek. A főnök 
íróasztalának fiókjaiban pedig 
a különböző szállító vállala• 
tok, köztük az f:rc- és As
ványbánya elismerése a vál
lalati munka vasúti segíté
séért, a figyelmes, gyors szál
lításért. 

A múlt évi szállítási telje
sítmény az igazgat.óság által 
teI"Vezett 1 14 ezer tonna he
lyett 138 ezer tonna volt. A 
szállíttató vállalatokkal való 
jó kapcsolat, a rendszeres 
érintkezés és fuvarszerzó te
vékenység eredménye ez. Már 
most a nyári fuvarkötésekről 
tárgyal, szállitófeleket keres, 
hogy ne üresen fussanak a 
vagonok, s hogy tervszerű le
gyen az állomás teherforgal
ma is. Nem várja a fuvaroz
tatókat, ő megy hozzájuk. 

A munkaeróhelyzettel elé-

gedett. Bicskén évelt óta nincs 
létszámhiány. A múlt évi 
szabadságot it időben kiad• 
tá1:, söt 603 nappal má.'I állo
másoknak is segítettek. 

A főnök 12--14 órát dolgo
zik naponta. Ellátja az üzem
gazdasági munkát, anyagkeze
lő, közel .félmillió forint érté
kű íogy,óeszközt kerel, dicsé
retes módon végzi az egész 
ügyviteli munkát. Sok időt 
fordít a beosztottak személyes 
ügyeinek intézésére. Gyakran 
megtörtént, hogy családhoz 
kellett menni, vagy az állo
másfőnöki irodába kéretni 
egy�gy családot. Volt. aki 
hosszabb ldel.g nem vehette 
fel fizetését, s mindezt 
diszkréten kellett megoldani. 

Tanácstagként a válófélben 
levőkhöz vagyont ment oszta
ni. S a vagyoni osztozkodás 
helyett békét teremtett. s a 
zátonyra futott házasságot 
helyreállltotta. Járási pártbi
zottsági tagként nemcsak a 
vasutasok, de a ;árás lakosai 
boldogságáért is dolgozik. Az 
állomáson a szocialiunus elvei 

Eredményesen dolgoznak 
Baja állomáson 

Baja állomásnak tavaly nem 
sikerült a ki váló szolgálati he
lyek sorába lépnie. 

- Ugy is mondhatnánk: 
majdnem, de mégsem . . . -
jegyezte meg mosolyogva Ra• 
pavi Endre üzemgazdász, a 
'szaksze!'Vezeti bizottság titká
ra. - A tonnate!'Ven kívül 
ugyanis valamennyi verseny
feltételnek megfeleltünk. 

- Mire mennénk azzal, ha 
most az értékelés módszerét 
hibáztatnánk? - tette fel a 
kérdést Jávor Imre párttitkár, 
kereskedelmi á1lomásfónökhe-
1yettes. - Pedig ezt is joggal 
tehetnénk, hiszen 1968-ban 
egyetlen kocsiigényt nem uta
sítottunk vissza. ,.Fuvarelván
dorlásunk" nem volt, szállító
partnereinket sikerült megtar
tani, sőt, a bajai műkő- és ce
mentipari üzem növelte is szál
lításait. Arról viszont Igazán 
nem tehetünk, hogy állomá
sunkon nagyon sok fagyapot, 
bútor és gépi berendezés ke
rül feladásra. 

Igaz, hogy sokat jelent a 
tonnate!'V szempontjából a na
pi 40-45 vagon folyamkavics 
és a 10-15 vagon műtrágya, 
ami a Duna-parton uszályok
ból kerül átrakásra - csak
hogy az előirányzat mindig 

nagyobb volt a tényleges áru
szállítási igénynél. 

- 11:rdemes megjegyezni -
kapcsolódott a beszélgetésbe 
Varga Györ(l1J állomásfőnök 
-, hogy 

tavaly havonta 15-20 
irá.nyvonatot indítottunk 
Pécs és Szeged térségébe, 
átlagosan ezertonnás ier• 

heléssel, 
A kereskedelmi szemlélet 

erősödése jellemezte a múlt 
esztendőben Baja ál:lomás 
munkáját. Soha nem volt 
olyan n,agy becsületük a mel
lékteljesitményeknek, mint a 
múlt évben. Egyetlen mérlege-
lé&, utámnérlegeléGi vagy da• 
rabszámlálási igényt sem uta
sítottak el. Nem is csoda, ho(lll 
ez a tevékenységük terven fe
lüli eredményt, 500 ezer forint 
bevételt hozott. Kocsirendezők, 
raktárnokok, s az állomás egész 
kollektívája összefogott, hogy 
a felek kiszoloálása kifogásta
lan legyen. 

Az új mechanizmust új ve
zetéssel Is kezdték Baja állo• 
máson. Tavaly januárban ke
Milt a főnökség élére Varga 
Györm,, aki nem kevesebb 
mint 37 esztendőt töltött már 
vasúti szolgálatban. 

� Legfontosabb feladatnak 

a fegyelmi helyzet javítását 
tartottam, hiszen csak ennek 
nyomán érhetők el jobb mi
nőség(i munkaeredmények -
mondotta. - A fegyelmezet
tebb munkával, az utasítások 
pontosabb betartásával sike
rült elérnünk, hogy amíg 1967-
ben 24 baleset és két vonat
veszélyeztetés történt Baján, 
tavaly már csak hét kisebb. 
tolatás közbeni balesetünk 
volt. 

- Dolgozóink fokozott meg
becsülése is erősen közre
hatott a jobb munkamorál 
megteremtésében - vette át 
a szót Rapavt Jl;nare. - Ja
vultak a kereseti lehetőségek, 
különösen a váltókezelőké, a 
kocsirendezőké és a tolatásve
zetóké. Ki1ogástalan munka 
esetén a kocsirendezők 250-
300 forint, a tolatásvezetók 300 
-350 forint prémlumot kap
nak havonta. A kózbevált.ás 
általánossá vált, a darabárus 
raktárnokoknál, raktári mun• 
kásoknál pedig megszüntették 
az éjszakai szolgálatot. S ami 
a legfontosabb: a forgalom 
zavartalanabbul lebonyolódik. 
mint korábban! Dolgozóink 
napi tevékenységét jobban át
hatja a munkaidő hasznosítá
sára való törekvés, hogy meg-

gyakorlati valóságot nyertek, 
amit mondanak, úgy értilc é! 
a.szerint cselekszenek. A szol· 
gálat pontossága, a szabad 
idóben véozett társadalmi 
munka közügye teti a bicskei 
vasutasoknak. Rangja, becsü
lete van a tnunkának. Itt min
denki egész emberként áll 
helyl szakmai és t.ársadabrc 
munkájában:. Hát�nan tanács
tagok. t!zen önkéntes rend• 
őrök az állomás dolgozói kö
züL 

Nagy Lajos munkájánal; 
legí'óbb jellemzője �zakmun• 
kájában és a pártszervezetben 
is a példaadás. ·Évente 2-3 
pártonlcívüli nyer felvételt az 
MSZMP tagjai sorába. A szak• 
emberképzés Is állandósult ré
sze munkájának. !l;rdemes a 
fiatalokkal kitartóan foglal• 
kozni - vallja. Bátrak. tud
ni és cselekedni akarnak. l!:le
tiiket érteni, lgénvülcet for
málni. lendületüket hasznosí
tani felnőtt ember módjára 
kell és lehet. 

Kovács János 

felelően viszonozzák a ré
szükre nyújtott kedvezménye
ket. 

A vonatkisé-.ríiknél a med· 
dó idó csökkentésére meg
valósították a menetközbe- -
ni és a lakóhelyen történő 

váltást. 
Kiskunhalas, Dombóvár és kü
lönösen Bátaszék állomás ve
zetőivel szoros kapcsolatban 
állnak a bajai vezetők. Ennek 
köszönhető. hogy zökkenőmen
tesen megoldották a váltáso
kat. Igy a múlt hónapban pél
dául a létszámhiány ellenére 
is csak· 211 órát szolgáltak • 
bajai vonatkísérők, 

11:rdekes megjegyzést hal
lottunk Jávor Imre párttitkár
tól: 

- Az autóközlekedés m11 
már hat gyorsjárattal kapcsoL
ja Baját az orszáoos forgalom• 
ba. Csak a vasút nem kezde
ményez, pedig nayyon elkelne 
már ide egy reggeli gyarsvo
nat Budapestről. Hétköznap a 
bajai vállalatok központjaitól, 
vasárnaponként pedig üdülők„ 
kirándulók jöhetnének ezzel 
Bajára. 

- Mi a tervük az idén? -
tettük fel a kérdést búcsúzás• 
kor az állomásfőnöknek. 

- Szeretnénk felzárkózni a 
kiváló szolgálati helyek sori.• 
ba. Mindent megteszünk ezért 
- felelte bizakodással 

Az elsó negyedévi most már 
minden tekint�tb'i'n • · i fogásla
lan eredmé1we1 k aiapi:ín van 
is némi alapja erre Varga 
Györgynek. 

Ló.rin.cz Jánoll 



6 MAC. VAR VASUTAS 

Egységes határozatok alapján ... A seg ítség kölcsönö� 

A szegedi te„ületen népszerűek az iizenii bajnokságok 
Magyar-szovjet határforgalmi tárgyalás 

Debrecenben 
, 

es a természetjáró túrák Május második hetében adott át a küldöttség tagjai-
-szovjet és magyar vasúti szak- nak. 
emberek Debrecenben talál- G. I. Bogdanovics megkö-

A .  Szakszervezetek Országos 
Tanacsa Elnöksége 1968. július 
1-i határozata és a SZOT va-
18f�t _az MTS együttműkö
des1 irányelvei tisztázták a 
szakszervezetek szerepét, fel
adatát a testnevelés és sport-
1_1:ozgalomban. Ennelc alap-
3an a vasutassza!�s;:;ervezet el
nöksége irányelvet adott ki a 
testnevelési és spo1·t111ozga-.. 
!o� továbbfejles.itésére. Az 
1ranyelvek meghatározzák, 
hogy a szakszervezeti munka 
más területéhez hasonló-:m. a 
testnevelési és sportmunkában 

is növekedni kell a szakszer
vezet társadalmi felelősségé
nek, jo�örénelc 

Hogyan fogadták az egysé
ges állásfoglalást, a szakszer
vezetek m.egnövekedett szere
pét a területi bizottságokon ? 
Milyen intézkedések követték 
a központi irányelvelrnt az 
alapszervezeteknél ? Ezekre a 
kérdésekre vártunk választ a 
szegedi területi bizottság 
sportbizottságának vezetőjé-
től. Hegedűs Jenőtől, aki im
már 20 éve a vasuta.� sport 
lelkes társadalmi a·ktívája. 

- A mi munkánk zavarta
lan folytatásának alapvető 
célja az üzemi tömegsport fel
lendítése, kiszélesítése, új utak 
)<eresése - mondotta. -

Az irányelvek az eddig 
vitás problémákat rendez
ték, ezért az egységes el
.-eket, a konkrét feladat-0-
ka& nagy megelégedéssel 

nyugtáztuk. 
Az elmúlt években sem tét
lenkedtünk, most azonban a 
nagyobb tömegek bevonásá
pak semmi sem állja útját. 

Elmondta, hogy az 1968. jú
lius 1-i SZOT-határozatot és 
az abból adódó feladatokat a 
területi bizottság sponbi
zottsága a sportköri elnökök
kel megtárgyaD:a. Ismertették 
a határozatot az alapszervezeti 
titkárokkal és a spartfeleló
J;ökkel is. 

Segítette a sportmunka egy
ségesítését, hogy az SZMT 
Bács-Kiskun és Békés megye• 
sport-munkabizottságának ve
zetőjét a tömegsporttevé
kenység összehangolására és 
tapasztalatcserére hívta meg, 
ahol egyezbették a 3 megye tö
megsport-tevékenységét. Az 
ott született tervek, intézkedé
sek végrehajtásában a szege
di területi bizottsághoz tartozó 
alapszervezetek is jelentős 
munkát vállalnak. A házi baj
nokságokon kfvül részt vesz
nek a csapa�ok a legkedvel
tebb sportágakban, a TS-ek 
részéról indított versenyeken. 
Mintegy 25 csapat nevezett 
labdarúgó-, teke-, asztalite
nisz-, kézilabda- és sakkbaj
nokságokra. 

A helyi üzemi ba.jnoksá• 

gokbau, termés7,etjá.ró tú-
1·ál(on mintegy 2000 fö ak
tívan ,·esz rí's'Zt az igaz
gatóság teriiletfaől. Ez 
több, mint az összdolgozók 

10 százaléka. 
Szóba került az anyagi és a 

létesítményhelyzet is. A terii
lcl.i bizottság 1969-ben 50 OOO 

fo1·inttal segíti a keués forgó
ala9pal rendellcczó, de folen
tős sporttevékenységet fo

.
lytató 

szakszervezeti bizoltságo?mt. 
A lehetfüégek és igények ösz
szeegyeztetését kürül tekinlő 
munka előzi meg. 

A sz.aks,;ervezetek hatáskö
rének és jogkörének bővülés€ 
középszervi szinten is érezteti 
hatását. A sportkörök és 
alapszervezetek részére az 
igazgatói alap sportra terve
zett hányadát a területi bi
zottság osztja szét. Ez szintén 

nagy szakértelmet, tárgyila
gosságot és körültekintést 
igénylő munka. Erről a kö
vetkezőket mondta Hegeclúa 

lcunfélegyházi MAV SK i·észé- koztak. hogy megvitassák a két szönte a területi bizottság 
róL is. E helyeken S:;écsi Jó- felet kölcsönösen érdeklő ha- ajándékát és beszédében ki· 
zsef, Szabó László, Belényi túrforgalmi kérdéseket. A tár- fejtette, hogy a két Jgazgató
Mihá!y, Tóth Jó:::sef és Bus gyaláson szovjet részről G. J. ság elvtársi munkakapcsolata 
Kálmán elnökök vezéralal,jai Bogdanovics, a lvovi vasút- hagyományosnak tekinthető. 
a vasutas sportnak. igazgatóság vezetője, J. F. Mi- Az elvtársiasság az élet min-

Nem közömbös a szak- ronytik, aligazgató, A. F. And- den területén megmutatkozik. 
szervezeti Ull,árok és rejev, a Szov,etunió budapest, A munkakapcsolatot az együtt-
sporifelelösöl, jó munká- nagykövetségének keresleedel- érzés, a kölcsönös segíteni-
ja a tümegs1>orkersenyek mi tanácsosa, és a Szovjetunió akarás hatja át, majd így foly-
szervezése és lebonyolilá- Közlekedési Min.is::téri.wnának tatta: 

sa lekinletébc-n. képa•ise!ője 11ett részt. - úgy érzem, mindenkor 
A Szentesi Építési Főnökségen Magyar részről Szegedi Nán- bátran építhetünk magyar ba-
�a :·anyi István szb-1 i.tlcár nag-J dor a debreceni igazgatóság ve- i·átaink segítőkészségére. Ter
eraemeket szerzett abban zetője, a MÁV-vezérigazgató- mészetesen a segítség kölcsö
hogy a 400 dolgozó közül � ság és a Külkereskedelmi Mi- nos. Ez alapozta meg a.zt a ne
munkásszállásokon mintegy nisztérium képviselője, vala- mes, szocialista. versenyt is, 
180-an sportolnak rendszere- mint Záhony körzeti állomás- amely egyrészt Csap és Zá
sen szabad idejükben. Szeged főnöke volt jelen a megbeszé- hony, másrészt pedig a két 
állomáson Hóhn József birko- lésen. Igazgatóság között kialakult. 
zó szervezi az üzemi labda-. A több napig tartó tanácsko- Ennek során és eredményeként 
rúgó-bajnokságot nagy lelke- záson a l,ét testvéri vasútigaz- mind a debreceni igazgatóság, 
sedéssel és hozzáértéssel. De gatóság eddigi együttműködé- mind pedig a mi szolgálati he
sorolhatnám tovább az áldo- sének tapasztalatait és a ma- l.veink több magas kitüntetést 
zatkész társadalmi aktívák gyar-szovjet áruforgalom le- nyertek el. őszintén örülök a 
nevét. bonyolításával kapcsolatos to- debreceniek munkasikereinek. 

A szerény, lelkes sportveze-- vábbi feladatokat vitatták meg. Most újabb nagy feladatok 
tő a saját munkájáról nem 1·tt · 11 k N.. ks · 

· A tár'"•ala' �ol• sora' n a szov-
e O a un · ove - zik, egyre 

!lZ1vesen beszél. Pedig ezt a ,,, - ' ·1 --1 M N '  k „ á 
nehéz és áldozatkész tevé- jet küláöttség látogatást tett a 

sze .esu a agyar ep ozt 1'• 

- A helyi üzemi bajnoT,sá- kenységet immár két évtizede Vasutasok Szakszervezete Te- sasag és a Szovjetunió közötti 

gok, valamint a. vasutasnapra társadalmi munkában, főleg rületi Bizottságán. A területi áruforgalom. Ennek lebonyoli

tervezett ünnepi sportmeg- szabad idejében végzi.  Évek bizottság részéról Lovász Imre 
tása elsősorban a mi igazga

mozdu. lások lebonyolítása lé- óta tagja az SZMT spo!·tbi- titkár köszöntötte a szovjet tóságaink dolgozóin múlik. 

tesítmény szempontjából gon- zottságának, s a közelmúltban vendégeket. Kiilön kiemelte, A más országokkal folytatott 

dos lcoordináló munkát köve- a kultúrnevelési és sportosz- hogy ez a látogatás egybeesik kereskedelmünk egy része is 

te! a vasutas sportköröktóZ és tály mellett létrehozott sport- a fasizmus felett aratott gyó- Záhonyon, tehát Magyaror

a _tetületi bizottságtól, vala- bizottságba is beválasztották. zelem 24. évfordulójá1.,al. üd- szágon keresztül jut el hoz

mmt a szakszervezeti bizottsá- Nem említette meg, pedig vözló beszédében méltatta a II. zánk. A tranzitforgalom emel-

goktól egyaránt. köztuaott dolog, hogy a teril- világháborúban harcoló szovjet kedése tehát tovább növeli 

Jenő: 

Az leti bizotltság vezetői nagyon katonák hősiességét, majd a mind a lvovi, mind pedig a 
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pcso , e v ars1, sportbaráti tennivalóit. Nem tudom, hogy 
együttmíl.köd · · t 1 a sportmunl�át, mint feladatuk 1956-ban nyújtott további se-
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a Ilyen körülme'nyek ko··zo·· tt szavakat. zötti szocialiSta versenyt ki 

_,, • . 1 ny-pro - nyeri majd meg. Egy bizonyos.: 
lemat 1s megoldja. A szakszer- még a társadalmi munka is A köszöntő után a területi mindenképpen a két testvéri 
vezeti bizottságok ezen felül könnyebb. Sz. Tóth András bizottság titkára ajándékot ország népe nyer rajta. Ez a 
mindent megtesznek a saját ,--------------------------...... törekvés vezet bennünket a 
létesítmények, főleg kispá- megbeszéléseken - mondotta 
lyák építése érdekében. Az befejezésül G. I. Bogdano•rics 
alapszervezet.ek aktívaháló- Névatló iinnrn, sé� Debrecen állomáson Ezt követően a baráti találko-
zatukon keresztül segítik a ,. zó mele�ú, kölcsönös J'ó-

j�t, a területi bizottság pedig 
ldvánságokkal fejerodött be. sportkörök tagtoborzó munká-

letesítményfelújítás és felsze-
K. L 

relés támogatásban rés=íti a 
rászoruló sportköröket. Ilyen 
segítség mellett nem véletlen 
hogy a. Szegedi Vasutas Sport 
Egyesület, élén dr. Dáni Mi
hály sportköri elnökkel, hét
fői napokon nemcsak a léte
sítményeket bocsáf.ja a oo-s
utas dol.gozók rendelkez�sére, 
hanem felszereléITT; is biztosít 
a tömegsportban részt vevók
nek. A sportkÖT ellll.ök.sége pe
dig az évi költségvetésben 
biztosította a hétfői szabad
napján is segítő szertáros túl
óráját. De sorolhatnánk a 
sportkörök tömegsporthoz va
ló jó hozzáállását a Békés
csabai MAV, a Szentesi Vas
utas, a Kiskunhalasi VSK, a. 
Kecskeméti MAV és a Kis-

De�r�c«:_n ál��máson az utóbbi időben rendszeressé váltak 
a csa.lád1 osszeJovctelek, a névadóünnepségek. Az ünnepsé
geknc!t a szakszervezeti. bizottság a szervezője, rendezője. 
1:'cgu�obb nyolcas né�·adot rendeztek a szülök, hozzátartozók 
es mmtegy 150 dolgozó jelenlétében. 

Köszönet 
e gyógyításé„t 
Ez év februárjában az 

Egészségügyi MinisztéTium en
gedélyével és hozzájárulásával 
fiam gyógykezeltetése végett 
- aki súlyos vesebeteg volt 
- Szovjetunióba utaztunk. A 
Szovjet Szakszervezet Köz
pontja soron kívül beutalót 
szerzett Kaukázusba, sót 
Moszkvától Kaukázusig mlnd� 
kettőnk részére az útiköltséget 
is fedezték. Az 1 hónapos ott
lét alatt gyermekem meggyó
gyult és egészségesen térhet
tünk haza Magyarországra. 

K e r e s z t r e j t v é n y  
FELHlVAs! Kérem azokat 

a kollégákat, akik a volt nyír
egyházi „Arpád Vezér" Vas
utas Fúvószenekar tagjai vol
tak, hogy a 30 éves találkozó 
megbeszélése céljából címü
ket és azokét is, akikét tud
ják, sürgősen közöljék : Ko
vács László, Záhony, Ságvári 
Endre u. 16. 

Aa elvtársi segítségért ez
úton mondok köszönetet G. I. 
Davidov elvtársnak., a Moszk
vai Szakszervezeti Központ 
munkatársának, O. Z. Vtuzi
lovnak, urológusnak és J. L. 
Maskova doktornőnek, a K4U
kázusi Sza.nat6rium orvosai
nak., akik beteg fiamat nagy
nagy szeretettel és hozzáér
téssel gyógykezelték. 

Vízszintes: 1. Az nz·emi demok• 

riilcia egyik fórum�. 13. Török mél
tóság. 14. öblök a tengerparton. 15. 
�desvfzi állat. 16. Madagaszkáron 
élő félmajom. 18. Kőzetek repedé
seit kitöltő érc. 19 . . . .  risatio, el
gőzölés (latin) .  20. Hollét Igazolás. 
21. Nyílna a közepén. 23. Festék. 
:?4. Európai államfő. 26. Egy vesz• 
sz6vel Szabolcs megyei ltözség. 28. 
Kimondott betű. 29. Alma- . . .  30. 
Turku finn város másik neve. 

:12. Neves norvég iró (1828-1906). 
34. Vége eleje 1 35. Május 9-én, a 
győzelem napján. 37. • • •  ika. ro• 
vat. 38. Társadalombiztosítási ta

nács. 39. A hét vezér egyike. 41. 
Dalmáciai város (ék. fel.) 42. Te
tejére. 43. A modern Japán meg
teremtője (1041-1909) . 44. Kettőzve 
gyermekjátélc. 46. Japán szent he
gye. 49. E. o. z. 50. Rémes kez
det! 52. Görög sziget a Cikládok 
s�getcsoportban. 53, Orosz helyes-

lés. 54. Község Borsodban. 55. Cse• 
lei<vés. 57. Adat szélei. 59. Több
féle gyógyszer keveréke. 61. NB 
I-es futballkapus. 63. Mutatószó. 
65. Zaj, kiabálás. 66. Atérez. 67. 
Sl1akespeare-nál Titánia férje. 69. 
Téli, keverve. 70. Betűpótlással 
női név. 

Függöleges: 1. Madagaszkár f(j 
kereskedelmi városa. 2. Egyenlő
ség 1 3. Válogatott szovjet kard
vívó. 4. Igekötő. 5. Rég! súlymér
ték. 6. A Földközi-tenger belten
gere. 7. Római hadvezér és dik� 
tátor (I. e. 138-78) . 8. Vissza : Idős 
asszony. 9. Nyit. 10. Zakó közepe. 
11. A vezetékben kertng. 12. Ten
geri ragadozó. 17. Egy nigériai 
törzs. 22. Egyeduralkodó, ismert 
ldegen szóval. 25. A fizetség. 26. 
Ablakban van ! 27. Kenyai olim

piai bajnok (fon.) .  30. Egy Adrla
parti város lakója. 31. Okozat szü
lője. 32. Jelt ad. 33. VJzlnövény. 
35. Az arany latin neve. 36. Ez a 
Vidék. 37. Kerékabroncs. 40. Föld 
alatti erődítés. 42, Spanyol folyó. 
43. Arab elöljáró. 44. Bulgáriából 
a X. században elindult vallás
felekezet. 45. Az üzemi demokrá
cia másik fóruma. 47. Saláta hang
talanul. 48. Juttat. f:9. Belépés, be-
járó (francia). 51. Meggyújtá, 54. 
A sóskában előforduló sav. 56. 
Hozzájut. 58. Mutatószó. 60. 49 -
római számmal. 62. lvelt a végén. 
63. Helyhatározó. 64. Szélháría. 67. 
Mint 31. függőleges. 68. Ti!tószó. 

Bekilldendő : vízszintes 1. és 
filggöleges 45. 

Beküldési hatllrldó : 1969. június 
10. 

Az eUizö keresztrejtvény helyes 
megfejtése: Lenin születésének év
fordulója, 

Könyvet nyertek : Erdélyi Mag
dolna, Bp. XIV.1 Nyisztor u. 21. 
n. 10. Kovács RezE;öné, Bp. XI., 
BU<lafokl u. 17/a. rv. 3. Soós 
Gyorgy. Tapolca, vasűtállomás 
Nagy Lajos, Szeged, öthalom u · 

rÚo�t�
z János, Várpalota, vasűt� 

Frid Ibolya 
utasellátó ÜV dolgozója 

MÚZE UM PRESSZÓ 
a Közlekedési Múzeum területén, 
Budapest XIV., Május 1. út (Városliget) 

Megközelíthető 25-ös villamos és 70, 72, 75-ös trolibusszal. 

Hétköznap, 1 1-19 óráig 
Vasárnap: 10-19 óráig 
Pénteken zárva 

• KIT0NO FEKETE 

• SAJAT KESZtnS0 CUKRJ.SZS0TEMENYEK 

• VIRSLI, DEBRECENI 

• IT ALK0LONLEGESSEGEK 

�uTA s uilrö;,' 

1969. MA.JtJS 19. 

- Arany plakettd kapott a 
Békéscsabai Pályafenntartási 
Főnökség ·tótkomlósi XI-es 
sza,k;i,sz szocialista brigádja. A 
pályafenntartási fónö�g szo
cialista brigádjai között egyéb
ként 10 oklevelet, 11  jelvényt, 
tl bronz plakettet és 2 ezüs.t 
plakéttet osztóttak ki. A szo
cialista brigádokban 460 vas
utas tevékenykedik. 

- A KOMPLEX BRIGA
DOK MUNKAJAT értékelték 
azon a szállítási- értekezleten 
amelyet az elműlt napok� 
tartottak Gyoma állomáson. A 
megbeszélésen az AKOV és a 
MA V komplex brigádjain kí
vül 23 vállalat képviselője is 
megjelent. A MA;J AKOV 
komplex brigád a bázisido
sza:khoz viszonyítva 112 száza
lékra teljesítette tervét. 

- Jó eredményekkel zárták 
az 1968-as évet Keszthely állo
más dolgozói. Az élüzem célki
tűzést minden tényezőnél túl
teljesítették és ennek alapjú 
elnyerték az. élüz.em címet, Jó 
munkája elismeréseként kivál<i 
dolgozó oklevelet és jelvény! 
kapott Rozsnyai László állo
másfőnök. 

- Antwetpen Tolt 196S. 
ban az egyik Jegforgalma.sabll 
konténer kikötő. Több mint 
57 OOO konténer kezelését lát
ták el, s mint a statisztikából 
kitúnik, a konténerek minteg 
600 000 tonna árut tartalmaz
tak. 

- OJ KONTÉNERVONA
TOT állított forgalomba a brit 
vasútak Skócia és a konti• 
nens között. Az „Euro-Scotch� 
elnevezésű új járat három nap 
alatt köti össze Skóciát Milá
nóval, 48 óra alatt Kölnnel és 
Brüsszellel. 

- l:Iüzem eímet kapott • 
Ceglédi Vontatási Főnökség. 
Ezt a kitüntetést 15 é? 
után , sikerült a Vontatási 
Főnökség dolgozóinak elérni 
első · ízben · uzy_apis 1954� 
�en kapták meg_ az él
uzem címet. A jó eredmények 
elérését a jó kollektív mun
k
_
án_ak és az eredményes szo

cialista brigádmozgalonmak 
köszönhetik. A Vontat�i Fő
nökségnél egyébként 15 szo, 
cialista brigád dolgozik. 

A Hivatalos Lapból 
A Hivatalos Lapból a szakszer, 

vezeti bizottságok és a dolgozók 
figyelmébe ajánljuk a következő
ket: 

A 11. 112ámb6!: 106 4el/19G9. 8. A 
nyugellátás megál!apltását köve
tően kifizetett év vég! részesedés 
és prémium bejelentésének szabác 
lyozása tárgyában kiadott utasltás 
végrehajtása során tapasztalt hiá0 

nyos"ságok megszüntetése. 
A 19. számból: 107 930/1969. s. A. 

A Magyar Államvasutak területén 
foglalkoztatott nyugdljasolc mente
sltése a folyósltást korlátozó ren
delkezéseit: alól. 

A SZERKESZTÖSÉG 

ÜZENI 
Sziles Ferenc, Hatvan ; Fábiú 

Pál, Cegléd; Ug!yai Sándor, Nyélc
láclháza ; Tóth Tibor, Klskunhalas1 
Szilád! Sán<lo�, Szeged; ceglédl 
Sándor, Debrecen; Káprat László, 
Keszthely; Boldizsár Gyula, Bé• 
késcsaba; Németh Pá.lt Szerencs: 
Volosinovszki János, Debrecen: 
Bánszegi József, Debrecen ; Kiss 
Lajos, Alsólirs. Leveleiket lapuni 
anyagához felhasználjuk. 

LAKASCSERE 

- mesedlnEm Ziboayban led 
S szobás, kertes szolgálati lakáso
mat I szobásért Budapesten van 
más vasútlgazi:_atóságnál, munka· 
lehetőséggel. (Fels6fokú oro•• 
nyelvvizsgám va11I Cfm: özv. var
ga Sándorné MÁ V•lntéz6, Záhony, 
szamuely u. 23. {!zemi teL: 34-3&. 

IIAGTAJI \'ASOTAI 

a VMUtaaoll SzaJmr,erVe2etmH 
-- • � b!ZOtlilM 

�: Gul:,éll IAnoa 
l'elel69 a,.erlceszt.6: Vilit l'ereM 

Buda��=,; utca u. 
.-e1eton. vtrost: 129-1'1 

azemi: i...-n 
Kla<lla fe ter1eml a Nél)SUft 
Lapkiadó v,ma1at. ,BucSapest vn., 

Rllkóez1 Clt tlL Telefon: '2!t-111 
Felel6s lr:;!ad6: C1f.bor Márton. 

a Népszava Lapldacl6 Vá!Ltlat 

Clsek!=tlm='{'':S.e1s.eet-41. 
S!likra I.apn;iromda 
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Az akcióegység és szolidaritás jegyében 
Berlinben tartotta 5. szakmai konferenciáját az UIS 

Szabó Antal főtitkár ismét tagja 
az adminisztratív bízott ságnak 

A Szállítási-, Kikötői- és szolidaritás jegyében folytatott 
iHalásza:ti Dolgozók Szakszer- harcát. 
�ezetei Nemzetkö� Szövetsé- - Napjainkban a munkás
.gének 5. Szakmai Konferen- osztály elégedetlensége és fo
ciájára utazó magyar küldölt- kozott harca jellemző szinte 
6ég május 11-én, vasárnap a valamennyi kapil;;alista ország
�V menetrend szerinti ra - mondotta a főtitkár. -
;TU 134-es gépén, 1,15 perc Az objektív körülmények a 
alatt érkezett meg Berlinbe. munkásosztályt mindinkább 
A schönefeldi repülőtéren a szembe állítják a monopóliu
vendéglátók és Szabó Antal, moklcal. Altalános szabály
szakszervezelünk főtitkára - ként kimondhatjuk, hogy a 
aki mint az adnúnisztratív bi- harc módszerei és formái 
wttság tagja 3 nappal koráb- mennyiségileg és minőségileg 
l>,m érkezett az NDK főváro- egyaránt magasabb szintet ér
'l;ába - fogadta a küldöttséget. tek el. A szakszervezeti moz-

A konferencia, ame1yen 43 galomban az utóbbi időben 
ország 177 küldötte vett részt, mindenek előtt a sztrájkmoz
május 12--én, hétfőn reggel galmak kerültek előtérbe. A 
kezdte meg munlcáját a ber- legnagyobb méretű sztrájkok 
ilind „Kongresszhalle"-ban. Franciaországban és Olaszor
Jean Brun, a nemzetkö2ii sző- szágban zajlottak le. Olasror
vetség francia elnökének szágban például a tömeges 
megnyitója után a vendéglá- munkabeszüntetések olyan 
tók nevében elsőnek Hubert szintet értek el, hogy nem
Egemann, a Német Szocialista egyszer megközelítették az 
Egységpárt Központi Bizottsá- általános sztrájkok színvona
,gának közlekedési osztá.lyveze- lát. Megelégedéssel á!lapítot
tője tolmácsolta a központi ve- tuk meg, hogy a szálHtási do!
zetóség üdvözletét, majd fe1- gozók hovatartozásuktól füg
olvasta Walter Uibricht1Utk, a getlenül mi-nden küzdelemben 
Német Szocialista Egységpárt tevékenyen részt vesznek. 
első titkárának, a konferenciá-
hoz intézett levelét. Ezután A beszámolót követő vitá
Herbert Wra�e. a Szabad ban a magyar küldöttség ne-
Német Sza.ks�e.zetek, majd vében Szabó Antal, szakszer
Heino Welptecht, a közlekeclé- vezetünk főtitkára udvözölte a 
si miniszter első helyettese kö- konferencia részvevőit, majd 
szöntötte a részvevőket. i©' :folytatta: 

A vendéglátók üdvözlései- - A magyar közlekedési és 

lli!k elhangzása után Shatish vasutas dolgozók nemcsak fe
Chatterjee, a nemzetközi szö- azült fwvelemmel és nagy vá
vetség főtitkára tartotta meg rakozással tekintenek a ta
bes?.ámolóját a világ szállítási rnícskozás elé, hanem készek 

'dolgozói élet- és munkakörül- arra Is, hogy megfelelő erő
rnényein.ek alakulásMól, a sző- feszítéseket tegyenek azoknak 
vetség tevékenységéról és az elhatározásoknak végre
azokról a feladatokról, ame- hajtására, amelyeket a konfe
Iyek megfelelnek a közleke- rencia szakmánk részére szük
dési dolgozók akcióegysége új ségesnek tart. összhangban 
lehetőségeinek, a jobb élet- és szövetségünk előző, Szófiá
munkafeltételekért, a szak- ban elfogadott irányelveivel a 
szervezeti jogokért, a nemzeti magyar közlekedési és vas
t�tlenségért és a békéért utasszakszervezet eredménye
vívott harcnak. sen tevékenykedett a dolgo-

A főtitkár az álta.lános kér- zók élet- és munkakörülmé
dések után részletesen ismer- nyeinek fokozott javítása ér
tette azokat az eredményeket, dekében. 
amelyeket a szövetséghez tar- Ezután néhány jellemző tozó szakmák a szófiai konfe- adatot közölt arról a fejlődésrencia óta eltelt né.gy év alatt 
•lértek. Különö.sen figyelemre ról, amely az elmúlt négy év� ben hazánkban a közlekedés méltó a szocialista országok fejlődésében, a közlekedési és fejlődése. és Az új, haladó technika be- vasutas dolgozók élet- mun-

veze1:ésének üteme jelentősen kakörülményeiben végbement. 
megnövekedett valamennyi Szabó Antal, miután elis
szállitási eszkömél A villa- meréssel szólt a szövetség ja
mos- és Diesel-mozdonyokkal vuló tevékenységéről, néhány 
fuvarozott áruk mennyisége 
1968-ban 1960-hoz viszonyítva 
Lengyelországban 5,5, az 
NDK-ban 4,7, Csehszlovákiá
ban 2,3, hazánkban 3,5-szörö
sére emelkedett. Bulgáriában, 
ahol a villan1os- és Diesel
vont.atás bevezetése 1962-ben 
kezdődött, 1968-ban az árufor
galom 56,7 százalékát továb
l>ították villamos- és Diesel
mozdonyok.kaL A román vas
utaknál főként a dieselesítés
ben értek el figyelemre méltó 
eredményeket. A legkiemelke
dőbb eredményeket kétsé(l:e
len a szovjet vasutak érték eL 
A Szovjetunióban az áruforga
lom mintegy 94 százalékát bo
nyolítják le korszel'íl vontató
;árművekkel. 

Ezekben a szocialista orszá
gokban a technikai haladás 
növekedésével együtt javult a 
közlekedési és szállítási dolgo
:,.ók élet- és munkakörülménye 
is. Bulgáriában a szállitási 
dolgozók bére az elmúlt két év 
alatt 15, Romániában 12,2, a 
Szovjetunióban 7,5, hazánkban 
pedig 16 százalékkal emelke
dett. 

olyan körülményre is fe1lúv
ta a figyelmet, amelyek visz
szafogják a munka hatékony
ságát. Első helyen említette, 
hogy a különböző szak.mák 
konzultációinak, szemináriu
mainak az elhatározástól a 
megvalósulásig sokkal rövi
debb időnek kellene eltelnie. 
Rámutatott arra is, hogy a 
szövetség titkárságának, s az 
adminisztratív bizottság iro
dájának javítani kell.ene saját 
tájékozottságát, hogy a hely
zet sokoldalú ismeretében 
gyorsan tudjanak dönteni ab
ban, hogy mikor, hová és mi
lyen támogatást célszerű vagy 
helyes nyújtani. 

Szövetségünk húszéves 
fennállása óta nagy utat tett 
meg - hangsúlyozta. - Vala
mennyien büszkék lehetünk, 
hogy osztályharcos szerveze
tünk viszonylag rövid idő 
alatt felnőtt, megerősödött, s 
ma már egy-egy akciója, vagy 
állásfoglalása az egész 1Jilá
gon érezteti hatását. Bár a 
nemzetközi politikai és gaz
dasági élet az utóbbi években 
bonyolulttá vált, a vezetó tő
késországok nyíltan és erő
szakos eszközökkel törnek a 
dolgozók érdekeire, mégis 
megvan a remény arrs, hogy 
ha szakmánk dolgozói egysé
gesen lépnek fel, eredménye
sen harcolhatunk: céljaink 
megvalósításáért a közlekedés 
dolgozóin.alt javára. A magyar 
közlekedési és vasutas dolgo
zóknak szilárd elhatározása, 
hogy tevékenyen közremílköd
nek ,zövetségiink céljainak 
megvalósításában és tőlünk 
telhetően minden támogatást 
őszinte örömmel megadunk 
mindazoknak, akik azt tőlünk 
igénylik. 

A Szállítási-, Kikötói és Ha
lászati Dolgozók Szakszerveze
tei Nemzetközi Szövetsége ad
minisztrativ bizottságába újból 
beválasztották Szabó Antalt, 
szakszervezetünk főtitkárát. 
A szövetség elnöke ismét J ean 
Brun (Franciaország) lett. Al
elnök: V. K. Konnov (Szovjet
unió) és Maggioni AngeLo 
(Olaszország). Főtitkár: Dev
kumar Ganguli (India). Tit
kár: Giuscppe Foko (Olaszor
szág), G. I. Olecltnovich 
(Szovjetunió) és Werner Jung
hanss (NDK). 

Visl Ferenc 

Napirenden:' 

a vasutasok élet- és munkakörülménye 
A Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium 

és a· szakszervezet vezetőinek tanácskozása 

A Kö?lekedés- és Pootaügyl 
Minisztérium és a Vasutasok 
Szakszervezete között 1967. 
márciusában kölött együttmű
ködési megállapodás alapján a 
két szervezet vezetői május 
27-én megbeszélést tartottak. 

A megbeszélésen részt 
vett dr. Csanádi Gyö-rgy 
miniszter, Rödönyi Ká-

roly miniszterhelyettes, a 
MAV vezérigazgatója, dr. Mé
száros Ká.roly miniszterhelyet
tes, Kiss Dezső miniszterhe
lyettes, Gyócsi Jenő a Vasuta
sok Szakszervezetének elnöke, 
Szabó Antal főtitkár, Gulyás 
János tifüár. 

A két fél képviselői értékel
tél, a vasút 1968. évi gazdasá
gi eredményeit, az anyagi 
ösztönző rendszerek tapaszta
latait, a vasutas dolgozók 
élet- és munkakörülményei
nek alakulását. 

A vasutas dolgozók helyze
tét értékelve leszögezték, hogy 
a vasút dolgozói megbecsült 
helyet foglalnak el társadal
munkban. Ez azonban ez idő 
szerint nem jut kellő mérték
ben kifejezésre. A közlekedé
si dolgozók átlagbére a nép
gazdasági átlag alatt van. A 

közlekedési ágazatok közül is a 
vasutasol. átlagbére a legki
sebb. E hátrányos helyzet 
melle'tt figyelembe kell venni 
azokat a különleges körülmé
nyeket is, amelyek a népgaz
daság más ágaival szemben 
nehezebbé és felelósségtelje
sebbé teszi a vasúti munkát. 

A helyzet javítása érdeké
ben 

Szabó Antal tó�tkár üdvözli a tanác&k.ozás l'észtvevóit. 
(Laczk.ó Ildikó felvét-elet 

csökkentésével összefüggő fel- megbeszélt kérdések részletes 
adatokat emelték ki. Helyes- kidolgozását azonnal meg kell 
nek tartják a forgalmi nem kezdeni. A jövőben a. vasuta, 
utazó személyzetnél rátérni dolgozókat az eddiginél rész
szolgálati helyenként, munka- letesebben tájékoztatni kell az 
körönként, stb. az éves mun- élet- és munkakörülményeket 
kaidőkereten alapuló kötetlen közvetlenül érintő kérdések
munkaidőbeosztások rendsze- ben. 
rére. Az intézkedések megté- A tanácskozáson ellhangzot
telénél takat a miniszter foglalt.a 

sokkal Inkább támaszkod• össze. Elmondotta, hogy 
ni kell a szolgálati fónö- a tárca és a szakszerve

zet nem tnd megbírkózni kök Ölaállóságára, a helyi minden nehézséggel, ezért 
kezdeményezésekre. a kormányzat támogatá• 

Fonta, helyet kapott a. ta- sát kérik egyes problé• 
rnícskozáson a vasutas dolga- mák megoldására. 
zók lakáshelyzetének problé- Mint mondotta - biz.onyoo ab
mája. A nehézségek enyhfté- ban, hogy ezt a támogatást a 

a minisztérium és a szak- sének módozata már meg:fo- kormányzat meg is adja, ez. 
szervezet közös törekvése galmazást nyert a kollektív zel is ismételten elismerve ,a 
a bérszínvonal emelésé- szerzódés mellékleteként. vasutasok nehéz, felelósségtel-
nek, a kedvezőtlen mnn- Szükséges azonban a rendel- jes munkáját. 
kakörillmények jelenlegi• kezés végrehajtását meggyor- Végezetül megegyeztek ab
Dél magasabb díjazásának sítani, újabb lel1etóségeket ke- ban, hogy meghatározott idő-

elérése resni a lakáshelyzet enyhfté- ben együttesen megvizsgálják 
egyrészt a vasút saját erejé- sér� a taJ1:lcsko�cm elhatározot-

Mindkét fél egyetértett a'b- ta,k vegrehaJtásáJnak módoza
ban, hogy az előterjesztett és tát. Ml, másrészt a kormányzat 

segítségére szánútva. 
A munkaerőhelyzetet és az,__ ________________________ _ 

utánpótlás kffl'dését értékelve 
arra a következtetésre jutot
tak, hogy a bérrendszeren túl 
a munkahelyi légkör, a bánás
mód, az erkölcsi megbecsülés, 
a szocíális ellátottság mind 
olyan tényezők, amelyek ösz
szefüggésben állnak a munka
erőhelyzet kedvezőtlen alaku
lásával. Eppen ezért 

felül kell vizsgálni a Jut
tatások rendszerét, az er
kölcsi ösztönzo'"k haté
konysá.'rát, a kedvezmé
nyek körét, a szakokta
tást, a vizsgáztatások mód-

szerét. 
A szociális létesítmények pót
lásánál a létesítményjegyzék 
és nem a néhány évvel ezelőtt 
megállapított összeg a mérv
adó. 

A vasutas dolgozóknak je
lenleg mintegy 40 százaléka 
dolgozik heti 44 órás munka
időben. A munkaidócsökkentés 
soron következő feladatai közül 
míndenekelőtt az utazószolgá
latot és a fordulószolgá!atot 
teljesitök munkaidejének 

Az állami épitéstervezes 20 éve 
Az Idén ünnepli létrejötté

nek 20 éves évfordulóját az ál
lami építéstervezés. Ez alka
lommal május 23-án a két év
tized legszebb eredményeit be
mutató reprezentatív kiállítás 
nyílt a Budapesti Vár TörtJ
neti Múzeumában. 

A kiállításon szereplő 29 ter
vező vállalat sorában a MAV 
Tervező Intézet, valantint az 
út-, Vasúttervezll Vállalat is 
bemutatja legszebb munkáit. 
Többek között látható Debre
cen állomás új felvételi épüle
te, amelyet az UVATERV (Ke
lemen László építész irányítá
sával) tervezett. A legszebb 
közlekedésépítési alkotások kö
zé tartozik a Déli pályaudvar 

modernvonalt1 új épülete., 
amelynek tervel a MA V Ter• 
vező Intézetben (Kövárt 
György építész vezetésével) ké
szültek. Ugyancsak a MAVTI 
tervezte az Jl:szaki Járműjavító 
Diesel-mozdonyjavító csarno
kát és több más létesítményt, 
melyek fényképe a kiállítás 
legszebb képei közé tartozik. 

A kiállítás fényképei, köztük 
az utóbbi két évtized folyamá11 
épült vasúti létesitményekrol 
készült felvételek is, kitűnően 
dokumentálják az állami ter
vező intézetek dolgozóinak 
nagyszerű alkotókészségét_ 
szakmai tudását, az építőművé
szet továbbfejlesztésében elért 
eredményeket. 

Jubileumi jutalom 
45 évi munka után 

Az Óntiskolci Pályafenn
tartási Főnökség pályamestere 
Mitterpach György fiatal ko
rában több éven keresztül a 
diósgyóri vasgyárban dolgo
zott, mint lakatoo. A vasút
hoz 1940-be k�ült. Ka,ssán 
végezte el a pályafenntartási 
tanfolyamot és azután tö"Jb 
nagy építkezésnél dolgozott. 
ő irányította Miskolc rende
zőpályaudvar és Diás,,.ayór 

Vasgyár vágányhálózatá'llak 
építését is. 

A miskolci utasellátó kü
löntermében megtartott ün
nepségen Tóth Zoltán, a fő
nökség vezetője meleg sza
vakkal búcsúzott munkatársá
tól, majd a Kiváló Dolgozó 
kitüntetést és a miskolci igaz
gatóság vezetőjének elismerő 
oklevele után átadta a 45 éves 
szolgálati idő után járó jubi
leumi jutalmat. 

Fizikai dolgozók a bírói emelvényen 
35 népi ülnököt jelöltek a debreceni járműjavítóban 

1950-től tölti be ezt a tiszt
séget. De Nagy III. László 
hegesztő, Gáll Márton gyalus, 
Nagy II. Ferenc fényezö, 
Nagy I. Ferenc kertész, Ola
jos Imre lakatos, Mo}nár IV. 
Sánd<1r lakatos, Faragó La
jos hegesztő, Erdei János fa
esztergályos és Zöld Bernát 
asztalos is tiz éve már népi 
ülnökö!c. 

Sokoldalú�n elemezte a be
számoló a nemzetközi szövet
séghez tartozó szakmák szak
szervezeteinek az egység és 

Tanácskozik a nemzetközi konlerencia. A ké pen Jobb oldalt a magya.r delegáció tagjai, bal 
oldalt az ola.sz delegáció látltató 

Csaknem húsz év teJ.t el az
óta, hogy hazá;nikban elős?..ör 
foglalták el helyüket a dolgo
zók képvi;;elői, - a népi ül
nökök - a bírói emelvényen. 
A szocialista igazságszolgál
tatás népi ülnökök nélkül el 
sem képzelhető. A debreceni 
járműjavítóban 3 éves időtar
tamra ismét népi ülnököket 
választottak. Az ülnöknek je
lölt 35 dolgozó közül 19-en 
már korábban is részt vettek 
az igamágszol.gáltatásban. Kö
zülük idős Dihen József az ül
nöki rendszer kialakulása óta 

Az újonnan választott népi 
ülnökök a napokban megbe
szélést tartottak, amelyen 
megjel�t dT. Högye Gergely, 
a Járasi Ügyészség vezetője 
is. 



MAGYAR VASUTAS 1969. JÜNIUS 2. 

Jelentősen bővült a középirányító és 
alapszervek munkaügyi hatásköre 

Lemorzsolódás 
nem volt 

!: Pedagógusnapra i 
. � S�ged áll�más dolgo�ó, az � A vasutas dolgozók nagy családja nevében a pedagógus-

elmult napokb_an tartot�k az � nap alkalmából a hála, az elismerés és a kbszönet hanoja.n 
19�/�9-es s:1'1)'s�ervez�tt _okta- � emlékezünk meg valamennyi vasutas pedagógus áldozatos 
tás1 ev�d zaro, unnepelyet. Az § munkájáról. 
�nnepsege� S�neT J�zsef � � Nehéz szavakban kifejezni azt, amit ilyenkOT a diák, 
alJomás _partbizottsága�uik tit- � nagyszülő és sziilő - aki napjainkban sokszor csínytevő kü
kára nyitotta meg, m.a3d Dom- � diákként ül az isl�ola padjában - tanáraik nevelőik iránt A MAV 1969-70. évre szóló 

kollektív szerződése az eddi
giekhez képest jelentősen bő
vítette a 'középirányító szerwk 
- igazgatóságok. területi bi
zottságok - valamint a szol
gálati főnökségek és a sza:i!:
szervezeti alapszervek mun
kaügyi hatáskörét. Sok olyan 
kérdés Tendezésére kapott le
hetőséget az igazgatóság, ii• 
letve a szolgálati főnökség, 
amelyeket eddig felettes szer
vek szabályoztak. 

A hatáskörök decentralizálá
,ia nem csupán a jogok bővü
lését jelenti, hanem kifejezet
ten feladatuk, sót kötelessé
gük a hatásltörükbe utalt kér
dések szabályozása, rendezése. 
Amennyiben a szabályozás ha
táskörével felruházott szervek 
elmulasztják valamely kérdés 
rendezését, úgy az adott kér
dés rendezetlenül marad, mert 
a felettes szeTvek nem végzik 
el ezt a munkát. A szabályo
zatlanság pedig jogbizonyta
lanságot eredményez, s ve
:szélyezteti a szervek és a dol
tozók munkaügyi biztonságér. 
zetét. Például a túlmunka kor
látozásának lehetősége - egyes 
munkakÖTöknél - az utazók
nál is - most az igazgatóság 
és a teTületi bizottság hatás
'/cö·rébe taTtozik. De ha a ha-

' táskörrel bíró középszervek 
nem állapítják meg a havon
ként végezhetó túlmunka fel
ső határát, mértéktelen túl
óráztatásra adnak lehetőséget. 
Ez pedig a jelenlegi bérezés 
mellett hátrányosan érinti az 
utazókat. 

· Azért. hogy megkönnyítsük 
a decentralizált hatáskörökben 
való eligazodást, és hogy a 
szabályozást a hatáskörrel fel
ruházott szerveknél mindezt 
igényelhessék is az érin tett 
dolgozók, tájékoztatásul - a 
kollektív szerződés rendelke
zéseire utalással - tételesen 
ismertetjük a 'középirányító és 

az alapszervek, főnökségek ha
táskörébe utalt kérdésekről 
szóló összeállítást. 

A kollektív szerződés Tendel
kezései sze1·int az igazgatóság 
és a teriileti bizottság közös 
hatáslcorébe tartozik: 

- a havi háromszori közbe
váltás engedélyezése a 12/24 
órás forduló szolgálatnál. (23. 
§ 6. bek) 

- heti 36, illetve 42 órás 
munkaidő megállapítása az 
egészségre ártalmas munkakö
rökben (23. § 8. bek) 

- az utazó dolgozók távol
léti óráinak havi 300 óra alatti 
maximálása (24. § 7. bek), 

- osztott munkaidő beveze
tésének engedélyezése (25. § 
3/c. bek.), 

- túlmunka korlátozás meg
állapítása az utazószemélyzet, 
gépkocsivezetők és kísérők, 
vgk. vezetők és kísérők, építő
ipari gépkezelők. darukezelék 
és segélykocsi személyzet túl
órázására (27. § 7. bek), 

- 8 órát meghaladó főnöki 
(helyettesi) ügyelet elrendelé. 
sének engedélyezése készenléti 
szolgálat esetenkénti felsó ha
tára és az egy dolgozó részé
re havonként elrendelhető ké
szenlét mafimális óraszámá
nak megállapítása (30. §. 1/d.), 

- jutalomszabadság szabad
keretének 50 főnél alacso
nyabb létszámú főnökségekre 
való felosztása (36. §. 3. bek), 
· - norma megállapítása, ha 

az több főnökséget érint (51. § 
1. bek.), 

- a prémiumkeretek főnök
ségekre való elosztása (1. sz. 
m. VIII/12. pont). 

- a prémium felhasználás 
rendszerének főnökségi szintig 
történő meghatározása (1. bZ. 
melléklet IX/1. pont), 

- az év végi részesedésből 
adható 10, illetve 20 százalék
kal felemelt juttatás létszám• 
keretének fónökségenkénti 
megállapítása (2. sz. melL II. 
fejezet 79-80 old.), 

- a lakásépítés vállalati tá
mogatással segített formájá
nak meghatározása (6. sz. m. 
4. pont), 

- a lakásépítés vállalati t.1-
mogatására vonatkozó kérelem 
elbírálása és a támogatás 
mértékéről való döntés (6. sz. 
mell. 5. pont). 

A szolgálati főnök é& a 
szakszervezeti bizottság közös 
hatáskörébe taTtozifo: 

- a szombati munkaidő 
megrövidítésének engedélye
zése (23. § 1. bek), 

- a pft., é;;,ítési és a tbk. 
szolgálat idénymunka rendjé
ben a heti 40-43 órás, illetve 
a heti 45-48 órás munkaidő 
megállapítás.a (23. § 3. bek.), 

- önálló elszámolási egy
ségeknél az egés21ségre ártal
mas munka'körökben heti 36, 
illetve 42 órás munkaidő meg
állapítása (23. § 8. bek.), 

- az utazók munkaidejének 
havi 210 órától eltérő megál
lapítása (24. § 1. bek.), 

- egyenlőtlen munkaidő be
vezetése (25. § 2. bek.), 

- osztott munkaidő elrende
lése az önálló elszámolási egy
ségeknél (25. § 3. bek. e pont), 

- heti pihenőnapok két hét
re való összevonása (32. § 4. 
bek.), 

- a munkák és munkások 
besorolása (45. § 1. bek.), 

- helYi norma megállapítá
sa (51. § 1. bek.), 

- munkásszállás kategóriá
ba sorolása (64. §. 4. bek.), 

- prérniumkeretek turokra 
személyekre bontása (1. sz. rn'. 
VIII/12. pont), 

- a prémium felhasználása 
főnökségen belüli rendszeré
nek megállapítása (1. sz. mell. 
IX/1. pont). 

A felsorolt kérdések szabá
lyozása tehát az említett szer
vek ha!'á-5körébe tartozik, ép
pen ezert azok rendezését e 
szervektől lehet igényelni. 

bóvárl FeTenc számolt be az � érez. 
' 

el;múlt év oktatási .. munkáj�- � KiiWn szeTetnénk megemlékezni a vasuta.s technikumok
T?.l. Elmondot� .. to_?�ek k�- � ban, középiskolákban. nevelőotthonokban hivatásukat teljesi
�tt, hogy a kulonböw _sze;Iu- � tó nevelőkről. Szeretettel gondolunk azokra a pedagógusokra 
nanum_okat 376 d_o)g?zo lato- � is, akik az egyes vasúti szolgálati helyeken. vasutas művelódé
ga�, es az a.1<:�at;as1 ev folya- � sí intézmén11ekbcn, kihelyezett osztályoknál sok.szor nehéz 1,ö
man lemorzsolodas nem volt. § Tülmények között a megfelelő korszerű. szemléltető eszközök 
Ezt elsősorban a jó szervezés- � nélkülözésével oktatják a vasutas dolgozókat. 
ne_k _k?szön�etik, , me;t a sze- � A pedagógusnapon hálásak vagyunk. A hála és köszönet 
mrnan?IT;ok�t altalaban a � virágaiból kötött csolcor azonban csak addig él, amíg foga
n;unk�1do kezdetek?r .. t�rtot- � dalmunk tettekben is megn11il.vánul. Mi azt szeretnénk, ha az 
tak. Jo , volt a felkesztfles, a § ünnepet követő hétköznapokon a virágcsokOT nem hervadna 
hallgat_?k __ sok hasznos i.smere- � el és ennek életben tartású.hoz minden szülő, minden diák, ki
tet f/1/_�jtotte�. . � ki a maga teriiletén cselekedeteivel, tetteivel is hozzájá-rul-

Az _unnepse� _alkalmaval az � na. A minden eli.smerést megillető pedagógusainknak ez vol
oktatásban 1':1tunt hallgatók· � na talán a legkedvesebb ajándék, a legszebb köszöntés. 
nak könyvjutalmakat adtak át. � 

y,.,,.,.,.,.,,.,.,.,,,.,,.,.,,.,.,.,,,,,,,,,,.,,,.,,,,,,.,,,,.,.,.,,,,,,,,,,.,,,r,,.,,.,,,.,.,.,.,,,,,,.,.,,,,.,.,.,,,,.,,.,,,.,,.,,,.,,.,,,.,.,,,,,_ 

Elsődleges fel adat : a dolgozók érdel<védelme 
Beszélgetés Erki Bélával a Buda_oesti Építési Főnökség 

szakszervezeti bizottságának titkárával 
A szakszervezeti bizottság 

újraválasztására két és fél hó
nappal ezelőtt, márciusban ke
rült sor. Ez nagyon kevés idő 
ahhoz, hogy a szakszervezeti 
munka minden területét ele
mezve véleményt alkothas
sunk a Budapesti tpitési Fő• 
nökség szakszervezeti bizottsá
gának eddigi tevékenységéről. 
Az azonban tény: minden bi
zahni, minden műhelybizott
sági tag és a szakszervezeti bi
zottság tagjai nagy-nagy ak11.
rással és igyekezettel fogtak 
munkához. Érzik azt a felelős
séget, ami ezzel a megbízatás
sal jár, s a dolgozók, a mun
katársak érdekeiért önzetlenül 

került sor, meTt a Tégi szb
tagok közül hárman más vál
lalathoz keriUtek, két i·eszort
tal - az információs telelőssf l 
és a nemzetközi békef elelőssel 
pedig bővúlt a lét.�zám Jelen
leg 15 tagú szaksrervezeti bi
zottság dolgozik a főnökség

nél. Építésvezetóségenként 1-
1, összesen 12 műhelybizott
ságunk, s a ltözpontban egy 
osztálybizott:ságunk van. A bi
zalmiak száma 84, ebből 67 
bizalmit választottunk újra, a 
többi 17 először kapta ezt a 
megbízatást. 

Nagyobb önállóságot kaptak 

fáradoznak. A választás óta -En'l1Yit a szerkezeti változá
eltelt két és fél hónap mun- sokról. Ami pedig munkánkat 
kájáról, s terveikről E1•ki Béla illeti, arra elsősorban az ön
szb-titkárral beszélgettünk. állóság növelése, a hatáskörök 

helyszínen volt és igyekezet\ 
mindenki számára kedvezóen 
rendezni az ügyet. Változás 
azonban még napok multán 
sem történt. Az szb ekkor a 
gazdasági vezetőkkel közölte 
álláspontját: ha a K-eTepesi úti 
munkahelyen dolgozó hegesz
tőbrigádnak rövid időn befül 
n.em teremtenek elfogadható 
munkakörülményeket, ekkor 
- a dolgozók jogos igé-nyeit 
figyelembe véve - nem enge
dig a munka tovább iolytatá• 
sát. 

A szakszervezeti bizottság 
tehát hatáskörének ma.ximu
máig ment el, mert érezték és 
tudták, jogos ügyet, a dolgo
zók érdekei képviselik. Az 
eredmény nem maradt el. A 
hegesztóbrigád ezután már 
jobb munkafeltételek közötl 
dolgozhatott. - Szakszervezeti bizottsá- decentralizálása jellemző. Fel

gunknak öt új munkatársa adatunk és cálunk önállóságra 
van - mondotta. - Személyi nevelni a bizalmiakat, múhely
változásokTa elsősOTban azért bizottsági tagokat, hiszen a 

"'-------------------------------------------------------
szakszervezeti munka javát az 
emberek között a munkahe-

Élnek törvény adta jogaikkal 

A Budapesti Építési Főnök• 
ség szakszervezeti bizott.sága él 
a törvény adta jogával és a 
dolgozók érdekeit a legmesz
szebbmenóen védi. Ez /gy he-, 
lyes. Hiszen a dolgozók biza!• 
mából kerültek tisztségükbe, 
s azok joggal várják tőlük, 
hogy méltók legyenek a bi
zalomra. 

A bizalom kötelez 
Kis,kunféfogyháza. állomá-

son a körel.múltban megtar
tott szakszervezeti vezetőség
választó taggyűléoon a jelölő 
bizottság előterjesztése 100 
százalékosan megegyezett a 
tagság véleményével. A régi 
vezetőség - újabb két évre 
- .i/;l:r)ét bizabnat kapott. Va
lóban„ olyan jó munkát Yé
�eztek az elmúlt két év alatt? 

- Amilcor megbíztak a tit-

kári teendők eUátásdva:l 
mondja Hatvani Lajos szb-tit
kár -, a bizalom jól.esó érzé
sén kívül bizonytalanságot i.! 
éreztem. Hogya-n látom el a:i 

á.Lkmuí,s dolgozóina!k érdek
képviseletét, hogyam tudak 
eleget tenni annak, hogy a 
szakszervezeti munka jelemtó
sen segítse a termeres ool!ki.
túzéseit? 

l\leggyózó munkával 

Az állomás vágányhálózata, 
amelyet az 1930-as évek má
sodik felében lebonyolított 
forgalomhoz mértek, jelenleg 
több. rrúnt 2000/o-.kal nagyobb 
forgaJmat bonyolít le. Nyil
vánvaló, hogy ilyen körül
mények között a mu.nll:a nap
ról-napra nehezebbé válik és 
állandóan kísért a baleseti ve
szély. A jelenlegi nehéz kö
rülménye'k között elsődleges 
feladatunk a fegyelP;m meg
szilárdítása. Elviink továbbra 
is az, hogy mindennapi meg
győző munkával, emberséggel, 
sokkal jobb eredmén·yeket ér
hetünk el, mint adm�nisztTa
tív eszközök alkumazásáva.l. 
Meg akarjuk értetni dolgozó
inkkal, hogy a balesetmentes, 

fegyelmezett munka mindany
nyiunk érdeke. Tudja, érezze 
mindenki, hogy a munkavé. 
delmi előírások betartásával 
nem a szolgálati vezetőjének 
kedveskedik, hanem elsősor
ban saját életét, biztonságát 
védi. Nemcsa.� akkor szüks,é
ges az utasításszerű munka, 
amikor a felettesek látják, 
hanem ez állandó követel
mény is. 

Tudjuk azt is, hogy a vas
úthoz belépők szakmai és po
litikai képzettsége nem min
den esetben megfelelő. Szak
szervezeti bizottságunk ezek
kel az emberek1kel a legna
gyobb türelemmel foglalkoziik 
és az a célunk, hogy minél 
többen szere<"....;ék: meg a vas
utat, maradjanak nálunk. 

Rend és tisztaság mindenütt 

Az szb titkár ,.vallomásá
nal," középpontjá:ban az em
ber áll. A szakszervezet neve
lő munkájának megvan az 
eredménye. Az állomás dolgo
zói nemre, rangra és beosz
tásra való tekintet nélkül 
megbecsülik, tisztelik egy• 
mást. Előfordulnak ugyan ki• 
sebb surlócláso.k, de az embe
rek egymás közötti kapcsola• 
tára a kölcsönös, megbecsülés 
a je!Jemző. Az állo.'lláson -
ezt már többször tapasztaltuk 
- példás a rend és a tiszta
ság. Az1 utazó közönség - a 
vasutasciik fegyelmezett, pél
damutató magatartását látva 
-, kultúráltan viselkedik a 
vonatra várás alkalmával. 

A szaltszervezeti biwttság 
titkára elmondotta még, hogy 
tovább szélesítik a szocialvsta 
brigá.dmwzgalmat. A munka� 

fegyelem megszilárdítása er
dekében is csatasorba állítják 
a szocialista brigádokat és a 
bizalmiakat. A kultúrotthont 
felhasználják arra is, hogy 
klubfoglalkozás keretében a 
dolgozók a munkán kívül is 
közel kerüljenek egymáshoz. 
Szorgalmazzák a tudományos 
előadásokat és az olyan ren
dezvényeket, amelyek alkal
masak arra, hogy a vasutas 
dolgozók rangkülönbség nél
kül eszmecseréket folytathas
sanak. 

A választási eredmény va
lóban nem véletlen volt. Jo
gosan bíznak a dolgozók to
vábbra is a szakszervezeti bi
zottságban. 

Ők pedig tisztában vannak 
azzal, hogy a biz.alom kötelez. 

Sz. Tóth Andris 

Házat épített a komplex b rig 'ád 

A brigád tagjai az épülö ház előtt. 

A külső ra!rndótéren talál
koztunk Szatmári Tiborral, 
Debrecen állomás komplexbri
gád-vezetójével. 

- Komplex brigádunk: öt 
éve alakult - mondotta. 
Kulcsfontossága abban rejlik, 
hogy a napnak bármely szaká
ban a szertárból szükséges 
anyagot a brigádtagok kivéte
lezhetik. Allomásunknak, oly
kor másoknak is gyors segít
séget kell adni. Itt van pél· 
dául Záhony állomás. A szov
jet vagonok átTakásához 25 

darab gabonacsúszda kellett. A 

hatáTidő rövid volt, mi 1cét nap 
alatt eUcészitettük és el is szál· 
litottuk. Igaz, hogy közbeik• 
tattunk egy vietnami műsza
kot is. Most éppen 50 darab 
gabonaöntó kanalat készítünk, 
mely speciális, a nagykereske
delem ilyenekkel nem rendel
kezik. 

Ezután a brigád életére te
relődött a szó. SzatmáTi TiboT 
olyan cselekedettel ismertetett 
meg bennünket, amely még 
ma is gyakran beszédtéma a 
brigádtagok között. 

Volt kollégánk, Szabó 
GeTgely már régóta tervezget
te, hogy házat épít Hajdúhad
házán. A meszet megvette, de 
többre már nem tellett, a ha-

lál erősebb volt nála. Az öz
vegy két kiskorú gyermekével 
nem maradt támasz nélkül 

Nem kellett felhívást tenni, 
jöttek a brigádtagok, a Deb
Tecen Déli V-ös pályamesteri 
szakasz szocial-ista brígádtag
jai és a mi komplexbTigá
dunk. Közösen felépítettülc a 
kis családi házat. Harminc 
ember dolgozott egy nyáron át. 
A patronálás továbbra is tart, 
lassan kikerülnek az általános 
iskolából a gyerekek, és hoz
zánk jönnek ipari tanulónaK. 
özvegy Szabó Gergelyné az ál
lomáson mint takarítónő dol
gozik. A brigádtagok most is 
elutaznak Hajdúhadházára a 
nagyobb munkák elvégzésére. 

A brigád életéhez szorosan 
hozzá tartozik a sport is. Va
lamennyien szeretnek futbal
lozni. A nehéz fizikai mun
ka után felüdülés a pályára 
lépni. Rendszeres edzéseket 
tartanak, és minden évben 
Tészt veszne/e az üzemi baj
nokságon. 

A debreceni komplexbrigád 
az eltelt időszak alatt olyan 
eredményeket ért el, melyek a 
brigádnapló lapjaira büszkén s 
megelégedéssel kerülnek be. 

Bere.mai M?,rta 

lyen kell elvégezni. Ott kell 
rendezm az úgyeket, bajokat, 
ahol azt és,:je,ik. 

- őszintén megmondom -
folytatja tova':>b az szb-titkár 
-, az önáll'> munkának öriI!
nek a szakszervezeti tisztJég
viselők. Akkor, am'kor a mű
helybizottsági titkár, az építés
vezetóvel, vagy a bizalmi a 
csoportvezetővel gazdasági és 
egyéb kérdésekről tá:·gyal, ér
zi a megbizatás jelentőségét. 
azt a felelősséget, amellyel a 
munkatársakat, a ,,,Uasztókat 
kell képvselnie. A szakszerve
zeti munka mélyebb és iga
zibb tartalmat kapott, mint 
régebben. S ez tetszik az em
bereknek is. 

Határozottan felléptek 

Az szb-titkár elmondotta 
még, hogy a választás óta két 
olyan esetük is volt, ·amikor 
a dolgozók érdekében hatá
rozottan fel kellett lépni .  A 
szolnoki munka.helyen például 
nem gondoskodtak kellő idő
ben az ágyneműk cseréjé�ől. 
Ezt a prob!émtít a gazdasági 
vezetőkkel közösen rendezték 
A mástk eset az érdi sín:hegesz
tő építésvezetőség, hegesztő
csoportjával történt. A föld
alatti építkezéshez, pontosab
ban a Kerepesi úti próbavá
gány építéséhez irányították 
őket. A munkát el kellett kez
deni, de a hegesztöcsoport leg
alapvetőbb tisztálkodási lehe
tőségéről sem gondoskodtalc. 
Az embereknek 11em volt hol 
öltözködniük, nem tudtak 
mosakodni s a .�zerszámaiknak 
sem volt tárolóhelye. Egyszó
val csak dolgozni lehetett. 
azonkívül semmi mást. A 
szakszervezeti bizottság a mű
helybizottsági titkár észrevéte
le alapján egy nap múlva a 

- Erdekvédelmi szerv va• 
gyunk - mondja Erki Béla -
s nem hagyhatjuk, hogy dolgo• 
zóink rossz munlcakö7ülmé· 
nyele között dolgozzanak. A 
jövőben is felemeljük szavun
kat az igazságtalanság. az em• 
beri jogokat sértő jelenségek 
ellen. De hadd mondjam el 
még azt is, hogy nem va
g11unk megelégedve a lak.ó
lcocsik állapotával, az ott ta

pasztalt szociális körülmények
kel. Tudjuk, hogy a vasút 
anyagi ereje nem teszi lehető• 
vé a kocsik teljes kicserélését, 
de azért valami úton-módon 
gondoskodni kellene a vonala• 
kon dolgozó munkások kultu
ráltabb ellátottságáról. Nagyon 
kevés a tv-készülék, pedig a 
szórakozást, kultúrát a vidéki 
munkahelyeken elsősorban a 
tv jelenti. Sok a régi, elavult 
készülék. Egy-egy készülék ja
vítási összege évente több, 
mint egy új televízió :íra. Ami
vel elégedettek vagyunk: az a 
könyvállomány. Minden épí
tésvezetóségen van letéti 
könyvtár, s az embereink ol
vasnak is. Ennél azonban töb. 
bet szeretnénk adni. 

Az építési főnökség dolgozói 
egyébként 17 munkahelyen 
dolgoznak. Legnagyobb mun• 
kájuk a Budapest-Vác kéi· 
zötti vonalszakasz átépítése, de 
megtalálhatók Salqótarjánban, 
Szolnokon, Cegléden, Nagu-
1cátán, Székesfehérváron és 
Komáromban is. A szakszer
vezeti bizottságnak nagyon sok 
és szerteágazó munkát kell 
végezni. Szerényi József 

A kisvasút nagy eredménye 

A Várpalotai Gazdasági 
Vasutak kollektívája évek óta 
eredményes mun,kát végez. 
1966-ban igazgatói elismerést 
kaptak, az 1968. évi jó mun
kájuk alapján ped-ig elnyer
t€k az Élüzem kitüntetést. Az 
éves áruszállitási t-Onll1atervü
lret 104,5 százalékra, az &,szes 
bevételi tervüket pedig 108.1 
százalék,ra teljesít.ették. A ko
csikihasználásnáJ. 102,8, az 

utazószemélyzet fo11lalkoztatá
sánál 1 14,7 százalékos ered
ményt értek el. 

Eredménves munlkát végez· 
tek a műhelyi dolgozók is. 
Különösen kitűnt Sági János 
bronz koszorús szocia.Us.ta 
brigádja. A forgalmi dolgozók 
közül Szabó Sándor, Kiss 
Margit és Horváth Istvánné 
forgalomirányítók érdemelnek 
díc.séretet. Erdélyi József 
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Gyorsul a tempó Az első negyedévben : 

az új szolnoki rendezőben 
1,9 MILLIÓ TONNÁVAL KEVESEBBET 

SZÁLLÍTOTTUNK AZ ELŐIRÁNYZOTTNÁL 
Jól beválnak a modern berendezések - Egykori 

váltókezelők az elektropneumatikus fékek mellett 

Néhány éve már, hogy egy 
riport alkalmával Szolnok ál
lomás régi gurítódombján ta
lálkoztunk Biró Ferenc rende
zői állomásfőnök-helyettessel. 
Mooolyogva üdvözölt. 

- Érdemes megnézni az ú; 
munkahelyünket - mondta. -
Az emberek nálunk lassan 
már el is felejti/e az egykori 
, héblizést", hiszen központi
fíí.téses, parkettás szobákból 
irányítják a kocsik futását. 
Jöjjön csak velem, mindjárt 
megláthatja . • •  

Atmegyünk a régi rendező 
területén, ahonnan már fel
szedték a sínek javarészét, s 
ahol most szabadon burjánzik 
a gaz. A régi gurítódombot 
látva kinek ne jutna eszébe az 
-egykori "héblizés" - vagyis a 
váltóállítás. Egy-egy váltóke
,:elő múszakjában legalább 
ezerszer emelte a mechanikus-
1<:észülék nehéz karJát, míntha 
mázsás súlyokat emelgetett 
volna. A kocsik szúnni nem 
akaró áradata izzasztó ütemet 
di!{tált nekik és a sarusoknak 
ts. 

- Itt, 11 ,-égi ,-endezó helyén. 
• gyorstehervonati rendezön
ket alakítjuk majd ki 
n1ondta kísérőnk, miközben 
felkapaszkodtunk az új rende
zőpályaudvarhoz vezető és rö
videsen átadásra kerülő moz
donybejáró vágány m�redek 
töltésén. Innen már láthattuk 
a hatalmas méretű új rendezó
pályaudvart, amely a szolnoki 
rekonstrukció első „lépcsője
ként" 720 millió forintos beru
házással létesült, s ahol tavaly 
decemberben kezdték az új
szerű üzemet. Nagy ablakaival 
feltűnt a négyemelet magas
ságú vágányféktorony, a pá

\}yaudvar „agya", irányító-
központja. 

Költséges megoldás 

Mire a vágányféktoronyhoz 
értünk egy teherautó fékezett 
előtte a salakos úton. Raktere 
üres volt. 

- Mit szállít ez a teher
autó? 

- Csak a számadó.sokat -
mondta Biró Ferenc és magya
rázatul hozzátette: - mert itt 
na,gyolc a távolságok. A ma
gasfogadói vágán11csoporttúl 
ezzel a teherautóval juttatjuk 
el az okmányokat a keleti in

dern épületben e1fe1-ejtette1, 
konnektort felszerelni . . •  

A mennyezeti lámpa csatla
kozásától az asztali lámpájá. 
hoz vezető villanydrót Jelezte, 
hogy ezen a problémán tudtak 
segíteni. Nagyobb gond, hogy 
telefonjához Illincs külön mik
rofon és erősítő hangszóró, s 
a berendezés nem alkalmas 
több állomással való egyidejű 
értekezésre, m.eg arra sem, 
hogy akiknek sürgősebb jelen
tenivalója van, beleszóhllasson 
a folyamatban levő beszélge
tésbe. Emiatt értékes perceket 
veszít az új rendezőpályaudvar 
irányítása. 

Óriási az iram 

A gurítódomb üzemét a má
sodik emeleti teremből vezér
lik. 

- Egy rakott 11 22-esrc, két 
üres a 15-,·e . • . - diktálja a 
mikrofonba Cs. Molnár László 
gurításvezető. Mellette ülő 
munkatársa a guntásra kerü
lő kocsik vúgeínyútját beállító 
programve-�érlő berendezést 
kezeli. Egyidejűleg hat vá
gányút állítható be előzetesen. 
Ha egy kocsi lefutott, a be
rendezés önműködően állítja 
be a következő vágányútat. Itt 
a legkisebb műszaki hiba ko
moly bonyodalmakat okozhat, 
mert a kocsi nem oda gurul, 
ahová várják. 

- Előfordulnak ilyen ese
tek? 

- Most már egyf"e ritkáb
ban - mondta a gurításvezető. 
- A próbaüzem során előfor
dult hibák miatt sokan „ke
verőüzemnek" cs-úfolták a be
rendezést, de ez már a múlté. 
Programvezérlő berendezé
sünk további fejlesztésével le
hetővé válik majd az is, hogy 
teljesen automatizáljuk a vá
gányutak beállítását. 

Máris óriási iramban dol
goznak. Megfigyeltük, hogy 
alig 15 perc alatt lefut a me
redek lejtőn egy 65-70 kocsi
ból álló szerelvény. A gurítás
vezető mellől két ember - az 
egykori váltókezelő - kényel
mesen ülve, kapcsoiókkal sza
bályozzák az elektropneuma
tikus vágány/ékeket. Egyikük 
az egyrészes lejtóféket, a má
sik a kétrészes völgyfékeket 
szabályozza. A kocsik teljes 

megállítását az irányvágányok 
elejénél dolgozó sarúsok vég
zik a hagyományos módszer
rel. 

Elavult utasítás 

Az elektropneumatikus vá
gányfékek acélsínei kétol
dalról hatalmas erővel ta
padnak az átfutó kerekek 
abroncsaira. A fékhatás meg
bízható, kifogástalan. fg-y 
lehetővé válik. hogy minden 
kocsi optimális sebességgel 
érkezzen a kijelölt irányvá
gányra. 

- Modern berendezésünk 
megfelelő kihasználását még 
korlátozza a számunkra el
avult utasítás jegyezte 
meg kísérőnk, Bíró Ferenc. 
- A csak kézifékkel gurít
ható kocsikra gondolok. Ha 
ilven kocsik kerülnek gu
rításra, a sarusoknak kell 
felmenniük a gurítódombra, 
hogy a kézifékhez álljanak. 
Ez nagy időveszteséget je
lent. Pedig modem vág§.py
fékeinkkel a csak kézifékkel 
gurítható kocsikat' is teljes 
biztonsággal tudnánk a he
lyükre juttatni. Nagyon vár
-iuk már az F-5-ös utasítás 
számunkra megfelelő módo
sítását . . •  

A gurításvezetó a kocsikat a 
gurítódombra toló mozdony 
vezetőjével rádiótelefon-össze
köttetésben áll. tcy a fény
jelzésen kívül élőszóval is 
közvetlenül szabályozhatja a 
munka tempóját. 

Sok fiatal vasutas dolgo
zik az u1 rendezőben. Egyi
kükkel. Modla Sándorral, a 
kompresszorházban találkoz
tunk. A vágányfékek működ
tetéséhez szükséges sitrített 
levegőt termelő modem gé
peket kezeli. 

- Ta1:aly novemberbmi ke
riiltem a vasúthoz és gépke
zelói vizsgát tettem - mond
ta. - Nagyon ;ól érzem itt 
magam. 

- Azelőtt mivel foglalko
zott? 

- Kertészkedtem a rende
zónályaudvar hely/:". Burgo
nyát, mákot, szólót ter
mesztettem, ahol most a vas
úti kocsik futnak. Eleinte 
szokatlan volt az új rn11nkakör. 
de nem jártam rosszul. 

Lőrincz J.tnos 

A tervezett áruszállit;ásj 
igények helyenkénti elmara
dása, illetve eltolódása követ
keztében 1969. 1. negyedévé
ben 1,9 millió tonnával szállí
tottunk kevesebbet az e-lő
irányzott mennyiségnél. A 
személyszállítási előirányzott 
feladatainkat gyakorlatilag tel
jesítettük. Bár az utaslétszám 
nem érte el a tervezett meny
nyiséget a 103,6 millió 
utassal szemben az elszálli -
tott utasfó 100,4 millió volt -, 
a személyszállítás bevétele az 
előirányzathoz viszonyítva 
100,4 százalék. Nőtt az utas
kilométer-teljesítmény és ez
zel egyidejűleg a bevétel is. 

Az áruszállítási bevétel 
kedvezőtlen alakulása miatt a 
fuvarozá,si tevékenység bevé
teleinél 

az előirányzott összeget 
97,8 százalékra teljesítet
tük. Ez azt jelenti, hogy 
mintegy 54 millió forint 

bevételkiesésünk volt. 
Az 1969. évi bevételeink nö

velésének határt szab a szál
lítási igények stagnálása, il
letve csökkenése. A pénzúgyi 
eredménytervünk tel;esítése 
tehát csak a helyes, cél
tudatos, a takarékosságot 
szem előtt tu.rtó gazdáLkodás
sal vaLósítható meg. 

A vasútigazgatóságok ver
senyének rendszere a fentiek 
elősegítésére van felépítve és 
a megfelelő ösztönzést bizto
sítva a gaw.aságosságra való 
törekvéseknek, a mennyiségi 
és minőségi mutatók kedvező 
alakulásának. 

A tapasztalatok azt bizo-
nyítják, hogy 

az igazgatóságok nem él
nek az ösztönzési rend
szer adta lehetőségekkel. 

utóbbi éveknél a 69 százalék
kal szemben 65,03 százalékos 
eredményt értünk el hálózati 
szinten. 

A vontatójárművek felhasz
nálásánál sem mondhatók ki
elégítőnek az eredmények. Az 
egy vontatójármúre eső faj
lagos teljesítmény 99,8 száza
lékot ért el. A miskolci, sze
gedi és a szombathelyi vasút
igazgatóságoknál a fajlagos 
teljesítmény ennél alacso
nyabb volt. 

A vasút 1969. évi eredmény
terve 1330 millió forint nye
reség el.érését tűzte ki célul. 
Az előirányzott bérpolitikai 

intézkedéseink, dolgozóink 
szociális-kulturális ellátottsá
gának fejlesztése és egyéb, a 
dolgozók érdekében teendő 
intézkedések csak akkor va
lósíthatók meg, ha a MAV 
vá!lauzti gazdálkodása a ter
vezett szinten alakul. 

Mindezek megvalósítása ér-
dekében elsősorban 

jobban kell felllasználni 
az erb:ölcsi és anyagi ö5z„ 
tönző rendszereinkben rej-

lő lehetőségeket. 
A vasútigazgatóságok I. ne,. 

gyedévi erroményei egyéb
ként az alábbiak szerint ala
kultak: 

Vasútigazgatóságok 

Budapest 
Debrecen 
Miskolc 
Pécs 

Osszteljesítmény 

98,77% 
98,50% 
98,08% 
98,09% 

Szabad prémium 

395 OOO Ft 
134 OOO Ft 
134 OOO Ft 
137 OOO Ft 
197 OOO Ft Szeged 

Szombathely 
100;12% 

95,67% 
Hálózat: 98,17% 997 OOO Ft 

A vasútüzem gazdálkodásá
ra jellemző mutatók ed<ligi 
eredményein feltétlenül javí
tani kell. Az " ruszá!lítási igé
nyek kielégítese, az iizemvitel 
gazdaságosságának foko,�ása a 
vasútüzem egészének é1·deke. 

Tapasztalható olyan irányzat, 
hogy egyes vasútigazgatósá
gok a gyengéob eredményeket 
a célkitűzések, a munkaver
seny, ösztönző rendszerek nem 
reális voltával próbálják: ma
gyarazni. 

r •• , 
Orök elégedetlen 

Töobségük nem adott ki 
konkrét célltitűzéseket a szol- -
gálati helyek részére a ver
senyben elnyerhető negyedévi 
szabad prémíum terhére. 

GöC5EJ 
EX PRESS 

Az I. negyedévi, valamint 
az azóta eltelt idő tapasztala
tai is azt bizonyítják, hogy a 
mínóségi munkára jellemző 
célkitűzések eredményei sem 
kíelégítóek. A tehervonatok 
menetrendszerű közlekedése, 
a vonatközlekedési terv be
tartása a célkitűzés alatt volt. 
Az előbbinél a 73 százalékos 
célltitűzést 70,94 százalékra, az 

- Remélem a néni örül a Göcsej-expreSSJJek? 
- Már miért örülnék, a.mikor én Paksra utazom, 

(Pusztai Pál rajza) 
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túlsó felé-re. Talán jobb lett � 
1>0111;2 csőp�t léte-síteni erre I nyújtott a 15 női dolgozó, a kapnak. Az elsőt fontosnak a celra. � A ,,.tk 

,,. 
111111 A t ,,.1 • tot.,.ak jelen. tartják, de az utóbbi jobban A bérelt tehf'-autó felhasz- � Z U eresesen IIH,11,r U � 1U 1/i - Kezdetben idegenkedett melegíti szívüket. hálás8:. ilyen célra miz:idenk�p- � J tőlünk. A;ánd�kunkat _ sem A munka önmagár� ?ívja pen koltséges megoldas. Mmt § 
b d 11 

, akarta elfogadni. Ma mar ter- fel a figyelmet. Munkassaguk-teherautónak ténylegesen csak � Egy női szocialista rigá vezető va omasa mészetesnek veszi, hogy ha- ra felfigyeltek. Jogosan és naponta egyszer veszik hasz- � vonta meglátogatjuk. A láto- idejében. Az útkeresésen már nát. Ugyanis ezzel hozzák ki � PARÁNYI IRODA. Az asz- elsősorban. A brigádvezető más. Mi lenne, ha a követők gatás elégedett izgalmát az túljutottak. A maguk megtaaz ebédet a rendező dolgozói- � talon egy betelt 100 oldalas vállalta, hogy Vass Piroskát is így gondolkodnának? Járu- öregség ráncai sem tudják el- Jált útján bA.ladnak előre. nak, � napló és egy megkezdett új. előkészíti a győri segédtiszti !ékként nem kevesebb, mínt takarni. Amikor lakását kime- _ Bízunk a jövőben 
Fiatal forgalmi szolgálat- � Lapozgatva átvilágliik több tanfolyamra. Munkaidőn kí- a fuvaroztatók jó kiszolgálása szeltettük, festettülc és ta- mondta a brigádvezető, aki tevövel, Csapó Józseffel talál- � mint egy tucatnyi asswny vül oktatta, tanította. A di- és a balesetmegelózés társul. karíttattuk, csak állt, nem JU• nófelelőse is az állomásnak. koztunk a vágányféktorony � munkája, szelleme. cséretesen sikerült felvételi fgy hat a közgazdasági szem- tott szóhoz. A szombathelyi _ Mi nők szub;ektív hajlaÍegfelsó emelP.tén. � A brigádot Bella Lajosné után ma már Piroska Győr- !élet a családban és a mun- kórházban van most, de gon- munknál fogva előbb fogjuk 
- Tavaly szeptember óta � főintézó alakította. Athelyezé- ben tanul. Egy lány, aki elkö- kahelyen. doSlk:odásu�. o�a !s elé1:t. fel az alakuló új élet szépsé-

dolgozom itt. Nag11on tetszik ez � sével_ sem szűn! meg a !öbbet telez te magát a vasúttal, a Nagy Katalin árupénztáros Csomagot küldtunk es megla- gét, mint a férfiak. 
,i munka - mondta miközben � akaras. Kapta/4 Antal ne ke- brigáddal megtartotta kapcso- előbb kitűnő érettségit tett togattuk. Nem éreznek létbizonytamegnyomott néhány gombot heskedelmi hivatalnok lett a la tát. Leveleikkel felkeresik munkája mellett, aztán je- Igen, valahol Itt vannak lanságot a vonal meg.szünte
az előtte levő dominó rend- � brigád vezetője. Komolyan be- egymást. Megőrizve egy kap- lentkezett a tisztképzóre, El- azok a mélységek és magas- té.se miatt. Talán csak· az újszerű irányítótáblán. Újszász � szél a brigádról. Vallomás ez. csolatot, mely szilárddá vált. só vizsgái megkezdődtek. A ságok, amelyek a brigádot él- ba a megszokottól való elté-felé kijáró tehervonat vágány- � A mozgalom hite és hitele Munka Érdemrend ezüst fo- tetik és meg�ecsül�é t1.;5z_ik. ré�be illeszkednek be las-útját állította be. Ellenőrizte i csendül ki szavaiból. NEMCSAK A HOZZAER- kozatával ismerték el szak- Amikor Meidingerne brigád- sabban a gondolatok. Az új a biztosítóberendezés jelzéseit, �  Egy asszony � több mil!J�- TÖKNEK mond sokat Antal vonali munkáját. tag kórház?an volt, a beteg mindig változással jár. A csas a toronyból láthattuk, hogy � bál, két _c�aladdal. Ferie Károlyné vissza:keresó és fu- Horváth Józsefné raktárnok nyugalma , erdeké?en, ?ondos- lád - a saját életének struka szerelvény már halad is a� vasut'.15„ intezo. A g:-,,:E;rm�ke!.lt varszerzó munkája. Gondjai, éizvegyen neveli és tanítja két kodt<:k. haro:"' 1ciskoTu mIer- túrájára is hat. S ezt nem legurítódombtól balra húzódó � napkozisek. ől, alkotJak elete hogy a kocsik jól legyenek ki- gyermekét. Mintaszerűen. Mi- m.ekerol. Feltőn, _szeTetettel: het figyelmen kívül hagyni. kijárati vágányon. - A nyu- � egyilt felét. A másikat betölti használva. Az áruszállítási közben ő maga a VIII. álta- sértő szándék néllc:•z. Pótolni Meg kell érteni. Tfrrelemm.el. gati indító-vágánycsoport és a � a munka. �r:1:t��ket��ji�:;:'IrtÍ'

�e�� Jánost végzi. Tanul Répási igyekeztek a mamat! A párt és szakszervezet se-magasfogadói vágánycsoport � - Az alakulás kezdetén ka, de a 102,72 százalékos ko- Lászlóné bárcázó is. Hatan a VOLT GONDJUK, hogy a gíti munkájukat. Figyelemmel tartozik hozzám. A torony. � öten dolgoztunk együtt - csikihasználás mögött ennek a politikai iskola hallgatói. Nem szolidaritás hetében tiltakoz- kíséri törekvésliket a szolgámeg a modern biztosítóberen- § kezdte a beszélgetést. - A szerény asszonynak szervező- divatból, érdeklődésből. zanak a vietnami agresszió lati főnök is. Erről vallanak c.ezés teljes áttekin tést n11újt � munkánk volt az, amelyen ke- készsége is kimutatható. EZEK UTÁN FEL LEHET- ellen. Mert az anya itt is és a bejegyzéselc a brigádnapló-erre a területre. Amit eil<ép- � resztül közel kerü!tünk egy- NE tenni a kérdést: ez az ott is félti az övéit. Már ter- ban. - lgy tovább . . .  - fo-zelek, azt magam végre is � máshoz. A közös gond és a Kiderül, hogy életük másik amíért a magas megtisztelte- vezik vállalásukat a felszaba- galmazta meg véleményé1 hajthatom. Nu.gy előnye pálya- § 1�özös sikerek sugallták, hogy meghatározójánál a családnál tés érte a brigádot? Oly sok dulás 25. évfordulójára. Nem sommás tömörséggel Poócza udvarunknak, hog'IJ a bejáró� barátságunkat formába önt- - ők tartják kezükben a gaz- brigád végez ehhez hasonló vállalás ez, ünnepre készülés. Géza kereskedelmi főnök. Alá--szerelvények nem zavarják a §  sük. !gy alakultunk brigáddá. dasági egyensúlyt. A bevétel- munkát. Ettől lesz egy brigád Nem elég jóra vágyni . . . támasztotta, mindazt ami egy-f"endezést. i Veszprém állom.ás 15 eset- hez igazítják a kiadásokat. brígáddá? a jót akai-ni kell" _ írta Váci órai beszélgetésbe belefért. 
Jól láthattuk a toronyból a� ben nyerte el az élüzem cí- Örök asszonyi cél, hogy az - Netn ! Nemcsak ettől . . . Mihály és ök akarnak. Egyen- l::L VESZPREM ÁLLO-magastogadói vágányok kettős � met. Ebben jelentős szerep ju- első növekedjen, az utóbbi Kerestünk valakit. akiért te- ként és mindannyian. MASON _ az utasok által líráját, ami lehetővé teszi, �  tott a kereskedelmi szolgálat- csökkenjen. hetünk valamit. Valami fel- Fényképek a naplóból. Sió-h , ismert felszín alatt - egy ogy gurítás közben is újabb § nak, ezen belül a női dolgo- A brigád tagjai nemcsak emelőt. Emberit. Ami megkö- fok és Alsóörs. Aranyló nyár mozgalom. Ereje a szeretet. szerelvényt fogadjanak. � zóknak is. A brigád kibővült. otthon érzik a gazdaságosság zelítése az anyai gondosko- és fürdőruhás asszonyok. A Kívülről ezt az utazók nem A torony harmadik emel�- � A fizikai dolgozólcat is bevon- erejét. Munkaidőn kívül vál- dásnalc közös kirándulás emlékei . . . láthatják. De nem is a látvá-tét az ál!amásirányító irodáJ'a � ták. Leomlott egy válaszfal. lalták, hogy az első negyed- Hívság nélkül mondják el : Megbecsülik-e munkájukat? • ' "' • , á nyosság a fontos. Bent a mély-és a telex foglalja el. Láto�a- � A tisztuíselő egy b,·igadban évben 28 kocsit utánszámlál- hogyan jutottak el Csomai d-e az egyenjogusag? V la- ben, ahol a gondolatok és a tásunkkor éppen Halasi Znl• � dolgozik a ta.ka.,-ítóval, Tak- nak, 78 kocsi után mérlegeL- MáTiához, a.ki 75 évével már szuk egyértelmű. A legtelje-

tán főintéző teljesített szolgá- � tárnokkal. Megtalálták azt a neki A teljesítés megtörtént. tehetetlen. Jelentéktelen nyug- sebb mértékben. Többnyire sz.'1Ddékok megszületnek, egy
latot ezen a fontos posztonJ közös hangnemet, mely siike- A MAV bevételét mintegy díj, betegség, gond és az öreg- valamennyien kiváló dolgo- ségesek. 
Panasszal kezdte. � reik alapja. 3000 forinttal növelték. Je- ség sivársága; mind múlt. zók. Jzitalo,n és prémium fedi Család, munka. szeretet. Jel-

- Nagyon csodálkozunk -� A differenciált beosztások, lentós-e ez az összeg? Feltét- Fénylőbb napok, szeretet. 1r;-unkáju��t . . Ne1;1csak an)'.a- lem.ző mind.annyiukra. 
mondta -, hogy ebben a mo- S egyéni vállalásokat kívántak lenül, mert ez csak egy állo- anyagi támogatás, melyet gilag, erkolcsüeg is elismerest Szabó Béla 



MAGYAR VAStrr AS 1969. romus !. 

Új rendelkezések nÉdesebb, nyugodtabb álmot gyerekek!" 

a nyugdíjak folyósításáról, 
illetve korlátozásáról 

Ötvennégy takarót készítettek a Vasúti Főosztály dolgozói - Vietnamnak 

A ter-em. dekorációja dei-Os. 
A wn,pad mellett és körben 
a fala,k meruti asmalokon Vi
rágok és a virágok S/l.!nével 
vetélkedő sokszínű a111yagok 
Aki betéved a Va.sútí Fóo&z-A NYUGD!JASOK KöRe- napra, amelyben a nyugdíjas megállapított nyugellátásban tály kuLtúrter.mébe, első lá• 

BEN sok kérdés merül fel az kerejŐ foglalkozást folytat. részesülő nyugdíjas részére tásra bizOlllYára azt hiszi, 
ellátások folyósítására, illetve 1969. január l-től nem számít állapítható csak meg, ha ed- hogy valamilyen kézimunka 
lmrlátozására vonatkozó új kereső foglalkozásnak a föld- djg annak megállapítására szakkör ldáil.litésára csöP!).el1,t. 
1,zabályozással kapcsolatban. ingatlanon folytatott mezőgaz• még nem került sor. és a fel- Am alti'lret :meghívtak: a inú-
Az alábbiakban ismertetjük az dasági tevékenység, illetve a tételek fennállnak. soros ünnepségre - s ők 
1969. január l-től hatályba lé- föld haszonbérbe adása. vannak több6égben - tudják 
pett rendeletek néhány főbb Lényeges a különbség a 

AZ 1954. OKTÓBER 1-TCiL, az okot. Tudják és mégis, 
rendelkezését. illetve 1959. január 1-tól ér• szinte aillg his.z.i:k, hogy pon-

E naptól kezdve e{fllséges ny
k 

ugdíj korlátozásánál mun- vényes nyugdíjtörvények alap- tosan két hónappal ezelótt itt aviszony, illetve kereső fog. ,·a·n mega'l'ap•tott nyuge"áta·s '--n.=ott el az, hogy a Vasu'"' fol11ósitási, illetve korlátozó lalkozás esetén. Az elmondot- • • " • F"""oosz_ • ..,_t
ály ���-ksz-•ez=ti bl ... • szabályok érvényesek a mun- takból k'tú .k, h k 

ban részesiilő nyugdíjas részé• �- =. _ 

kaviszony alapján megállapf- viszony �se� . �
gy 

n���íj�; rirv��:ef j������é�': a
já

:�l �i��o=t ��z:� lott öregségi és t'okkantságl csak a keretösszeg meghaladá- gálati idő alapján nyugdíj- Nőta<nács felhlvásához és nyugdíjakra, függetlenül attól, sakor kell szüneteltetni, illetve kiegészítés illeti meg a nyug- resztvmznek a Takárót Viet-hogy a nyugdíjakat mikor és korlátozni. Kereső foglalkozás dijasokat. namnak akcióban. milyen jogszabály alapján álla· viszont iparjogosítvány, hasz-pították meg. A korlátozás el- nothajtó jogosítvány, orvosi, Külön hangsúlyozni kell, Akkor talán senki sem gon
térő attól függően, hogy a ügyvédi, mérnöki magángya. hogy az özvegyi nyugdíjat a dolta voLna, hogy ez az akció 
nyugdíjas munkaviszo.,yban korlat, munkaközösségi tagság munkaviszony vagy kereső ilyen szép sikert hoz. :f:rthetó, 
áll� vagy keresőfoglalkozást esetén a nyugdíjat azonnal foglalkozás tartama alatt is mert úgy indult núntha csa,k 
folytat. szüneteltetni kell, az elért jö- változatlanul korlátozás nélkül a fóooztályon dolgozó nők 

Tóth Györgyné, a VasúU Főosztály sz.a.ksrierveze« � 
na.k ntkán jelképesen átadja a ta.karókat a vietnami küldöU. 

&ég qryik tagjának. 

A munkaviszonyban fill.6 vedelemre tekintet nélkül. kell folyósítani. A vasutas öz- társarlalm1 rrwnk.ája lenne az az ötvennégy talr,a;ró. (Egy 
nyugdíjasokra az a szabály Egyéb kereső foglalkozásnál - vegyek számára fontos tudni- csupán, aztán a szakosq;táJyok takaróhoz 135 kocka kell.) • való az is, hogy olyan özve- dolgozói mellett besegítettek vonatkozik, hogy a nyugdíJat nyugdíjas, vasutas tsz-tagként gyek, akik a korhatár el nem a különböző tál'sszolgálati Vietnamban, öbvennégy ap-
minden naptári év első napjá- nem fizikai munkát végez, érése vagy rokkantság hiánya helyek. A férfü,,k i8 részttJál• ró, törékeny termetű kisgye
tól korlátozás nélkül kell fo- vagy megbízásos jogviszony miatt nem részesülnek özvegyi laltak, úgy, alwgy tudtak reket véd majd a s2JéltöJ, öv 
1yósítani addig, amíg munka- alapján kap díjazást -, jön nyugdíjban, az előírt életkor fonal vásárlá.sra pénzt 111/Új� a hidegtől az 54 takaró. desbérük a naptári év folyamán a csak számításba a nyugdíj kor- betöltésekor vagy ha megrok- töttek. Sót néhányan még fe- anyák, jövend.ó anyukák és 
6000 forintot nem haladja meg. látozása szempontjából az évi nagymamák, az otthoni sok• 
A 6000 forintos keretösszeg munkaidő, illetve az évi díja- kannak kérjék a MAV Nyug- leregü1ret és iskolás lánygyer- sok munka mellett i.s időt 
csak azokra a nyugdíjasokra zás kerete. díj Hivatalnál ellátásuk folyó- meküket is �beszervezték". szakítottak arra, hogy minél 
1'0natkozik, akiknek egész évre sítását. Ugyancsak kérjék ellá- Nők, férfiak, még gyerek- tőbb k cicát horgol;anak meg 
nyugdíj járna., ha munkavi• EMLITSSRE 2RDEMES az tásuk emelését azok az özve- számba menő lá!ey'ok, 1doo o 

a Tende'kezés •s, amel•me'· e·r- Volt oZyan asszony is, aki szonyban nem állnának vagy • • ., .• "' gyek, akik a jogszabályokban nyugdíjas dolgozók kiét hc'J.. é é lt h kereső foglalkozást nem fol11· telmében szigorúbb korlátozási előírt, megillető emelést eddig nappal ezelőtt összefogtak. ,n�
s
: :�, 

rt 
tah

nu m
eótú

g or• 
tatnának. A keretösszeg min- szabály kerül alkalmazásra, ha S ,_.,,. M--p után az 055• ze-

go.ni. =,,..g a orgol sz.a• 
k • kí "l  • nem kapták meg. Az új ren- =• •-

----'·- •-<rt kezifuiben, den teljes naptári hónap után, a mun aviszonyon • vu veg• 
f'-H'--k gyümöcseként kerül• .-v

u
••• ,.,. 

nem 
amelyre bármely okból nyug- zett egyéb tevéken11ség (meg- <leletekkel kapcsolatban rész- ,.,..,...,,.., tudtak másra gondolni, csak 
díj nem járt, 500_500 forintJ bízá& stb.) alapján keretösz- letes tájékoztatással szolgál a hetett sor az ünnepségre. Vietnamra. Arra az országra, 
tal csökken. A 6000 forintos szeg kimerítése után díjazást MAV Nyugdíj Hivatal II. o.1z- * ahol háború dúl, ahol az em-
keretösszeg annál a nyugdíjas- fizetnek ki a nyugdíjasnak. tálya, (Budapest, VI„ Népköz- Pontcsan 7290 trzsrer-tfz berek nem hajthatják nyu-
nál, akinek nyugdíja a naptári A rendeletek nyugdíjas- társaság útja 66.) oon.timéteres kockát kellett god!tan álomra fejüket, ahol évben lett megállapítva, vagy nyilvántartó-lapok vezetését Dr. Gál Györa meghorgoLn.i, hogy elké&2iüljön minden nap szem.be találkoz. kereső foglalkozást folytat rendszeresítik. Ennek kiállítá· 
annyiszor 500 forinttal csök- &a nélkül nyugdíjast foglalkoz- 1---------------------------, hatnak a balál1a1 • · ;  
ken, ahány hónapra az év fo- tatni. 1969. ;a,nuár 1-től nem A nagymamák, akil'I: két 
lyamán kereső foglalkozás lehet. Bejelentési kötelezett- háborút éitek át, s akik tud-
miatt vagy egyéb okból nem sége azonban nem csupán a Szem előtt ják mit Jelent elllesztení tla• 
jár nyugdíj. Például, ha a nyugdíjasokat foglalkoztató !akit is G c&aládbó!, s alkik 
nyugdíjas nyugdíját 1969. már- munkáltatóknak van, hanem a * épp e7Jért, mert sokat é1tek-
cius 25-től állapították meg a ket-e);6 · foglalkozást folytató látt?'lt, � apró kis kockáit keretösszeg kétszer 500 forint- nyugdíjasoknak is, akik ezen horgolisariál. · a-ól.tették sze-tal csökken, tehát 50Ö0 forint tényt a kereső foglalkozás müket, hogy az. a töré!keny lesz. Vagy ha iparengedélyét megkezdésétől számított 8 na-
február hónapban adta le: pon belül a lv!AV Nyugdíj Hi• te;talk,atú, ám a szabadságért 
március l-től jár nyugdíj a t,atalnak bejelenteni tartoznak. 
keretösszeg ilyen esetben is Tartozik a nyugdíjas a naptári 
6000 forint. év folyamán létesített második 

(Lar:aó Ddlkó felvitele) 

mégis oly ldtart&n, szfvósai\ 
küzdő nép !dcsmyeinek me
leg takarójuk legyen. Ezek a 
sokszínű kockák me!lélnek 
majd a szeretetről. Elmesélik 
egy tá,voli ország, Magyaror,, 
szág 6SSZOnyalna,k, Lányainak, 
férfiainak üzenetét: Melletted 
vagyu1.k Vietnami 

* 

A 7290 kockából ook-soli 
szervező és aktív munka után 
takaró lebt. Vo1t, aki eg:, 
egész taikarót meghorgolt, volt 
aki száz. kockát, vo1t aki csak 
ötvenet. Más.ok össreállított,4k 
a :kis koc.káikat, külön három 
tagú asszany-�gád váJ!alta; 
hogy kibéleli az ötven.négy ta
karót. S azo.n a kis únnepre
gen, amikor a takarót jelké
pesen átadták a hazánkban 
tartózkodó Vietnami küldöt
telmek, egy kis zenét Is hall· 
gattak. S2lép népi muzsikát 
mindazok, altik résm>ette!t, 
akik közreműködtek e nemes 
akcióban. Szeretetért, szere
tetet. 

Kálmán Györgyi 

AZ ÖREGS:eGt NYUGDIJ vagy további munkaviszonya! 
esetén e munkáltatóknak beje

folyósítást teljes összegében lenteni az első munkaviszony 
szüneteltetni, a rokkantsági alapján nyugdíjasnyilvántartónyugdíj folyósítását korlátozni lapot vezető munkáltató nevét 
kell, ha a nyugdíjas munkabé- és címét. 

Életrevaló kezdeményezíis 

re a naptári év folyamán a 
:személyére irányadó 6000 fo- Ha a nyugdíjas nem tesz 
tint vagy kisebb keretösszeget eleget bejelentési kötelezettsé
meghaladja. A keretösszegbe gének, anyagj és büntetőjogi 
mind a munkabér, mind az felelőssége áll fenn. 

- S>z.ab:ilyosan rigem:e a v tóellenórzést, meri az kdöc nem 
aJszik! 

- F.s a fooök lánya sem . • •  
(Puszlal Pál n,Ja.) 

esetleg egyéb tei,ékenység Több nyugdíjas fordult a 
alapján kifizetett díjazás ösz• MAV Nyugdíj Hivatalhoz 
szegét be kell számítani. (Pél- olyan kérelemmel, hogy részé
dául, ha szakértői díjat kap.) re az új rendeletek alapján ál
A nyugdíjat a keretösszeg- lapítsanak meg nyugdíjpótlé
túllépés hónapjára, és minden kot. Nyugdíjpótlék az 1954. 
ezt követő hónapra, amelyben október elseje előtt érvényben 
a naptári év !olyan1án munka- volt jogszabályok alapján 
bér (díjazás) kerül kifizetésre, ---------------------------------------
szüneteltetni, illetve korláto:1:1ti � 
kell. A rokkantsági nyugdíj 
korlátozása esetén a III. cso
port szerinti rokkantsági nyug. 
díj egyharmadát üzemi bal
eset vagy foglallmzásl betegség 
következtében megrokkantak
nál a III. csoport szerinti bal
eseti rokkantsági nyugdíj felét 
kell folyósítani. 

Munkaviszonyban álló rok
kantsági nyu,gdíjas nyugdíját 
beszüntetni csa k akkor Lelwt, 
ha a rokkantsági nyugdíj folyó
sításához szükséges feltételek 
közül valamely!/( is hiányzik 
( orvosilag nem ro1c1cant t•agy 
a nyugdíjazás eZőtti kereseté• 
nél kb. 20-25 százalékkal 
nem keres kevesebbet). Ez a 
korlátozás csak 1954. október 
elsejét követő időtől érvényes 
nyugdíjszabályok alapján meg
állapított rokkantsági nyug
díjakra vonatkozik. 

Ha az előző bekezdésben 
foglaltak alapján a baleseti, 
rokkantsági nyugclljat kell be• 
szüntetni, helyette a szünete
lés idejére 50-66 százalékos 
baleseti munka,képesség-csök
kenés alapján a nyugdíj alap
ját képező bér 30 s7..ázalékána k 
megfelelő összegú baleseti já
radékot kell folyósítani. 

KERESŐ FOGLALKOZAS 
ESETÉN változat1a.n11,l érvény
ben van az a rendelkez,is, hogy 
mind az öregségi mind a rok
kantsági nyugdíj folyósítása 
szünetel arra a naptári hó· 

Fuldokló kisfiút mentett meg 
egy váltókezelő 

St.róbl József az életmentő 

A móri vasútállomás és a 
helyi Kossuth Termelőszövet• 
kezet halastava közel van egy
máshoz. Május 13-án a kora 
délutáni órákban a halastó fe
lől az l-es számú váltóórhely 
felé rohanó fiatalasszony jaj
veszékelése törte meg a vas
útállomás megszokott csend
jét. 

Az őrhelyen Stróbl József 
váltókezelő a 2925-ös számú 
vonat tolatás{1.hoz ké�zülodött, 
s már az őrhely erkélyén állt. 

Látva a rohanó, síró asszonyt, 
veszélyt sejtett. A vasút és a 
tópart közötti búzatábláson ál 
a vízhez rohant, ledobta TU• 
háit és az ott tartózkodók ál
tal mutatd.t ponton a közel öt 
méter mél11 vízbe vetette ma
gát, majd alámerült. Néhány 
másodperc múlva a vízből fel
bukkant feje és a kezében 
megjelenő test láttán enyhült 
a drámai hangulat. Rezsu,ta 
János timárpusztru 9 éves lds
fiúval Stróbl J 6.zso...f a partra 
úszott. Földre tette a már 
eszméletét vesztett gyermeket 
és hozzálátott a mesterséges 
lélegezteté�hez. 

Az állomásfőnök közben 
men,tőkért telefonált. l\1ire a 
mentók megérkeztek, Rezsuta 
JancsiT,a magához tért. Meg
mentője pedig dideregve ma
gára kapkodta ruháit, s TISZ
szarohant őrhelyére. Kezébe 
vette a zászlót és késve ugyan, 
de jelt adott a tolató vonat 
mozdonyának. 

'3tr6bl József 1937 óta dolgo
zik Mór állomáson. Kétévi 
pályamun.kásság után került 
a forgalomhoz. Azóta hűséges, 
példaadó dolgozó. Két évvel 
ezelőtt megkapta a Kivf.ió 
do�gozó kitüntetést is. 

K, J. 

Az ember nem f ép 
Valamelyik reggel, Rákos

Ten.dező-állomás utastájékoz
tatóján a következfiket hallot
tam: ,,a háromszázhuszonn,.;.. 
gyes géprész jöjjön az irodá
ba". 

Enyhén szólva kicsit megle
pődtem ! :t.Ii az, hogy géprész! 

Aztán eszembe jutott a leg
utóbb olvasott fantasztikus re
gény, amelyben a robotember, 
a tudós, a tervező utasításától 
eltérően önállósítja magát és 
a laboratórium világából ki
szökik a virágos rétre, hogy 
ott kökörcsint szedjen az al
kotó szép feleségének. Mit le
het tudni? Teljes izgalommal 
vártam a pillanatot, amikor 
egy tolattyú, vagy esetleg a 
kazán leválik és határozott 
lépésekkel elindul a forgalmi 
irodába. 

De nem ez wrtéftt! a !24-es 
mozdonyról egy olajoskép{I 
mozdonfl1)ezetó szállt le ét ő 
indult el a.z frod2 felé. 

0 lenne a „háromszáz
huszonnégyes" géprész? 

A forgalmi szolgálattevc:I 
nem a háromszázhuszonnégyes 
géprésszel, hanem a 324-es gép 
mozdonyvezetőjével akart be
szélni. 

Micsoda különbs�gl 
- cerrel7 -

A buchlpesll területi bfzollság 

nagy gondot fordít a család- és ffjúslígvédelemre 

A dolgozó nc5k közötti réteg
munka mindig fontos része 
volt a szakszervezeti munká
nak. Jelentőségét, szerepét a 
budapesti területi bizottságnál 
fokozza még az a körülmény 
is, hogy a vasúton alkalmazott 
nők több mint fele az igazga
tóság területén dolgozik. En• 
nek alapján már az elmt'iU év
közepén előtérbe került e m.u11-
ka tartalmi, szervezeti, mód• 
azertani éa &zemélyi kérdései• 
nelc ;avítása. Szükségesnek lát
szott a nób!zottság szervezeti 
erősítése., személyi összetételé
nek megváltoztatása. 

A korábbinál tervszerűbb, 
módszeresebb tevékenység 
bontakozik ki a család- és if• 
júságvédelemben. A megala
kult munkacsoport alapvető 
feladatának tartja a szolgála
ti helyek család- és ifjúságvé
delmi bizottság tevékenységé
nek rendszeres segítését. Fi
gyelemre méltó vállalkozás, 
hogy a nevelőotthon.okban le• 
vő árvák rés:::ére, gyermekte
len és gyermeksze-retó szülő/e 
köréből -nevelőszülőket keres• 
nek. Már az elmúlt évben lét
rejött é& még tovább élénkül 11 
fóti gtJermekváros és a terüle• 
ti nőbizottság közötti kapcso• 
lat. 

A gyermekváros lakói ré
szére rendszeres vasúti isme
retterjesztő filmek, előadások 
tartását tervezik, azonkívül a 
vasúti csomópontokra, vonta
tási telepekre kirándulást is 
szerveznek, hogy a legfiatalab
bakkal így szerettessék meg a 
vasutat. A gyerme!..-város fel
nőtt lakóinak a főváros terü
letén vasúti munkahelyeket 
ajánlanak. Nagyszerű., nemes 
vállalkozás ez. s a munka ín• 
dulása már azt jelzi, ho!J1J a 
nóbizottság tagjai nagy aka
rással, anyai szívvel dolgoznak 
a sikerért. 

Kísérletképpen Budapestea 
a Keleti, a Nyugati, a Déli és 
a ferenctJárosi csomópontok� 
a szakszervezeti bizottságok s 
KISZ-szervezetekkel közösen 
a.z általános iskolából kil:ei-ü
lő vasutas szülök gyermekei• 
nek pályaválasztási tanács
adást és családvédelmi anké· 
tot szerveznek. 

Nem csekély gondot jelent 
a nők szociális és életkörül• 
ményeinek vi7..sgálata. A szol
gálati helyeken szerzett ta· 
pasztalatok során a nőbizot-t
ság tagjai arra figyeltek fel, 
hogy túl sok a magányos, il· 
letve a nagycsaládos dolgoz.6 
nő. Életkörülményeikről. csak 
általános ismeretelc állnak 
rendelkezésre. Sok elleptmon
dó vélemény tapasztalható a 
férfiakkal azonos szakkéJ>
zettségú, munkabírású nők 
anyagi, erkölc�i megbecsülé
sében. Több helyen arra is fel,. 
figyeltek, hogy a nók s:::ámá
ra nincs a férfi mtm�aerő!;kel 
azonos színvonalú szociális 
ellátottság. 

Gondosabb vizsgálat alap� 
ján kell a nők általános és kö
zépfokú állami és szakoktatá
sát·al, valamint politikai és 
világnézeti oktatásával fog
lalkozni -, adottságaik, el· 
foglal tságuk, szociális körül· 
ményeik ismerete alapján -, 
vala.•nennyi üzemben. intéz
ményben és szolgálati helyen. 
A területi bizottság szer uezé• 
si és nevelési bizottsága. t:!11• 
!amint a nőalbízottság ezek• 
re a problémákra is nagyobb 
figyelmet fordít. 

Ezek és még több tucatra te
hető kérdés pontos ismereté
nek hiánya indokolttá teszi 
azt is. hogy a teiiileti bizott
ság szociológiai jel!egú vizs
gálatai alapján az érdekvédel• 
mi munka konkrét alapjait te
remtse meg. 

Kovács János 
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,,Megérte a gondos felkészülés�� 
Beszélgetés a járműjavító sz otialista 

l,rigád vetélkedő győzteseivel 
- Nem volt könnyú mérkő

zés . . .  
- Érdemes volt gondosan 

felkészülni a döntőre. 
- Sokan gratuláltak az érté

kes győzelemhez. 
Az tszaki Jármújavító X. 

osztályán a műszerészmúhely
ben beszélgettünk a Bélce szo
cialista brigád tagjaival. Azok
kal, akik - számszerint öten 
- a 21 tagú kollektívát a szo
cialista brigádok szellemi ve
télkedőjének döntőjében a 
Szolnoki Járműjavítóban olyan 
szép sikerrel képviselték. Lel
k�sen, szinte egymás szavába 
vágva idézték a döntő izgalmas 
perceit. 

Holtverseny után . . .  

- Akkor már nagyon druk
!coltunk, amikor a dönt.őben 

1 holtversenybe kerültünk a 
�zoln.oki Landler brigáddal 
- mondta Németh Júlia, az 
:f:szaki „ötösfogatának" egyet
len nótagja - Szerencsére Ba
logh Lajos sokat tudott közle
kedéspolitikánk új koncepció
járól és a bíráló bizottság öt 
ponttal jutalmazta válaszát. 

Ez az öt pont kellett a bri
. gád győzelméhez. Vagy talán 
ennél sokkal több? 

- A vetélikedőn nisztvevő 
csapatunk felkészülése nem 
volt könnyú - mondta Balato
ni Ferenc, az ezüstkoszorús 
plakettel kitüntetett szocialis
ta brigád vezetője, alti tulaj
donképpen az edző szerepében 
vett részt kezdettől fogva a 
nagyszabású jubileumi vetélke
dőn. - Csapatunk minden 
tagja egy-egy szakterületre 
specializálta magát. Fíkó Fe
renc, a csapatk.apítánv a poli
tikai kérdésekre, Balogh Lajos 
a. közlekedéstö-rténetre, Németh 

kaidő mellett mondhatnak sa
játjuknak. A brigádtagok szel
lemi erőpróbája nem ért véget 
a szolnoki döntővel Kiss Sán
dor most készül arra, hogy 
érettségizzen a József Attila 
általános gépipari technikum
ban. A fiatal Nemeth Júlia, és 
Balogh Lajos elektroműszerész 
szakmunkásvizsga előtt állnalc. 
Balogh Lajos egyetemi felvé
teli vizsgára is készül, s az köz
tudomású, hogy nem kőnnyú 
megszerezni a „belépőt" a Bu
dapesti Műszaki Egyetemre. 

Még a versenyzők fülében 
cseng a le1kes bi2llatás szava: 
,,Hajrá .i)szaki!'' De május 10. 
óta be is pótolták azt a kis 
munkakiesést, amely a szolno
ki szereplés miatt állt elő a 
műhelyi munkában. Három 
éve, hogy önátvevő joggal ru
házták fel a Béke szocialista 
brigádot. 

- Ezután is ügyelünk arra, 
hogy munkánkkal újabb elis
meréseket szerezzünk brigá-
dunknak, üzemünknek 
mondta meggyőződéssel a Bé
ke brigád versenycsapatának 
kapitánya. 

4 Technika brigád tanulmánya 

Amíg az �zaki lelkes elekt• 
romúszerészei személyesen 
harcolták ki a győzelmet a jár
műjavító szocialista brigádok 
szolnoki döntqjében, a duna
keszi járműjavító Technika 
brigádját csak egy tanulmány 
és a hozzá mellékelt két mű
szaki rajz képviselhette. Az ál
taluk elért eredmény sem ki• 
sebb értékú. Csakhát a ver- . 
senyszabályok hozták így: a 
műszaki szocialista brigádok 
tanulmányaikkal mérték össze 
tudásukat. 

- Csak a szolnoki dönto�en 
volt ez így - jegyezte meg 
Gács Lászlóné szerkesztő, akl 
a brigád tagjaként közvetlenül 
vett részt a tanulmány kidol
gozásában. - Házi versenyein
ken mi is ugyanolyan feltéte
lekkel szerepelhettünk, mint 
bármelyik üzemi szocialista 
brigád. A jubileumi vetélkedő 
minden fordulójában a maxi
mális 50 pontot szereztük meg. 

Gyakorlatilag a TechnLlca 
brigád három tagja; Gács 
Lászlóné, Birksteiner Alfrédné 
és Dósa József technikusok 
vettek részt a versenymunka 
kidolgozásában Mogyorósi Jó• 
szej osztályvezet.ő-helyettes, 
vezető tervező irányításával. 

- A tanulmányunlG ötletét, 
sőt szükségszerú.ségét az �let, a 
gyakorlat adta mondta 
munkájáról Mogyorósi József. 
- Ugyanis rengeteg problé
mánk van a személykocsi aj
tókkal és az azokhoz csatlako
zó padlópótlékokkal. Olyan aj
tó- és padlópótlékok kialakítá
sa a célunk, amelyek üzembiz
tosabbak a korábban kialakí
tott típuskonál. Amit létrehoz
tunk, sajátos eredmény: befe• 
lé nyíló ajw, felcsapódó padló
pótlékkal. Tanulmányunkban 
reszletes elemzését adtuk a ko
rábban allcalmazott hasonló 
berendezéseknek és erőtani 
vizsgálataink alapján bjzonyí
tottuk azok fogyatékosságait. 

- Nagyon örülünk annak -
-mondják a brigád tagjai -, 
hofJ11 pályamunkánkkal el
nvertük a szakdolgozatole ver
senyénelG első díját, az 5 ezer 
forintos jutalmat. 

Csak azt nem tudják, kitől és 
mikor fogják megkapni ezt a 
szép elismerést . . •  

(lórincs) 

J.úlia az irodalommal, a művé- ,-------------------------

szetekkel kapcsolatos kérdé
sekre készült elsősorban. Sze
rencsére minden versenyző 
kellő fonnában vett részt az 
üzem!, majd az országos dön
tőn. Elm0ndhatom, hogy meg
érdemelten nyerték az első dí
jat. 

- Orülünk a Uot,jetttnió
beli táTsastttazásnak. amelyre 
augusztusban kerülhet sor -
mondta társai nevében is Fikó 
Ferenc. - Nagyon szeretnénk, 
ha brigádvezetónle és eg,Jben 
tanítómesterünk. Balatoni elv
társ is velünk jöhetne. 

A munkában is helytállnak 

A Béke brigád tagjai a hét
köznapok küzdelmeiben, a 
nagy hozzáértést igénylő mun
kában is megállják a helyüket. 
Jól tükrözi ezt az áprilisban 
elért 106 százalékos eredmé
nyük, amit csökkentett mun-

Megkezdódött 
a „Vasutas operabérletezés" 

Az elmúlt évek;ben kiemel
kedő eredményeket értünk el 
a zenei ismeretterjesztés te
rén. A „Vasutas operabérlet" 
már hagyományossá vált a 
dolgozók és családtagjaik kö
zött. Sikerült újabb rétegek• 
kel megismertet.ni és megsze
rettetni az operát. Azok a dal• 
gozók, akik operabérlettel ren
delkeznek, elismeréssel nyilat
koztak élményeikről, amelyet 
egy-egy mű megtekintése je
lent-ett számukra. 

Az 1969/70-es évadban a 
Magyar Al!ami Ope1'a1táz 
Igazgatóságával történt meg
állapodás alapján kilencedik 

alkalommal kerül kibocsátás
ra a „Vasutas operabérlet". 
Műsorán a legismertebb, nép
szerű operák kerülnek bemu
tatásra: 

Csajkovszkij: A hattyúk ta
"°• Rimszkij-Korszakov: Az 

aran11kakas, J. Strauss: Dene
vér, Verdi: Do'Tl Carlos, Verdi : 
Rígoletto. 

A bérleti előadásokat 1969. 
október, november, 1970. már
cius, április és május hóna
pokban mindenkor a hónap 
harmadik vasárnapján dél
előtt 1 1  órakor tartják. 

Horváth Ferene 

t 

Me/hliron1szorozza antomata
bülé-lor/almlit az Utaselllitó· 

A hazai kereskedelmi és · 
vendéglátó vállalatok különös 
módon nehezen szánják rá ma
gukat az értékesítő automaták 
alkalmazására. Amelyek ezt 
mégis megtették, a kezdeti ne
hézségek miatt hamar elvesz
tették a kedvüket és azzal a 
kijelentéssel, hogy „nem üzlet", 
igyekeznek szabadulni meglevő 
értékesítő automatáiktól. Nem 
így az Utasellató Vállalat, ahol 
már 251 értékesíto automatát 
üzemeltetnek, s amely a dániai 
Wittenborg-gyár közreműködé
sével a Budapesti Nemzetközi 
Vásáron is bemutatta automa
ta bill'é-s.zolgála tának fej lesz
tési terveit. 

- örömmel mondhatom -
hallottuk a BNV-n tartott saj
tótájékoztatón Szabó József 
üzemgazdasági igazgatótól -, 
hogy nagyközönségünk megba
rátkozott büfé automa.táinkkal 
és a nag11 állomásokon, a pá
lyaudvarokon szívesen veszik 
igén11be a hűtött italokat, 
presszókávét, különféle étele
ket, cigarettát és más áruféle
ségeket szolgáltató automatáin
kat. Ezekkel a múlt esztendő
ben 5 millió forint értékű kü
lönféle árut hoztunk forgalom
ba. Ebben az évben 15 millió 
forint értékú forgalmat várttnk 
az automatáktól. Ennek kereté
ben 5,5 "agonnyi mennttiségú 
kakaót éa legalább 8 millió po
hár üdítő italt hozunk forga
lomba a legkorszerübb értéke
sítő automaták segítségével. 

Szabó József az Utasellátó iizemgazdaságl i,g�ja Ismer; 
tet1 a válla.lat automata hálózatának fejlesztési tervét. 

(Laczkó Ildikó felvétele) 

A nagyszabású fejlesztési 
program érdekében az idén 
mintegy 50 ezer dollár érték
ben szerez be az Utasellátó kü
lönféle értékesítő automatákat 
megbízható gyártó partnerétol, 
a dán Wittenborg-cégtől. Né
hány hét múlva 65 új gép le
szállltására kerül sor. Ezek 
többségét a Balaton-parti üdü
lő centrumokban és a buda
pesti pályaudvarokon helyezik 
üzembe. tgy automata biifésor 
létesül az új földalatti vasút 
Baross téri aluljárónál, a Ke
leti pál11attdvar alsó pénztár
csarnokában. Az Utasellátó au
tomata gépparkja azzal is gya-

mellett ott legyen az a pénzbe
dobós ételszekrény is, ahonnan 
a kakaóhoz szükséges brióst is 
kivehesse a vásárló . . .  

- Az automata sorok keze
lése, mindig friss áruval való 
feltöltése és karbantartása sok
kal egyszerilbb - tette hozzá 
Héni Imre, az Utasellátó Vál
lalat automata szerviz.szolgála
tának vezetője. - Vállalatunk
nál már 10 fős szervizszolgála.t 
múködik. Szakemtiereink a 
Wittenborg-gyárban sajátítot
ták el az érzékeny automaták 
karbantartásának, javításának 
módszereit. Ma már arra is jut 
az erőnkből, hogy más válla
latok részére is nyújtsunk 
automata szervizszol�általást, ,; 

Érdekes bemutatóval fejező� 
dött be az Utasellátó vásári 
sajtótájékoztatója. Felnyitották: 
az automaták ajtaját és közs 
vetlenül megfigyelhettük az 
érzékeny, programvezérlésű 
gépek működését. Láthattuk 
például, hogy a presszókáv, 
automata a pénzbedobás indító 
jelzése után hogyan darálja 
szemes kávéból az adag lefőzé_ 
séhez szükséges . mennyiséget, 
lehelyezi a töltőhelyre a poha-. 
rat és magasnyomású forróvíz
zel főzi a l.<:ávét. Kívánságra 
cukrot és tejszínt is adagol 
hozzá, de kanalat csak akkor 
ad, ha a vásárló cukorral kér 
te a kávéját. 

..-; :;; -,.";'7 ,� L. J. 
rapszik, hogy az Édességbolt ,_ _______________________ _ Vállalattól most vesznek át 20 1 
automatát, amelyek annál a 
vállalatnál ráfizetésesek vol
tak. A Csemege Élelmiszerke
reskedelml Vállalattól a közel
múltban vettek át négy ugyan
csak „ráfizetéses" automatát. 

- Nem túlságosan kockáza
tos vállalkozás ez? 

- Egyáltalán nem tu: -
mondta Szabó József -, mert 
kellő tapasztalatokkal rendel
kezünk az automaták üzemel• 
tetéséhez. Mi ugyanis rájöt
tünk arra, hogy a szétszórtan. 
egyedileg üzemeltetett automa
ták felhasználása nem kifize
tődő. Ezeket csoportosan kell 
elhelyezni. Például úgy, hogy a 
kakaót kiszolgáltató automata 

-�· �NHb � 1\� 
A TÁNCSICS KÖNYVKIADÓ KIADVÁNYAI 

TIMMER JOZSEF: 
BESZeLO MűLT 

dalom kialakulásától, az 1919, 
március 21-ig terjedő idősza� 
kat. 

:Vas utas portré 
1 bö!cse,sége pozitívan befolyá

soi;a ew brigád munkáját. 

A magyar munkásmozga
lom régi harcosai közül most 
közei félszázan adják közre a 
fJ1/Újtemén11<M könvvben élmé
nveiket, tapasztalataikat, kin
csüket, amelyek a múlt század 
végétől, a száz.adfordulótól, az 
őszirózsás forradalomtól, a 
megalakulásának éppen 50. év
fordulóját ünneplő Kommu
nisták Magyarországi Pártjá
nak tevékenységétől ke2ldő
dően ooszegyúltek. 

A kötet ismerteti : Magyiar„ 
ország helyzetét a Na01J Októ• 
beri Szocialtsta Forrada.lom 
idős210kában. Az első vilá,gh.á• 
ború utolsó esztendejét. Az 
Osztrák-Magyar Monarc� 
katonai vereségét, a Ha,oo. 
burg-állam és hadseregének 
felbomlását. Tisza és a király 
tevékenységét a qatalom meg. 
tartására. A munkásosztály 
forradalmi haircát. A pamszt,. 
ság helyzetét és a földkérdést. 
A Kommunisták Magyaror,. 
szági Pártjának megalaikulásá,. 
nak körülményeit és harcát • 
munkáshatalomém. A pályamunkás 

Huszonhét évet töltött eddig 
a vasút szolgálatában. Most öt
venkilenc éves. Közeledik a 
nyugdíjba vonulás, a pihenés 
ideje. Ledolgozta má-r, amivel 
n közösségnek tartozott. Hama
rosan új állomáshoz érkezik, 
amivel nemcsak végződik, ha
nem kezdődik is valami más; 
talán egy meghittebb. kielégül
tebb békesség. Kezdódik majd 
egy csendesebb összhang, egy 
becsületes munkával eltöltött 
életút megérlelt gyümölcsei
nek élvezete. Egyre több emlék 
jár majd vissza, elmélyülnek a 
munka „frontján" kötött barát
ságok és immár végérvényesen 
leköti, ,.megfogja" a család 
igézete. Unokákban kezd majd 
gyönyörködni. kiknek boldo
gabb jövójét még ó kovácsolta. 
Haja már ritkuló, deresedő; a 
múló idő nyomot hagv testben 
és lélekben egyaránt. Barázdált 
arcáról mégis a megérett, har
mónl kns élet derüje sugárzik. 
Küzdelmes. tapasztalatokban 
gazdag múltját megérlelte, lti
forralta a munka. 

Tudta, hogy mit vállal 

Takács János - ielenle� a 
hatvan-füzesabonyi pálya-

fenntartási főnökség XI-es pá
lyamesteri szakaszánál dolgo
zik Gyöngyösön - 1942-ben 
került a vasúthoz. Fizikai mun
kás volt egész életében. Más 

beosztásba, fényesebb karrierre 
sohasem vágyott. Nem azért, 
mintha képességei, vagy aka
rata gátolták volna ebben, de 
a két kézzel végzett fizikai 
munkában megtalálta azt az 
örömet, amit az építő, alkotó 
munka nyújthat egy ember 
számára. 

Huszonhét év telt el a pá
lyakezdés, 1942 októbere óta. 
A sátoraljaújhelyi szertárfő
nökségnél akkor egy újfelvéte
les, mosolygós arcú fiatalember 
kezébe vette a súlyos szívlapá
tot. 

Tudta már, hogy mii vállal, 
tudta hová tartozik, mert lobo
gó hite és a kudarcokon is fe
lülkerekedő optimizmusa meg
óvta őt a fiatalos, szertelen 
csapongás, a hamis illúziók áb
rándjai tói. Pedig az eltelt idó 
alatt lett volna alkalma bőven 
állást, szakmát, r,-ás életet vá
lasztani. Mégsem tette: e vas
úthoz, az elveihez akart hú 
maradni. 

1950-ben családi és szociális 
körülményei Gvöngyösre szó-

Iítják. A srertár-i munka ekkor 
már nagyon a szívéhez nőtt. A 
gyöngyösi szertárvezetóség dol
gozói között igazi, meleg „ott
honra", egy kollektív szellemű 
brigádra talált. 

Hittel, 3zeretettel 

Raktári munkás lett. Folytat
ta tovább, amit elkezdett -
hittel, szeretettel. Szegelte a Zá• 
dákat, vigyázott a közös va• 
g11onra, lapátolta a szenet, ha 
kellett. 11:s közben elmélyült, 
megerősödött benne a munkás
szolidári tás régi hagyományait 
tovább éltető szocialista bri
gádszellem. Belépett a pártta
gok sorába. Önfeláldozó, közös
séget kedvelő egyénisége miatt 
munkatársai szeretik, becsülik. 

- Olyan ember - mondiák 
-, akinek megfontolt, szerény 

Ezért választották meg szak-
szervezeti bizalminak is. Há
romszoros kiváló dolgozó. 1968-
ban a szertár munkaerő-átcso
portosítása miatt a helyi XI-es 
pályamesteri szakaszhoz kérte 
magát Az új munkakört is 
gyorsan megszokja. Nem ismer 
lehetetlent. 

A baráti liapc3olatok 

nem múlnak el 

A huszonöt éves szertári 
munka emlékei természetesen 
nem múltak el nyomtalanul 
Az élmények, a szerzett tapasz
talatok és a munka során szö
vődött elvtársi, baráti kapcso
latok tovább élnek a valóság
ban és a lélekben egyaránt 

- A pályamunkát sem volt 
nehéz megszokni - mondja 
Jani bácsl -, hiszen szeretem 
a természetet, a végtelenbe fu
tó sínek párhuzamát. A sínek 
mindig elgondolkoztatnak; az 
élet folytonosságát juttatjálG 
eszünkbe nekünk, a vasúti pá• 
lya egyszerú „orvosainalG". 

Takács János decemberben 
nyugdíjba megy. Leteszi a la
pátot, csákányt és a többi szer
számot, amivel a kenyerét ke
reste, amivel egy életre szö
vetséget, hűséget kötött. . Ott
hon várja a család. az unokák 
- egy biztató, csendes harmó-
nia . • •  

Kaszala Sándor 

A féltett.en 6rzö11t emlékek 
sokaságán drámaian vonul vé
gig a múlt, az elmúlás ke
gyetlerusége, bosszúja, fél.elme, 
és fényesen ragyog az a sok
solt hősies tett, amely harcolit 
egy új világ, a szocializmus 
győzelméért. Valamennyien 
úgy, mint még Wk százan és 
ezren, aki:kről a krónika már 
megemlékezet;t, vagy akikről 
az utókor még nem hallott 
eddig, 57.erény, de meg nem 
a1kuvó katonái volitaJk a !!lép, 
a szegény nép jobb sorsáért 
küzdő munkásmozga,lomnak; 
Az akkori rend urainak sz,e. 
mében mégis félelmetesnek 
tűntek, mert féltek az Igaz
ságtól és bátor kiállásuktól, 
rettegtek annak terjedésétől. 
Ezért sújtóttak le kegyetlenül 
mindazokra, akik szót emel
tek a nagyobb darab kenyé
rért, a munkás erejének ldszi
polyozásáért a politikai elnyo
más, a hasztala,n véráldozatok 
a háború ellen, akik harcol
tak a békéért, a társadalmi 
haladásért, a nép szabadsá
gáért. 

MA.TE GYÖRGY: 
VÖRÖS JELEK 

A HADAK úTJA.N 

A riportkönyv kortársak 
visszaemlékezései, úiságcik• 
kek, emlékiratok alapján mu
tatja be az &zirózsá.s forra-

PETRA.K KATALIN: 
AZ ELSO MAGYAR 
MUNKA.SHATALOM 

SZOCIÁLPOLITIKA.JA 

. Számos könyvben örökífx!t,. 
ték meg a TanácsköZúirsasq 
dicsőséges napjM.' Leírták mi 
eseményeket, ismertették 11 
Forradalmi Konnányzótanács 
külön bözó ln t.ézkedései t ét, 
e�lék�t állítottak � 
akik a munikáshatadom fenn!. 
maradásáért küzdött.elc. M� 
sem állíthatjuk, hogy a tör-tb 
netírók: már mindent elmond
tak a Tanácsköztársaságról. az 
utókornak Igy vélekedetit e 
kötet szerzője, Petrák Katafüe 
is,aki - mintegy kiegészítve 
korábbi könvvét, részletekbe 
menő elemzé..«t ad az első ma.: 
gyar munkáshamlom swciál.; 
politikai intézkedéseiről 

Első könyVében, amelyet 
Milei Gvö-rggyel rend�-aett s:aj.: 
tó alá, a munkáshatalom leg.: 
fontosabb szociálpoutikai ren.: 
delkezéseit, !nMzkedéseit és a 
korabeli sajtó érdekesebb cl"c.:; 
kelt tárta a,i; olvasó elé. Eb= 
hen a munkájában részletek: 
be menően, gazda��bb telje:; 
seb� tényanyagra tám;:c;,;kÖcJ; 
va • ismerteti a Tan.icsköztár.: 
sasag szociálpolitikáját 



6 MAGYAR VASUTAS 
19119. T0Nms l. 

Öt bronzérem 
a vasutas birkózó EB-n 

Most kellene _befejezni a bajnokságot? v=�� · 1 Hl9 ;13' 
Harom vasutas csapat _ Zenelskoláianak n�vendek<-

Május 16-18 között a bul
gáriai Haskovóban tizenkét 
nemzet részvételével renrlez
ték meg az USIC V. Vasutas 
Birkózó Európa-bajnokságát. 
A versenyen 96 birkózó vett 
részt 

Csapatunk.at, amely meleg 
fogadtatásban részesült a he
lyi „Magyar-Bolgár B�rátság 
Tsz" és a „Bé�e" FehérnemU 
gyár patronálta. A csapat lá
togatást tett a tsz-ben és a fe
hérneműgyárban, ahol rög
tönzött röpgyűlésen üdvözöl
tek bennünket és kölcsönös 
jókívánságok, a két nép kö
zötti barátság jutott kifejezés
re. 

A versenyen a követikezó 
magyar sportolók szerepeltek: 
Ölveti László DVSC, Turba 
László BVSC, Fodor Imre 
DVSC, Vass Sándor BVSC, 
ffornyák József BVSC, Kovács 
Sándor SZVSE, Pintér István 
BVSC, Kovács János DVSC, 
dT. Darabánt Iván BVSC. 

Versenyzőink minden súly
csoportban bejutottak az elsó 
hat közé, s ez az eredmény· 
annál i.s inkább figyelemre 
méltó, mert valamennyi súly-

csoportban rangos, rutinQS bir
kózó szerepelt. Elindult az 
EB-n a bolgár olimpiai baj
nok PetTov, az olimpián sze
repelt Apontolov, Dinev. Meg
járta Mexikót a jugoszláv Ma
vinkó, az NDK-beli Klinge és 
eljött az indiai szabadfogású 
Sinh. is, aki egyébként a har
madik helyet szerezte meg. 

A legtöbb aranyérmet, ösz
szesen hatot a bolgár birkó
zók szerezték. A Szovjetunió 
versenyzői négyszer léptek a 
dobogó legfelső fokára. Az 
NDK birkozói is hazavittek 
egy aranyérmet. (57 kg-ban 
ugyanis két első helyezett 
volt.) A magyar versenyzők öt 
bronzérmet (Laták, Turba, Ko
vács S., Pintér, Kovács J.), 
három negyedik (Olveti, Hor
nyák, Darabánt dr.) és két 
ötödik helyezést (Fodor, Vass) 
szerezt.ek. A magyar együttes 
a csapatversenyben az erős 
mezőnyben is a hannadik he
lyen végzett. A verseny vég
eredménye: 1. Bulgária csapa
ta 53,5, 2. Szovjetunió 49,5, 3. 
Magyarország 33 ponttal. 

K. L 

május 16-án a Vasutt Főosz-

a labdarúgó NB II. három csoportjának élén ;;1J:0/':;���
é

�tak�;l� 
Hétfőn, május 26-án, reg• 

gel hallottuk az Erzsébet ki• 
rályné és a Mexikói út sar• 
kán, az újságos ,,stand" előtt 
ezt a megjegyzést (vagy kí
vánságot) egy, a 67-es villa
mosra váró, a sportújságot 
böngészó embertól. 

1. DVSC 
2. Jászberény 
3. Szolnoki MÁV 

1. BVSC 
2. Volán se 
3. Kisterenye 

1. MÁV DAC 
2. Dorog 
3. Pápa 

Keleti 

11  
11 
11 

11  
11  
1 1  

Nyugati 

11 
11 
1 1  

_ Most kellene az NB II· mot az 1968/69-es tanévben 
végzett munkájukról A gaz-ben a bajnokságot befejeu1,i. dag és szines műsor hallatán 
nemcsak a hallgatók tehetsé
géről alkothatott képet a 
mintegy 300 néző, hanem az 
oktatómunka fáradozásairól, 
eredményéről is. 

Semmi kétség: vasutasszur
koló lehetett az illető. Az NE 
II. három csoportjában ugyan
is - a május 24-25-i forduló 
után így alakult a helyzet: Kollár Endre bevezet6je 
csoport 

7 
7 
5 

6· 
7 
6 

6 
i 
5 

3 
1 
4 

4 
1 
2 

4 
6 
4 

1 
3 
2 

1 
3 
3 

1 
1 
2 

18 :  3 
10: 8 
15 :  8 

20: 6 
22: 7 
16:12 

17 :  5 
17:  8 
18: 9 

17 
-15 
14 

16 
15 
14 

16 
14 
14 

ben - elégedettek voltak 
májusi hajrával. 

után a Zeneiskola 17 tagú Af
ró renekara élvezetes és színes 
produkciót mutatott be, majd 
egymást követték a vetélke
dőnek is beill6 műsorszámok. 
VÖ?'ös Gabriella, a különösen 
tehetséges és jó előadó, Szabó 
Mária, Majsai Mária, Pál 
Lá$zló, Keszt!l.el11'i Eta, Pál 
Györgyi, Ferkovic& Katalin, 
Zsákai Ilona és a többiek vál
tozatos, igényes műsorban ad
tak számot tehetségükróL 

Mindenki figyelmét és el
ismerését magával ragadta a 
műsorban páratlan tehetségű 
10 éves Hajek Feren.c dobszóló 

a produkciója, aki a „Premie1' 
Bánd" dob trió .- a sa1gótar
jáni jazz-fesztivál aranydíjas 
együttese - kimagasló szín
vonalú műsorából adott ízelí
tőt. 

Miklós elbúcs·úzott 

Igen, május utolsó vasár
napja „virágvasárnapot" je
lentett az NB II-es vasutas 
labdarúgócsapatok számára. A 
bajnoki címért harcban álló 
DVSC, BVSC és MÁV DAC 
igen fontos mérkőzéseken sze
rezte meg mindkét bajnoki 
pontot és a Szolnoki MÁV Is 
,,győzelemmel felérő döntet
lennel" tért haza Debrecen
ből, az MGM elleni mérkőzé
séről. 

De - a naptárra pillantva 
- az is megállapítható, hogy 
május utolsó vasárnapja pün
kösd vasárnapja volt. A kö• 
vetkeztet.és és a kívánság ké
zenfekvő: a jó szereplés, a há
rom el.só helyezés ne legyen 
csapataink számára pfi:nkösdi 
királ11ság • • •  

Az év végi bemutatkozás 
jól sikerült. Elismerés.re érde
mes az a művészi mun
ka, amely a Közpon,ti Zeneis
kolán focyik. 

Ott ismertem meg az Ame
rikai úton, a hajdani Testvé
riség pálya homok:tengerében. 
A labdarúgó :fel:s.zerelésünket 
apja tartotta rendben, az ed
zéseken viszont a vélconylra, 
szőke fiúos.ka, Miki rugdalta 
vissza az eltévedt, kapu fölé 
és mellé szállt labdákat. Néha 
egy-egy erősebb lövésnél, 
s2linte fél türuk, hogy a kisfiút 
elviszi a lövés ereje. Édesapja 
azonban mosolyogva nyugta
tott meg ben.nünket: 

- Ne féljetelk, szívás ez a 
gyerek, mint a macska . . .  

Aztán !kuierülit évek 
múlva -, hogy nemcsak szí
vós, ha,nem !Dlagyon erős is. 
Akkor már a „Tesi" pályáról 
átkölt.öztünk a nem k.evésbé 
hamokos BVSC-,re. Miklós 
oda is gyakra.n eJJűsérte ap
ját. De bizony, annikor kezet 
szorítottunk vele, érezni kel
lett, hogy ez már nem a régi 
Mi•klóska. Ami'kor a labdarú
gók edzése véget ért, ő még 
ott maradt a Szónyi úton. A 
BVSC bi.nkóz61ckal. Mert bir
kózó lett az egykori vékonyka, 
szőke Szilvá&sy Mikiből. Régi 
énjéből szinte csak a szőke
sége maradt meg. Csupa erő, 
keménység, harcos.ság jelle
mezte már. 

A londoni olimpián - 1948-
ban - már az egész ország 
neki szur!kolt. Kötöttfogásban, 
vá,Jtás,úlyban, egészen a dön
tói,g jutott el, az akkor már 
világhírű Gösta Andersoon 
\J'olt az ellenfele. HataJmas 
küzdelemben a ru,ti,nosabb 
svéd győzött, de Szilvássy 
Miklós élete első világverse
n,yéról ezüstéremmel jött ha
za. Mik.Jós, a mévkózés · után, 
csak ennyiJt mondott: ,,Most 
megérdemelten. gyózötit An
dersson. De ha még egyszer 
találkozunk, alkikor már én le
szek a győztes!" 

°És készült, hihetetlen szor
galommal, kitartással en-e az 
újabb taláJ.kozóra, amely négy 
év múlva be is következett. 
A helsinki olimpia kötöttfo
gású birkózóversenyének vál• 
tósúlyú csoportjában ismét 
Andersson,n,al kerü1t össze -
a döntőben. :€s Szilvássy Mik
lós álJ.ta a négy évvel előbb 
adott szavát: győzött. A lon
doni olimpiai ezü&térnnet Hel
lánkiben aranyra cserélte be. 

Még jött néhány sikerekl:ien 
gaul.ag esztendő, hazai és 
nemzetközi verse!lu'elren ara
tott győzelem - az újpesti 
Dózsa . szín.eiben - azután 
megkezdődött számáira i.s a 
nagy versenyzők életének 
második szakasza, amikor -
edzői minőségben - a · győ
zelmes évek tapasztalatait, 
tudását kell a fiatalo�ba át
plántálni. Edzősködött a vá
logatottnál, az FTC-n,él, élet
títja azonban s.zin,te törvény
&zerúen kanyarodott vis-.s.za az 
anyaegyesületéhez, a BVSC
hez. Még szép tervei voltak. 
Szerette vollila egy-egy híres, 
nemze1Jközi szakkörökben 
megcsodált fogására rnegtani� 
tani a vasutas birkózókat. 
Szerette volna, ha segítóke
zet tud nyújtani a BVSC bir
kózók I. osztályba visszakerü
léséhez. 

Mindez azonban már csak 
terv maro.d t. A betegség, az 
ala>ttomos kor erősebbnek bi
zonyult az olimpiai arany- és 
ezüstérmes birkózónál. Fiata
lon, 43 éves korában elbú
csúzott a családtól, a barátok
tól, a birkózószőnyegtól - az 
életto7.. A vasutas sport is sze
gényebb lett egy na.gy egyé
niiséggel, Szilvássy Mikléis fáj
dalmasan korai távozásával 

Vedres József 

1ls ha mindehhez hozzá• 
ves.o.zük, hogy az NB !/B-ben 
az eddig mérsékelten szerepló 
Miskolci VSC-nek Is sikerült 
legyőznie a jóképességú BKV 
Előrét - és ezzel a kiesési 
zónától kissé eltávolodtak a 
miskolciak - akkor Igazán 
érthető, hogy a vasutas la b
darúgócsapatoknak szurkolók 
- az ország minden részé-

BVSC-versenyzők a SZOT 
kerékpáros válogatottban 

A bltil:ózók és a vfz!Ialxlá- 7á László (Bp. ltpítók), vala• 
zólc után a s�rxezetl mint M�M Lászli> (Csepel) 
egyesüJetek legjobbjai ország- mellett két BVSC kerékpáros, 
úti kerékpáros versenyben is Jusz>kó János és ifj. Pataki 
nagy nemzetközi eseményre József is helyet kapott. A 
indultak május végén. A csapat szakmai vezetője id. 
SZOT kerékpáros válogatottja Pa,taki József. 
az FSGT, a nagy francia szak- A l'Humanité kerékpáros 
szervezet meghívására a I'Hu- nagydíjáért folyó verseny mel
manité kerékpáros nagydíján lett néhány vidéki városban 
vettek reszt Herbert Istvá11 . is rajthoz állt a magyar szak
vezetéséveL A magyar csapat- szervezeti kerékpáros vá,loga
ban Juhász Béla és Jezernic• tott. 

Első helyen az Eszaki Járműjavító 
A Jubileumi Kupa kispályás 

labdarúgó-bajnokság „D" cso
portjának mérkőzéseit a Tö
rekvés Bihari utcai sporttele
pén játsszák. A negyedik for
duló befejezése után els6 he
lyen az :f:szaki Jármiijavító áll. 

A Szolnok környéki termé
szetes vizek, halastarok, csa
tornák és a Tizskalászokat ér
lelő vizkockák nemcsak ha
lat és Tizst „teTemnek" bő
ven, hanem kecskebékát is. 
Néhány évvel ezelőtt felfigyelt 
a MAV AD ts erre és arTa biz
tatta a halászati termelőszö
vetkezeteket és minden vál
lalkozót, hogy fogják, gy1ljt
sék a derék brekegóket, mert 
combjuk a franciáknak, sváj
ciaknak jó falatot, az állam• 
nak, a halásznak pedig ;ó 
pénzt jelent. 

tgy lett békahatász ,Vígh Jó
zsef, a szolnoki vasútállomá& 
kocsirendezóje is. Néhány ér, 
alatt alaposan megismerte máT 
a béka szokásatt, ezért hacsak 
a vegyszeres gyomirtás meg 
nem tizedeli a békasereget, 
évról évre b6 zsákmányt ejt. 
A békák tulajdonságait ugyan
is éppúgy ismerni kell - me
sélte -, mint például a hala
két. Holdtöltekor kár elindul
ni halászni, mert ilyenkor a 
béka ideges, meglátja a tiészt 
hozó halászt és elbújik. Sze
les, hjlvös idóben pedig, ami
kor hidegebb a vtz és a lég
áramlás elsodorja a boga1'akat 
kimegy a legelőkre és ott ke
res táplálékot. 'erdekes meg
figyelése Vigh Józsefnek, 
hogyha például a zöld kecske
béka néhány napig tiízen k{
vül tartózkodik, 1zínt változ-: 

őket követi a Gépjavító és a 
Rákos Motorüzem csapata. 

Az eddig lejátszott 16 mér
kózés jó játékot, sportszerű 
küzdelmet hozott. A csapatok 
dicséretére válik, hogy ezidáig 
kiállításra nem került sor. 

Dr. Kiss Lajoa 

tat, tiagyf.s felveszi „legelóje" 
sárga vagy barna tónusú szí
nét. 

A -békák tnzen kívüli kirán
dulása sok esetben kellemet
len meglepetést hoz a béka
halásznak, mert ha gyomirtó
val lepermetezett bogarakkal 
jóllakik a béka, visszajutva a 
tnzbe, h.a.marosan elpusztul. 
Má,;>edig a zsákmányt élve 
kell átadni a felvásárlónak. 

Még em, érdekes tulajdon
sága a vtzi békának, hogy téli 
,zállást keres. A nyári kelle
mes, langyos vtzból ősszel a 
nagyobb biztonságot nyújtó 
mély mzekbe igyekszik. Esté
tói hajnalig libasorban üget
nek a nagy tarok felé. Egy 
ilyen vonulósor felfedezése 
valóságos lottónyeremény a 
békahalásznak, mert egy pon
ton líllva, egy éjszaka 40-50 
kilót f.s beletömhet a zsákjába. 

Vígh József em, alkalom
mal 70 kiló békát fogott, 
amiért 1400 forint ütötte a 
markát. De tiolt olyan napja 
is, amikor „csak" 100 forintot 
keresett. Az átvételi árat 
egyébként a külföldi J>/4c ke
reslete szabja meg. Altalában 
Z0-25 forintot fizet az átvevó 

- drts (kováes) 

A szerkesztőség üzeni 
Czeglédi Sándor. Volos!n.ov,;zld 

.Yánas, Mar� Pál Debrecen; dr. 
Bá.nk!alvy Gyula Szeged; Antal 
Jómef. Miskolc; Erdély! Józsel 
Vá.rpalota; Dancs József Tapolca; 
KlsB Lajos Alsóőrs; Boldimár 
Gyula Békéscsaba ; Járányl Antal 
Kaposvár; Szúcs Feffmc: HatV!all; 
dr. KJ&< Laj08 Bp. ; Hoffmann J'ó
zset Veszprémvarsány: Levelel-ket 
lapunk anyagához felhasználjuk. 

Gál István S""'1onna, Ader Mi
hály Eger, Katona Józsd Zala
qler'S'Leg: Leveleiket Dletéke5 
helyre to'rihhf-..:1<. 

lf jú gárda alakult a dunake�zi jármííjavítóban 
A diunanres.zl jámlűj,avít6 

KISZ-fiataljaiJból 30 ta.,aú ifjú 
gárda alakuLt. Az önálló =

kasz parancsnoka Molnár Já-

ku!ásához. Ebból a pénzból 
az egyeru,u•hálk.at vásárolták 
meg. 

nos KISZ-:fiaital, aki egyéb- r-------------

kén.t munik.úsór i.s. 
Az ü=n ifjú gárdis,tái má

jus 21-én tartották alakuló 
ü1ésüket, s ezen fe-Jr,ették 
Ságvári E1Ulre nevét. A fia
talolk három rajba s.zer"Vezód
tek és feladatukmaik tartják 
elsósor,ba,n az ifjúsági és a 
családvédelmi munká,t, Vál
laJ.ták továbbá aa.t i.s, hogy 
szükség esetén szervezetten 
segítenek a túzol� is. 

A járműjavító vezetó.s,ége és 
a KISZ központi Bizottsága 
összesen 36 OOO foriillttal járult 
hozzá az ifjú gárda megala-

1 kiló éló békáért. Megéri te
hát, csak vállalkozni kell a 
békázásra. A feleség, Vighné, 
nem meri megfogni, csak lo
csolgatja a ház udvarán lá
dákba gyűjtött nyüzsgó hadat, 
de kislányuk, a nyolcadikos 
Gizike, kézzel azedi össze az 
elcsatangoló nyugtalanokat. 
Amikor pedig a csatornákon 
hálót húznak, tartja a zsá!( 
szdját, hogy apuka beletölt
hesse a zsákmányt. Természe
tesen, ó is részesül a bevétel
ból, Jut neki ruhára, cipóre, 
sót a legújabb tán.clemezek 
megvásárlására is. A ,zii,lók 
pedig elóször motort vettek a 
békapénzból, hogy ne kerék
párral kelljen kijárni a „va
dászmezókre", és könnyebb 
legyen hazahozni a fogások 
eredményét. Késóbb új bú
tort, ruhaneműt vásároltak, 
majd megengedhették maguk. 
nak, hogy Víghné kilépjen 
munkahelyéról, otth011 marad
jon. Ez is jól jött, mert óvo
dáa kisfiukat és a családot 
:lobban el tud;a látni. Mindig 
jó étellel tiárja az este 10 kö
rill hazaérkezó békázó papát 
és lányát. Nemegysze1" rántott 
békacombbal és békapörkölt-

A Hivatalos lapból 
A H1vatalo1 Lapból A orz:aiksze.t"

vezeu bizottságok é6 a dolgozók 
figyelmébe ajánljuk a k6vetkea(l.. 
ket: 

20. 117.ámból: 108 900/1969. S.A. Az 
álliunvasútl dolgozók rés7'ére se
gélyek engedélyezése é6 folyósítá
sa tá,,gyában kiadott utasi>t.ás ki
egoozítése. 

lot 909/1969. 3.A. Egyenrubaellá
tásl>an részesOHI dolgoz6k nyug
dljjáru1ék.a. 
105 f!J0/1969. 3. A. Egyenruhaellátásl 

és ruhatérjtés! adatok feltontetooe 
a nyugellátás megállapításához 
szil.k&éges kereseti klmutatás'on. 

21. számból: 109 5�3/1969. a.e. Az 
�o. év1 menetrend életl>e!ép-

te? é!I galus1'ával, mert a bé
kahúst tialamennyien elsó
rend1l csemegének tartják. Sót, 
még az Újszászról átrándult, 
e!.óször szörnyiUködó nagyma
ma is kitörölte a lábast a jó 
békapaprikás után. Hasonlóan 
járt Vígh József szolnoki vas
utaskollégáival is amikor egy 
alkalommal jó csomó rántott 
combot vitt ebédre. Elóször 
nézték, ,zagolgatták, majd 
megkóstolták és tiégül olyan 
lendülettel és étr,ággyal ették, 
how neki már 11em maradt 
belőle semmi. 

Fantáziámat annyira fel
csigázták az ínycsiklandozó 
történetek, hO(f11 már majd
nem rántott békáéTt kiáltot
tam. Békacomb . azonban -
most már úgy érzem, szeren
csémre - nem volt kéznél, 
mert amikor Víghéknél jár
tam, a békázó szezon még nem 
kezdódött. meg. A készülődés 
viszont annál inkább. Folyik 
már a háló, zsákok, ládák ja
mtá84, mert ha alaposabban 
felmelegednek a mzek és 
megszólalnak a kecskebJTw.k, 
Vígh József és kislánya újra 
útra; kelnek, hegy a nyugati 
fflyencek tányérjába alföldi 
békacombok kerüljenek a 
család kasszájába pedig ' kü
lönleges módon, de szorgal
mas munkával megkeresett 
forintok guruljanak. 

Zámbó István 

- VESZPR2MV ARSANY ál
lom-ás nódolgozói is csatlakoz• 
tak -a Takarót Vietnamnak ak
cióhoz és munkájuk eredfflé. 
nyeként ·200 Ft értéktl taka�ót 
horgoltak a hóa vietnami !lép
nek. A takarókat az elmúlt na
pokban adták at a szombathe-
lyi területi btzottságMk. 

- Sikeresen fejezödött be aa 
1968/69. évi politikai ok.tatá, 
Hatvan állomá6on. A felkészü
lésben és a látogatottságban a 
szocialista brigádok jártak az 
élen. A zárófoglalkozásokon a 
megjelenés 100 százalékos volt. 
A napokban megtartott propa-, 
gandista tanácskozáson több' 
vasutas propagandista kapott 
emlékplali:ettet, illetve könyv
jutalmat. 

- Példa.mutató az egyiittmú
ködés a debrece11!i vasutasok é& 
a szepesi Győzelem Tsz dolgo
zóit között. A szövetkezet dol• 
gozói, irodaszemélyzete és � 
éjjeli őrök mindenkor készsé-. 
gesen segítenek a debreceni 
vontatási főnökség vezetőinek, 
ha a Szepes községben lakó 
vasutasok közül valakit értesí
teni kell, hogy szolgálatba jöj
jön. 

- Bizalmiválasztó taggyú• 
lm 1:lrtott a tapolcai csomó
por;tt nyugdíjas csoportja. A 
taggyűlésen megjelent Koller 
József a tapolcai városi tanács 
elnökhelyettese is, aki elisme
rő szavakkal méltatta a nyug
díjas csoport lelkes és odaadó 
munkáját. Az elmúlt évi mun
ka értékelése után ismét a ré
gi bizalmiakat választották 
meg. 

- tRO-OLVASó TALAL
KOZóT rendeztek Kaposvár 
állomáson, amelyen megjelent 
Berkesi Anarás író is. Az ál• 
!omáson ez tiolt a második író 
-olvasó találkozó. 

- 40 évi szolgálat utá.'l nyug-
díjba vonult Mideczki Mihály 
Kéthalom állomás dolgozója. 
Több oklevél és kiváló dolgozó 
jelvény tanúskodik szorgalmá
ról, odaadó munkájáról. A gaz
dasági vezetők, a szakszervezet 
vezetői és a münkatársak me
leg szeretettel búcsúztatták az 
idős vasutast. 

- Korszerű szlgetperonokat 
építettek Alsóőns állomáson. A 
munkálatokat a Balatonalmádi 
II-es pályamesteri szakasz dol• 
gozói végezték. Hasonló sziget. 
peronokat építenek Balatonal• 
mádi állomáson is. 

- A nemzetközi békehónap 
alkalmából a debreceni vá.rooi 
tanács felkérésére térzenét 
adott a debreceni és a nyíregy
házi vasutasok fúvószenekara. 
A vasutas zenelcarok az Arany• 
bika előtt, az űrhajósok terén, 
a Liszt Ferenc téren és a Déry 
téren játszottak. 

- ,,L:EPCSÖHURUT" cfm. 
mel nagysikeríL munkavédelmi 
m1lsort rendeztek az elmúlt hé
ten a Szolnoki Járműjavító 
Üzem művelődési házában. A 
műsorban fellépett Fe(eky Ka
mill, Csákányi László, Szemet 
Mari és Kállai nona. A műso� 
ros est keretében az üzem két 
do?gozójának részvételével 
munkavédelmi vetélkedőt ls 
tartottak. 

- Véradókat köszöntöttek a 
debreceni járműjavítóban. Az 
elmúlt napokban megtartott 
ünnepségen Simon Gyulán,; az 
üzemi Vöröskereszt titkára 47 
véradónak aranyjelvény kitün
tetést adott át. 

KETTŐS űN:NEPS:eG 
HATVAN ALLOMÁSON. Hat
van-állomás nődolgozói az 
1968/69-es oktatási évben a 
szakszervezeti bizottság által 
szervezett Társadalmunk idő
szerű kérdései polj tikai okta
táson vettek részt. A zárófog
lalkozást összekötötték az 
anyák napi ünnepséggel. A 
kettős Onnepségen részt vettek 
az állomás gazdasági, párt- és 
szakszervezeti vezetői is. 

IIIAGYAJl VASUTAS 
a V'asutasoJr Szakszervezetének 

lapja 
Szerkeszti a �zerkesztO bizottság 

F6sz.erkesztil: Gulyás JánOB 
l'elel6s szerkesztő: Vlal Ferenc 

Szerkeszt6ség: 
Budapest VL. Bencztl.r utca U. 

Telefon. városi : 2:29-872 
Ozeml: 111-'1'1 

Kiadja és teriesztl a Népszava 
Laob.'1adó trénatat Budapest vn., 

Rákóc21 dt M. Telefon : 224-819 
Felelős ldadó: Gábor MártOn. 

a Néoszava Lflokladf Vállalat 
lgazgatO!a 

Csekkszámlaszám : 75.91$.001�8. 
Szikra Lapnyomda 
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A l.ö�lel.edésp olitikai· 
_l.oncepció kérdései 

a .l.ösponti ve�etőség 
napirendjén 

' A sza.�szervezet központi vezetősége máim 30-án ülést 
;.matt. Az elnökségben helyet foglalt Somoskői Gábor a SZOT 
'.ütkára, Gyócsi Jenő a szakszervezet elnöke, Pánti Béla ale!
;,nök, Szabó Antal fótitkár, Bajusz Rezsó, a KPM Közlekedés
:,olitikai fóosztályának vezetóje, Szúcs Zoltán MAV vezéTigaz-
• (111,tó-helyettes. , 

Gyóési Jenó megnyitója utá.n Bajmz Rezsó tartott beszá
f!'lolóf a közlekedéspa!itikai koncepció oo.súti végrehajtásával 
li:apcsolatos feladatokról. 

Bevezetőben utalt arra, hogy 
tllz országgyűlés által a múlt 
lévben elfogadott koncepció az 
ország gazdaságpolitikájának 
11 'közlekedésre alkalmazott 
vetülete, amely figyelembe 
veszi az új gazdasági mecha-
11izmus hatását is. Az utóbbi 
évelc teljesítményeinek össze
vetéséből azt a következtetést 
vonta le, hogy egyrészt a vas
út a közlekedési versenyben 
-lemaradt, másrészt az üzemi 
:munka, szervez.ésében is eló
TC kell ,lépni. A megváltozott 
fcörűlmények parancsolóan Í1'
;á.k e!ó, hogy a vasút a váZ!G
·ia.ti mechanizmusát vegye re-
1'izi6 alá - mondotta. 

A következókben a gazda-
11ágpplifilta és a mechaajzmus 
-válla1ati kérdéseivel 1oglálk-0-
1!0tt az előadó. Az általános 
elveken bel!il szólt arról, hogy 
a túlzottan operatív vezetés 
llelyére a koncepciót alkalma
� vezetésnek kell kerülnie. 

Meg kell erósítenl a kö
zép.. és alsó szintű ve-u
tést, csökkentve a veze
üsi lépcso"lt számát. A 
vállalaU tervezés közéJ)
J)Ontjába a műszaki fej
lesztés és a nyereség opti-

malizálását kell tenni. 
Szólt arról, hogy az egyéni 

éroekeltség és az ösztönzés fej
lesztése terén figyelembe kell 
wruti, hogy· a közlekedés ke
retében végzett munka fele
lásségteljes, nehéz, éppen ezért 
riagyobb társadalmi megbe
csülést kíván a jelenleginél. 
Erőteljesebben biztosítani kell, 
hOf1ll a végf'ehajtó szolgálat
ban dolgozók i.1 éf'dekelteb
bé · legyenek téve a vállalati 
eredményekben. 

A gazdasági szabályozók 
módosításával kapcsolatos fel
adatok után a munkaidó-csök-
kentés tapasztalatairól be-
iraélt Bajusz elvtárs. Mint 
mondotta, a . népgazdaságban 
eddig megvalósult munka
idő-csökkentés negatív hatás
sal van a vasút munkájára 
él; gazdálkodására: például a 
11Ztíllítt.a.t6k már a pénteki na
pokra sem rendelnek a heti 
átlagosnak megfelelő szám
ban tehef'kocsit és ez a szám 
nombatra, vasárnapra to-
1'ább esik. Ezen a nehézségén 
• vasútnak a fuvarpiacon foly
tatott céltudatos tevékenysé
oével kell enyhíteni. Hozzá
tette viszont, hogy a munka
idő-csökkentés helyes szerve
zéssel realizálható alapot 
nyújt i vasutasok tervbe vett 
munk.dd.,.:csökkentésére is, 

A kisforgalmú vonalak 
m�gs�ntetése és a körzetesí
tés volt az elóadás következó 
témaköre. 

A negyedik ötéves terv 
ldöszakában mintegy 180 
állomás kocslrakominyú 

forgalma szűnik meg. 
Evi · át\aghan a !tis for
galmú vonalak megszúnése 
miatt elmaradó szállítási tel
jesítmények a MAV 1968. évi 
•taski!ométer teljesítményé-
1!.eJc 0,5, árutonnakilométer tel
;esítményének pedig 0,1 szá

. 24lél�t sem érik el. 
?.,tunkaeró szempontjából a 

lent jelzett inté2lkedés lét-

A Magyar Vasutasok - Szakszervezete 
és az Egyesült Arab Köztársaság 

Vasutas Szakszervezete vezetőinek 
. ' 

közös nyilatkozata_ 
hajtott arab nemzet elle,ai bűnös lzmelí 4/h 
resszi6t. 

A Magyar Vasutasok Szaluzef'v.ezete Vs 
Egyesült Ara� Köztá,:saság Vasut,u Szak•. 
szervezetével é1 egész népével együtt elítéli 
az arab nemzet ellen végrehajtott cionista ag-. 
ressziót. Elítéli ezen kfvül azt a támogatást, 
melyet az imperialízmus' nyújt a eionisták
nak,' s szükségesne1c ,tartja. a Btztonsagi Ta
nács 1967. november 22-én elfogadott határo,
zatának végreha;tását, . "2 izraeli csapatok 
azonnali kivonását az elfoglalt arab (erüle
tekról és a palesztinai nép tön,ényes jogainak 
visszaállítását. 

A két szakszervezet elítéli a hős vietnami 
nép elleni amerikai ·agressziót, s támogatja 
a szabad népek harcát . az imperializmus 
minden formá;a ellen. 

Mindkét szakszervezet flQ,{Jt/ e-rőfeszftéseket 
-tesz annak érdekében, hogy a l\f(!g11ar Nép
köztársaság és az Egyesült Af'ab Közuíf'saság 
népei 1,özött meglei;ó régi • keletú barátsrtg 
és sokoldalú egyiittmúködés. tovább ef'ósöd
jék, s mint egy magas hegycsúcs dacolj(m szá.
.zadok múlásával, 

Az arab küldöttség meghívta a Magyaii 
Vasutasok Szakszervezetének küldöttségét_ 
hogy tegyen látogatast az Egyesült Arab Köz-: 
társaságban, s Ismerkedjenek meg mindazzal; 
amit az EAK-népe dicsőséges forradalma ó� 
a fejlódés valamennyi terén elért .. 

A Magyar Vasutasok Szakszervezetének fó,,, 
f.itkára elvben elfogadta a meghívást. A Já..: 
togatásra a később megállapított, megfelel& 
idópontban kerül majd sor. 

Buda.pest, 1&68. ,fúnlus 5. 
Mahmoud Goma Nauni s. k. 

alelnök 
· Smbá, Antal s .. k. 

főtitkár 

Az IFEF XXI. kongresszusa 
Franciaországban · . 

múködés érdekében. Jövőre az ;o:nábo: rendezik meg a soro-11 
olaszországi Riminiben, 1971- következó lFEF-kongresszust, 
ben pedig a ;ugoszláviai L;ubl- Dr. hrenczy Imre 

Belga vasutas 
szakszervezetj vezetők 

látogatása 
A szakszervezet elnökségé

nek meglúvására Magyaror
szágra Látogatott a belga vas
utas szakszervezet szocialis
ta szektorának háromtagú de
legációja, A küldöttség veze
tője Geo-rges Cuvelier alelnök, 
tagjai Pierre. Herin és Louis 
Buelens országos titkárok vol
tak. 

ötnapos I tt-tartóz..1<odásut 
idején a küldöttség több ízben 
is megbeszélést folYtatott Sza• 
bó Antallal, szakszervezetünk 
fótitkárávaL A , tárgyalásokon 
kölcsönösen kicserélték véle
ményüket a nemzetközi helyzet 
időszerű kérdéseiről, a két or
szág vasutas dolgozóinak élet
és munkakörülményeh·őL · 

Fogadom,·._ .. 
Úitörővasutasokat avattak Húvösvölgyben 



MACYAR V \�UTA� 
1969. J(JNJUS 16. 

A közlekedéspolitikai koncepció 
kérdései 

Mit végeztek a küldöttértekezlet óta 

a központi vezetőség napirendjén 
LÁTOGATÁS A JJIÁV lJIAGASÉPÍTÉSI FŐNÖKSÉGNÉL 

(Folytatás az 1. oldalról) 
A referátum után Szabó An

tal fóti tkár a szakszervezetre 
vonatkozó feladatokról beszélt. 
A közlekedéspolitikai koncep
ció jelentőségének méltatása 
után. a következőkre hívta fel 
a figyelmet: A vasút egyszerre 
kettős feladatot hajt végre, s 
ebben bizonyos közgazdasági 
sajátosság van. Részben a ter
melésben, részben a szolgál
tatásban játszunk szerepet. S 
ezt a kettőt egyszerre végzi. 
Nálunk mást jelent a ráfordí
tás, a gazdaságosság, az ön
költségcsökkentés, mint az 
jparban. 

súlyt kell helyezni a fuvaroz
tatókkal való együttműködés
re. 

Kiemelten kell kezelni azo
kat a kérdéseket, amelyeket 
legkésőbb a negyedik ötéves 
terv során realizálni ke!L A 
szakszervezet központi vezető
sége már koráüban állást fog
lalt a közlekedési koncepció 
mellett. Az elkövetkezendő 
időben főbb tényezőkre kell 
bontani a tennivalókat, meg
szabva ebben a gazdasági és 
a szakszervezeti szervek teen
dőit. Az előrehaladás feltétele 
a vezetés korszerűsítése, a 
hatáskörök, döntések decent
ralizálása. 

Március 12-én tartották a 
vezetőségválasztó küldött
értekezletet a MAV Magasépí
tési Főnökségnél. A küldötlJer
tekezlet 11 pontból álló hatá
rozatban jelölte meg az alap
szervezet legfontosabb fel
adatait. 

jó eredményekrő_l szá11:01�a
tott be Pődör Sándor fomer
nök. 

Javultak a szociális 

körülmények 

déssel várják rnintlen mun
kahelyen a főnökség verseny
hiradóját, amelyben a terme
mési bizQttság által készített 
értékelést teszik közzé min

den negyedévben. 

Beszélt arról, hogy a 
vasút és az autóközleke
dés érdekeit közelebb kell 

hozni egymáshoz. 
Elemezte a munkaerőproblé
máka.t, hozzátette, hogy a 
munkakörülmények javításán 
túl, vizsgálni kell a munka
helyi légkört, azt, hogyan ér
zik magukat az emberek mun
;kahelyükön. 

A kis forgalmú vonalak meg
szüntetésével és a körzetesí
téssel kapcsolatban szóvá tet
te. hogy ezek szükségszerűsé
gét feltétlenül meg kell ér
tetnünk a dolgozó1ckal. Ezek 
az intézkedések nem valakik 
ellen, hanem valakik meUett 
ualók. Végrehajtásuk közgaz
dasági érdek és további hala
dásunk egyik kulcskérdése. 

A központi vezetőség szak
bizottságainak feladata a 
szakmai kérdések közlekedés
politikai szemszögből való 
vizsgálata. A területi bizott
ságoknak elsősorban az igaz
gatósági szintű fejlesztések 
koordinálásában kell tevéke
nyen közreműködniük. Nagy 

A munkaidő-csökkentés ira
ma gyorsabb lesz a tervezett
nél - mondotta. - Ezt szá
mításba kell vennünk a mul}
kaerő foglalkoztatásánál, al
kalmazkodva a társadalmi 
problémákhoz. Eberen kell 
őrködni afelett, hogy a régi 
munkahelyen felszabaduló 
dolgozók megfelelő munka
helyre kerüljenek. 

Végezetül arról beszélt, 
hogy vannak olyan kérdések, 
a.melyek nem a koncepcióval 
kapcsolatosak, de nem tűrnek 
halasztást. Ezeknek tükröződ
niük kell az elnökség munka-
programjában. 

A két beszámoló feletti vi
tában részt vett Szücs István 
( Salgótarján), Szabári Be-rtalan 
(Hámán Kató vontatási fő
nökség), dT. Háhn Elemér 
(Pécs), Katkó Elemér (Zá
hony), Meggyes István (Keleti 
vontatási főnökség), Lovász 
Imre (Debrecen) és Somoskői 
Gábor, a SZOT titkára. 

Somoskői elvtárs úgy érté
kelte a beszámolókat, mint 
amelyek teljes képet adtak a 
közlekedéspolitil<ai irányel
vekről. Az egészből viszont he
lyes kiemelni a legfontosabba
kat, s az energia nagyrészét 
ezek megvalósítására kOIJ.Cent
rálni. 

Az érvényben levő kollek
tív szerződés jórészt kije
löli a. tennivalókat, hiszen 
igen sok megoldásra váró 

problémát tartalmaz. 
Ilyen például a munikaidő
csöklkentés, a bérpolitikai in
téz.1<:edések, a szociális ellátás 
javítása. 

Részletesen szólt a dolgozók 
munkakörülményeinek javítá
sa érdekében teendő intézke
désekről, hangsúlyozva a rész
letezés, pontosítás halasztha
tatlanságát. Különösen a mwi
kaerő-problémával és a bére
zés elveivel foglalkozott be

hatóan. 
A központi vezetőség szere

pét olyan szempontból is tag
lalta, hogy az eddiginél job
ban szem előtt kelt tartania az 
egyetemes szakszer vezeti ér
dekeket. A közlekedéspolitiká
nak a lakosság egészére gya
korolt hat<isa, az érdekek egye
sítése sem kerülheti el a szak
szervezeti szervek figyelmét -
fejezte be hozzászólását So
moskői elvtárs. 

A vitát Bajusz Rezső és Sza
bó Antal foglalta össze. 

A továbbiak során a köz
ponti vezetőség elfogadta a 
szakszervezet, az Önkéntes Tá
mogatási Alap és a társada
lombiztosítási osztály 1968. 
évi gazdálkodásáról, az alap
szervezetek újraválasztásáról 
és a két központi vezetőségi 
ülés között végzett munkáról 
szóló jelentést. 

A gyermek 3 éves koráig lehet igénybevenni 
a -gyermekgondozási segélyt 

A GYERMEKGONDOZÁSI 
SEdll:LYT 1967. január l-én 
vezették be és azok a dolgozó 
anyák részesülhetnek ebben a 
juttatásban, akiknek gyerme
ke 1967. január l-én vagy 
azt követő időszakban szüle
tett. A gyermekgondozási se
gély bevezetése óta számos 
anya élt a lehetőséggel, mert 
mind az anyának, mind a 
gyermeknek előnyös, ha r;on
dozása, nevelése, a csaladon 
belül történik. 

meke gondozása céljdból fize
tés néLküli szabad§ágot kért 
és kapott. A gyermekgondo
zási segély folyósításának idő
tartamát csak a gyerll)ek élet
kora határozza meg, tehát a 
szülési szabadság időtartama 
nem befolyásolja azt, mert az 
a gyermek 3 éves korának be
töltéséig jár. 

feltétellel rendelkezett 

- Mit végeztek a küldöttér
tekezlet óta? Hogyan kezdték 
meg a határozatok végrehaj
tását? - erről beszélgettünk 
a főnökség központjában a 
szakszervezeti bizottság né
hány tagjával. 

A küldöttértekezlet óta há
rom alkalommal tartottak szb
ülést. Első dolguk volt a vá
lasztások tapasztalatainak ér-
tékelése az újjáválasztott 
tisztség�iselők reszortfeleló-
sök, bizalmkzk oktatásának 
megszervezése. 

Oktatás 

mü/ielybizottságonként 

- Nyolc műhelybizottságot 
és egy osztá.lybizottságot vá
lasztottunlc. Kiterjedt mun
katerületünk miatt nehéz lett 
volna központilag lebonyolíta
ni a bizalmiak, aktivistáik ok
tatását - mondta Papp Ernő 
műszaki főcsoportvezető, a 
szakszervezeti bizottság elnö
ke. - Ezért határoztun!k úgy, 
ho"y az oktatást műhely
biz°ottságonként szervezzük. 
így csak a tanfolyamokat_ v�
zető műhelybizottsági titka
rokat kellett központilag fel
készíteni. 

- Az újjáválasztott aktivis
ták oktatásában mi volt a leg
főbb követelmény? 

- Elsósorban arra töreked
tünk, hogy míihelybizottsá
gaink, a bizalmiak a "!1-agu_k 
vonalán ismerjék tennivalói
kat hatáskörüket és megfele
lő 'partnerei legyenek a hel1!i 
gazdasági vezetésnek A bi
zalmiak azóta is tapasztalhat
ják például, hogy a dolgozó
kat érintő kérdésekben meg
haUgatj� . a  véleményüket 
mielőtt állástfoglalnának. Ju
talmazás bérrendezés csak a 
bizalmiak javaslata alapj� 
történhet - mondta Tako 
Zoltán a szakszervezeti bi
zottság megbízott titkára. 

A tervszerű felkészít.és 

Az állandó jellegű lakta
nyáik fejlesztése . megv'.'ló
sult. A hidegpadlos szobakat 
PVC-vel burkoltál{. Három 
ERDll:RT barakot és 10 alu
rrúnium garázst szereztek be. 
A szállások berendezési táT

gyait felújították és 1?_01!"!-o�
kodtak arról, hogy radw es 
televízió mindenütt rendel
kezésre álljon, s az újságo� �e 
hiányozzanak a 1:lubszobabol. 
A letéti könyvtárak vala
mennyi állandó szálláshelven 
népszerűek. Legjobb olva
sóik a szocialista brtgádoik 
tagjai. A telepített munkahe
lyeken, ahol a főnökség na
gyobb létszámma! d�lgoz�k, 
az üzemi étkeztetest b1ztos1t
ják a dolgozeílk számára. � 
vonalí munkahelyeken - anu 
meglehetősen sok van -
sajnos nincs mód az üzemi ét
keztetésre. 

Újra és újra visszatérő 
probléma a MAV Magasépí
tési Főnökségnél a fluktuáció, 
vagyis a munk.ásvándorlás. A 
múlt esztendő folyamán 540 
új dolgozót kellett felvenniök 
ahhoz, hogy 75 fővel emelked
jék a létszámuk . . .  A főnök
ség kollektív érdeke, hogy a 
munkásvándorlás mielőbb 
megszűnjön vagy leg-
alábbis a minimumra csök
kenjen. - Csak stabil mun
íkásgárdával lehet a tavalyi
nál nagyobb feladatokat je
lentő tervet, felújítási prog
ramot teljesíteni. A szakszer
vezeti bizottság ezért ha táro
zott úgy, hogy a szakvonali 
vezetők mellett a szakszerve
zeti aktivisták s segitsék a 
munkásvándorlás lefékezését. 
Minden kilépni szándékozóval 
elbeszélgetnek, hogy megtud
ják, milyen okból készül r:iun
kahelyváltoztatásra. A Jogos 
panaszok orvoslása nyomán 
az utóbbi hetekben már meg
fékezték a !kilépési hullámot. 

- Közös érdekünk, hogy 
semmi ne zavarja a főnökség 
munkáját - mondotta Bán
kuti László, a termelési bizott
ság vezetője. - Egymillió fo
rint értékű többlettermelést 
vállaltunk erre az évre. Alap
vető !követelmény ez a gaz
daságosság szempontjából. Az 
552 taggal működő 47 szocia
lista brigádon kívil.l az idén 
12 újabb brigádunk kapcsoló
dott be a szocialista címért 
folyó versenybe. 

Számolnák azzal, hogy " 
főnökség más építő vállala
tok ,.elszívó" hatásának csak, 
úgy állhat ellen, ha dolgozóik! 
számára megfelelő bérszínvo-. 
nalat, kereseti lehetőséget 
biztosítanak. 

- Az idei elsó negyedévbel\
sikerült javítanunk az alkat..; 
maiottak bérét - mondott<J 
Rapi István gazdasági felelős} 
a személyzeti és munka� 
csoport vezetője. Fizikat 
dolgozóinknál nincs lkülönö,., 
sebb gond a bérekkel, amiól1t 
egy összegű utalványozálJ 
alapján végzik munkájukat.\ 
A szorgalmas, jól dolgozó bri� 
gádok átlagkeresete ma máJ'i 
meghaladja a havi 3 ezer fo� 
Tintot. 

Emelkedtek a balesetek' 

Jelentőségének megfelelóell 
foglalkozik a szakszervezeti 
bizottság a munkavédelem•, 
mel. Van is tennivaló bőven, 
mert az idén már több bal. 
eset fordult elő, mint a múlt 
év azonos időszakában. A 
május 29-én tartott szb-ülé
sen a munkavédelem problé
máival foglallkoztak. A hely.; 
zet alapos elemzése után 
úgy határoztak, hogy a bri
gádvezetőknél szorgalmazzák 
a biztonságtechnikai vizsga le
tételét. Megerősítik a munka
védelmi őrhálózatot és gon
doskodnak arról, hogy fo
kozottan ellenőrizzék a biz
tonsági szabályok beto.,-tását. 
A jól dolgozó munkavédelmi 
őröket külön jutalomban r� 
szesítik. Azt is elhatározták; 
hogy a második félévben ta
nácskozásra hívják össze a 
munkavédelmi őröket. 

- Rendkívül fontos kö!le
telménynek teklntjü1e a mun
kavédelem ;ia1iítását - mond
ta Takó Zoltán -, hiszen ta
valy éppen a kedvezőtlen 
baleseti statisztikánk ütötte el 
főnökségünket a szocialista 
címtől. Az idén a „Kiváló fő
nökség" kitüntetés elnyerését 
határoztuk el. A balesetmen
tes munka ehhez is nélkülöz
hetetlen követelmény. 

Minden es2>közzel küzdenek 
a sok figyelmetlenség, szabály
talan munkavégzés ellen. A 
balesetek tanulságaira baleseti 
híradó hívja fel a dolgozók fi

gyelmét. Fokozott elővigyáza
tosságra nevelik dolgozóikat a 
filmvetítéssel egybekötött 
balesetelhárítási oktatások al

A gyermekgondozási segély
re vonatkozó rendelet a mun
ka.körre megállapított teljes 
munkaidővel dolgozott - 12 
hónapos munkaviszonyhoz kö
tötte a jogosultságot, s !gy ki
zárta azokat a dolgozó anyá
kat akik fiatalkoJ:Uk vagy 
egyéb okok miatt a munkakö
rükre megállapított teljes 
munkaidőnél általában napi 
:J óránál - rövidebb- munka
időben dolgoztak. A segély fo
iyósítását a szülési szabad
ság idejével együtt 30 hónap
ban, de legfeljebb a gyermek 
2 és fél éves korá.ig állapítot
ták meg. Mivel �zonban az 
anyák nagy része a szülés 
előtt már igénybe vette a szü
lési szabadságot, a gyermek
gondozási segélyt a gyermek 2 
<tS fél éves kora előtt be kel
tett szüntetni. 

A gyerrnekgondoz.ási segély 
megállapításához szükséges 12 
hónapi munkaviszonyba be 
kell számítani bárrne1y iskola 
nappali tagozatán végzett ta
nulmányi időt. ha a dolgozó 
nő a tanulmányait befejezte és 
a befejezést követő 90 napon 
belül legalább napi 6 órás 
munkaviszonyt létesített. Ez 
vonatkozik a szakmunkás tan
viszonyra is, mert ez ebből a 
szempontból középiskolai ta
nulmánynak számít. Nem le
het viszont a tanulmányi időt 
a szükséges 12 hónapi munka
viszonyba beszámftal)i azoknál 
a dolgozó nőknél, akik iskolai 
tanulmányukat félbeszakítot
ták, például a gimnázium II. 
vagy III. osztályának befeje
zése után léptek munkavi
szonyba, vagy egyetemi tanul-

azonban a szülési szabadság 
ideje alatt, vagy a gyermek
gondozási segély foly66ításá
nak ideje alatt szűnt meg a 
munkavi.szonya és ezért a se
gély folyósítását beszüntették 
- 1969. április l-től a jelen.le
gi munkáltatójától (sz9lgálati 
főnökségétől) kérheti a se
gélyre jogosultság megállapí
tását. Ha pedig nem áll mun
kaviszonyban, a volt szolgála
ti főnökségétől kell a gyer
mekgondozási segélyre jogo
sultság megállapítását kér
nie, Ezekben az esetekben 
1969. április l-től a gyermek 
3 éves életkorának betöltéséig 
engedélyezhető gyermekgondo
zási segély. 

eredményeként ma már meg
felelő a !kapcsolat a bizalmiak 
és a csoportvezetők, műveze
tők 'között. Több csoportveze
tő közvetlenül is segíti a bi
zalmit feladatának ellátás�
ban azzal, hogy a csoport ta
vol�bb dolgozó tagjaihoz el
viszi a tagsági bélyeget, Mert 
bizony annál a főnökségnél, 
ahol pillanatnyilag is több 
mint 100 „élő" munk�helly�l 
számolnak, nem könnyu a bi
zalmiak dolga. 

A jó munkát jutalmazzák kP1">ával. A munkavédelmi 
�.ttneretek elmélyítésére szel_. 
lemi vetélkedőt rendeznek. A 
szakszervezeti bizottság kez• 
deményezésére a főnökség ve
zetése úgy határozott, hogy a 
fóépítésvezetők rendszeresem 
ellenőrizzék a munkavédelmi' 
őrök naplóit, az építésvezetők 
pedig fokozottan igényeljék 
a munkavédelmi őrök és a 
szakszervezeti bizalmiak se

gítségét a baleseti források 
felszá.rnolásához. 

AZOK A FIATAL ANYÁK, 
akik iskolai tanulmányuk be
fejezése után léptek munka
viszonyba, de a szülés napjáig 
!2 hónapos munkaviszonyt 
nem szereztek, gyermekgondo
zási segélyben nem réi;zesül
hettek. Azoknak az anyák-
11ak pedig, akiknek a próba
idővel vagy határozott ideig 
türtént szerzödéssel munkavi
s.onyuk a szülést követően 
-megsz1l-nt, részükre gyermek
r,ondozási segélyt megállapíú;
ni nem lehetett, vagy ha maT 
f.olyósitottak segélyt, a mun
lro.viszony megszűnése napjá
'1al be ketlett azt szüntetni. 

A módosító Tendelet alap
.itín gyermekgondozási segély
re jogosult az a dolgozó any�, 
aki a szülést közvetlenul 
-,negelőző másfél éven belül 
12 hónapig - akár folya.mato
san akár megszakításokkal -
mu;kaviszonyban állt és lea
a.lább napi 6 órai munkaidő
vel dolgozott, továbbá a gyer-

Azok az anyák pedig, akik
nek a gyermek 2 és fél éves 
koráig engedélyezték a gyer
mekgondozási segély folyósí
tását, a lejárat előtt írásban 
kérjék a szolgálati főnöksé
güktől a gyermek 3 éves ko
ráig a gyermekgondozási sza
badság és segély folyósítását. 

Társadalombiztosítási Osztály 

A sok munlkahely, a szét
szórtság kihat a dolgozók 
munkakörülményeire, szo-
ciális ellátottságára is. A 
!küldöttértekezlet határozata 
alapján fokozott gondot for
dítanak a dolgozók elhelyezé
sére. ellátására. A Iehetősé
ge1c persze korlátozottak. Az 
áprilisban tartott szakszerve
zeti bizottság ülésen mégis 

A verseny eredrncnyességé
nek fokozására a jó munkát 
végzők erlkölcsi elismerésén 
túlmenően reális anyagi ér
dekeltségű rendszert valósítot
tak meg a főnökségen. Az 
eredményeket negyedéven
ként értékelik és az első há
rom helyezett építésvezetőség 
5 ezer forinton, az első 10 he
lyezett brigád 10 ezer forin
ton „osztozik", !gy azután ért
hető, hogy különös érdeklő- L. J. 

mányuk I. évfolyamának be--------------------------------------------------

fejezése után helyezkedtek el. 
AZ ÚJ RENDELET SZE

RINT gyermekgondozási se
gélyre jogosult az a próbaidő
vel, vagy meghatározott időre 
alkalmazott dolgozó nő is, aki
nek munkaviszonya a szülést 
követő szülési szabadság ide
je alatt vagy a gyermekgondo
zás céljából igénybe vett fizi>
tés nélküli szabadság ideje 
alatt szűnt meg. ' 

A kormány módosító ren
delete 1969. április 1-gyel lé
pett hatályba. A rendeletnek 
megfelelően az az anya, aki
nek gyermeke 1967. január l
én vagy ez után született és 

gyermekgondozási segélyt azért 
nem kapott, mert :QeID tel
jes, hanem csak 6-7 órás 
munkaidőben foglalkoztatták, 
kérheti a szolgálati főnöksége 
útján 1969. április l-től a 
gyermekgondozási segély fo
lyósítását. 

AZ A PRÓBAIDŐRE vagy 
meghatározott időre alkalma
zott anya, akinek a szülés 
napján fennállott a munkavi
szonya és a gyermekgondozá
si segélyhez szükséges egyéb 

Berlini jegyzetek 
A Szállítási, Kikötői és Ha

lászatipari Dolgozók Szakszer
vezetei 5. szirkrnai konferen
ciájának első napján a főtitká
ri beszámoló után került sor 
a különböző bizottságok meg
választására A magyar dele
gáció két bizottságban is érde
kelt volt. Szabó Antal, szak
szervezetünk főtitkára a jelö
lő bizottság, Szilágyi Sándor, a 
Közlekedési és Szállítási Dol
gozók Szakszervezete közgaz
dasági osztályának vezetóje a 

mandátumvizsgáló bizottság 
elnöki tisztét töltötte be. 

A mandátumvizsgáló biwtt
ság a megválasztás után nyom
ban munkához látott és más
nap délelőtt már pontos sta
tisztikával szolgált a konferen
ciának. Eszerint a berlini kon
ferencián 68 szervezet képvi
seltette magát. Ebből 43 szer
vezet az U IS tagja. A killdöt
tek száma 172 polt. A szak-

mánkéntl megoszlás a követ
kező: vasutas 89, autó- és vá
rosi közlekedés 48, tengerész, 
dokkmunkás és halász 23, pol
gári légiforgalom 12 fö. A kül
döttek által képviselt szakszer
vezetek taglétszáma : 11 650 OOO. 

A konferencián részt vett 39 
megfigyelő és 9 vendég. 

* 

Ilyen nagyjelentőségű és a 
létszámot Hletóen is népes 
konferencia megrendezése nem 
könnyű feladat. A vendéglá
tók, az NDK közlekedési és 
hírközlési szakszervezete min
dent megvett annak érdeké
ben, hogy a konferencia za
vartalanul végezhesse munká
ját. Erre legfőbb biwnyíték a 
színhely: az Alexander Platzon 
épült új Kongresshalle, amely 
a legkényesebb igényeket is ki• 
elégíti. A teremben a francia 

abc szerinti sorrendben, !ké
nyelmes helye volt minden de
legációnak. S a szimultán-tol
mácsok segítségével wgyszól
ván rnindenlki saját anyanyel
vén hallgathatta a konferen
cián elhangzottakat. A magyar 
delegáció munkáját három szi
multán tolmács segítette. 

* 

A konferencia harmadik 
napján délután 16 órai kezdet
tel ünnepi ülésen emlékeztek 
meg a Szakmai Szövetség meg
alakulásának 20. évfordulójá
ról. Jean Brun, az UIS elnöke 
volt az ünnepi ülés szónoka. 
Meleg szavakkal szólt azokról. 
akik 20 évvel ezelőtt részt vet
tek a nemzetközi szövetség 
megalakításában, és hosszú 
éveken át egyengették munká
ját. 

- Büszkén elmondhatjuk. 
hogy a mi erőfeszítéseink jól 
szolgálják a szállítási dolgozók 
ügyét. Harcunk, az egységért 
vívott ha,-c e1'edményes 
hangsúlyozta. 

Jean Brun ünnepi beszéde 

után Satish Chatterjee, - volt 
főtitkár ·átadta az UIS jubileu
mi emlékplakettjét az alapító
tagoknak és azoknak a függet
lenített funkcionáriusoknak, 
akik hosszú évekig dolgoztali: 
a titkárságon, s most a · ber Ji
ni konferencia után visszatér· 
tek hazájukba. Az alapítótagok 
!közül jelen volt az a görög 
szakszervezeti vezető is, aki, 
20 évvel ezelőtt halálra ítélt a 
görög fasiszta rezsim. Hogy a 
halálbüntetés végrehajtására 
nem került sor, az a nemzet
közi összefogásnak Is köszön
hető, Az alapítótagok közé tar
tozik Földvári Aladár, a SZOT 
alelnöke, a Közlekedési éJ 
Szállítási Dolgozók Szakszerve• 
zetének elnöke is, aki másirá; 
nyú elfoglaltsága miatt nent 
lehetett jelen az ünnepségen; 
A neki járó emlékplakette! 
Szabó Antal főtitkár, a delegá• 
ció vezetője vette át, és a köz; 
lekedési szaks,,:ervezet május 
28-1 elnökségi ülésén adta át 
Földvárt elvtá1'Snak. 

Vlsl Fe1�ne 
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A műszer tárgyilagos birió A szocialista brigádok összefogtak 
'V-4-es nagyjavítás te1·ven felül 

EGY FŐNÖKSÉG TIZEDIK SZÜLETÉSNAPJÁRA 
Egy baleset során iltf!letke

zett súlyos rongálódásokikal 
került az elmúlt évben az 
F;szaki Járműjavító üzem tá
roló vágányára a V 43-as so
rozatú 1055-ös pályaszámú 
villamosmozdony. A javítási 
tervben beütemezett gépek 
mennyisége már nem tette ie
hetővé a mozdony gyors meg
javítását. 

ban, a sérült forgóvázat még 
a múlt év novemberében el
készítették. Minőségre, gyor
saságra törekedtek. Jól tud
ták, hogy szavukat tettekre 
kell váltani. A súlyosan sé
rült főkeret és a szekrény sok 
munkát adott Bodzaiék bri
gádjának. Soha nem voltak 
,,laza" órák a munkájukban, 
de ezekben a hetekben külö
nösen igyekeztek. A szorgos 
munka december végére 
meghozta gyümölcsét. A bri
gád teljesítette adott szavát. 
Ez egyben új fordulópontot 
is jelentett. A vá!!alkozás vég
rehajtása során erősödött meg 
elhatározásuk és mind a 24-
en úgy döntöttek, hogy be
lépnek a szocialista címért 
versenyző brigádok soraiba, 
s 1969-ben már így folytat
ják a munkát. 

akkor legyen megfelelő ez a 
legkorszerűbb igényeknek is és 
a villarnosmozdonyra szerel
jék fel a vonatbefolyásoló be
rendezést és a rádiót. Erről a 
vállalkozás elején nem volt 
szó. Ez a plusz mun]>a a Tye
reskova brigádon kívül Fii
les Gergely által nezetett 
Kossuth brigádot is érintet
te. Szükség volt az ő mun
kájukra. lelkes odaadásukra 
is. Nem sokat tétováztalt, 
vállalták az újabb, maga
sabb követelményt is. Bodzai 

János és bTigádja 1800, a. 
Kecskés brigád 1200, a Tye
reskova brigád 3000, a Kan
dó brigád pedig több mint 
300 munkaórát adott terve1J 
felül. 

A pályaépítólt és fenntartók 
IIZ utóbbi évtizedben megta
núlták, hogy sok mindenen vi
tatkozhatnak, de amit a mé
rőkocsik műszerei megállapí
tanak, a.fölött nincs helye a 
vitának . . .  · ,\ műszeres mérés pontos 
!képet ad a pálya állapotáról. 
Vita helyett inkább tanulmá
nyozni, értékelni tanácsos, 
mert .::i mérési eredmények,ből 
kitűnően megállapítható hol 
és wit kell tenni azért, bogy 
jobb minőségű pályáin futhas
sanak a vonatol<;. 

- A külswl,gálati főnöksé
gek eleinte tartottak tőlünk -
mondja Gyenge Károly mér
-nök tanácsos, a MAV Közpon
ti Felépítményvizsgá!ó Főnök
ség vezetője. - Csak az ellen
őrzést látták a terü1etükön fel
-tűnt mérőkocsiban. Múködé
·sünk tíz esztendeje alatt 
azonban sok tekintetben mó
dosult a külszolgálat szemlé
•lete. Örülünk annak, hogy a 
legtöbb helyen már segítőkész 
jóbarátot is látnak bennünk. 
.Ennek jele, hogy mind töl>b 
•szakelőadást kérnek. Jol>ban 
•kívánják hasznosítani a tő
,!ünk kapott mérési eredmé
nyeket. 

Talán swkségtelen haingsú
>Jyozni, de azért megjegyezzük 
hogy a műszeres mérés a leg
tárgyi1agooa:bb értékelése az 
építési és a pályafenntartási 
főnökségek munkájának. E 
főnökségek versenyének érté
kelésében ezért perdöntóe!k a 
mérőkocsikról származó ered
mények és ezek alapjálll kerül 
kifizetésre a pályafenntartási 
dolgoz.ók minőségi munk.ás-
1prémiuma is. Ez nem csekély
ség, hiszen évente 15-20 mil
lió forint igazságos elosztása a 
tét! Csak azok járhatnak jól, 
akik jobban dolgoztak. így 
ösztönöz az Lntenziv pálya
feruntartásra a műszeres mérés. 

Július l-én tölti be tizedik 
esztendejét az 1959-ben 26 dol
gozóval alakult főnökség. Ak
kor a gépi vágányunéréshez 
csupán egy jármű, a 1 50-es 
felépítmél13i _. mérók-ocsi állt 
rendelkezésükre. Létszámuk a 
tíz év alatt 150 főre növeke
dett. Többségük, szám szerint 
83 műszaki dolgozó, akik kö
zül 15 a mérnök. A főnökség
nél felhalmozódott szellemi 
kapacitás mellett sikeresen 
fejlődött techmikai bázisuk is. 
Mielőtt ezt részletesebben is
mertetménk, idézzük a főnök
ség munkájának hatásáról 
Kleman Vilmos pártti1lkár, ér
tékelő csoportvezető szavait. 

- Amikor az üzemszerű 
1r-éréseket megkezdtük, 1960 
tavaszán 139 volt az 1 kilomé
terre eső sii.ppedési hibapontok 
száma. 1968 tavaszán 40-re 
csökkent ez a szám. 

Ez a két adat természetesen 
11gyanúgy, min,t a fel,épít
ményvimgálat több más javu
ló tendenciát mutató eredmé
nye is, nem a f{xnökséget, ha
nem a pályaépítési és a fenn
tartási dolgozókat dicséri. Ki
fejeződnek benne a vasút. fej
lesztésére fordított hatalmas 
erőfes�tések. 

A MÁV Központi Fe!épit
ményvizsgáló Főnökség mun
kájának fejlődése a vizsgála
tok intenz.itásábain, rendsze
l'ességében és a nyert adatok 
:mind korszerűbb feldolgozásá_ 
1Mn jut kifejezésre. Továbbá 
abban, hogy olyan új anyag
-vizsgáló és főként sínvizsgáló 
módszereket honosítottak meg, 
amelyekkel a maguk sajátos 
módszereivel megbízhatóain se
gítik a vasútüzem fejleszté
sét ·és hozzájáruunak a balese
ilek megelőzéséhez. 

Nehéz dolga van annak, 
aki értékelni szeretné, meny
nyit ér évente az, hogy a fő
nökség mérőkocsijai két alka
Iornmal végig mennek az or
szág összes vasútvonalain. 
Vagy, hogy mennyit ér az a 
munka, amit a főnökség szak
emberei 18 nagyüzemben 
évente mintegy 1,5-2 milli
árd forint értékű anyag és al
katrész műszaki átvételével 
Tégeznek. Vasutas szakembe-
11eknek nem kel! magyarázni 
m.it jelent a műszaki bizton-
1ág, de azt sem kel! különö
iebben ecsetelni, mi történ'l)e, 
Ila egy 100 kilométeres sebes
séggel robogó gyorsvonat alatt 
dtörne a sín. 

leti szervük, a 6. szakosztály 
swrgalmazta a főnökség fej
lesztését és a jövőben is gon
dot fordít erre. 

Ennek köszönhető, hogy ma 
már három felépítményi mé
rőkocsival rendelkeznek. A 
már említett 150-es számú 
mérőkocsi mellett 1963-ban 
üzembe lépett a 950-es vágány
mérő sínautó, amellyel az 
újonnan épített vágányokat 
minősítik. Jelenleg kísérleti 

méréseket végez a 163-as szá
mú korszerű, öttengelyes kocsi, 
a;me!y jövőre üzemszerűen mé
ri hálózatunk vonalait. Ez a 

A VATUKI-val és a Ganz
MA V AG-gal ero,:_üttmúködve 
végzik vasúti felépítmények és 
hidak feszültségrnérését. A 
Miskolci Műszaki Egyetemmel 
karöltve az OSZZSD keretében 
a sínek gyártása során keletke
ző belső feszültsége.!{ hatását 
vizsgáHák. A kerék!aposodás 
műszeres felderítésére a 9. 
szakosztállyal közösen Adács 
állotná.son folytatn,ak 'císér!etet 
egy korszerű és a V<J.Sútbizton
ság szempontjából rendkívül 
jelentős berenaezés létrehozá
sára. Ennek a berendezésnek 
az lesz a feladata, hogy a sze
rel vényen menetközben ha�á
rozza meg, melyik keréken 
van a megtúrtnél - 60 mm
nél - na.oayobb lapooodás és 
tenge!yszámlálást végezve 
megállapítja azt is, h<>.gy a hi
bás kerék a szerelvény hánya
dik tengelyén található. A ke
réklaposodás felderítése a sín
törések - megelőzésének egyik 
leghatékonyabb eszköze. 

Bár 10 év -nem nagy idő, a, 
főnöks€g mégis jelentős ered
ményekkel járult hozzá a va
sútüzem fejlesztéséhez. Ami
kor gratulálu11,k eddigi munká
julchoz, kívánjuk, hogy tartsák 
meg fiatalos lendületüket és a 
következő években is fejlesz
széle tovább a 'corszer-ú vasú
ti 1:özlekedés számára nélkü
lözhetetlen műszaki tevékeny
ségüket. 

L. J. 

A villamosmozdony osz
tály brigádtagjai számot ve
tettek erejükkel, terv'kötele
zettségükkel és a Ságvári, a 
Tyereskova ezüst plakettes 
szocialista brigád, Bodzai J á
nos 24 fős lemez!alcatos bri
gádja együttműködve a villft
mos próbaterem Kandó Kal
mán szocialista brtgádjával, 
vállalták, hogy a Kommunis
ták Magyarországi Pá-rtja és 
a Magyar Tanácsköztársaság 
50 éves jubileuma ttszteleté, 
re 1969. május l-ig a balesetes 
;avításokat és az említett V 
4-es nagyjavítást terven fe
lül elvégzik. 

A nemes vállalkozás még 
a múlt év augusztusában kez
dődött. Sűrűbb lett a brigá
dok közötti érintkezés, len
dületesebb a munka. Minden
nap, minden hét sokat számí
tott. Kecskés Sándor és 14 
fós bronz p!akettes brigádja, 
akik 1964 óta vesznek részt 
a szocialista brigádmozgalom-

� segítségnyújtás szép példája Füzesabonyban 
Aprilis utolsó napján egy lati hely dolgozói kétezer fo

hirtelen támadt tűz elpusztítot- rintot adtak össze, a szocialis-
Ultrahangos sinvl7Sgáló beren- ta özv. Papp Ernőné fü.zes- t,a brigádok pedig közel négy-

dezés abonyi lakos há.záMk tetejét. ezer forint értékű társadalmi 

A vezetóíü1ke felújítása tel
jes kábelfelújítást is köve
telt. Ez már bonyolultabb volt, 
mint a korábbi, a forgóváz 
vagy a lemezlakatos munka. 
Az ezüst plakettes Tyeresko
va brigád vállalta, hogy 
terven felül ezt a munkát is 
elvégzi. Gondos munkaszer
vezésTe, feszült munkára, és 
kettős figyelemre volt szüksé
gük, . hogy szavuk hitele to
vább erősödjék. 

Evés kö�ben jön meg az 
étvágy, - tartja a jó magyar 
közmondás -, és a balesetes 
mozdony felújításánál ez is 
beteljesedett. A járművek 
korszerűsítési programja ke
retében a vezetők úgy dön
töttek, ha már a mozdony 
ilyen szorgalommal újjáépül, 

Ismét bebizonyosodott, hogy. 
a közös ei;őfeszítés nagy ered
ményeket hoz. A villamos
mozdonyok javítási műhelye 
áll.a.gát 2,7 darabbal, a Diese!
mozdonyok javítási állagát a 
tervhez képest 4,7 darabba! 
csökkentették. A brigádo'k. 
nemcsak a munkában állnalk 
helyt, hanem szakmai tudá• 
sukat. műveltségüket is fej� 
Jesztik. A Tyereskova bri, 
gádbó! Réthei János Felső• 
fokú Gépipari Technikumba, 
Szabó László, Ács János, hír
adásipari•, Pozsonyi Ernő 
pedig közgazdasági techni• 
kumba jár. 

Közfuek a törekvések a 
munkában. a fejlődésben, s 
a villamosmozdony osztály 
brigádjai így járu1talt hozzá a 
kiváló üzem új eredményei
hez. 

Kovács János 

Az allomás uj névjegye : 
élüzem A szomorú eset híre elju- munkával helyreá!litottá.k a te

kocsi már a dolgozók szem- tott a MAV Füzesabonyi Vil- tőzetet. A társadalmi munká
pontjából is megfelel minden Zamos Vonalfelii.gye!őségre ís, ban oroszlánrészt vállalt a vo
ikövetelménynek. A dunakeszi ahonnan közel egy esztendeje nalfelügyelőségról a múlt év- !gy szólt az értesítés: "Kö- valy csaknem két és fél milli<i 
járműjavítóban épült rnérőko- vonult nyugalomba az idős ben nyugalomba vonuló Bé- zöljük, hogy az almásfüzitői tonna érkező árut fogadott az 
csiban öt kényelmes hálófülke asszony. A vonalfelügyelőség kési József volt szocialista bri- vasútállomás kollektívája el- állomás, s több mint másfél : 
van. Konyháját gázrezsóval és vezetői és a szocialista brigá- gádvezető is. 1141erte az é1iiz11•n.�W!.�t." JiH�Y:H\1}lli,.ó �onát �-ndítot_t ú�nal�. 
hűtőszekrénnyel szereltek fel, dok nyomban akciót indítot- ö . . 1,. t di önmag.\,ban éve is sofrá\' i�- 7ioU mindez zokkenok nelkul 
de a kocsiban mosdó és zuha- tak, hogy a népszerú Borika nzetlen segit:;égü.,.er - lent dé·ttré];: etrnél is-többet bi- tö"'i-tént, áz annak tulajdonítha-nyozó is található. A munka- nénin segítsenek. cséret illeti őket. zonyítanak azok a szavak, tó, hogy az állomás kollektívá-terem egyben társalgó is, ahol A 36 fős létszámú szolgá- (szigetviry) amelyeket Kovács István álla- ját szoros, jó kapcsolatok fűzik a hosszú út során a pi,henés másfőnökkel folytatott beszél- a környékbeli üzemekhez, vál-óráiban a felépftményvizsgá- ---------------------------• getésből jegyeztünk fel lalatokhoz. Ez például a Tim• lók rádiót hallgathatnak, tele- - Három év óta, minden földgyár nagyarányú rekonst-víziót nézhetnek. Anna e's a bri·:gia" d esztendőben teljesitettii.k az él- rukciójának is egyik fontos 

A főnökség munkájának má- üzem cím elnyerésének fe!téte- biztosítéka volt. 
sík fontos területe az ultra- leit - mondta. - Az 1967. évi Az élüzem cím odaítélése tu-
hangos sínvizsgá!at. Ez a kor- eredményeink alapján tavaly Jajdonképpen csak az egyik 
szerű módsze-r teszi !ehetővé, ,_ "k megoi·tA•sa'k. Men"es' AMdra's• vezérigazgatói dicséretben ré- külső megnyilvánulása a jó Társnői mondján. - S O = .,., ' '' 

l!ek • • k. A 'Zt ka J' é é k E t 1 . hogy roncsolásmentesen kutas- minden biwnnyal jó kritiiku- né „feladata", hogy a rövid szesü!t a ko tivan 
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sá.k fel a sínekben rejlő l:>első k A , k összefoglalókat elmondja. évi munkánk jutalma pe ig az egészíti meg au az az UJ 
hibá'ea.t. 1959-ben egy ultra- sok -, hogy Isza 
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Is-o/ak An-n, aki társai· k,-.v1·_ élüzem cím, amellyel április korszerű szociális létesítmény elbűvölő a mosolya. in 1 •- �., ·· "k k' '!l ' ··1t·· ő d " 1 , ,, hangos készülékük volt, ma 1 T lá ltak seletében r-'--� vett a szocia- végén tüntette ·, a omasun- - o oz , mos o -, ame Y me„ lefegyverez ve.e. a n vo ""'" '·- !I z • , ' k bb · b át d '  k ··L pedig 18 berendezéssel dolgoz- MA tf 1 1,,...._bn·
ga'd-vezeto"k orsza'gos ,,,..t, s ame ye reg, vagyun e en az ev en a asra eru olyanok is a V Ada e - ,.....,. ·z s · k ·t s k t · · • é · nak az ország egész területén.. 6 ef At tana"cskozas' a'n _ a_. a 1,.,,_ teljesít t. meg e o a 1gero vszam: dolgozó Főnökség J zs - '"' �., , f- ök · d 969 b k d'k , .  ' 1 Tervszerűen évenként egyszer fontosabb tapasztalatot hozta Az állomas on nun en sza- 1 - en meg .ez i az u3 a -

az egész törzshálózatot átvizs- !�kb��i��ait�ai 
a 

k��;i� magával, hogy a jövőben épp va egyúttal a kollektíva örömét lomásépület épi
h
"té1

sét, .f970-be:":. gálják. A hézag nélküli pályák- aka k az a feladatuk, hogy a brigá- is sugallja. S azt a töretlen, pedig üzembe e yezi az u1 
ban beépítésre kerülő 120 mé- ;!�J0�

n
!:f:�i 1�:ánaík. � don belül a politikai tájékoz- szívós harcot is tükrözi, ame- dominó rendszerű biztosító be-

teres sínek hegesztéseit is a . tatást, képzést megteremtsék. lyet három éven át folytattalc. rendezést. 
főnökség ultrahangos berende- ha volt is ilyen, az mar na-

Hiszen ennek az eredménye az Az állomás fejlődésében igem 
zéseivel vizsgálják ·  Gyöngyö- gyon régen volt, hiszen a bri- Egyszóval egy jól dolgozó is, hogy az utóbbi három év- jelentős szerepet játszott a ve-sön a Kitérőgyártó hegesztő- gád. ez év április 4-én megkap- munkabrigád teljesítményétől ben közlekedő vonattal nem zetők és a dolgozók egybehantelepén. 1960 óta mintegy 200 ta az ezüstkoszorús jelvényt. eljutottak odáig, hogy valóban történt baleset. Az egyéb bal- golt tenniakarása. Különöse11 ezer h€gesztést vi:z&gáltak meg S a szocialista címet seJiol sem szocialista feladatokat teljesí- esetekkel kapcsolatban elég sokat tett az élüzem címért az és a jónak talált hegesztések adják „ingyen". tenek. Ok azok, akik elsőnek csak egy számszerű példát állomás öt szocialista brigád-közül azóta mindössze három Hát még ott hogy megnézik, és önként vállalják, ha. a mun- idézni: 1965-ben huszonhat jának kilencvenöt tagja. Kivá-,,hibásodott" meg. ahol az egész kollektíva mun- kahelyülcön túlórára van szük• baleset volt míl!íós ká-rokkal, 16 munkájuk nyomán méltó el-

Az ultrahangos sín".;�-•Jó kája ettól függ. Hiszen főnök- ség. Ok azok is, akik szívesen 1968-ban pedig mindössze há- ismerésre tettek szert Kovác• 
készülékek legfontosablt;r'sze ségük elnyerte a szocialista végeznek különböző tanfo!ya- rom, s a. kár nyolcszázhatvan István állomásfőnök és helyet
az oszcillos2lkóp csak nyugat- címet, s ennek pedig elófel- mokat, mert érzik, s tudják, (1) forint. Lényegesen javult a tese: Bánhegyi Sándor és Kö
ról, dollárért szerezhető be. A tétele, hogy a brigádok egy- hogy mindez munkájukhoz munkafegyelem anélkül kény József kereskedelmi állo-
főnökség okosan gazdálkodott folytában tartani tudják a kell. Náluk nem elég azt tud- nyilván a balesetek sem esők- másfőnök-helyettes, -valamint 
a rendelkezésére bocsátott 00_ szintet. ni már, amit tegnap tudtak. kentek volna -, s tavaly már Aranyost Károly és Keleme-a 
lutával, mert csak az oszcil!osz- Már több naplójuk , betelt, Uj gépek j�nnek. 

zakm
szédüJ�tr: csak elvétve fordult eló egy- Szabolcs forgalmi szolgálatte-

kópok.a.t Szerezték be ,-·port sak taka "k  kod ütemben fejlődik a s JU , egy igazolatlan mulasztás. vő, Izing Albert tolatásvezető,') "'" pedig !genc re os - h ta.n Inak, 1 d S • P "l ' G á 6 útján és a berendezések többi na,k a szóval. _ Egy-egy hó- s a nem u emara - Ami a gazdaság! munka l;"e_s a es ur nyt Lászl 
részét maguk tervezték és h.ázi nap munkájáról csak tómon- nak. eredményét Illeti, érdemes valtókezeló. 
műhelyükben nuiguk készítet- datokban írnak, de ha nem így A nyolctagú brigád hat tag- megemlíteni azt is, hogy ta-
té.!c e!. 1gy kétszer annyi érté- tennék, akkor Galló Gabriel• ja június 6-án nem minden-

Kubik Emil 
kes műszerhez jutottak, mint- lának _ akinek külön felaján- napi eseményre vállalkozik. 
ha az ultrahangos berendezé- lása, hogy rajzolja és írja a Nyaralni mennek Várnába, a 
seket készen vásárolták volna. naplót - bizony sokkal, de Fekete-tenge-r pa-rt;ára. (Men-
Nem feledkeztek meg la.bora- sokkal több dolga lenne. tek volna többen is, de úgy 
tóriumuk fejlesztéséről. sem. kellett a nyaralást is megszer-
Ma már korszerű berendezések Imi kellene például arról, vezni, hogy az itthoni munka 
segítségével végzik a sínek mi- hogy a havonta rendszerE5ell ne lá6sa kárát.) S van persze 
nőségének, élettartamának megtartott brigádértekezlet.en más esemény is. Erről Iszak 
megállapítás.ára szolgáló rend- rpennyi mindent megbeszéltek. An= hallgat, társai azonban 
kívül fontos vizsgálataikat. A Mert bizony általában csak elmondták: az országos tanácsstatikus s,íntörő vizsgálat al- ilyenkor kerül arra sor, hogy kozás előtt megmrtott vasutas 
kalmávaJ 80-100 tonnás nyo- tervezgessenek, s a végzett szocialista brigádok értekezlemásnak teszik ki a gépbe he- munkát egy kicsit megszemlél- tkn Anna vezérigazgatói ells
lyez,ett sfndarabot. A sín fá- iék. hiszen napközben mun.ká- merésben részesült. Anna szerasztó vizsgálata alkalmával juk leköti óket. Az elektroni- renyen csak annyit mondott: 
percenkint ötszázswr változik kus g,épek zajától nem igen le-
a sínt terhelő 4-26 tonna súly- het hosszabban tárgya.Ind. - Nagyon örültem, s boldog 
nak megfele)o• nyomás. s ha z1 voltam, de talán nagyobb lett !gy hát a brigádérteke ete- l ·· .. ·· ha zt az anyag nem töi;ik el a leg- ken beszélik meg, hogy· leg- vo na � oromo

"6s 
b 

á� alább 1,étmlll).ószor Ismételt közelebb hova mennek kirán- k!tlint az eg z rig 
erőpróba hat.ására - akkor dulni, mit néznek meg mozi- kapja. megfelelő minősítést kap. ban, színházban, s ott vitatják A József Attila nevét viselő 

A MÁV Központi Fe.iépít- meg egyéb problémálkat is. kollektíva boldogsága azonban 
ményvizsgá!ó Főnökség ma Rendszeresen itt kerítenek sort így is zavartalan volt. 

Megírtuk, 
az illetékesek intézkedtek 

Lapunk április 1-i számá
ban Újra biznlmat kapott a 
régi vezetőség címmel, cikket 
közöltünk Bkske állomás 
szakszervezeti bizottsága újjá
választásán felmerült gondok
ról. 

óta bevezetésre került as 
állomás javaslata szerint egy- 1 
szerűsített forgalmi szolgálati 1 
rend, amely a vasút és a nép
gazdaság érdekeit egyaránt 
szolgálja. 

A Budapest-Komárom kö• 
zótt közlekedó tolató vonatok 
közlekedésének és a vonatki• 
sérők vezénylésének javasolt, 
rendjét július l-re, a, menet• 
rend változására bevezették, 

Érthető, hogy a vasút veze-
11ése él közvetlenül a felügye-

már számos tudományos kuta- arra, hogy egy hónap legfrm-
tásban, kísérletben is részt vesz. tosabb politikai eseményeit Kálmán Györgyi 

Nagy La.jos állomásfőnök, 
most levelében arról adoU 
tájékoztatást, hogy azóta a 
Krisztinavárosi Pályafenntar
tási Fönö·kség felszerelte az 
áruraktárhoz a lépcsőkor
látot. Az állomás dolgozói 
pedig már le is festették, 
Felszerelték azóta a hiányzó, 
illetve 4 rossz vízöblító tar
tályt is. A Bicske-Székesfe
hérvár közötti vonalon április 

Szerkesztőségünk örömmel• 
fogadta a jó hírt Nagy Lajos állomásfőnöktől, de az illeté-> keseknek változatlanul feltesz� szilk a kérdést: nem lehete� volna mindezt előbb?. 
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A vá ltókulcsok számát 
ne emlékezetből mondjuk be 

Üzemi vagy nem 
baleset? 

•• • uzem1 

_Figyelmetlenség és gondatlanság két veszélyeztetést okozott 
Veresegy/,tiz állomáson 

A szemé1yi ba!es<'!tek üze- hogy a különböző meggondo
m.l, vagy nem üzemi jellegé- lások alapján jog.szabálytól el
nek megállapításánál nem téróen döntenek az üzemi 
egy esetben helyta.en döntés ba:esete:� megttélésél,,en. 
születik. Ezúttal kizárólag az Az üzemi balesetek helyes 
elbírálás során tapss2:talt hiá- kivizsgálásának alapvető fel-

Rövid időn belül két sú- jelzőjének előjelzője nem volt szolgálattevő azt helyesnek 
nyooságokra hívjuk fel a fi- tétele, hogy az illetékes bal-

lyOLS veszélyeztetés volt Ve- kivilágítva. találta, s e:rert a jelzőt vil- grelmct. esetvi:rsgáló bizottság a bal-
resegyház állomáson. ?tlind- lamo.<; úton feloldotta. A be- Sen_ldnek nem lehet célja, e,,etről azonnal értesüljön : E 
két esetnél az ok, a váltóel- haladó ,·onat szem.élyzete, bár liogy a balesetet szenvedetté- meggondolás alapján int.ézke-
lenőrzés elmulasztása, illetve Kitérő kulcs, tudott aiTól, hogy a vonatnak ket megil1ető jogal:kban g:í- dik úgy a szabályzat 3. na-
a lezárt vágányút idő előtti, •• h 1 • Vcrese=•luiz állomásra e'"'e- tolják, de az sem lehet cél, ragrafusa, hogy a · sérül� a 
önhatalmú megbontása volt. az „egyenes e yen 

nes irb';yú a bejárata, még:s hogy jogtalan e19nyö.'-l:et él- balesetet szenYedett f.?lettesei-
Részletesebben t1izsgál!:a az csak az 1. sz. váltó:-a tö�ténő vez::enek. Ennélfor,vci az ilze- nek azonnal köteles jelente!r.i. 
eseményeket, megáU,apitották, A másik eset június l-én 6 

r''"alad�� után tett a moz_ mi balesetek eltitkolása, ken- A si!,-ültre háruló ;elentis-i 
óra 36 perckor történt, ami- '"" = ,. .. , t b •·set t how a t1eszélyeztetés mindkét kor a továbbhalnciást engulé- donyszemélyret intézkedést az d,b!se, ép-púgy káros, mint a lköte..,ze,.sege 4 a.., e 

alkalommal a kora reggeli 1 • 1·nte•.,.,.1·v f-'-'·�z'-e, a vonatve- n.em ü:::emt ,·etie-" baleseta.'lc s:::envetldtek sok esetbni 
yezo, de nem biztosított bejá- � =- '''" 11� b t • · -'ttl G 61'ákban. tÖTtént. Az .,.,,,.;-k zeto· ped1'g  a ves' zf·"·et !1úzta ilyenné n"l!vinítésa. azon an nem e,,e,. •· :ra-_,,_. • rati jelző mellett kitérő irány- = .,. 

· h h t , -"• é '· február 10-én, 3 óra 45 perc- meg, de így is csak a helyte- kon, O".S e e.-, """ v2„ 
kor, amikor is a fordított ba behaladó 4427 sz. személy-

len 1'rányban álló 5. sz. váltó Mt. üzemi baleset� bejelen- múlva kérik korábbli sérülé-vonat elózetes értesítés nélkül u.A , ki •-�••ásá • és .,. d .,_ • állású 375 671 psz. mozdony- felvágása után sikerült a vo- =ne.'<, · vi.=.,,.... na;c sük „üzenu ere e.cue;t meg-
nyal közlekedó 4529 sz. sze-

a járművekkel elfoglalt V. sz. n.at.ot megállitaniok. nyilvántartásának rendjét á1lapítását. Az i'> előfordul, 
mélyvonat az állomás nem vágányra járt és a veszélyez_ 

1968. ..,.n.uár 1-i rn:tálly4l t1 3} hogy otthon, v&gy másutt tör-tetett ponttól 45 méterre állt 
k I k 

,-
bal tet 1 rnak biztosított, szabad állású bejá- meg. A behaladó vonat a vá- A u CSO af 1969. (l!II. n.J SZOT $%. Sza.- t.ént ese = egye. 

rati jelzóje mellett előzetes ér- gányútjában levő helytelen t f • k II t btílyzat hcitározttt meg. A kö- sek ütemi balesetként kezel-
te.;ít� nélkül a kijelölt és sza- irányban álló és a lezárt 5. egyez e nt e • zel másfél év óta hatályban tetni. 
bad III. helyett, a foglalt V. sz. sz. váltót felvágta. A rendkf- Önkéntelenill is felvetődik levő utasítás a balesetek ho- A jogszabály val=ennyi 
v,á_gányra járt és az akadály vüli eseménynek egyéb kö- a kérdés, vajon nem megszo- vatartozásának elbírálását tl- esetre egyérteln1úen hivatalos e,ott, mintegy SO méterre állt vetkezrnénye nem volt. A vo.. kásból törtéruk-e itt a szabad kivizsgálást fr elő. Mezengedmeg. A vonat a váltóőr által nat néhány méte;:-t visszatolva bejárat ily módo.n történő be- letóen néhány vonatkozásban 

hetetlen tehát, hogy a bal
adott kézi jelzésre visszat&t, a szabad IV. sz. vágányra járt mondása? Ul7llani3, ha kulcs- azonban új eh•eket juttatott eset kivizsgálását 1;:ésedelmes majd a váltó állítása után az be. egyeztetést ,i,em' hajtják r,égre, énrényni. Egyik legjelentő- bejelentésre hivatkozva el
eredetileg kijelölt vaganyra A vizsgálcit ,n.egátlapított.a, s ci váltózárkulcsol. helyz2tét sebb új vonása, hogy a bal- utasítják. Gyakran srerepel 
járt be. Az eseménynek kö- hofill a vonat ré:;zére a.z egye- csak emlékezeitból közlik a for- esetekkel kapcsolatban kiala- elutas!tás indoklásaként, hogy 
cetkezmén.ye nem volt. trd,e- nes irány(, szabad II. sz. vá- galml szolgálattevóvel, a fog- kult viták rendezését kizáró- a balesetnek nincs .szemtanúme!; azonban figvelemmel kí- gány volt kijelölve. Az I. sz. lait· tlágán.l/Ta ;áratás - mint lagoo hatáskörrel a szaks�r- ja. Az ilyen fillásfogl31ás is 
.rémi, houv hol kővett� el 4 szolgálati hely váltóóre tr. vá- az a jelen esetben i& megtör- vezeti sze-vekre bízta. A sza.- ellentétes a jogszabáll:;aL A hibát. gányútbeá!lítás elrendelése tén.t - elóbb-t1t6bb bekövet- bdlvz.at áltt1I bi::tositott jog jog.szabály egyértelműen ki-
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4529 sz. személyvonat bejára.. le::árt 1. sz. váltót felnyitotta, kell megkövetelni nemcsa..'lt T)iazása gzéle, körű lehetősé- 84 cs baleset az071,nali ;eienté. 
ti vágányútjának a beállítása azt i.."itérő irányba állltva ú- Veresegyház állomáson, ha- get nyújt az bdekvédelmt te- si!t elmul.uztottci, továbbá, 
iránt az érde.'<:elt l. és lI. sz. mételten lezárta és a kítéró nem a vasúthálózat minden v_éken.uség fokowárci. h07fl a �!esetnek szemt4n.új4 
váltóőrök számára 3 ára 30 irány:, váltózár kulcsot a területén. Az utasítástól. elté- nem volt, a baleset „üzemi" 
perckor rendelkezett. A rei1- szeforénybe az egyenes irány- r6 szolgá!atvégzés súlyos kö- A balesetet azonnal eredetémllc mtgiil!apitásdt 
delkezést mindkét váltóőr n.ak megfeZetó helyre akasztot- vetkezrnényekkel járhat nem- • • nem zárja ki" Ehhez pedig 
szó szerint visszaismételte. A ta. csak az elkövető dolgozókra, Jelentem kell feltétlen vi7.sgálatra van sziik-
l. sz. szolgálati hely váltóóre A távbeszélőn történt kulcs.- de az utasokra és a n-épgaroa_ . ség. A vasútÜ7.iem terület.én 
a rendeLlcezés vétele után egyeztetést a váltóőr emléke- ságra is. 

· · Tapasztalataink szennt még több ezer azoknak a vasuta-
megtartotta a váltó.. és vá- zetból mondta be, a forgalmi Ke'l'ács Imre jelenleg ts gyakran e!Mordul, ' :soknali: a száma, akik egyedül 
gányútellenőrzést.A 1,ágán.1/Út- végzik munkájukat. Helytelen 
0011. érdekelt r,áltók váltózár- ,----------------------------------------, lenne nundezeket arra köte-
jair.ak kulcsait magához t1et.. lezni, hogy ál!ftásuk bizO!ny{-
te és bet1itte 4 szolgálati he- ' 

.J . f ,L ;f 
tására szemtanút =rezzenek. 

��=;��e
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�ti�i Ui kormíín11ren11e,et $Z011á,11ozza· Mi a leendó adataival, majd betette a 'I I 4 I '  
kulcsszekrény megfelelő��:::� • , . ,  

a,z a',·1'fta'sokat 
• vitás ügyeknél? . 

lyére, azt bezárta, és a szek-
rény kulcsát magához vette. A 'késedelmes bejelentés 3 6rc 35 perckor jelentette a esetében tagadhatatlanul forgalmi szolgálattevőnek, A V ASúT úJITó MOZ- nyítási rendszer szellemében daságirányítás új rencls:r.erében h Wg h hogy a 4529 sz. vonat rés:r.ére, GALMAT az elmúlt években írja elő az újítómozgalom jo- továbbra i.s - sót fokozottabb fennáll annak le et e, ogy 
a Ill. sz. vágányra szabad a az jellemezte, hogy a dolgozók gi szabályait, 1968. január l•én mértékben - szükség van. A a sérülés nem üzemi baleset 
bejárat. A kulcsok számát és ezrei keresték az újat, a •kor- lépett hatályba é& a korábbi MAV 'Újításai Szabályzata nyo- jelleg(i. Ezek tisztázására a 
jelét is ·  bediktálta. A szolgá- szerűt, a fejlett módszereket, rendelettel szemben alal)'lltti5 mateko'san hívja fel erre a jog.,zabály 7. § (5) és (6) pont
Jatt.evő elvégezte a vágányút- amelyek a gazdaságos és biz- változásokat tartal� !lgyelmet, amikor k.lmondja, jai tartalmaznak a biztonsági 
ellenőrzést, a bejárati jelzőt a tonságos közlekedést . seg{tet- Tekintettel a · fokozottabb hog_y a vasúton : ,,Az újitómoz- megbízottra háruló · elóiráso-
4529 sz. vonat részére felol- ték. Nincs olyan vasúti �zak- vállalati önállóságra, az új galom célja ti dolgozók kezde- kat. E jo�zabályi előírások 
dotta. Minthogy a bejárati ágazat, ahol ne lehetne· fel- jow;zabály keret jel1egú, csak · méni,ező és csele,koo te1:1é- érrelmében a dolgozó b31-jelzö előjelzője nehezen volt mutatni olyan maradandó el- a fogl.ényegesebb rendelkezése- ken.ységének kibontakoztauúa, 

esetre utaló beü.fenté;sét a kezelhető, ezért a vonat ré- kotá'st, amelyet mint újítást ket tartalmazza, a helyi ügy- a 1:1asúti szállítá.s gazd!Uágoa- � 
szére azt nem is kezelték. nyújtottcik be. intéz.,:ssel, ellenőrzéssel kap- iágáMk növelése, a technika, vi.mgálati megáll.ap{tások alap.. 

Az emlékezet 

,,kihagy" 

Amikor a bejárati jelzőt a 
váltóőr szabad állásba állí
totta, a forgalmi srolgálatte
vó távbeszélón közölte vele, 
hogy a 4529 sz. vonatnak a 
III. sz. vt.gányra történő be
haladása után az V. sz. vá
gányon, a szerelvények elején 
álló 37 5 sorozatú mozdony 
kijár és rájár a 111. sz. vágá.. 
nyon álló 4529 sz. vonat végé
re, ami most már 4530 sz. 
vonatnak fog indulni, és azt 
továbbítja majd a· jelzett 
mozdony. 

Az el.múlt két évtized alatt csolatos Vl\l!Úti szabályokat a a, munka- éa egészségvédelem ján akkor lehet elutasítani, 
a vasút egyszemélyi elbírálói MAV vezérigazgatója . és a fejlesztése, a kulturált utazli, ha a swlgálatt hely indokolni 
10 465 javaslatot fogadtak el, Vasutasok Szakszervezetének megteremtése." tudja ...:. ellentétes tanúvailo. 
s ezek a műszaki fejlesztést, központi vezetősége által jó- A CtLOK ·MEGVALóSIT.�- mással, orvost •igazolással, 
az üzernszervezést, a kulturált váhagyott MAV V,títm S:::a- SA' érdekében a gazdasági ve- vagy egyéb bizonyítékkal -, 
utazást, a munkavédelmet és bályzat tartal.rnázza. (Ez a sza- zetók és szakszervezeti szer- h _,..,,,,t be"el •'-<t mi 

bálll�A• Az 1969/70. é•"' MÁV vek jól összehangolt és szerve- ogy a """"' J en� -
a szociális körülmények ja- -• � v• 

.<,.+ nem to-dh tj.u.. 1 ' Kollekt!t1 Sz-o'dé.· J. --�mu' zett munkáJ'ára van • .., .. ,_..,, v• .. � a "'"' e ·  vítását segítették, Ezek az uji- �,k .,... ==6- · >iben 11 áll í tások a népgazdaságnak mlllléklete.) Ennek elengedhetetlen feltéte- ,:\menny yen meg ap -
645,l millió forint megtakarl- AZ úJITÁS FOGALMA- le a kiadott rendeletek ismer- tás történik, arról a sérültet 
tást ;elen.tettek. NAK meghatározásánál csak tetése és helyes i. telmezése. írásban értesftAml kell. A dbl• 

Az egyéni alkotó kezdemé- műszaki és üzemszervezési Az újítási rendelet egyes goz61!ak állító• fe11ntartci.!á-
nyezés további kibontakozá- jellegű javaslatokat ismer el pontjaival kapcsolatb= s�r- hoz ten!lészetese1t 'ezat4'!1 ts 

Ú úJ'ításnak. A munkaköri kllte- kesztőségünkhöz az utóuol ; .,_ 1 •--'•-t• ,.__ sát az újítási javaslatok, j időben sok kérdés érke::ett. Ofl4 va11. � e u,....,.., • .,.,,,o-
módszerek bevezetését, elter- lezettsée:en belül pedig csak a 

Mi úgv kívánunk a helyes ér- sult 4 helyi amk&zen,ezetl M.. 
jesztését azonban n.'1gllfflérték- jelentős alkotói tevékenységet 

telmezés kiaZakítá.fában se- zottságtól döntést kéfflt, ú 
ben cikadályoztci a azúklátókö- ismeri el, ezen keresztül meg- , t • b�l 9 § (l) b adJ·a rru'ndenki'nek a lehe•"--e" _ r,íteni, hogy az általános ér- min. s ,ogsza u ll . e-
rűség, az irigység, a helvtele• ""' 

d k'""'é , t6 ké ke .1i ,..,__ ---' ·  • • get arra' hogy U' J't"tása'ival •� e ..,.. sre szamot tar r- z .. �u ,...-,,cma,a, mt<u eu. 
nül értelmezett anyagi érde- =- ., · k ,. k ... 'bj i -� k • 

é z gítse a "•zdaságosabb terme- .. ese re ... pun .... sa a n vv-eltseg, ez rt egyes ;avC13 ato-
lést. 

,... Jaszt adunk. Reméljük, hogy kat escik nagy harc árán tud- az újítással foglalkozók, U-

tel:ben a szakt.tervezeti bizott
ság állásfoglalása irán11C1dó. A 
helyes állásfoglalások kialakí
tásána:. e!Ö9egítésére szemel.. 
vényeket kö2:lünk egy üzemi
ségi k�rdésben felmerült \ita 
an)·agából, amely a srolgálati 
fónökség és a sérült kö�tt 
keletkezett. 

1968. augusztus 22-én R. 
Gy.-né szolgálatot teljes.ítö 
pályaőr megta{:adta a szolgá-. 
lat átadását azzal az indok-. 
k.al, hogy K. F. váltótársa ii... 
tas. Az esetet annak rendje. 
módja szerint jelentette az il
letékes forgalmi szolgá1atte.. 
vőne.)- is. K. F. ittas váltótán 
a swlgál:?t átadás megtagadá-· 
ti\ kifogásolta, majd R. Gy .• 
nét több ízben megü�ötte. h, 
üt.ísek következtében R. Gy.
'ff.é szeme környéke megduz_ 
zadt, bevérzett. 

Az esethez hozzátarto� 
hogy a szóváltásba és tettle
gességbe R. Gy.-né férje is -
aki a helyszínen tartózkodot, 
- bekapcsolódott. A szolgála\ 
átvétel természetesen meg� 
hiúsult, így R. Gy.-né tovább 
szolgált, n1a:ld sérüléseivel be., 
t,egállományba került. 

A sérült december 2-án ké. 
relemmel fordult szolgálatt 
fónökségéhez, hogy az lnzul.. 
tust üzemi balesetnek ismer
jék el A szolgálati fdnökség 
kérelmét elutasította ané!kiil, 
hOí/11 indokolta rolr.a az á.Zlás
foglalását. 1969. január 11-éll 
ismételt elutasító hcitározatot 
adtak ki, mel11ben 6 pon.tba1' 
foglalták össze az elutasítú 
indokait. Megemlítjük, hogy 
az indoklás teljesen figyei
men kh'til hagyta a jogi;zabá
lyokat. 

Az igazság győzött 

Néhány idézet az elhtasítáa 
in<io.ka.iból. ,,A sérülést az 
0n férje R. Gy. gereblye üt.í
se! oko-Lták", vagyis arra kö
vetkeztettek, hogy R. Gy.-r.é 
békítési szándékkal a vereke
c:!ák közé állt, fgy esetleg a 
másiknak szánt üMs öt érhet
Ml. A szolgálati főnökség a to.. 
vább!akban arra hivatkozik, 
hogy „meglátásunk szerint 
azért kívánja elismertetni 
mindezt üzemi balesetnek, 
mert célja a rokkan t:Eági 
nyugdíj . . .  " Szó szerint idéz_ 
zük a következő Indokot Is „R. 
Gv.-ni 1:1étett a Pft. óv6rend· 
.szcibá.Zy 22. pontja ell.en, mi
szerint ;átélk, cívódú tiloa, 
mégia tévékenyen részt vett 11 
t,e'reke4ésben • • •  " Megemlítik 
még, hogy R. Gy.-né el akar
ta titkolni társa ittasságát az. 
µ], hogy tárgyalásba bocsát• 
kozott vele „megkértem, men
jen haza, aludja ki magát . . .  '! 

Helytelen döntést hozott eb
ben az ügyben az illetékes 
szakszervezeti bizottság .is, 
mert elfogadta a szo1gálati fő
nökség érveit. Az ügy végül 
bíróságra . került és joger6s 
határozattal R. Gy.-nének ad
tak igazat. 

Beria István, 
a Munkavédelmi Felügyelőség 

vezetője 

A váltóőr a rendelkezés vé
tele után a 7. sz. t1áltó zár;á-
114k kulcsát a szekrén11ből ki
"ette, a váltót feln.llitotta, és 
ez eddigi szabályszerűen le
dlenórzött és lezárt 1:1ágány
utat - megfeledkezve a 4529 
,z. t1onatr6Z kitérő tereld állás
ba állította át - ma;d bement 
e szolgálati helyiségbe, és on... 
,ian C34k a�r ugrott ki., ami
kor e 4529 sz. 1:1onat a szolgá
lati helyiség közvetlen közelé-

tak megvcilósítant. Számtalan Az új szabály az újítók letve az újítók munkájához példát lehetne felhozni, ami- anyagi elismerésére változato-
kor az előbbi okok valamely!- sabb formában ad lehetőséget és az újítómozgalom kiszéle
ke egy-egy ember kezdemé- és növeli a szakszervezet ér- s!téséhez ezzel hasznos segft- MÚZE.U.Af PRESSZÓ 

, be érkezett. Tévedését• felis
merve a vonat megál!(tására 
már nem volt ideje, mert azt 
a mozdonyvezető időközben 
megállít.ott.a. 

. A balesetvizsgáló bizottság 
megállapítása szerint a 4529 
u. személyvonat foglalt vá
gányra „járatása" figyelmet
len szolgálattétel - leellenőr
zött és lezárt vágányút idő 
előtti megbontása és a vonat 
vágányútjában érintett váltó.. 
nak helytelen irányban törté
nő átállítása - miatt követ
kezett be. Megállapították azt 
Is, hogy az állomás bejárati 

nyezókészségét kettétörte, mint dekvédelmi szerepét is. séget nyújtunk. 
megbántott visszavonult és Az újítómozgalomra a gaz- SeberiJ'm Iá.nm 
nem foglalkozott az újítások 
kidolgozásával. r--------------------------

AZ ÚJ GAZDASAGIRA
NYITASI RENDSZER beveze
tése szabadabb utat biztosít 
az alkotó munka kibontakozá
sára. Mindenkinek érdeke, 
hogy jobban dolgozzék, éssze
rűen használja fel az anyagi 
eszközöket, mert a haszn.osság, 
az eredmény a vállalati mun
ka fokmérője. A vasúton kü
lönösen fontos ez most, ami
kor erre a nagy rekonstrukció 
tág lehetooégeket kínál 

A régi 29/1969. Korm. IZ. 
újítási rendelet a gazda&ágirá• 
nyítás központi rend&zerében 
eló'segitette a mozg,iZmat, tel
jesítette a hivatását, de az 
új gazdasági mechanizmus Vi
szonyai között már nem lett 
volna alkalmas a dolgozók 
széles körű mozgósítására. 

Az 57/1967. korm. sz. rende
let, amely az új gazdaságirá-

· Baleseti krónika 
Május 12-én a Fate!(fó Vál

lalat dombóvári ü:zemében 
jobb kézfején csonkulásos 
üzemi balesetet szenvedett Fá• 
bos lstvánn.é betanított gép
munkás. A balesetet az okoz
ta, hogy nevezett a munka be
fejezése után gépkarbantartás 
végett a kikapcsolt, de még 
mozgó hullámpalást elómaró 
famegmunkáló gél)be nyúlt. 

* 

Májas 18-án Lábatlan állo-
� H állomási � 
elnYl'endezhinél elütöUe Ső
rés Tibor 33 éves koaúrende
riit. Nevezett a sérülései kö
veikeztében élet.M vesz&ette. 
A .i-& Méri �t. meri 

Sőriis Tibor körilteklnté,s llél· 
lül, feliételezbetóen ráakan
f.ás céljából a VIL vápn:,on 
elgurftoU koesis« űrndvé
ll:Fffle lépett. 

* 

Május 26-án Jászberény ál-
lomáson a TOZSP-ipartelep 
kiszolgálása közben jobb ke
zén négy ujjcsonkulással járó 
üzemi baleset érte Koos Jó
zsef r,onatkisérdt. A balesetet 
az okozta, hogy az elgurított 
és lassan mozgó kocsit neve
zett apró fadarabkákkal akar
ta megállítani, s eközben uj
ja a !adarabkák és a kocsi ke
reke közé került. 

a Közlekedési Múzeum területén, 
Budapest XIV „ Május 1. Gt (V6rosliget) 

Meglcözelíthet6 25-ös Yi11omos és 70, n, 15-ös trolibusszal. 

Hétköznap, 11-19 óráig 
Vasárnap, 10-19 áráig 
Pénteken zátVO 

• KITONO FEKETE 

• SAJAT K!SlmSO CUKRASZSOTEMENYEK 
• VIRSLI, DEBRECENI 

• 1T AUCOLONI.EGESSWElC 
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t!tll'I_- JúNJUS 16. 

� · tovabbtanulás 
társadalmi igény 

Befejeződött a Bukarest-Brassó 
vasútvonal villamosítása 

A dolgozók .esti iskoláinak 
levelező tagozatán a napok
ban fejeződött be az 1968/69-

/ e., tanév. Sok száz vasutas 
! dolgozó a nehéz, fáradságos 
munlcája, családi gondjai mel

'lett tanult, képezte magát. 
Ismerjük a továbbtanulással 
járó nehézségeket, gondo
lrnt, éppen ezért csak az elis
merés és a dicséret hangján 
szólhatunk azokról a dolgo
zókról, akik megértették az 
!idők szavát, s a napi munka 
után tanultak. 

telmi és érzelmi felfogása 
szintén feltételezi a magasabb 
műveltséget. De művelői:lni, 
tanulni kell annak is, aki lé
pést kivan tartani gyermekei
vé!. A családművelődési vi
szonyok döntő befolyást gya
korolnak a gyermekek pálya
választására, személyiségük 
fejlődésére. 

A va.sút területén még min
dig igen nagy számban vo.n
ruzk olyan 50 éven aluli dol
gozók, akik -nem rendelkeznek 
a 8 általános iskolával, s ezért 
úgy gondoljuk, hogy elsösor
ba.n ől:et kel! meggyőző, fel
világosító munkával felkészí
teni a következő, 1969170. tan
évre. 

Ismeretes, hogy a román 
vasutak a villamosvontatás 
első szakaszaként a Bukarest 
-Brassó közötti vonalat vet
ték tervbe. Ebből 1906-ban a 
vontatás szempontjából leg
nehezebb vonalrészt, Brassó 
-Cimpina., 1967�ben a Cimpi
na-Ploesti vonalrészt helyez
ték üzembe, az addig gyártott 
8 darab villanymozdonnyal. 
A vonal harmadik - a Ki
tila csomópont és Bukarest 
állomás átépítése miatt - lé
nyegesen nagyobb munkát 
igénylő Bukarest-Ploesti sza
kaszát Danalache vasútügyi 
miniszter 1969 február 15-én, 
a román vasutasnap o.lkalmá
vo.l adta át rendeltetésének. 

Az első villomosmozdony 
Bukarest-Északi pályaudvar
ról indult. A 166 kilométer 
hosszú pályán mintegy 20-30 
százalékos megtakarítást ér
nek el a Crajova-Resica gyár 
által gyártott nagyteljesítmé
nyű villamosmozdonyokkal. 

1969-ben több vonalon foly
tatódik a villamosítás. Első
sorban a Crajova-Cilnic vcr
nalon, melynek tervezése még 
1967-ben kezdődött. Ezt a 
munkát az eddigieknél erőtel
jesebben kívánják folytatni. 
E vonal hossza Crajovától 
Karánsebes-Cilnic (Resica 
rendezöpályaudvar)-ig mint
egy 265 kilométer. 

Tóth Zoltán 

Az elmúlt évek alatt és nap
jainkban is mind gyakrabban 
hallani a továbbtanulás szük
·iségességéről, elsősorban a 8 
;általános iskola megszerzésé
nek jelentóség,éröl. Az or
pzá.ggyűlés ülésszakán a .,,Vas
úti Törvér.y" tá.rgyalá.sána,k 
<tlitájában, de azóta több fel
sőszintű értekezleten is el
hangzott az igény;' a t>asút -ro
'fiamos múszaki fejlődésével 
egyidőben gondoskodni kell a 
szakemberek képzéséről. 
tgyszóval a vasútnak kvali

tfikáltabb szakemberekre van 
�ksége. 

A sza!kszervezeti szerveknek 
és szolgálati vezetőknek több 
gondot k€cll fordítani a most 
induló szervező és felvilágo
sító munkára. A jó előkészí
téshez szükséges, hogy a szol
gálati helyeken pontos fel
mérések, összehangolt tervek 
segítsék az ismeretterjesztő és 
oktatási tanácsok. oktatási bi
zottságok munkáját. 

Népdaldélután a gyógytot1nateremben 

A termelékenység növelése, 
a munlka magasabb fokú 
1,zervezettsége, az automatizá
lás, villamosítás, diesclesítés, 
a fizikai munkák gépesít.ése, 
az új technológiai folyama
tok bevezetése jól képzett mű
velt dolgozókat követel 

Az élét igazolja mindunta
lan, hogy ma a továbbtanulás 
.társadalmi igény! Az - en:i}?eri 
élet teljesebbé tétele, a !kul
turált szórakozás, a művésze
tek mélyebb meg.értése, egy
egy könyv, színdarab vagy a 
képzőművészeti alkotás ér-

Fontos, hogy minden olyan 
dolgozóval, akí a 8 általános 
iskolát még nem vé�zte el, 
személyesen is elbeszélgesse
nek. 

Feltétlen szűkséges, hogy 
mindenütt koordináltan a 
gazdasági é6 mozgalmi szer
vek ös.szefogásával végezzék 
a most kezdődő felnőtt okta
tás szervezését, mert a vasút 
érdeke is az, hogy a magasabb 
tudással, alaposabb művelt
séggel rendelkező vasutas dol
gozók száma nagymértékben 
nlivekedjék. 

Honáth Ferenc 
A szép szereplésért vlrágcsok rot és a.já.ndé)(ot kaptak a mű

vészek, 

Cél: minél kevesebb fyermek· 

.,,., � ,�tt!ÓfZ�/jOfl" llZ f!f�ljp ,�j,• 

A MAV-'kórház szakszerve
zeti bizottsága a kórház , bete
gei részére minden évben két
három alkalommal népdal- és 
magyarnóta-délutánt rendez. 
Ezeken az összejöveteleken a 
MÁV-kórház baleseti utóke
zeltjei, a Szántó Béla utcai -
(volt Jávor utcai) kórház be
tegei azonban nem vehettek 
részt. Ezért született meg az 
a gondolat, hogy a baleseti 
utókezelteknek is - ezentúl· 
rendszeresen - egy kis muzsi
lcát, egy kis vidámságot „visz
nek". 

. �--...J$.;.:!J> �! )ui;. ���>.� :.l:.-.� 
A 'Dttnakészi · ·JárműiitWító 

József Attila Művelődési Ott
hon vezetői egyik feladatuk
nak tekintik a gyermekek sza
bad idejéaek helyes megszer
vezését, hogy ezzel is segítsé
get adja:nak az üzemben dol
gozó szülőknek. 

Az elmúlt év szeptemberé
ben !kezdődött klubfoglalkozá
sok júniusban véget értek. A 
tematika elsősorban az iskolá
ban tanultak mélyebb elsajátí
tása, kiegészítése volt. Ez idó 
alatt 26 foglalkozá.st tartot
tak. Az élővilág, földrajz és 
ma(l1Jar irodalom elóadásokat 
minden alkalommal filmveti
tések is kcvették. 

A Gyön{11iösi Kitérőt111árt6 
Ozem igazgatói állásáig hosz
szú volt az út. Hosszú ú 1á
rasztó. Amikor Heiszler Vil,; 
mos először lépett erre az út• 
�a, még nem éTZett fáradsá.
got. Lelkes, s szertele·n ifjú 
volt. A t,\lágot a.karta lát-ni, 
e kéklő óceánt. Hajózni aka.rt, 
tengerre &záll71i. Erre vágyott, 
erról álmodott. A kékló óceán 
czonban csak illúzió maradt ... 

El 

A szakltaru\,r-ok által ,vezetett 
foglalkozásaikat a megfelelő 
szakirodalom ajánlásaival a 
művelődési otthon könyvtára 
is segítette. A tanév befejezé.. 
sével nem szűnik meg az ilyen 
Irányú tevékenységük, mer:t 
már most szervezik a gyer
mek.ek nyári i:>rogramját. Cél 
az, hoU'IJ minél kevesebb gyer
mek _ ,.kószáljon" az utcán. 

A programban filmvetíté
sek, vetélkedők rendezése és 
kirándulások szerepelnek. De 
helyet kapott az asztalitenisz 
és a kispályás labdanlgás is. 

Sz. L. 

A fiatal, 14 éves Heí&zlet
Vilmo.s 1922-ben a K.aan-Hel
ler-cégnél géplakato.s inas lett. 
1925-ben szabadult, s közben 
ő maga is a szervezett ifjú
munkások táborába állt. Tagja 
lett a Munká.t Testedző Egye
sületnek is, s 1925-ben az MTE 
400 méteres síkfutóbajnokságát 

Az elsó népdal- és magyar
nóta-délutánt pár nappal ez
előtt a Baleseti Utókezelő Kór
ház gyógytorna.termében tar
tották meg. A több mint 100 
beteg csaknem két órán ke
resztül szórakozott. A j(J han
guZatról Balogh Albert és népi 
zenekara, Gál Gabriella, Ma-

cJak 
Heiszler Vilmos nyerte. Ugy ment. Másfél évig mozdonyoérezte, megtalálta helyét. Csak ikat javított, s 1929-ben ismét belül, a lelke mélyén valami 
mégis űzte, mégis hajtotta. Törökországba tért vissza, s a 
Gyermekkora óta tengerész Krüger svéd cég alkalmazott
akart lenn1,· s m""' 18 éves sem jaként az Eufráteszt átívelő 

PESTEN, A 'K2N UTCABAN lt, 
�" karcsú híd építésében vett 

SZ0LETE1T. 1908. március vo afl14k1>1' pesti «mását ott- részt. Minden munkája o. vas-
9-én. Apja Csepelen, az ak- hagyoo, útiet,elet kért, hogy úttal volt kapcsolatos. Cso
kori Papírgyárban dolgozott. élete hajóját a tengerre vezes- da-e, ha lassan megszerette a 
Hatan voltak testvérek. 0 volt 3e. Az olasz partokra akart vasutat? A vasút élete egyik 
az ötödik gyerek. menni, de csak török vizumot fele lett, o. másik felét pedig a kapott. A hosszú út első állo- távolban é!ő család és egy ko"- Apám az 1912-es szttá,·k- ma·sa Isztambul volt. A ,__, ...... 

"-""0- zelben lakó kislány, Schönbeck kn részt vett - emlékszik tőben nem kapott munkát, de Il t>issza a régmúlt időkre _ s mesélték, hogy arra beljebb, 
0714 töltötte be. Ilonka apja, 

mert szakszervezeti bizalmi is Anka f 1 - ta • , Schönbeck Sándor, bajai ci-ra e e vasu t epitenek, pészmester volt,_ s a J. obb megvolt, a sztrájk után a GYOSZ s kell a munkáskéz. Heiszler 
!Gyárosok Országos Szövetsé- Vilmos nem válogatott. A ten- élhetést remélve, családjával ő 
ce) apámat állásából elbocsá- gerre szállás elmaradt, helyet- is Törökországba ment. A két 
totta. Kiskunhalasra költöz- te a Taurmz E:rpressz ;elenle• fiatal Itt talált egymásra, és 
t�nk. E:desapám a város f�gé- gi . VOMlán alagutat épített. , 1934-ben egy életre szóló hűsé-
pesze lett. 1919-ben, a. Tanacs• • get esküdtek.. Nyugodtan 
köztársaság idején a városi - !(egyetlen munka volt - mondhatjuk ezt, hiszen Heisz-
direktó-rium tagiává viilasztot- mondja · - de akkor még na- le-r Vilmos és Schönbeck Il0?1a 
t��. s a bukás ut�n men�kül- gyon tetszett. Erős fizikumú, ma Is - 35 évi házasság után nunk kellett. A kot>etkezo ál- kisport,olt fiatalember voltam. ' - boldogan szeretetben élnek lomás ismét Bttdapeft. Talán Erómoo felül dolgoztam n he- De ezért a' boldogságért, � ezek az évek voltak azok, arne- gy k" ben ten "l ál .. .. ..,,._ · 
Jyek egy életre meghatározták en, s oz a gerru - gyongyosl o.,,,,.onert még na-
utamat. Apám jell�e, vas- modtam. S a�ogy aztán múl- gyon sokat küzdöttek. 
akarata, osztál;ya iránt érrett :ta.k az év� u� lassan-lassan A- második világháború ki
hite és szeretete lirö�ké em- - szinte �evétlenül - elfe- törése után, 1939-ben azt a tö-
llé�ezetes maradt szam�. ledtem álmaim. rök üzemet ahol Heiszle7' l'il-Barmer-re jártam a nagyvílag- u ' • 

darász Katalin, Zala Tóth Er
zsébet, Bajházi Árpád és 
Pászti TiboT gondoskodott. A 

konferanszié szerepében Szo
kolai Gyulának tapsolhatott a 

'I�_I<(? . kö�11,'l�g. : . 
. ·��•�1'i inaraatak 
„adósak". Dr. Teleki Józsefné 
gyógytornatanárnő Irányításá
val sok kedves kis ajándékot 
készítettek, amelyet egy-egy 
csokor virág kíséretében adtak 
át a művészeknek. 

A nagyon kellemes délután 
megszervezéséért dicséret il
leti a MA V-kórház szakszerve
zeti bizottságát, a Ba!c:;eti Utó
kezelő Kórház gondnokságát 
és a MA V-ltórház szakszerve
zeti bizottságának !�ét lelkes 
kultúraktiváját, dr. Rimóczi 
Lászlónét és Ma.rton Líviát. 

..._ fo1ytatás minden bizony
nyal nem marad el. 

,.. ,.. ocean 

maradt 

Sz. J. 

gyarországra, Budapestre. A 
MOM-ban talált munkát. He
gesztő lett. Közben az újság
ban olvasta, hogy a Magyar 
Királyi Allamvasuto.k 24 évet 
betöltött, géplalcatos segédle
véllel rendelkező 'térfiako.t ke
res mozdonyvezetői munkára. 
Életében itt is felbukkant a 
vasút. Jelentkezett. 1941 feb
ruárjában a ferencvárosi fűtő-
házhoz került, s 1942-ben 73 
hallgató közül - másodmagá
val · - a mozdonyveZl!tésből 
jelesre vizsgázott. A háboní 
akkor már javában dúlt, s a 
324-es, 328-as gépeken sokszor 
4-5 napig is úton volt. Ami
kor 1944-ben a ferencvárosi 
csomópontot bombázták, ő egy 
hosszú szerelvénnyel a kelen
fölru bejárati jelzőnél várt. A 
bombázás után leakasztott 
mozdonnyal ő és a kelenföldi 
forgalmista vállalkoztak arra, 
hogy „bemerészkedjenek" Fe
rencváros állomásig. 

Később - mert budai lakos 
volt - a Déli fűtőházhoz he
lyezték, s 1944 karácsonyán ő 
vitte a Délibe az utolsó sze
szervényt, az utolsó liszttel 
rakott vagonokat. 

Egy elmaradt ripPrt helyett 
A zalaegerszegí vontatási főnökség szakszervezeti bizo�s�

gának munkájáról, eredményes é.s sikeres • sportmozgalmarol 
már sok jót hallottunk. Kevés vasúti szolgálati hely. és még 
kevesebb vontatási főnökség büszkélkedhet azzal, hogy a szak
szervezeti mozgalom keretein belül a tömegsportot alyo.n jól 
megszervezték mint Zalaegerszegen. Labdarúgóik sikeresen 
szerepelnek, ;ó munkát végeznek a · sakk, az asztalitenisz és a 
súlyemelő szakosztály ta.gjai. De o. dicséret hangján szólha.tun� 
o. tekézőkről, mert ez a sportág is népszerű a zo.laegerszeg, 
vontatási főnökségnél. A súlyemelők ebben az évben egy nem
zetközi szereplést is magukénak mondhatnak majd, mert a 
nyár folyamán o.z NDK-ba látogatnak. 

Mi ·magunk is úgy éreztük, teljesen jogos volt a szakszer, 
vezet, a sportkör vezetőinek kérése: az ő munkájukkal is fo{!
lalkozzon a Magyar Vasutas. A nyilvánosság elé kívánkozik 
valóban a sok lelkes, munkáját, spoTtot szerető vasutasnak az 
eredménye, annál is inkább, mért a zalaegerszegi vontatási fő
nökségröt lapunk hasábjain nagyon régen írtunk. Hogy egy 
dicsérő riport helyett most mégis bíráLnunk kell. arról lapunk 
munkatársa vajmi keveset tehet. 

Érkezésünk időpontjáról három nappal előbb - a szom, 
bathel!/i. területi bizottságon keresztül - értesítettük a za la
egerszegi vontatási főnökséget. Tettük ezt nemcsak azért mert 
így illó, hanem azért is, hogy az esetleges hivatalos ügyek, ér
tekezletek, kiutazások ne akadályozzák az újságíró munkáját, 
hiszen Budapest-Zalaegerszeg viszonylatban 500 kilométert 
kell utazni. Ilyen távolságra. pedig előzetes bejelentés nélkül 
felelőtlenség lett volna elindulni. 

Annál nagyobb volt a megdöbbenésünk, amikor a zal_a� 
eger.szegi vontatási főnökséghez értünk, mert sem a vonta.tasi 
főnököt, se'!7l a szakszervezeti bizottság titkárát, de még az el
nökét sem találtuk ott. Nem volt a főnökség területén a sport
kör gazdasági vezetője és a szakszervezet gazdasági felelőse 
sem. Nem tudtunk beszélni a sportkör elnökével sem, mert ezt a 
tisztséget a vontatási főnök tölti be. De minek ís szaporítsulG a 
szót? Légrádi Zoltán, o. segédhivatal vezetőjén és Németh llO?la 
számviteli vezetőn kívül senki mást nem találtunk ott. Ok -
bár nagyon udvariasan és készségesen igyekeztek lapunk mun-
katársának segíteni - a szakszervezeti munkáról, a sportmun
káról, mégsem nyilatkozhattak. 

Hogy ki követte el a hibát? Ez nem a mi feladatunk lci, 
deriteni. Mi érkezésünket időben jeleztük és őszinte szándék 
vezérelt bennünket. A zalaegerszegi vontatási főnökség dolgozói 
véleményünk szerint megérdemelték volruz, hogy munkájuk
ról a dicséret hangján emlékezzün/; meg. De nem akadt egyet
len vezető sem, aki felvilágositá.ssal szolgálhatott volna. 

Lapunk szegényebb lett egy riporttal, mi pedig gazdagab• 
bak lettünk egy tapasztalattal. 

Szerényi József 

Népi ülnökök a Dunakeszi . 

Járműjavítóban 
• Országszerte most folynak átlag életkoruk 47 év. Kivé, 

a népi ülnök válas"ztások, s te! nélkül megbecsült sza!k
ennek során a dunakeszi jár- !  efflberélr.''de ·· égyéb'- ' adottsá-" 
műjav!tó�a� egy . ��e!. . és gaík�at 1' bj�y!totfuk hogy nyolc Járas1 népi ulnökot Je- ' · · , . , ' 

,. 
!öltek. A kilenc jelölt mind- alkalmasak az 1gazsagszolgal-
egyike munkás származású, tatás társadalmi segítésére. 

TÖBB MILLIÓS BERUHAZAS 

A SZEGEDI IGAZGATÓSÁC TERÜLETÉN 

A szegedi ig.ugatóság terü
letén 1969-ben a vonalhálózat 
korszerűsítésére 177 millió, a 
�vközlő- és biztosítóberende
zések felszerelésére 42, a pá
lyaudvarok és szolgálati he
lyiségek rekonstrukciójára pe
clig 47 millió forintot fordíta-

kezett. Kelenföldön egy ideig
lenes fti,tóházat rendeztek be, 
majd - a.hogy ő mondja 
mozdonyokat, kocsikat barká
csoltak össze. Egy héten belül 
a. második ukrán front után
pótlásait szállítja, s 1945 áipri
lisától munkájuk nyomán -
mert sok Heiszler Vilmoshoz 
hasonló ember dolgozott a vas
útért - már egész Dunántú
lon megindulhatott a személy
forgalom. 

1945-BEN AZ IDEIGLENES 
FOTÖHAZ visszaköltözött a 
Délibe, s Heiszler Vilmos 
itt, a Déli fűtőháznál lett 
tagja a pártnak, a szak
szervezetnek. 1946-ban meg
választják a fűtőház üb
elnökének, majd nem sokkal 
később alapszervi párttitkár
nak. 1949-ben a MÁV Anyag
vizsgáló Intézetébe került 
anyagátvevőnek. Diósgyőr, 
Ózd, Ganz és Győr tartozott 
hozzá. Egy évvel később azon
ban ismét külföld következett. 
Anglia, Lengyelország, Fran
ciaország, Belgium és NSZK 
voltak a soron következő mun
kahelyei. A Mo.gya-r Allamvas
utak részére ezekben az or
szágokban anyagokat vett át. 
Magyarországra 1952 végén 
tért vissza, s 1954. április 29-
én, - a.mikor a MAv· a KGM
től átvette a gyöngyösi üzemet, 
kinevezték a gyöngyösi Kitérő
gyártó Ozem igazgatójának. 

�k. A felújítási és rekonst, 
rukciós tervek között szere
pel több egészségügyi és szo
ciális célokat szolgáló beru
házás is. 

1969-ben 42 millió forinttal 
több beruházást végeznek, 
mint 1968-ban. 

nyereségessé tette, s azóta ál
landóan teljesítették tervüket. 
1954-ben csak kitérőket gyár
tottak Gyöngyösön, időközben 
azonban új termékekkel, új 
,,profilokkal" segítették a ma
gyar vasút újjászületését. Át• 
vették Ózdtól a geo-lemezek és 
geo-szorítók gyártását, létre
hoztak egy hegesztőtelepet, és 
a kitűnő szakmai gárda 
Heiszler Vilmos irányítását>at 
- kidolgozta a. sínek felületi 
edzését. A KGST-országok ré
szére a sfnedzés műszaki terv
dokumentációit ők készítik e). 
s a sínragasztási technológiá
jukat Is elfogadta a KGST 
munkabizottsága. A ha;dan:. 
deficites üzemből Európa-
hfrű, gazdaságosan terme-
lő üzem lett. Ezek az eredmé
nyek - az üzem műszaki gár
dájának, az üzem dolgozóinak 
lelkes munkája mellett -
Heiszler Vilmosnak is köszön
hetők.. Egy ízben kaptak vezér
igazgatói elismerést, ötször· él
üzem címet, a búcsú éve, a 
nyugdíjazás előtti év pedig kü
lönösen sikeres volt: az üzem 
elnyerte a.z MT-SZOT vörös 
vándo-rzászlaját. 

ban, utam bármilym kanyar- AMIKOR ANK�RA_ 
K R- n:os dolgozott, a nen:1_etek be-

oós ösvényen .vitt, a szülői ház NY&teN az_ 
elsó vasu���al zarták. Munka nélk�l volt. 

tanácsait, tanításait aoh4 ,iem éPítélét befeJezték, Szmaba, Egy évet még Ankaraban töl
feledtem. pontaiabban Damaszkuszba tött, s 1940-ben hazajött Ma-

A Kén utcai munkásgyerek, 
ha nagy-nagy kl�rővel Is, ba
zaérkézett. Az óceánok kéP
zeletbeli vándora szigetre ta-1945. FEBRUÁR H-li':N (Bu- !ált. Hajója révbe jutott. 

� Érdemes vasutas, a Hon
védelmi érdemérem és a. hat

szoroi Kiváló dolgozó kitünte
tés tulajdonosa elbúcsúzott az 
üzemtől. Élete hajója végleg 
kikötött. Az öböl, amelyben 
horgonyoz, szelíd és nyugodt, 
Lecsendesült a vágy is, s a 
hullámok zaja, a kéklő óceán 
csak illúzió maradt. da február 13-án szabadult fel) Az addig deficites üze

már ismét szolgálatra jelent- met már az első évben Szerényi .József 
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A Ill. Vasutas V ízilabda 
Európa Bainokság . · 

Az USIC (Vasutasok Nem-
::etközi Sportszövetsége) el-

/
nöksége megbízásából 1969. 
május 19-27-e között Moszk
vában tíz ország részvételével 
rendezték meg a III. Vasutas 
Vízilabda Európa-bajnokságot 

A jugoszláv csapattal együtt 
érkeztünk a határra, ahol rög
tönzött baráti találkozót ren
deztek a két csapat tiszteleté
re, melyen a két ország vas
utas versenyzői és a szovjet 
,•ezetők baráti hangulatban 
ismerkedtek. 

Mos2lkvában a Lenin-stadi
ontól 10 percre, az uJonnan 
épült, modern Szputnyik Szál
lóban helyezték el a verse
nyen részt vevő országok spor
tolóit. A mérkőzéseket a Le
nin-stadion nyitott, igen szép 
uszodájában rendezték. Az 
időjárástól eltekintve (4-5 
fok, szeles idó) szépen és jól 
rendezték meg a hatnapos 
versenyt. 

A bajnoki tornán részt ve
• vő csapatot a BVSC NB I-es 

1 vízilabdázói képviselték: Kö
rössy Ferenc, Gyerő Zoltán, 
Gyero Csaba, Németh István, 

Zsoldos János, Togyeriska 
László, Gyenes István, Czi
gány Károly, Pálfy Sándor, 
Németh Lá�zló és Hecsei Pál. 
A sorsolásnál a magyar csapat 
Jugoszlávia, Bulgária és Hol
landia csapatával került egy 
csoportba, mind a három csa
patot megverték, s így ke
mény, gólratörő játékkal, ve
retlenül kerültek a harmadik 
csoport élére. l\'Iásodik hely
re jobb gólaránnyal Bulgária 
került. A hatos döntőbe a 
Szovjetunió, Magyarország, 
Románia, Bulgária, NDK és 
Lengyelország csap-ita került. 
(1966-ban Bukarestben a ro
mánok nyerték a tornát.) 

A döntőben az első mérkő
zést a lengyelek ellen játszot
tuk, amit könnyen, 15 :0 arány
ban megnyertünk. A szovjet 
csapattól 2 :1  arányú veresé
get szenvedtünk, de kis sze
rencsével fordított is lehetett 
volna az eredmény. A hamm
dik mérkőzést a románok el
len játszottuk. A sok birói té
vedés és a megszokottnál 
gyengébb játék folytán a csa-

pat 5 :3 arányú vereséget szen
vedett. Még mindig remény
kedtünk, hogy ha az NDK el
leni utolsó mérkőzést meg
nyerjük, akkor a Szovjetunió 
mögött a második relyen vé
gezhetünk. Sajnos, nc ,t !gy 
történt. Gyenge, erőtlen játék
kal 4:1 arányban vereséget 
szenvedtünk, s ezzel a csapat 
a negyedik helyen végzett. 

Az Európa-bajnokságot a 
Szovjetunió csapata veretlenül 
nyerte. Második az NDK, 
harmadik Románia, negyedik 
Magyarország, ötödik Bulgá
ria, hatodik Lengyelország. 

Az utolsó mérkőzés befejez
tével a Szovjet Vasutasok 
Szakszervezeténe/c elnöke ün
nepélyes keretek között adta 
át az első három helyezettnek 
az igen szép tiszteletdíjat, va
la--nint az arany, ezüst és 
bronz plaketteket. 

A búcsúvacsorán a szovjet 
vezetők minden részvevőnek 
ajándékot adtak át. 

A legközelebbi vízilabda
bajnokság megrendezését 1972-
ben Hollandia vállalta. 

M. J. 

Győri és szolnoki vasutas-csapatok 
a labdarúgó MNK fináléjában 

A tényét, rangját évről év-

i 
re mind jobban visszanyerő 
labdarúgó Magyar Népköztár

' sasági Kupa (MNK) úgyneve
' zett nagydöntője - amelyben 
j a  selejtezők után állva ma
i radt 128 csapat küzdöt� hogy 

az NB I 16 csapatával a 32 
legjobb közé kerüljön - má
jus utolsó szerdáján kezdődött 
meg és június 11-én délután 
eldőlt, hogy melyih lesz az a 
16 „kiscsapat", amelyik az NB 
I 16 legjobb csapatával szem
ben igyekszik minél jobb 
llt'edményt elérni, az MNK .di
n�, értékes trófeájáért. 

A kupaküzdeLmek adnak le
betóséget a sportágak máso
dik, sót harmadik vonalába 
tartozó .,kisegyesületeknek" a 
bizonyításra. Különösen áll ez 
a labdarúgásban, amelynek 
hazai kupak:üzdelmei a legel
dugottabb járási, kerületi se
lejtezőktől a 128-as· nagy 
döntőbe jutásig az ország min
den részében nagy becsvágy
gyal folynak. ll:s ez a becsvágy 
nagyon gyakran szül ,,szenzá
t:iós" eredményeket. E küz
delmek -során gyakran s 
idézzük a köitot - ,,elhullta
Mk legjobbjaink". Tavaly 
például a Szegedi VSE vert ki 
az MNK-fordul6k során nag·y
uevú, magasabb rangsorolású 

csapatokat és jutott a 
legjobb közé. 

négy 

Az SZVSE idén is jól kez
det� s eljutott a legjobb 32 
alacsonyabb osztályú csapat 
köz.é és miután az NB III-as 
Váci SE-vel került szembe, 
bíztunk benne, hogy idén is 
ott lesz a legjobbak között. 
Sajnos, ez a reménye Vácott 
szertefoszlott: az SZVSE 3:1 
arányú vereséget szenvedett a 
határtalan lelkesedéssel ját
-szó hazai NB III-as csapattól. 

Itt kell megjegyeznünki 
hogy az NB II bajnokságában 
remekii.l szereplll DVSC és 
BVSC már elobb elvérzett, és 
így az alacsonyabb osztályú 
vasutascsapatok „becsületét" 
megvédeni a június 11-i for
dulóban - az SZVSE-n kívül 
- már csak az NB II Nyugati 
aoportjában listavezető gyori 
MAV DAC és az ugyancsak 
NB II-es Szolnoki M,AV volt 
hivatott. 

A MA V DAC és a Szolnoki 
MAV kitűnően vette a legjobb 
32 „kiscsapat" között az 
újabb akadályt. Győrött mint
egy 2000 szurkoló tapsolt a 
MAV DAC biztos, fölényes, 
4:0 arányú gyozelmének, ame
lyet a „szomszédvár" Győri 
Dózsa felett aratott. Ezzel a 

MAV DAC bejutott az 1969. 
évi MNK legjobb 32 csapata 
közé. 

Szolnokon ugyancsak városi 
csapat, a Szolnoki Vegyimű
vek volt a vasutascsapat ellen
fele. A vegyiművek együtte
se is MNK-bravúrra készült. 
Meg is szerezte a vezetés� de 
aztán játékba lendült a Szol
noki MAV és végül biztos, 4 :1-
es győzelemmel szerzett jogot, 
hogy a legjobb 32 között foly
tassa tovább a harcot a ku
páért. 

A június 11-i forduló után 
állva maradt 16 „kisegyesü
let" a továbbiak során már az 
NB I 16  csapatával összesor
solva játszik az MNK-ért. Ez 
azt jelenti, hogy újabb vas
utascsapat, a Szombathelyi 
Ha!adá.s is bekapcsolódik a 

küzdelmekbe. A döntőre, ün
nepélyes keretek között, ebbe-:i 
az évben is augusztus 20-án, a 
Népstadion gyepszőnyegén ke
rül sor. Addig még - egy-egy 
forduló keretében - június 
18-án, 25-én, július 27-én és 
30-án találkozik a 32 csapat. 

Szép lenne, ha az augusztus 
20-i döntőben vasutascsapat
nak is tapsolhatnánk . . •  

Vedres József 

l< E R E SZTR EJTVÉ NY  
VlZSZINTES: 1. A vasűt jó tel-

i 
jesitményének fontos követ�lmé
nye, 12. Szánó ikerszava (ék. hi
ány). 13., Egy francia megyébe 
való. 11.4. Félig elinduló. 15. Az 

; USA egyik állama. 17. Gúnyoros, 
gyalá:a!codó irat. 19. Három éneklő-

! llang. 21. Egy Jdas.i.t hoStSzabb kri
Jn.1. 22. Vissza: kedvenc kutyája. 
%3. Menya.sszony. 25„ Papin-a vet
nek. 26. Nagy ragadozó mad.:lr. 27. 
Vízbe vet. 30. Ez az asszony. 31. 
Német �emélyes névmás. 32. Me
::őgau:lasági S'7..lerszám. 33. A tárna 
11y0tsa. 35. Ha ngt.alanuJ néz. 36. 

Olasz folyó. 37. Mutatószó. 38. 
Személyes névmás. 39. Ludolf-íéle 
szám. 40. Ezen a napon. u. A 
gólyavégi székelyes magyar neve. 
44. Spanyol író (1703-1781). 46. Ige
kötő. 47. Nem lehet más. �- Fes
ti!, keresztnevének kezdllbctűjé
veL Kezdetben Munkácsy nyom
dokain haladt. $1. Kupagyöztesek 
Európa Kupája. 52. . • .  ng, kínai 
város. 54. Becézett női név. 55. J;:r. 
zésrendszere. 57. Taor szélei. 58. 
Ritka női név. 60. Vajon úr? 61. 
Kedd közepe. 62. önző, közhasz
nálatú, idegen s:zóval. &S. A gö-

rög mondában múvéml s:rovetek 
készítője. 67. Végzet. 68. A palealll; 
(vagdalt kőkor) jellemzó eszköze. 
70. OsszeVissza szid. 

FUGGOLEGES: 1. India dél
nyugati partvidéke. 2. Betűpótl.ás-
631 a hinduk legszentebb várooa. 
3. A dinamit feltalálója. 4. Ovi
dlu& számkivetés! helye, 5. Rianás 
kezdete. 6. Kimondott betű. 7. Az 
új gazdaság.! polldnca or05z rövidí
tése. 8. Tanuló (ék. hiány). 9. 
Gyenge szellő, vagy lazán 50drott 
gyapjúcéma. 10. Nem mellette. 11. 
Német matematikus (1826-lll66). 
1.2, A vasutas dolgozóktól elvárt 
követelmény. 16. Legegyszerűbb 
szervezetű lény. 18. Mister lbn. 
20. Svéd váltópénz. 23. A divat 
szerint (francia). 24. Középkori 
vallásfelekezet. 28. A költészet 
egyik alapformája. 29. Kisipari 
SZővetkezetek szövetsége. 32. Ken-

der pozdorja. 34. Az egyik szülő. 
41. Nemesgáz névelllvel. 43. A fe
nyők génusza. 45. Francia folyó 
(a=e). 46. Egyházi elbeszélés. 48. 
Választé..1<:os meg,;zólitás. 50. H,:,ly
határozó. 51. KlcsinYitőképző. 53. 
Fémből elc5á!lított rajzutánzat. 56. 
Csehszlovák vároo. 59. A láng. 60. 
Pestmegyel község. 63. Dyen va
dász Is van. 64. A Vizsz.!ntes Si 
fordítottja. 65. A művészetben a 
meztelen emberi alak. 66. Házak 
mássalhangzói. 69. Számnév. 

BeküldendG: Vizszin tes 1 és !Og
gl!!eges 12. Beküldési határi dö: 
1969. július 10. 

Az elfiz«I kereszt,ejtvény helyes 
megfejtése: Termelési t.anáceko
zás. Brigádértekezlet, 

!:gy-egy könyvet n;yertek az 
1969. évi 10. 52-émunkban meg)cle.nt 
k'eresztreJtvény helyes megfejté
séért: Kiss Károly, , Szerencs, 
vasútállomás; Gáspár Józsefné 
lámpaJcezeJő, veszprémk.O1s6 pu. :  
nJyés Lászl(>. Murony, Köles u .  s.; 
Kiss Istvánné, Pannonhalma állo
mú: Mészáros László segéd ellen
őr, Pápa vasútállomás, raktár, 

20 év a vasutas 
aszt a I iteni sz-sportért 
A BVSC Szőnyi úti sportte

lepén találkoztunk vasárnap 
délelőtt, a labdarúgócsapat 
bajnoki mérkőzésén. Beszél
getésünk témája mégsem a 
labdarúgás, mert dr. Horváth 
Ambnis a BVSC labdarúgói
nak csak szurkolója. Az utób
bi években oly sok sikert ara
tott asztaliteniszezőkr:ek vi
szont húsz éve a szakosztály� 
vezetője. 

Dr. Horváth Ambrus 

Húsz éve, 1949-ben alakult 
meg a MAV Pá!yaépito Fel
újító Üzemi Vállalatnál a 
Vasútépítők Sportkör. A diva
tos sportágak vezető tisztsé
gei hamar „elkeltek". A vál
lalati jogtanácsosnak csak 
az asztalitenisz maradt. Csak. 
11:rdekes módon a rendszeresen 
futballozó, teniszező é.� evezo 
jogtanácsos rövid idő ala1 t 
megszerette az asztali tenisz
sportot. 

- A sport iránti szeretet 
nálam elhivatotts:'ig - mon
dotta. - Eredetileg testneve
lo tanár szerettem volna lenni. 
Ez a vágyam azonban rajtam 
kívülálló okok miatt nem va
lósulhatott meg. Igy érthető 
örömmel vállalkoztam sport
vezetői feladatra. A szakosz
tálynál elért kiváló eredmé
nyekhez hathatós segítséget 
kaptam a vasutassrakszerve
zettől és mindenkon szolgálati 
vezetóimtol. őszintén meg
vallva, szerencsém ls volt. 
Gondolok itt a jó munkatár
sakra é.s a kitúnő játékosgár
dára. 

Magáról keveset, a szakosz
tályról annál többet beszél 
Neveket. s;.ámokat sorol. 

- 1949-től 1951-ig még a 
tömegsport jelleg dominált -
mérhető eredmény né!Jkül. 
1953-ban már az NB I-ben 
szerepel a férficsapa.t. 1954-
ben feltűnik Berczik Zoltán, 
sokszoros válogatott. 1957-től 
nyolc magyar bajnokság. Köz
ben 1963-ban megnyertük az 
Európa Kupát. 

Kiváló munkája elismerése
képpen a Magyar Asztalite
nisz Szövetség 1960-ban bevá-

Mini filmklub 

A dunakeszi jánmljavító J6-

zsef Attila Mú.velodési Köz
pontjában 1 évvel ezelőtt ala
kult az archív filmklub, 
amelynek műsorát eddig több 
mint 9000-en tekintették meg. 
A nagy érdeklődésre való te
kintettel most létrehoztak egy 
60 főből álló mini klubot is, 
amelynek keretében a vetíté
sek után a résztvevők szalkmai 
vitát Is folytathatnak a film
ről, illetve filmesztétikai kér
désekről A Vitákat minden 
esetben a Filmtudományi In
tézet munkatárSal vezetik. 

lasztotta az országos elnökség
be, ahol a fegyelmi bizottság 
elnöke lett. Megkapta a Test
nevelés és Sport Kiváló Dolgo
zója kitüntetést. 

1966-ban munkahelyet vál
toztatott. A MAV Tervező ln• 
tézetnél, ahová került, segített 
a szakvezetóknek az NB I-es 
női asztaliteniszcsapat átszer
vezésében. Egy kis része neki 
is van abban, hogy a női csa
pat az idei bajnoksigban a 
harmadik helyen áll. 

Az eltelt évek alatt a sike
rek mellett bőven adódtak 
kellemetlenségek és nehezen 
leküzdhető akadályok is. A 
legtöbb gondot a gyakran elő
forduló teremhiány okozta. Ez 
azonban már megoldódott. 
Berczik Zoltán vezető edző 
iránvltásával ma kitűnő mun
ka folyik a BVSC férfi aszta
litenisz-szakosztályában. Sa
ját nevelésű serdülő magyar 
bajnokkal is rendelkeznek 
Takács II János személyében. 
Utánpótlás tehát van, és ami 
a legfontosabb, jó kezekben. 

- ötvenéves vagyok. Még 
hosszú Ideig szeretnék a vas
utas asztaliteniszsport sikerei 
érdekében dolgozni - jegyez
te meg szerényen. 

Zsoldos Já.nos 

GULYAS PAL 

EMLÉKÜNNEPSÉG 

Debr.ecen állomás fiataljai 5 
évvel ezelőtt irodalmi szak
kört alakítottak, s felvették 
Gulyás Pál debreceni költó és 
irodalomtörténész nevét. 

A költő halálának 25. év
fordulója alkalmából az iro
dalom szakkör tagjai ünnep
séget tartottak, amelyre meg
hívták a költő özvegyét is. 
Gulyás Pál életútját, munkás
ságát Dávid István a szemi
nárium vezclője Ismertette. 

Czeglédi Sándor 

A Hivatalos Lapból 
A Hivatalos Lapból a &<a.lcsze!'

vezeti bizottságok ás a dolgozók 
figyelmébe ajánljuk a következő
ket: 

Z2. súmb6l: Pályázat szabVá.'lY
Ügyl. mérnöki állárokra. 

23. Mámból: 19 41111/1969. BVKH. I. 
Kétnapoo hétvégi pihenésre be
utaltak menellkeClvezménye. 

A szerkesztóség 
üzeni 

pacz József, Curtlcl; Illés Gyula, 
Pécs; M>lr<>Sán Pál, Volosin»vszki 
János, Debrecen; Szücs Ferenc, 
Hatvan; Boldlzsá.r Gyula, Békés
csaba; Csajka István. M.Lskolc; 
Foki Jstván, Bp.; dr. Bánktalvy 
Gyula, Szeged. Leveleiket lapUn'k 
anyagil<,z felhasználjuk. 

Holczinger József, Bakonysár
kány; Németh m. János, Bp. ; 
Bakó János, Miskolc: Boldizsár 
GyuJa, Béké.s<:saba; VolytllJa Lu
káa; László, Dunaújváros ; Már
ton Klára, Abony. Leveleiket llle
tfl<es helyre t<l'Vábblt«tuk, 

- Sikeres véradóna.POt tar-, 
tottak a debreceni vontatási 
főnökségnél. Az üzem 74 dol
gozója ÖSS7�n 25 liter vért 
adott. A véradónap megszer
vezésében nagy seg!t&!get 
nyújtott Mátyás József, az 
üzem főmérnöke, aki maga 
több6zörös véradó. A véradók 
közül Szerbina István motor
vezető 37-szer, Erdődi Zol� 
motorvezetó 30-szor, Szabó I. 
László pedig 21-iizer adott v<m; 

- HAROMHETES BENT: 
LAKASOS TANFOLYAMOT, 
szerveztek Pécsett, Baranya, 
Somogy, Zala és Vas meoyé 
szakszervezeti aktivistáinak. A 
tanfolyamon Péc.s, Kaposvár; 
Dombóvár, Bátaszék, Dunaú;, 
város és Nagykanizsa állomás 
sokról több forgalmi. keress 
kedelmi és pályafenntar� 
dolgozó vett rűzt. A tanfol114, 
mon a szakszervezet megnö-, 
vel-..edett feladataival foglal: 
1-..oztak, de a kiLl- és belpolis 
tikai kérdésekrol i& hangzott 
e.Z előadás. 

- Ki mit tud a gyermek: 
napon. Lökösháza állom� 
szakszervezeti bizottsága a 
gyermeknap alkalmából a ló-, 
kösházi MA V kultúrotthon-: 
ban vasutasgyermekek ré6ü
vételével Ki mit tud? vers 
senyt rendezett. A ook-sok já
tékon kívül a még több cso-: 
koládéért is , versenyez� 
hogy ki tud szebben énekel� 
ni, verset mondani. 

- BAL A SAVOYBAN cí, 
mű na.gyoperettet tekintettél!; 
meg a curtici eziistkoswrús 
szocialista brigád tagjai é6 
családtagjai a Vörös Október. 
és a lökösházi József Attila 
forgalmi szocialista brigáddal 
együtt a békéscsabai Jókai 
Színházban. Az előadáson 61 

szocialista bricádtag jelem 
meg. 

- Az úttöróvasutas ének: 
kar bemutatkozott. Nagy si, 
kerú bemutató hangversenyt 
tartott június 6-án a budapes-, 
ti igazgatóság kultúrlermében 
az úttörővasút ének- és zene
kara. Az előadáson több száz 
lelkes néző tapsollt a fiatalo� 
művészi produkciójának. 

- KI!JPZOMúVtSZETI Kl• 
ALLlT AsT rendezett 4 t'WZ• 
kei művelődési házban a sze. 
gedi Vasutas Képzomúvés:11 
Kör. A kiállítást Szfládi Sán• 
dor a Hazafias Népfront sze
gedi, kerületi titkára n1,'itotl4 
,neg. 

- SÚLYOSNAK fGll:RKE. 
ZO BALESETET HAR!TOT'l' 
EL Márton György, a békés• 
csabai fűtőház motorvezetó
je, aki egy helytelen váltó el�tt 
időben megállította vonatát, 
Az � szolgálatért Márton 
György 2000 forint pénzjutal. 
mat kapott. 

IIAGYAB VASUTAS 

a Vaautaso.t Szakszervttetének 
tapfa 

9zerkeszU a szerkeszt(! blzottsil 
F&.:urkeszt6: GulyAs Jénos 

ll'ele!6s r..erkesztll: Vlsl Fetene 
Szerkesztllst!gl 

Buda-peM vt.. Bencwr utca fL 
ll'eleton. 9'1ro9l: !2t-f'IJ 

&emil ö-ff 
!Qad!a & terjeszt! a Népszova 

r..aJ'Á�= �
,1

�
111;i
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Feleh5g l<ladó: Gábor Márton, 
• Népszava Laokl•Cló Vállalat 

tga.gató!a 
Csekks:oámlaszám, ?5.915.001-48. 

Szikra t.aon:,omda 

HELYI SIKER 

- Nem gondolod, hogy int.ézkednünk kéne, 
elvégre ellenőrzésre uta.zunk? 
- Pont most, amikor negyveDISZáz ull.l van 
a kezemben? 

- A környéken engem szeretnek lgaz;úi, 
mint a legjobb sorompóórt. 

(Pusztai Pál rajzai) 
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tVasutasok napja 

J
úlius 13-án ti2enkilencedszer ürunepli az ország a vasuta

sok napját. Az utóbbi években - ha vesztett i6 látvá
nyosságából az ünnep - tartalmában gazdagabo, mére

teiben szélesebb lett. 
Az első évekiben, amikor hivatalosan kiliil'dették a vasuta

sok !llllpjának megünneplését, elsósoroan az volt a jellemző, 
,hogy a vasutasok impozáns, kulturális és sportrendezvények
kel tetbé'k színe.56é a napot. Szeme az országban várták, vajon 
milyen szórakozá.st nyújtanak a közönsé�ek a vasutasok. Nem 
a hétköz-napok hőstetteinek ünnepe, sokl.ai inluíbb egy =P 
ünnepétyessége Gdott lceretet a megemlékezésnek. 

De ahogyan k:i.ilsőségeiJben csökkent a Látváinyosság, úgy 
:,,ált a vasutasokat ünneplő nappá július második vasárnapja. 
'A ma jellemzője a� a tény, hogy az ország lakOISSága - akik 
naponta vagy ritkábban ve.;zik igénybe a -vasút szolgáltatásait 
::-: ünneplik a vasutasok een a forró nyári vasárnapon 

Köszöntik azokat, akik zimankós tétben és forró nyárban, 
'hétköznapon és ünnepen egyaránt helytállnak. Vdvözlilc azo
kat, alci-knél a vasárnap is szorgos munkanap. Családi vagy tár
sadalnú ünnepen az ünnepelt körülrajongva ül az asztallfőn, 
cl.halmozva ajándékokkal.. jókívánságokkal. A vasutasok napja 
ünnepeltjeinek tekintélyes. része nemhogy ünnepi asztal, de 
még az üzemi étkezde asztala mellé sem ülhet le. Amikor egy 
ország munkájukat ünnepli, ők munkáva.i ünnepelnek. 

llí.l em. kezdete ez a nap egy munJraciklusnak és · nem vége 
n egy réginek. Az álla ndó, szorgos munkának egy napja. 

:Mégsem hasonlítható a többihez. Egy kicsit ünneptől ün
nepig is szól a m'i naptárunk. ÖnJcén,ytelen lezárása egy mun
kásévnek, melyből temetni sz.eretnénlc a rosszat, s ápolni, fej
leszreni a jót. 

Az elmúlt év alatt egyaránt szolgáltattunk okot arra, hogy 
büsMeséggel és szomorúsággal zárjunk. Az egyre modernebb, 
a.:z igényeket egyre jobban Jd.eiégítő teljesítmények mellett 
,i,rnyékok is terheUk a közelmúltat. S talán e két véglet az 
öss.zeteYője annak a különös :filgyelemnek, amely most a vas
utasok felé irányul, 

Az ünnep törvénybeiktatá.s.án túl számos j el mutat arra, 
hogy egyre ilitenzívebb az össztá rsadalmi törekvés a vasu.taso
kat a társa.dalomban e1fogla.lt szerepüknek megfelelő fokra he
lyezni. A legutóbbi i ntéz!,edése:i: közül ezt tám115ztják alá 1969. 
január l-től e�ye,s közgazdasági &zabályoz&.1<- olyan. módosítása. 
'!mely kedvezően hat a vasútra. Igen jelentős az az engedmény, 
mi szerint az idén már 2 százalélrns bér-fejlesztés számolható el 
a részesedési alap terhelése nélkül a köLt'légek között. A már
cius _l-től érvényben levő bérügyi intézl:edés több m-int 50 

e:::er dolgo::;ót érint, s évi bérkiha.tásában meghaladja. a.z 59 
millió fori'lltot. 

Ezeket az intézkedéseket, mint nagyon helyes kezdet.et. üd
Yözölji.ik. Beszélni kell viszont arról, hogy a vasu.tasok bére 
még ma is elmarad az országos átlagtól, s a közlekedésben fog
lalko:::tatottak között is a legalacsonyabb. Senki nem vár töb
bet, mint amit munkánkkal, helytállásunkkru kiél"demeltünk. 
De annyit igen. 

E 
!várjuk elismerését annak. amivel egy vasu€ru; munkaidő
ben, leterheltségben, felelősségben, többet ad, mint máso!,. 
Elvárjuk figyelembe venni, hogy míg az ipai;ban és építő-

iparban foglalkoztatottak ma már rövidített munkaidőben dol
goznak, a va.>'zita.sok tel:in télyes része még 240-300 órán át is 
távot van családjátói. Senimi többet neni kérünk a va.s1itas 
dolgozók számára., mint méltányolni a munkakörülményekben, 
a s;::ol.gála.tellátás mikéntjében fennálló különbséget. 

Egy pillanatig sem gondolunk arra, hogy c.sa.li: tartsuk a 

markunkat. A vasút, a vasutasok adni akarnak. Mégpedig a 
maximumát annak, ami erőnkből és lehetőségeinkből telik. 
1969-ben 115 millió tonna áTu és 415 milUó utas elszállítása. 
vár -ránk. Ennek a következménynek maradéktalanul eleget kí
vánunk tenni, mégpedig a korábbinál kevesebb költséggel és 
kisebb létszámmal. 

A tervek szerint a telje.ítmények az elmúlt év.i:hez viszo
nyítva nem emelkednek. De ilyen kötiilmények között is biz
tosítani kell egy-felől a vasút műszaki fejlesztését, másfelől a 
�'asutas dolgozók munka- és életkörülményeinek további ja
Yitását. Ezek módszerei : az eszlcözzel való takarékos gazdálko
dás, a jobb niun 1.aszervezés, a fuva.TSze-rző tevékenység fokozá
sa, álta!ábán a gazdáLl:odás javítása.. 

A vasút vezetésével együtt folyan1atosan növeljük az irá
nyítás hatékonyságát és a vezetés operatívitását. A vasút sajá
tos jellegéből adódóan egyes feladatok centralizálását, ugyan
akkor, főleg a szo'gálati főnökségek jog- és hatáskörének bő
vítését szorgalmazzuk. 

A 
tehervonatok maximális mértékű menetrend szerinti köz
lekedtetésével. a munka szervezettebbé, tervszerűbbé vá
lik. A meddő idők minimá.Usra csökkenthetők a. szeméty

zet foglalkoztatásánál, a g&pek felhasználásánál. Tervszerűbbé 
válik a ra.kodás és a továbbítás, a:ini a vasút és a fuvaroztató 
szempontjából egyaránt előnyös. 

A közlekedéspolitikai koncepció végrehajtásával javul az 
állandó költségek és a hasznos teljesítmények aránya. A fel
szabaduló munkaerövel a létszámhiány, illetve a munkaidö 
csökkenthető. 

A tervezett szociális beruházásokat időarányosan megva
lósítjuk. Szem előtt tartva, hogy szociális létesítmények első
sorban ott épüljenek, ahol. a dolgozók nagyobb számmal van
nak foglalkoztatva, és ahol a körüLrnények azt legjobban in
dokolják. 

A fels,:,rclt és egyéb lntézkedések egy részének pénzbeli 
kihatása nem mérhető. Megvalósításuk azonban feltétlenül 
szükséges, egyrészt, hogy a modernizálást nyomon kövesse a 
modern vezetési stílus. a racionális munkáltatás. Másrészt a 
vasúti rnunlca vonzóbbá tétele, a munkahelyi Légkör javítása., 
a szociális ellátotts1g Mánya követelően ír ja. elő a. tervezett in
tézkedéseket. 

A 
tervek é;; eLképz:alések megalapozottak. reáli�ak. Megvaló

sításuk alapja természetszenileg a vasutasok jó mmikája. 
űgy véljük. hogy akaratban, tenniJ<észségben nem lesz 

hiány. Akkot· pedig az ünneptől ünnepig következő esztendő 
újabb eredmények, sikzrek éve lesz. 

1969. JúLIUS 1. 

Kiállítás 

Kandó Kálmán 

emlékére 

Kandó Kálmán, a világhírű 
magyar mérnök - a nevéről 
elnevezett villa.,mosmozdony 
alkotója, ha élne, 1969. július 
10-én lenne 100 éves. 

Csóri Máiyás intéző, forgalmi szolgálattevő kezében magasba lendül az indítótárcsa, s a 
következő pillanatban a miskolci gyors kihala,d a Kelet-i pályau'.l.varról. 

A miskold igazgatóság (Ripol't a 3. oldalon) 
(Hemző Károly felvétele) 

pénzügyi osztályán dolgozó 
Kandó Kálmán szocialista 
br.i,gá.d tagjai 100. születésnap
ja alka:Lmá.ból Miskolcon kiál
litást rend•eznek, amelyen be
mutatják Kandó Kálmán sze
mélyes emléktárgyait, életé
ről és munkásságáról tanús
kodó doklllll1.entu.rnokat. A ki
állítás rendezéséhez na.gy se
gítséget kaptak Kandó Kál
mán Budapesten élő teányá
tói és dr. Pásztor Pá.ltól., az 
igazgatóság vezetőjétől is. 

A jó együttműködés eredménye 
= javuló teljesítmények 

A kiállítást a miskolci 
Technika Házában július 10-
én ünnepélyes keretek között 
nyitják meg. 

Dr. Bel-iczky Ish·áu 

Az 1969. I. negyedévi igazga
tósági verseny értékelése so
rán 100,72 százalékos össztel
jesítménnyel a szegedi va.sút
i.ga.zga.tóság érta el a legjobb 
eredményeket. 

Az elmúlt évi, valamint az 
ez évi tapasztalatok is azt mu-

tatják, hogy a közeljövőben a 
szállítási feladatok nagyobb 
métiékű növekedésével nem 
számolhatunk. Ilyen körülmé
nyek között az eredményes 
munkához, a költségek csök
kentéséhez a megbízható elem
zéseken nyugvó, tervszerű. elő

___________________________ ..,. 
relá tó gazdaságos munka szük-
séges. 

Szegeden tartotta ülését az elnökség 
A szakszervezet elnöksége jú

nius 17-én és 18-án Szegeden, 
a MA V nevelóotthon kultúr
te1mében tartotta ülését. Az 
ülésen részt \'et!ek a területi 
bizottságok titkárai, továbbá 
Kiss KároZ.y, a szegedi vasút
igazgatóság vezetője. a megyei 
pártbizottság és az SZMT kép
viselője. 

Az első napirend keretében 
Acsai 1\1ihály titkúr terjesztet
te az elnökség elé a szegedi te
ri.i leti bizottság jelentését a 
szakszervezeti és az üzemi de
mokrácia érvényesül{sének ta
pasztalatairól. A brigádvizsgá
lat alapján gondos munkával 
készült jelentés híven tükrözi 
a területi bizottság tevékeny
ségét. Legfőbb érdeme, hogy 
a.z elbt eredménye/e mellett 
kendö;;és némül feltá-rta a. 
s;;aks:::ervezct·i és -üzemi de
molcrácia kiszélesítését gátló 

hibákat, fogyatélcosságoka.t is. 
Az elnökség a jelentést elfo

gadta.. s az anyag gondos el:�é
szftéséért a területi bizottságot 
dicséretben részesítette. 

Az ülés napirendjén szere
pelt a Társada.lmunlc időszerű 
kérdései című szakszetTezeti 
politikai oktatás 1968-69. évi 
tapasztalatairól készült jelen
tés és az 1969-70-es oktatási 
év irányelvei. (Az elmúlt ok
tatási év tapasztalatairól la
punk más helyén ünálló cikk
ben számolunk be. A s:::erk.) 

A jelentlst az elnökséa el
fogadta. Némi módosítással 
ugyancsak elfogadta az elnök
ség a szakszervezet 1069 máso
dilt íélé\·es programjára, pon
tosabban a központi vezetőség 
é� az elnökség második fél
éves munkatervét magában 
foglaló előterjesztést, végül kü
lönféléket tárgyalt. 

A szegedi igazgatóság dol-
gozóinak az a törekvésük, 

hogy jó munkaszervezéssel 
javítsák a munka. termelé
kenységét, a. kölf.ségekkel 
való tervszerű gazdálko-

kodást. 
Mindezt eredményesen segítik 
elő azok a vállalások, mel�·e
ket hazánk felszabadulú.sána1c 
25 éves évfordulója tiszteieté-
1·e tette/e a::; iga::;gatóság dotgo
zói. 

A vasútigazgatóságok egy
más közötti versenyében elért 
kedvező eredmény azt is mu
tatja, hogy a szegedi igazgató
ság területén a.z érdekeltek na
gyobb gondot fo1·dítottalc a. fu
va1·szerve.=ésre, a. száUíttató fe
le/e meata-rtására. Sikerült a 
fuyaroztatókkal jó kapcsolatot 
kiépíteni. E kapcsolatoknak 
köszönhető, hogy a. kocsiigé
n11es ániszáUítási te1·vét az 
igazgatóság jetentéísen túUetje
sítette. 

A szocialista munkaverseny
nek köszönhető az is, hogy 

Pályafenntartási 
gépbemutató Mándokon 

A szocialista vasutak szer
vezete, az OSZZSD IX. bizott
ságának - a pályamunkák 
gépesítésével foglallcozó 
szakértői munkacsoportja jú
nius 1G és 21-e kö:::ött Bu.dn.
pesten, a Vasúti Főosztály 
k"ltltúrtennében ülésezett. A 
bizottság munkájában nyolc 
ország, Bulgária, Csehszlová
kia, Korea, Lengyelország, 
NDK, Románia, Szovjetunió 
és Magyarország pályaépítési 
és pályaíenntartásJ sza..ltem
berei vettek részt. A mu...,�a
csoport tagjai elsősorban a 

vasutak pá.lyamunkáival kap
csolatos gépekről, gépi beren
dezésekről, gépesített munka
módszerek kidolgozásáról, a 
vasutak igényeinek megfelelő 
gépek tipizálásáról, egységesí
téséről tárgyaltak. A tanács
kozás tapasztalatairól, ered
ményeiről Pa;pp Károlytól, a 6. 

szakosztály vezetőjétől kér
tünk információt. 

- Az elmúlt évben Varsó
ban megtaf'tott értek.ezlet óta. 
-, kezdte a beszélgetést a 
szakosztályvezető több 
olyan pályafenntartási és pá
lyaépítési gép l�észült el, a.me
lyek segítségével a pátyaépitó 
mun.kálatol:at m1orsa;bbá és 
pontosabbá t-udjnk te·nni. En-

nek az értekezletnek egyik 
napirendi pontja volt ezeknek 
a gépeknek a szalrmai megvi
tatása és egységesítése. A 
megbeszélés. során a külfölöi 
szakemberek érdeklődéssel fo
gad ták a MAV aljköz és. ágya
zatszél-tömörítő gépének szak
mai ismertetését és azt a hírt, 
miszerint ezt a gépet a il!lÁV 
Gépjavító üzem már sorozat
ban. gyártja. A szakértői mun
kacsoport tagjai egyébként az 
üzeml.á.togatás során eUáto
ga ttak a Gépjavító üzembe is, 
ahol megtekintették ennek a 
gépnek a sorozatgyártását. A 

külföldi szakemberek felfi
gyeltek még egy mási1c lwnst
ru.kcióra. is, a vasúti töltés át
fúrására rzotgáló gépi beren
dezésünkre, amelynek segít$é
gével - vágányzár nélkül -
vasúti töltésekben vízlevezető 
át:areszeket lehet készíteni. 

A szakosztályvezető elmon
dotta még, hogy a munkabi
zottság tagjai 19..én és 20-án 
vidékre ' látogatta]( el. Útjuk 
első állomásaként Felsőzso7,cán 
megnézték a ]).1AV előkészített 
vágánymezők szerelésére szol
gáló kötótelepét. A következő 
állomás Mán.dok volt, ahol a 
szovjet szakemberek a mun
kacsoport tagjainak egy nagy 

teljesítményű pályaépítő, illet
ve pályafenntartó gépet mu
tattak be. Erről a szovjet gép
ről el kell mondani, hoay ka
pacitásban és konstrulccióban 
a viiágon egyedüiálló. A gép
komplexum egy sínfels.to?dő, 
egy ágyazatrostátó és egy tö
mörítő, illetve pálya.beszabály
zó gépeg11ségböi áll. Teljesít
ménye óránként egy kilométer 
hos.szű sínhálózat elkészítése 
úgy, hogy azon 50 kilométeres 
sebességgel már vonatok köz
lekedhetnek. A szovjet gép
komplexun1 ma még csak 
széles nyomtá.von dolgozik, de 
ennek a budapesti ülésnek 
egyik feladata volt, hogy me,g
teremtse a feltételét egy nor
rruí.1 nyomtávú változat elké
szítésére. 

A munkabizottság tagjai 
megtekintették még az Ebes 
és Debrecen közötti vonalkor
szerűsí�t, majd Szeg-edi 
Nándornak, a debreceni igaz
gatóság vezetőjének vendé
geként 20-án Debrecenben, 
vá.rosnézés.en vettek részt. A 
munkabizottság tagjai 20-án 
pénteken, este érkeztek visz
sza Budapestre és az egyh�tes 
megbeszélés szombaton, ün
nepi zárói.iléssel ért véget. 

Sz. J. 

jobb lett a kapcsolat a külön; 
bözö szolgála ti ágak között is. 
Ez azért is fontos, mert a rá
fordítások csökkentésébén va
lamennyi szakszolgálat közvet
lenül érdekelt. A jó egyi.itimű
köclés eredménye: 

az első ne.gyellévben a. 
vasútigazga!óság teljesít
ményére eső köllségeló
irá.nyzatot 103,25 százalék-

ra. teljesített-ék. 
A minőségi munkára ser

kentő mutatókban is kedvező 
eredményt érlek el. Valamenr
nyi von.atnemnél hónapról hó
napra javult a személy- és te
hervonati utazási sebesség, s 
ked1Je�óen alakult mind. a s:e
mély-, mind a tehen;onati me
netrends;teríJ,ség. 

A mennyiségi tervek minő
seg1 megvalósításának egyik 
alapvető feltétele a szükségle
teket kielégítő vonatközlekedé
si terv. A vonatkö::lekedési 
ten, teljesítése nemcsak a �·as
útiga.�gatóság mu,nkájára hat 
Id., hanem az egész hálózatl'a. 
Az év első hónapjaiban nem a 

legmegfelelőbb volt ez a mun
ka. Az utóbbi időben azonban 
e mutatóban is jelentős előre
lépés történt, mindinkább si
kerül megközelíteni az optimu
mot. 

Az igazgatóság területén már 
jelentkezik 

a zöldség és gyiimölcs, 
amely gyors és pontos t-0-
vábbítást igényel. De a 
tranzitszállitá.soknál is nő-

nek a feladatok. 
A kedvező időjárás következ
tében a mezőgazdasági termé
kek szállítása várhatóan újabb 
erőpróba elé állítja az igazga
tóság dolgozóit. 

JUGOSZLÁV 

VENDÉGEK 

. A szakszervezet elnökségé
nek meghívása alapján június 
16-21 között hazánkban tar
tózkodott Jugoszlávia Szállítá
si és Közlekedési Dolgozói 
Szakszervezetének háromtagú 
küldöttsége. 

A delegáció vezetője Vasi, 
1\1ilojevics, a vajdasági kerüle
ti bizottság elnöke, tagjai Iva.·TJ 
Koba.n, a zágrábi szervezet el
nöke és Mikola Cunipf, a sza
rajevói vasúti fuvarozási vál
lalat elnöke volt. 

A vendégek több ízben is 
megbeszélést folytattak szak
szervezetünlt vezetőivel, ame
lyek során kicserélték tapasz
talataikat a két ország vasút
ját, valamint a vasutasok élet
és munkakörülményeit ille
tően. Felkerestek több vasúti 
szolgálati helyet és létesít
ményt. Találkoztak vasutas 
dolgozókkal és szakszervezeti 
funkcionáriusokkal. 

A talá!kozásol�. megbeszélé
sek mindvél!ili( a kölcsönös bi
zalom Iégkörébzn folyta!,. 
Azokat mindkét fél hasznos• 
nak és eredményesnek minő• 
sítette. 
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A szaliszervezeti politikai/ 
ol,tatás tapasztalatai! 

Eredményesen zárult az nagyobb számban olyanok vet-
1968/69-es politikai oktatási tek részt, akik szervezett poli
évad. A szolgálati helyeken tikal okt:litásban még nem ré
több milnt 30 ezer vasutas vá- szesültek, s akiket államunk 
laszfotta politikai képzésének intézkedései, a világpolitikai 
ezt a formáját. A hallgatók események, az or:szágban és a 
és a Tcírsaaalmunk idószerú szolgálati helyeken történtek 
kérdései tanfolyatnok száma é1·deklik. 

segítséget bizto'Sítottak a párt
szervezetek, gazdasági vezetők. 

Elismerés illeti azt a több 
száz propaga.ndistát, akik von
zóvá tetté/e és megszerettették 
e� a. politikai oktatási formál 
a dolgozó/e tízezreivel. Sok 
hasznos észrevétel, jó javaslat 
érlcezett tölük szakszervezeti 
szervelnkhez, bizonyítva, hogy 
a propagandisták felelősséggel, 
jó felkészültséggel végezték 
munkájukat. 

A si:keres oktatási év bezá
rása szakszervezeti szerveink 
összességében végzett jó mun
káját eredményezte. 

Horváth Ferenc 

évről évre emelkedik. Szak- A politikai tanfolyamok se-
szervezeti szerveinktől ka- gítséget adtak a gazdasági re
pott tájékoztatások és sa- form bevezetésével bekövetke
ját tapasztalataink is azt zett változások megértéséhez, 
mutatják, hogy ezek a ismeréséhez, a felelősségérzet, 
tanfolyamok viszonylag rö- a közösségi érzés fejlesztére
vid idő alatt ismertre, népsze- hez. Jelentősen segítették, 
rűvé váltak. Ma már elmond- hogy a munkahelyeken al,tlv 
hatjuk: sikerült kialakítani poZitizá!ó légkör alakuljon lci. 
e(l'J olyan szakszervezeti, polí- A tanfolya,--nok sikeres szer
tilcai oktatási formát, amely vezéséhez, működésükhöz sok 
ta·rtalmába:n gyorsa.n és 1-u- r---------------------------galmasan igazodik az é!ethez, 
a.z igénye1;hez. Célját tekintve 
flzorosan kapcsolódik a szak
Ezervezet neveló-munkájához, 
il!et,;e annak szerves része. 

Miért nép5zerűek a Társá
cla1munk időszerű kérdései 
tanfolyamok a dolgozók kö
.ziitt? 

Mindenekelőtt azért, mert 
,a tanfolyamok megbeszélésé
re került témák ezer szállal 
kötód.nek a dolgozólc élet- és 
munkakörütm.ényeit befol·ycí
soló két"désekhez, problémák
hoz. Kö\·etkezésképpen azok
hoz a kérdésekhez, amelyek
nek megoldásávru közvetlenül. 
�agy közvetve a szakszer-vezet 
.foglalkozik. A foglalkozások 
tapasztalatai azt mutatt-.ák, 
ho1,,y a megbeszélt kérdéseket 
a részvevők - helyesen - ál
talában a munkahelyükön je
lentkező eredmények, problé
mák gondok oldaláról közelí-
1ik és vitatják meg, 

A tanfolyamok foglalkozásain 
részt vevő szakszervezeti tiszt-
11é�selők is bizonyíthatják, 
ho(TIJ a fehnerül6 problémák, 
kérdései= szorosan l�pcsolód
ta7e az érdekelt szakszerveze�i 
bizottság munkájához. Szám
talan ese!iben előforoult, hogy 
a foglalkozáson jelen levő 
szakszervezeti bizottsági tag 
adott választ, t;íj�ztatást 
e.gy-egy kérdésben, vagy in
tézkedett az ott elhangzott jo
gos panasz orvoslása érdeké
ben. 

Tények bizonyítják, hogy a 
Társada-lniunk id6szeril kéf-dé
sei tanfolyamok alkalmasak a 
növekvő politikaj érdeklődés 
kielégítésére. 

A legtöbb foglalkozás őszin
te légkörben zajló beszélgetés 
volt. Mindenki bátratt elmond
hatta véleményét, a témával 
kapcsolatos észrevéte�-it, néze
,mt. Ez a gyakorlat azért is 
helyes, mert a foglalkozásokon 

Eredményes oktatási évet zártak 
Debrecen állomáson 

Debrecen állomás 6Zalksrer
veze11i bizottsága értékelte az 
1968/69-es szakszervezeti pQli
tikai oktató.s eredményeit. 
Megállur,,ított:ik, hogy a Tár
sadalmunk időszerű kérdései 
című tanfolyam jól bevált ol.., 
tatási. fo1ma. A hallgatók szí
vesen vesznek részt az elóadá
solcon és az ott h.aJlottalkat a 
mindennapi munkájulkban 
gyümölc.;üztetik 

A polit,ikai és moz.;:almi 
témakörön kívül a hallgatók 
fog!alkozu:-.k a vasúti fluk
tuációval és sok más gyakor
mti tt'-mával is. A tananyag 
közérthetően mutatott rá 
sok olyan fontos !kérdésre, 
amelynek ismerete a min
dennnpi munka során szinte 
elengedhetetlen. 

Czeglédi Sándor 

Strandhaz a Tisza partján 
A z  utóbbi idóben n.agy fej

lődésen ment keresztül az új
szegedi partfürdő. Területén 
egymás utáu épülnek a külön
böző üzemek és intézmények, 
hétvégi pihenő- és strandházai. 
A vasutas dolgozók strandhá
zát május l-én adta át ren
deltetésének a Szentesi tpítési 
Főnökség. A tetszetós kiVi
tellí. épfü.et felső szintjén négy, 

egyenként 2 személyes ven
d-ég.szoba áll a pihenni vágyók 
rendelkezésére. Az alsó szin
ten helyezték el a 400 személy 
befogadására kéa>--zült közös öl
tözőt. 

A szegedi vasutasol� 450 ezer 
forintos beruházássa.l iétesült 
hétvégi pth,mő- és strandhú
zát megelégedéssel vették bir
tokul-ba a dolgozók. 

A szcg,edi vasutasok új straooháza 

Tanulni soha neni késő 
tt '!1as-úthoz. Nagybátonyba ke
rott kocsivizsgáló la.l:atosnak. 

-0JS,\GB1B: Sikeresen érett
ségizett a 68 éves Koós 1'.áhnáu 
nyugdíjas ,,,.asuta.,; a nagybáto
nyi gimnázium levelezö ta.go• 
zatán. Az öreg dlák aligllanem 
a1: ország legidösebb gimnazis
tája. 

Kisterenyén, 1901-ben szüle
tett, s az öreg diák, Koós Hu
tás Kálmán még-ma is ott él a 
Kossuth Lajos utcai szülői 
házban. Napbarnított, mosoly
gós arca, erős testalkata feled
teti korát, a 68 esztendőt. Fia
talságát, energiáját, nagy-nagy 
optimizmusát évtizedeken át 
megőrizte. Vállalni merte 64 
éves korában is a továbbtanu
lást, mert tudásszomja az is
meretlen megi.smerése egy éle
ten át nem hagyta nyugodni. 
Két szenvedélye volt: a. vasút 
és a tanulás. Mindkettőért 
meg kellett dolgoznia 

Apja nyomdokain 

Édesapja Salgótarjánban ko
csimester volt, s 9 gyermeke 
közül 1917-ben az akkor 16 
esztendős Kálmánt - a 4 pol
gári elvégzése után - a vasút
hoz vitte kocsífelírónak, 0 
volt az egyetlen Koós fiú, aki 
apja nyomdokaiba akart lépni, . 
akit vonzott a vasút, ez a solc
szfoű, dübörgő élet. A vasút
nál azonban rövid ideig ma
radhatott. F:desapja az 1919-es 
2'anácsköztársaság alatt Kis
teTenyén a. Dire1ctóriu,� �ag�a 
volt, s ezért 1920-ban o_t is es 
édesap;át is elbocsátottak. Ot
beti vizsgálati fogság után az 

Esza.kma.g-uarországi Bányá
szatnál kapott munkát. Laka
tosinas lett. 192.4-ben mint la
katossegéd, ismét a vasútnál 
próbállrnzott. A kisteren-:1ei pá
Zyaf enntartáshoz felvettél� 
ugyan, de mint politikaila.g 
megbízhatatlant a csendö·rség 
áUa12dóan ellenőrizte. Két é11 
után ismét elbocsátották. Pár 
hónappal később Hatvanban 
jelentkezett a vasúthoz, hátha 
ott sikerül? Eleinte minden 
"simán" ment, de végüI ott is 
utolérte a csendőrség keze és 
1927-ben most már harmad
szor és végérvényesen elbocsá
tották a vasúttól. Egyetlen le
hetőséget adtak számára: vált
son iparengedélyt, s mint ma
gá.nicisiparos dolgozhat. A kö
zösségből, a munkásság köré
ből ltiszaikították. Terveivel, 
vágyaival egyedül maradt. 
Nem gondolhatott a vasútra, s 
sem gondolhatott a továbbta
nulásra sem. Egy „kommunis. 
tagyanús" fiatalt sehol nem 
fogadtak szívesen. 

Negyedszer is 
a vasúthoz . . •  

1938-tól 1945-ig önálló volt. 
A felszabadulás után pedig 
hosszú idő eltelt, míg ismét 
kézbe vehette szerszámait, 
1955-ben a kisterenyei ktsz 
tagja lett ugyan, de ennél a 
köteléknél erősebb volt a vas
út. 57 éves korában, 1958-ban, 
immár negyedszer jelentkezett 

Az 57 esztendő nem múlt el 
nyomtalanul Koós Hutás Kál
mán feje felett. De igyelcezetét, 
tenniakarásá.t nem tudta meg
törni sem a Horthy-rendszer 
kiküzösítése, sem a betegség. 
l!:lni, s dolgozni akart. Sőt mi
több, tanulni, érettségizni. 
Egyik vágya, hogy a vasútnál 
dolgozzon, most már vég
érvényesen teljesült. Megbe
csült munkása lett Nagybá
tony állomásnak. Most már 
arra is gondoll1at.ott, hogy ta
nuljon, gimnáziumba járjon. 

- Egy életen át 1'észültem a 
glmná::iumba - mondotta -, 
s akkor, amikor végre tanul
hattam �'olna, eg11szerre féie
lem fogott el. Most, idős fejjel, 
58 évesen lratkozzaln be az is
kolába? Mit szól a feleségem, 
mit szólnak a fiatalok. s mit 
szólm::k a munkatársak? Ezer
nyi kérdés motoszkált a fejem
ben. De belülről valami min
dig úz.ött, mindig hajtott. Múr
már azt hittem, soha nem fo
gok tanulni, pedig a tudás 
mindig vonzott. S aztán egy 
napon, 1964-ben úgy iskola
kezdet elött egy újságban a 
következő mondatot olvastam: 
„Tanulni soha nem késó." Ez 
a négy szó adta meg azt a bi
zonyos „lökést". Ha nem késő, 
hát beiratkozom én a gim1:ú
ziumba így lettem 64 évesen 
diák. 

Ósz fejjel az isko1apacThan 

A feleség először korholta 
férjét. Minek neki az iskola? 

Üzenet 

Moszlcvából 
- Itt Moszk11a, itt Mosz1cva 

beszél. Kedves hallga.tóinle 
megkezdjük magyar nyelvű 
adásunka.t. Híreink után aján• 
délemúsoTt sugárzunk Buda
pestre. a. Nyugati pál·yaud-var 
szemétypém:tár főnökség szo
cialista üzemrész Tyereslwva 
nói szocialista brigádjának • • •  

Ezekkel a szavakkal kezdő
dött lOG!J. június 16-ún hétfőn 
este a Mosz1waí Rádió ma
gyar nyelvű műsora. S az 
adás színhelyétől 2000 kilomé
terre, Itt Budapesten a Nyu
gati pályaudvar egyik sze
mélypénztárában vagy 30 nő 
- asszony és lány - kissé 
megilletődve, feszült figyelem
mel hallgatta a bemondó 
hanr,ját. Az üzenet, s a műsor 
nekik szólt, a Tyereskova szo
cialista brigád tagjainak. 

A szocialista címért küzdő 
brigád 19G3. június 16-án ala
lmlt, azon a napon. amikor a 
világ első női űrhajósa, Tye
reskova a világűrbe repült. Ot 
évvel később - akkor, ami
kor a Tyereskova személy
pénztáros brigád több ízben 
is elnyerte már a szocialista 
címet - az MSZBT vendége
ként Magyarországon járt Pol
janlcova Jal-i>ta szerkesztő, a 
Moszkvai Rádió magyar szek
ciójának munkatársa megláto
gatta a brigádot és megíg�rte. 
hogy a Moszkvai Rádió műso
rában meg�mlékeznek majd 
munkájukról, eredményeikről. 
Ez az ígéret teljesült ezen a 
napon. 

A tízperces ajándé1=úsort 
- amely egyébként Tyer€Sko
va világúrutazásának hato
dik évfordulójával is egybe 
esett eljöttek meghall
gatni a Dózsa György, a Land
ler Jenó és a Rámán Kató szo
cialista brigád .,küldöttei" is. 
De ott szorongott a rádió mel
lett dr. Ma.latinszki Jánosné 
pénztárfőnök, Schuk Géza lce
reskedelmi főnök, Csercsics 
Józse[n,é párttitkár és ott volt 
:i Tyere-kova brigád egyik 
alapító tagja, Mátlté Piroska. 
is. alti jelenleg a BVKH-ban 
dol�ozik, de a b!'i�:'.id tagjai a 
ko!lekt(v örömből őt sem 
hagyták ki. 

szj 

- A VASUTASNAP TISZ
TELETÉRE. Július 8-án mű
soros munkavédelmi vetélke
dőt rendeznek Hatvan állo
más szocialista brigádjai. A 
vetélkedőre, amelyen elsősor
ban a vasúti közlekedésre vo
natkozó munkavédelmi kérdé
sekre kell majd válaszolniuk a 
versenyzőknek, eddig 6 csapat 
jelentkezett. 

Aztán később ő is belenyugo
dott. Most pedig boldog, mert 
látja, hogy férje is az. Koós 
Hutás Kálmán komolyan vet
te a tanulást. Mtmkája után 
kis szobájában sokszor éj:téle
kig virrasztott. ;\hogy ó mond
ta: ó�ziiló feje, s idős kora er
re kötelezte. 

Sokan segítették őt. Mihalo
vics István, Nagybátony állo
más volt főnöke és Hegedüs 
Lajos, a segédhivatal vezetője 
biztatták, bátorították. A gim
názium igazgatója, Biha.ri La
jos pedig évről évre lelket ön
tött belé. Amikor 1968 augusz
tus elsején, 67 éves korában 
nyugdíjba ment, akkor már 
hitte és remélte, hogy meglesz 
az érettségi. Az utolsó évet, a 
negyedik osztályt független 
emberként, kezdhette meg. 
Egyedüli feladata a tanulás 
volt. 

- Most, hogy megsze-i·eztem 
az érettségit, úgy érzem, hogy 
mimlent elértem, amire fiatal 
Ica-romban vágytam - mondot
t.a halk egysze!"Úséggel. Nem a 
dicsóségéi-t, nem az é-;dekessé
gért tanultam, hanem önmaga
mért, a tudásért. Sok mindent 
másképp látok már. Közelebb
nek érzem a világot magam
hoz, s több mindent tudok, 
mint amit 64 évig tudtam, s a 
tudás szép dolog. A fiatalok
nak csak e�yet tanácsolhatok: 
tanulja11ak ac!cl-ig, amíg fiata
lol:., arnin előttük az élet. i\1ert 
az igaz, hogy tanulni sohasem 
késő, de az is igaz, hogy ta
nulni sohasem elég. 

Szerényi Jó=f 
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Vasutasok vietnami békegyűlése 
Füzesabonyban 

Dr. p/iSl:tor Pál ürulepi beszédét tartja 
(Fekete Imre felvétele) 

Füzesabony állomás szak
srervezeti blzott.sága és párt
alapszervezete, vietnami béke-
gyűlést rendezett Fiizesabony
baii, a járási múvelőd,;si ház 
nagytermében. A miskolci 
vasútlgazgatósá-g nyugati te
rületéről, Nyék!iídházától 
Hort -Cscíny állomásig hívták 
meg a vasutas dolgozókat, 
akik közül több százan érkez
tek ezen a napon Füzesabony
ba 

A zsúfolásig megtöltött te
remben Herczeg István, a vas
utas-szak.szervezet miskolci te
rületi bizottságának titJkárhe
lyettese nyitotta meg a béke
gyűl2'St, majd dr. PásztoT Pál, 
a miskolci ,?asút;gazgatósúg 
vezetője mondott ünnepi be
szédet. Méltatta a hős 1,i.etna
mi nép igazságos ltarccít, és 
szólt az időszerű politikai ese
ményekról. BefejezéstU az 
igazgatóság vezetője megra
gadta az al!rnlmat, hogy köszö
netet mondjon a jelenlevő 

vasutasoknak múlt évi nagy
szerű munkájukért, mellyel 
hozzájárultak a vándorz.ász.ló 
elnyeréséhez. 

Az ünnepi gyúlésen felszó
lalt Nguyen IY.nh Ca1t, a 
Vietnami Demoikratikus Köz
ru1-;:�ság budapesti nagykövet
ségének sajtóattaséja is. A 
vietnami vendég a párizsi t:ir
gyaláso);: fejleményeiről, a dél
vietnami bábkormány és az 
Ametikai Egyesült Allamok 
vezetőinek mesi:erkedéseiről, 
a vietnami nép igazságos har
cáról beszélt. 

Az ünnepi nagygyűlés ked
ves vendégének a füz...>sabo11yi 
vasutas nőtanács és a helyi 
földműves-szövetkezet nyúj
tott át ajándékot. 

A nagygyűlést megelőzóen 
Ngnyen Dinh Can meglátogat
ta a füzesabonyi nagyáruház 
és az ABC-áruház ,,Vietnam" 
n�ét viselő, szocialista bri
gádjait. 

Szlgetváry József 

Gorög országban egymást érik 
a terrorperek 

S::vlidarítási gyűlés a BVKH-ban 

A nem�tiközi békehónap 
eseményeként Budapesten, a 
BVKH ebédlőjében, Ma.gyar
ország001. élő görög emigrán
sok részvételével szolidaritási 
gyűlést tartottak. A gyűlés el
nökségében helyet foglalt Iko
nomu Jorgosz tanár, a Magyar
országon élő görög politikai 
emigránsok egyesülete közpon
ti tanácsánal;: tagja, Pusztai Fe
renc hivata1vezető, Varaa. 
Miklós párttiUcár és Egervári 
Lászlóné a szakszervezeti bi
zottság titkára. 

Ikonomu Jorgosz beszélt a 
görög politikai helyzetről. 
Adatok és számok tömkelegé
vel 

ismert.ette a terror légkö
rét, azt a nyomasztó at
moszférát, amelyben Gö
rögországban élnek és dol-

goznak honfit-ársal.k. 
Elmondta, hányan sínylödnek 
a rezsim börtöneiben, kon
centrációs táboraiban, ahol 
elemi szabadságjogaiktól meg
fosztva, a külvilágtól, elzáTva. 
tengé.!k életüket. A bebörtnn
zöttek kö7.ött egyaránt meg:a
lálhatók a komm11nisták és a 
pártonkívüliek. baloldali gon
dolkodású értelmiségiek és 
polgárok. 

Az egymást érő terrorperek 
lesújtanalc a görög nép nem
zeti hőseire is, a fasizmus el
leni harc sole részvevóje és 
vezetóje is a junta börtöneibe 

kerüit, - hangsúlyozta i:z elő• 
adó. A komor jelen mellett 
azonban csodálattal és lelke
sedéssel szólt 

a mindjobban erősödő 
nemzeti ellenállásról. az 
iUegális újságokról és a 
napi harcok névtelen hó-

seiról. 
Görögország hajdan a demok
rácia szülőföldje volt, mondta 
a többi között, elképze!hetet
len, hogy ilyen nemes hagyo
mányokkal re!!delkező nép va
laha is behódoljon a neofasisz
ta ezredeseknek. Af el:enállás 
névtelenjei őrzik Görógorsz6.g 
hagyományait és becsületét -
fejezte be az előadó. és meg
köszönte azt a törődő aggó
dást, amelyet lér,�en-nyomoll 
tapasztalt Magyarországon. 

Ikonomu Jorgosz heiyzetis
mertetője után a szolidaritási 
gyűlés részvevői eg:1ha.ngúa1t 
megszavazták, /Jogy tiltakozó 
távi1'atot kűldenel, a budapesti 
görög követségnek. A távirat• 
1.;an követelt-ék Grigorisz Fa
rakosz és tá1�sai, valamint A?e
lcosz Pa,wgulisz azonnali S2ö

badon bocsátását. 
A szolidaritási gyűlés rész

veYóit ezt követően a l(örög 
fiatalo� szórakoztattá!t hazá
juk táncaival és dalaival. A 
gyúlés befejezése után a rész
vevők még sokáig elbeszélget
tek a görög vendégekkel. 

Orbán A tt!la 

Fúvószenekarok versenye Dunakeszin 

A dunakeszi járműjavító 
művelödési házának rendezé
sében június 22-én a Tanács
köztársaS(igi Művészeti Szem
le keretében fúvószen<ökarok 
,·erseny-ére került sor Duna
keszin. Az üzem bejárata 
J .,elletti parkban, ideslis kör-
11yezetbe11, kitűnő eg·vüttese!r 
- köztük a Nagvkórfui Kon
zervgyár, a pilisszcntivci.ni 
szakszervezeti művelóc6si ház 
és a házigazda szerepét betöl-

tó járműjavító fúvószenekara 
- tolmácsocás.á.ban külföldi és 
magyar szerzők művei hang
zottak el 

A verseny szakzsürijének 
ét-tókelése alapján a járműja
vító - Pécsi István karnagy 
vezette - fúvószenekara el
nyerte a Tan.ács'.cöztársasági 
Múvén2ti Szemle „Aranyok
le-vél" kitüntetését 

Szónyi Lajos 
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A „bolygó b1iglid'' példtit mutat 
Nem a nagy fogadkozások, 

a hangzatos szerződések jel
lemzik őket, hanem az össze
fogás, a barátság. Az ered
ményeket nem kiabálják, nem 
látszatra dolgoznak, hanem 
szerényen, alig ésZl'evehetöen. 

kulturigényének felébresztése 
nem volt r06Sz dolog, azt ta
lán a sok közös mozi- es 
színházlátogatás igazolja a 
legjobban. A brigád női tag
jai - főleg Koltay La.josné -
a mozgatója az ilyen 

m
eg

mozdumsoknak. 

háztáji szőlócskéjük van, egy
két liternyi kóstolót hoztak 
be a versenyre. A brigádtag
ságból kiválasztott zsüri dön
tötte el, hogy a berceli, turai 
vagy adácsi bor a legjobb. 

Létszám- és kocsihiány nehezíti 

a munkát a Keletiben 
Nagy sikere volt a z  em,tik. 

legutóbbi zebegény! kirándu
lásnak is. Arvai nem fogy ki 
az ötletek.bő!. ő maga is ;ó 
példával jár elől. Szaval és 
szavaltat. tnekel és énelce!tet. 
Tomboló sikere van, egy-egy 
humoros nótának melyet a 

Beszélgetés a Keleti csomopont vezetőivel 

Arvai János találékonysá
gára jellemző, hogy a solrnt 
emlegetett „én borom a leg
jobb" problémát, az egyik 
összejövetelen úgy igyekezett 
megoldani, hogy borversenyt 
hírdetett. Persze ügyelve ar
ra, hogy a szabadnapos talál
kozó nehogy ivóversennyé 
fajuljon. A dolgozók, a gaz
dák, akiknek egy-egy kisebb 

kocsirendezők, váltókezelők, 
gépkísérók. térfel vigyázók, 
va,zy a szolgálattevők adnak 
elő. 

Gergely József 

Csupán egy esztendeje an
nak, hogy Arvai János mű
h�J.ybiwttsági titkár, forgalmi 
szolgálattevő és G6Uán Béla 
forgalmi szolgálattevő vezeté
r;evel összefogtak. Már a leg
első lépéseket is a kölcsönös 
segít-és jellemezte. A dolgo
:i:ók és családtagjaik ma egy 
nagy családot képeznek. Egy
mást érték és érik a kirándu
lások. A?, utazás öröme, a 
mindig újabb és újabb imp-
ressziók összetartják őket. ,---------------------------

Megismerik egymás erényeit, 
gyengéit, a fehér asztalnál és 
a munkate-rületen egyaránt. 
Ebből fakad a segítőkészség, 
s ez képezi a jobb munka 
alapját. 

A termelési eredmények is 
a jó szellemet igazolják. A 
b!'igád élre szökött ! Egymás 
után teljesítették és teljesítik 
túl a vállalásokat: a vonatloi
has::ná!ási 11-ormad.tlagot (28 
perc-ró! 22 pe-rcre) a tehe-r és 
s::emé!yvonatolc menetrend
szerű. ind!tását (98 százalék
f'Ól 98,8 százaié.'cra). A brigád 
llZ év 12 hónapjából a mú.sik. 
két brigáddal szemben 6-7 
esetben az első helyen végez. 

Gondolatok 

egy beszélgetés kapcsán 
Pár héttel ezelőtt a Lökös.

háza állomáson a keresztező 
660.;..ös gyorsvonatra várakoz
va, Laczó László mozdonyve
zetővel és Bordé János vonat-
vezetővel a határállomás 
munkájáról beszélgettünk. 

is felsorolni, ezért a Magyar 
Vasutas hasábjain szeretném 
néhány gom!olattal megtokla
ni akkcri társalgásunkat, hi
szen úgy érzem, közös ilgy1·ől 
van szó. 

A 60 kocsival közlekedő 

A nap minden órájában sok 
az utas a Budapest-Ke!eti pá
l·yaudvaron. Különösen a reg
geli és az esti órákban nagy a 
zsúfoltság, amikor a legtöbb 
vonat indul, illetve érkezik. 

- A zsúfo!tságon nem cso
dálkozhatunk, hiszen már több 
mint egy esztendeje lezárva 
tartjulc a lwmlokzati bejárato
kat - mondta Vass Lajos ál
lomásfőnök. - Azóta folynak. 
az új földalatti építésével, s a. 
Baross tér átrende::ésével kap
csolatos átalakítási munkála
tok. A személyforgalom csak
nem teljes egészében az indu
lási oldalra összpontosul. 

- Hogyan lehetne segíteni 
ezen a problémán? 

- Tárgyaltunk már erről a 
homlokzati rész és pályaudva
runk föld alatti csarnokának 
kivitelezőjével, a Közlekedési 
[;pító Vállalattal - felelte Vass 
Lajos főfelügyelő. - úgy ter
vezzük, hogy a munkálatok 
te;vszerű menete révén a csar
nok V. peronjának folytatása
ként eqy-két aj tót rövidesen 
megnyithatunk a homlokzaton. 

Az állomásfőnök gondjai 
Az önművelés, a verseny

szellem, a politikai ismeret
gyűjtés, politikai iskolák, sze
mináriumok látogatása mel
lett, az .,Ismerd meg hazádat" 
;elszó az ismertetőjük. Arvai 
fél,e „bolygó brigádnalc" emle
getik őket. Persze csak k"d 
vesk.edó humorral. A másik 
két brigád is próbálja követni 
a jó példát, de nem mindig 

Szóba került többek között az 
is, hogy a gazdaságosság s7-em
pontjáhól milyen nagy jelen
tősége van annak, ha Curtlci 
határállomáson - figyelembe 
véve a kelet-európai idi§szá
mítást, amely egy órával több 
mint a miénk - a MAV még 
éjfél előtt át tudja adni a ko
csikat a CFR-nek. 

5684-es számú vonat menet
rend szerint 21 óra 59 perc)rnr 
(kelet-európai idő szerint 22 
óra 59 perel oL·) érkezik Cur
tipba. A vonat átadására a 
technológia szerint 73 perc az 
előírás. Ezt az időt hozzáad
va a vonat érkezési idejéhez 
- figyelembe véve az egyórá., 

- Okozott-e prob1émát az 
átállás az új menetrend sze
rinti közlekedésre a Keletiben? 

Józsa Ferenc az Orient Expressz vonatvezeUije vonat.felvéiell 
munkáját végzi 

sikerül a szervezés. 
Hogy a vidéki vasutasok 

Beszélgető partnereink 
mindezt nem tudták és őszin
tén csodálkoztak, hogy a MÁV 
munkájában, pontosabban 
gazdaságos munkájába még a 
kelet..európai idő is „ bele.. 
szól". A vonat érkezés miatt 
akkor nem volt időm példát 

eltolódást - O óra 12 percet - Különösebb nehézségünk ezre] a kérdéssel kerestük fel 
kapunk. A 1 2  perc miatt a nem 1:olt, mert gondosan eló- Csizmadia Ferencet, a Keleti 
MAV-ot már 60 kocsi 1 napi kée:oítettiik a június 1-i átál- Műszaki Kocsíszolgálati I<ő
kocsibére terheli. Jobb szer- lást. Vonataink sz.áma lénye- nökség vezetőjét. 
vező munl,ával elérhető len- gében változatlan - mondta Sajnos semmi biztatót 
ne, hogy a vonat legkésől>b az állomásfőnök. - Csak egv nem mondhatok - kezdte. -
21 óra 47 perckor, tehát 12 nemzetközi gyorsvonatpárral Különösen nehezen tudjuk biz
perccel koráoban álljon me" gyarapodtunk, amelyik a Pan- tositani a betétk.ocsik.at a nem
Curticir,, és így a vonatot még nónia Expressz régi menet- zetk.özi gyorsv,matolchoz. Eze
e.znap, a 24. órában átadhat- rendje szerint kö7..lekedik Ber- ket a kocsikat nyolcnaponként 

---------------------------""1 nánk a CFR..nek. Un-Belgrád viswnylatban. A cserélnünk kellene, hogy meg-
A &652 számú vonat me- többi nemzetközi vonatunkmíl felelő karbantartásukról gon

,ietrend szerint 2 1  óra 40 csak néhány perces módosítás- doskodjunk. Ehhez legalább 
perckor (22.40) érkezik Curti- ra kellett beállnunk. 16-18 kocsi kellene, mint na
ciba. Az érkezési időhöz hoz- Viszont - nem mulasz�hatta pi tartalék, de jó, ha 4-5 áll 
zaadva a 73 percet, 22 óra 53 el megjegyezni Vass LaJos - . rendelkezúsünkre. Még a járpercet (23.53) kapunk, tehát változatlanul komoly gondokat Jnújavl;tóból lcikeriilő új fő
a vonat még aznap nt lett ad- jelent. hogy 52 k.ocsitende=ő vizsgás· kocsikkal is megtörté
va. 1:.'lófordul azonban, hogy és váltólcezeló hián11zik a pá- nik, hogy 2-3 forduló után 
menetidő túllépésből, helyte- !yaudvar létszámából. A tarta- külföldön kisoroz.ák a sze-rel-

Vasutas portré 

A BIZALMI 
A rendező sínei szikrázóan ket tolnak. A "zászlós embert'' �O�Ul{
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verik vissza a júniusi napsu- recsegő hangon hívja mun- se! áll meg Curtlcin, s a 73 b d á k k' d · k" lönö 
aarakat. A hangszo'róból 1·do-n- 1,ái'a'hoz � hangs7.óro' . Ezen a zá d'-' 11 sza a s .?0 • �a _as�, s ·u - Aggasztó probléma ez. Ne-., • � perc hoz a ...... val 3. i etve k bevaltas ,gy nagyon · · 
ltént pattogó vezényszavak napon már ki tudja hányadik 8 ::,erccel túllépjük a 24_ órát. 
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s·t�ató A másik vezhetj ük objektív nehe

1
zseg-

irányítják a munkát. Jó egv- kocsit mozgatják meg. Tavaly Azt hiszem, núndkét példa ne ;:en 
-�m�z'ykocslhiány A"' nek is, Tény, hogy a t_?CSI-

kilornéteres gyaloil.lás után négyszáz vago.n volt a napi át- •,,  1 ,., g?" , � ,,s" . . · -: h iány nyomán a Keleti ll:!usza-
találkozom CSak: ,,z-clso� vas-

v1.agosan 1a.;irozza meg, .,ideahs mm,mum, 850 kocs, ki Kocsiszolgá'latnál is hatvá-. ,. _ lag és 3 millió t�nrutt q_dtak hogy a vonal 600 do41'ozójá- ! d rendso/ermt csak. 550 utassal. Tőle kéi:dezem: hol fel az ál.tomáson. nak, szocialista l>rigádjainak enn
\ : • 'li rendelke-és nyozódnak a go1tciok. Ennek 

tala'lom S2e!ócze' Ferenc ko- - Az idén sem lesz kevesebb , · • .. f · · ál . .. - szeme Y ocs, a - - következménye, hogy minden _ • Kbzbs ossze ogasav a Jovo- re. Ezert az olyan vo1?atokat, javítási munka sürgős és soha csirendezőt. dolgunk - mondja búcsúzás- ben sok-sok devizaforintot melyekh_e�. 1_0-11 �ocs1 kelle- nincs elegendő idő a járművek - Az a zászlós ember ott - kor a kocsirendezők bizalmija takaríthatunk meg. ne _ kul_onosen hf:t _végén - ténv. legesen alapos rendbeho-mutat az őrhely felé. -, majd szapora léptekkel el- Pacz József 7_9 kocsival kell útJukra bO-: zására. A sok. ,,tűzoltó munka" Szelőczei Ferenc, Tata.bá - tűnik a kocsisor között. szocialista br•gád-vezetó csátani. s arra még gor:dolm nem használ sem az emberek-f"'J4-felső állomás legrégibb Molát Ferenc Curtici. sem 11'.'gy�n szeretek, mi _lesz ,iek, sem a kocsiknak. A leg-1-;ak.szervezeti bizalmija. Zö- -----------------------------, a nyári cs�csfo�gal;om, az i_�e- gyakrabban a kocsik elektro-mök, napbarnított ember. Cso-
genforgalm1 fmdeny ldeJen. mos berendezései hibásodnak <lálkozik jövetelem célján, hi- amikor a hétvégi vonatokhoz a me" A hibák megállapítására 

(Hemző Károly felvétele) 

viszont a műszak még nin:5 
megfelelően felszerelve mu
szerekkel. Ezek beszerzése 
csak most történik. 

- A másik probléma nálunk 
is a létszámhiány, Hivatalo
san vagyis .,papJron" létszám
hiá�yról alig besrelhetünk 
folytatta Csizmadia Ferenc. -
Ez nem csoda, hiszen az idei 
létszámtervet a tavalyi „bázis" 
alapján kaptuk. Viszont tén11, 
hogy 1964-ben 100 vonatunk 
volt most 132 vonat indul 21 
órá�ként a pál11audvarr6Z, 8 
mintegy 400 fővel kevesebb & 
létszámunk az akkorinál. 

Különösen nehezen tudják 
takarítani a helyi vonatokat, 
melyek közül 32 szerelvény 
csak fél óráig, vagy ennél rö
videbb ideig tartózkodik a Ke
letiben, A tartalékol, hián11á
ban nem ritka az olyan szerel• 
vény, · amelyik napo1tta négy
f ordttlóban vesz részt. 

Ilyen körülmények között 
minden nap ezernyi nehézséget 
kell leküzdeniillc a Budapest
Keleti csomópont dolgozóinak. 
Kemény helytállást követel itt 
a munka minden területen. 
Igaza van Vass Lajos állomás
főnöknek, aki már 17 eszten
deje áll felelős posztján : ,, Va.s
utasnak. lenni nem állás, ha
nem hivatás • . •  " 

L. ). liZen nem nyilatkozott 
ó 

m
ég 

A f• 1 1 k d , • • • 

Déli pályaudvarnak is át kell "" 
sohasem a szakszervezeti mun- 1nn <ÖZ e e es1 m1n1szter adniok kocsika.t. A szerelvény r---------------------
kájáról, életéről. A nyilvános- fordulók további szűkítése el-
s5got nem kedveli túlság06a!l, 

Budapesten kerülhetetlen lesz. Ezáltal vi-
bár nem zárkózott. Munká- H szent félő, hogy már túlságo- Gondosabb kocsiátvételt 
jukról, munkakörülményeiJ{- san kevés idő jut a szerelvé-
ről érdeklődünk. 

Dis" t,<,,l palotáJ·a·ban sor ke- nyek műszaki előkész(tésére, Nyékládháza állomás kocsl-
A:z. őrhelyhez visz, ahol az Dr. Csanádi György, köz-

ru"Jt- a�•ft'nil ée. magyar ko"zle- takarítására. Csakhogy ez az igényes szállítási tonnatervét 
emberek öltöznek és tisztál- lekedés- és postaügyi minisz-

kedési mlnis;tériumok közötti utasításszerű munka, s a kul- 19G9 első öt hónapjában 123 
kodnak. Am, ez a- legjobb ter múlt évi finnországi láto- túrált utazás rovására me- százalékra teljesítette, s ez a 
akarattal sem nevezhető öltö- gatását viszonozva június 16- megállapodás aláírásál·a. 

het . . .  túlteljesítés 184 586 tonna 
zőnek. Az épület évszázados. án BudapeStre érkezett Paavo A hivatalos tárgyalások be- többletet jelentett. Az állomás 
elhanyagolt. a szemétgödör az Aitio finn közlekedési és fejezése után a finn küldött- Kevés a napi tartalék kollektívája azonban még en-
ebéd'lő előtt Yan. A terjengő, közmunkaügyi miniszter és ki-

ség tagjai Rödönyi Károly mi- nél is többet teljesíthetett 
á o d tt 1 - be' s ma sérete. A finn közlekedési kül-
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e e ru - · J\' ta · e1n 'k · zérigazgatói'ának vendé.,"eként nem .,,: a mu ' -
_ De nézzen oda _ mutat a ,úniszter nacs b e 1s, 

j ukat egy kimustrált düledező falú, majd a Külügyminisztérium Egerbe is ellátogattak. '---------------1 sze'ged és Szolnok térségé-
kerekeitől megfosztott va- ből érkező K szerelvények kö-
J?onra -, még ebben a roska- zül, nagyon sok nYitott ajtó-
tag fészerben is öltöznek a val, szemetesen, vagy a Jrncsi-
dolgozók. Az igaz, hogy szo- ba bedobott kocsiajtóval ér-
ciálls beruházásra 5 milliót 
kapott az állomás; de az épít
kezést nem kezdté.lt még el. 

kezett az állomásra. Ezeket a 
kocsikat a megrakás előtt javí
tani kellett. Ez mind idővesz
teséget okozott. Előfordult az 
is, hogy a kocsik csapágyfedél 
nélkül érkeztek. Ez is súlyos 
hiba, mert a nyitott csapágyba 
bekerülő homokszemek hón
futást, csapágyolvadást okoz
hatnak. 

A nyékládházi vasutasok 
gondosabb kocsiátvevést és 
l�lküsmerete3 munkát kérnek. 
Ezt követeli meg a vasút, a 
népgazdaság érdeke is. 

Uglyal Sándor 

Tizennégy dolgozó tartozik 
Szelőczei Ferenc bizalmi 
csoportjához. Az emberek sze
retik. megbecsülik ót. Leg
utóbb például addig kilin
cselt, harcolt Fenyvesi József 
érdek.ében, amt(1 az illető csa
ládos beutalót kapott a Bala
t011ra. Együtt él csoportiával, 
s az állomás egyik legrégibb, 
Ieqmegbízhatól>b vasutasa. 
1941-ben került Ide, de előtte 
már az édesapja is - mint 
váltókezelő - vagy harminc 
évet szolgált az állomáson. 
Szelóczef bácsi néha-néha ma 
i,, meglátogat1a a ren.dezőn 
volt mm1k.atársatt é., fiát. 

Lassult az átrakás, nőtt a kocsiállás 

A bizalmiak politikai. neve
lőmunkáját Sz!?lóczei Ferenc 
az egvik leefontosabb feladat
nak tartja. Ennelc érdekében 
szintén sokat fáradozik. 

A rendezőre új szerelvénye-
A küldöttség tagJal Eger látképében gyönyörködnek. 

(Laczkó Ildikó felvétele) 

A Bodrogközi Gazéfosági 
Vasút keskeny nyomközű vo
naláról Sárospatakon rakják 
át az árut a MA V normál 
nyomközű vagonjaiba Az át
rakás na.,,ay része még ma is 
kézi erővel történik. Csupán 
a rönkök és nehezebb tárgyak 
átrakását végzik bakdaru
val. Ha a bakdaru meghibáso
dik, autódaru helyettesíti. 

A szóródó áruk átrakását, 
sajnos. még nem sikerült gé
pesíteni. Emiatt az utóbbi 
időben nagymértékben meg
növekedett a normál kocsik 
tartózkodása. 1968-ban példá1tl 
5002 kocsinál a bázishoz vi
szonyítva 14,2 órával nőit ko
c.sinként a tartózkodás, ami 
11 028 kocsióra-ves.zteséget je-

lentett. A keskeny nyomközll 
kocsiknál - 9456 kocsinál -
4.1 órával emelkedett a tar
tózkodás. Nem megnyugtató 
a helyzet ez év első negyedé
ben sem. A normál kocsiknál 
ugyanis kocsinként áUagosan 
5,7 órával emelkedett a ta,:
tózkodás a bázishoz viszonyít
va. 

Ezek a számok is bizony{t
ják, hogy süi·gősen meg kell 
oldani a szó1·ódó áruk. átralcá-
sának gépesít.ését. A vasút 
rendelkezésre álló kocsi
parkja ugyanis nem teszi le
hetővé azt a luxust. hogy Sá
rospatakon az átrakásnál 
ilyen nagymérvű veszteségek 
álljanak elő. 

Bakó János 
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Mennyi túlórára kötelezhetők 
a pályamesterek? 

A KOLLEKTíV SZERZÖ• szabálysértési eljárást vonhat delték el (l\It. V. 46. §. 3. bek.). 
Minden más túlmunka kork\
tozás alá eSik az Mt. :30_ §. 1 .  
bek. rer.<lelkezése szerint, és 
ez vonatkozik a heti pihenő
napon. ,·agy n1unJcaszüneti na
pon végzett munkára is. (Mt. 
41 . §. 3. bek.) 

D�S n1aga utá:11. 
előkészítésének idején, a 

nyilvános viták során sok bí
-rálat érte azt a -rendefke::ést, 
amely a pályamesterek túlóra
átalányát szabályo::::a. A kol
leJ..'"tív szerz.ödés hatályba lé
pése után a bírálatok nem 
szűntek meg, söt, szaporodtak. 
mivel a rendelkezés (29. §. 4/d. 
pont) az 1 965-ben kiadott sza

•bályra utalva a túlóraátalány 
összegszerűségét nem változ
tatta meg. A pályamesterek 
túlóraátalányának megállapí
tásához 196J-ben a 120661/1965. 
I. 6. B. sz. rendelet alapján az 
akkor felmerült túlórákat vet
ték figyelembe. Panaszolják a 
pályamesterek, hogy bár az 
.átalány összege nem emelke
dett, hílóráik száma lényege
sen megnőtt. A túlmunka és 

a készenléti szolgálat föleg a 
munkaidőcsökkentés után 
emelkedett, amit egyesek a 

A TOLMUNKA ilyen korlá
tozása mellett a készenléti 
szolgálat is korlátozás alá esik 
l\Iinden igazgatóság - a szak
szervezet területi b!zo ttságá
val egyetértésben -, a saját 
hatá körében köteles megálla
pítani, hogy egy fő réBúre ha
vonként maximális:10 mennyi 

Készenl.\ti szolg1lat elren
Cleléséilél a jog5zabály nem ad 
felmentést a korlátozás alól. 

készenlét rendelhető el. Gön- A JELENLEG ÉRVÉNYES 
gyölítve, éves szinten azo-nban szabályok szerint a pályames-600 óránál több 7:észenlétet 
senki -részére sem Lehet elren- terek rá3zére legfeljebb annri 

túlmunka és készenlét ren<lel-delni. Az évi 600 órából egy h tó 1 •t át 1 · hónapra 50 ói-a jut, ennyj ké- e· e . amenn)'1 az · a any 
szenléttel g:izdálkodhat tehát megállapífúsiinak idején (1965-
az igazgatóság. (Koll. Szerz. be!n) az átalányhoz figyelembe 
30. §. l'd. pont.) A túlórakor- vettek. Enn}i túlmunkát és 
Játozás alól csupán egy kivétel készenlétet is csak akkor lehet 

elrendelni, ha az ér\'énres korvan ; amilcor a::t baleset, vagy látozás azt most is lehetővé tetermészeti csapás rnegelő::ése 
érdekében, illetve következmé- sz!. 
nyeinek elhárítása végett re n- Dr. Banka József 

Eszperant ista 
ta lá lkozó 

A debreceni va<iut::s eszpe
rantó körük a békchó!1ap ke
ret:é!Jen a bél,c, barátság és 
s;:;olídariás jegyében jútüus 
19-én műsoros estet rendezte!, 
a Debreceni .Járműjavító Mű
velődési H:\zában. A rende� 
vényen több mint 200 e•::p� 
mntista ·i:ett rés::.t, köztük a 

városban tartózkodó 33 t3.gú 
bolgár eszperantista küldött
ség is. 

.\.z ünnepségen Tóth A mb
rus. a Béke és B3rútsá� Ec;z_ 
paranló Kör \·ezetője mondott 
besúdet. Ezután a t.ég:á•ke:-ti 
i l tal..i.nos iskola úttörői c,.;z_ 
peranló nye!ve.n mag,-ar nép
dalokat é•1e!,eltek. Fellép<>tt a 
műsorban a járműjavító t..inc
csooortja és n.épi zen�kara is 

Az emlékünnepség al!rnl
márnl a művelődési ház elő
csarnokában kiállítí,son mu
tatták be a Bé!,e és Da,át�ág 
Eszperanló Kör életét. g.:zdag, 
külföldi kapc,olatát, Yalarnint 
az e zperan!:ó mozgalom iro
dah1át, folyókat-gyűjtemé
nyét. 

Volosinov.szki János 

munkaidócsökkentéssel pró- ,------------------------------------------
bálnak indokolni. Az ilyen in
doklás az előkészítő munka 
hiányosságát. az irányítás kd
tik.áját jelenti, s e munka ered
ményességét veszélyezteti. 

A pályamesierek kérésére a 
6. szakosztály megkísérelte az 
ügy rendezését, de ez ideig a 
kísérlet nem Yezetett ered-

lfci 11 bizonyítékot az itélltezéskot 
is i/énJ'elték volna . . .  

ményre. Ugyanis az átaLá.ny E , ' 1 h ' 1  1 'd ' • • ' f összegét akartá.Jc felemelni gy nyomozo maganszorga Oill O il er1b az 1gazsago 
nem pedig a túlórák s::ániát a 
reális és törvényes mértékig 
lecsökkenteni. Ez az út több 
okból sem volt járható, mert a 
túlórákra nincs külön bérfe
dezet. 

A túlórák díjazása az egyéb
ként rendelkezésre álló bér
alapból történhet. Abból a 
bérösszegből, melyet tttlórák 
nélkül is - akár alapbérként, 
al<ár -pedig Yáltozó bérként. 
például prémium -, fel lehet 
használni anélkül, hogy azéti 
túlórázni kellene. illetve anél-. 
ltül, hogy a munkában töltött 
időt megnövelnék. A szakszer
vezetnek az az álláspcmt,ia. 
hogy az átalány maradjon vál
toz,:z.tlan. a t zílórák pedig ne 
emelkedjenelc, hanem csök
kenjenek a törvényes szi-ntre. 

A TúL6RAATALANY meg
állapítá:sa nem ad jogi alapot 
arra, hogy mértéktelen tzílórá
zást -rendeljen el az átalány 
fejében. A felmerült túlmun
kát 1965-ben, az átalány azzal 
arányos megállapításához fi
gyelembe kellett venni. Ennek 
alapján ma is meg lehet te
hát állapítani, hogy mennyi 
túlmunka - és tegyük hozzá 
készenlét az, amely a túlóra
átalanyért maximálisan igé
nyelhető. Az alapbérekben 1965 
óta történt változás az átalányt 
nem érintette. Ha azonban ezt 
figyelmen kívül hagyjuk is, 
legfeljebb az átalány megálla
oításánál alapul vett túlóra és 
készenlét mennyiség az, ame
lvet a pályamesterektól maxi
málisan és bármilyen címen 
igényelni lehet. A figyelembe 
vett a-rányokat meghaladó túl
munka elrendelése a szocialis
ta er1cölcsnek megfelelő bá
násmódot sértő intézkedés. 

A pályamesterek mértékte
len túlóráztatását törvényes 
korlátok is akadályozzák. A 
kollektív szerződés 27. §. 4,1a. 
pontja egy személy részére ha
vi 8 tzílórát engedélyez. amely 
lcivételesen is csak indokolt 
esetben lehet 24 óra, egész év
ben pedig a tizenkétszer havi 
3 órát, azaz a 96 túlórát nem 
haladhatja meg. Ha tehát va
lamely pályamester az évi 96 
órás túlóra keretét az év első 
négy hónapjá!ban 'kimerítette, 
így részére az év hátralevő -ré
szében már túlmunka nem 
rendelhető el. ha pedig mégis 

elrendelnék. úgy az a szabá
lvok megsértésének követikez
m�yeit, súlyosabb esetben 

Tolvait fogtak Kiskunfélegyházan 

Kiskunfélegyháza állomá-
son Papp István és Rácz End

re kocsirendezők egyik éjsza
kai szolgálatuk alkalmával ar
ra lettek figyelmesék, hogy 
\'alaki a vagonok között jár. 
Amikor a zaj irányába men
tek, az illető futásn�k ered�. 
A két kocsirendezo hosszu 
időn keresztül kergette a tol� 

vajt, míg végül siker\�lt . el
fogniuk. Miután rendorkezre 
adták az éjszakai látogatót, 
akkor derült ki, hogy az álta
luk elfogott személy Hegedüs 
László többszörösen büntetett 
keceli 'la:kos akit egyébként 
más búncse'rekmények miatt 
már országosan is köröztek. 

Szénási József 

1959. JOLlt;S 1. 

Meokezdődött a nyári gyerme�üdültetés 
Szakszervezetünk évről évre 

megszervezi a gyermekek 
nyári üdültetés:!t. A gyerme
kek szervezett üdülteté.;.ét két 
formában bo:1yulitják le : a 
SZOT által fermtartott üdülők
ben és saját vállalati üdü
lőinkben. 

A gyermeküdültetésben rész
veYők szán-ia országos viszony
latban eléri a 7000 főt, mely
ből a Vasutaso:, Szakszerveze
te által fenntartott üdülőkben 
közel 5000 gyermek üdül. Ilyen 
nagy lÉlszámú gyermeküdülte
:és megszerYezése széles körű 
szervező munkát jelent mind 
a közpo:1t, mind a teiiileti bi
zotts-!gok és a szakszervezeti 
bizottságok részére. Ezt a fel
adatot eddig jól oldották meg. 

A nyári gyeimeküdültetiós 
célja. hogy a gyermekek üdü
lésük közben kipihenjék a 
tanév fáradalmait. testileg 
megerősödjenek, íelírissülje
ne1c és élményekben gazda
godva térjenek haza. A gye-r-

mekiidülésben részvevő gyer
mekek s-zülei nyugodtan ,;é
gezhetik nw,nkáju.7:at, mert 
mir.den iidülűbe11 szal.képzett 
nevelők foglalkoznak a 011er
m ekekkel. 

Mindenütt biztosított a spor

tolási lehetőség és a kulturá
lis program. A Balaton-parti 
üdülőkben a fürdés, csónaká
zás. motorcsónakázás mellett a 
délutáni és esti ó�·ákban tár
sasjátékokkal, film és egyéb 
szórakozásokkal tölthetik vi
dáman a vakációt. 

Kőszegen a kirándulá3ok 
nyújtana..];: maradandó élményt 
a gyerekekne:<. A Bod-rogola
s::i üdültetésben részvevők a 
hfres történelmi nevezetességű 
sárnspataki várba tesznek ki
rándulásokat. Az ország bár
melyik gyermeküdülőjében 
nyaraló gyermekek szórakoz
va, játszva, mind jobban meg
i merik hazánkat, bővül látó
körük és ez kfömyebbs!get je
lent a további tanulásukban. 

Cjítási ankét a szegedi igazgatóságnál 
A szegedi igazgatóságnlil újí

tó ankét keretében vitatták 
meg az jgazgatósiig úiítási 
munkáját. újítási eredmén}-eit. 
Az igazgatóság területén 1968-
ban - 1967-hez viszonyítva -
4,6 százalékkal kevesebb újí
tást nyújtotiaik be, és ennek 
arányában csökkent az elfoga
dott, illetve a bevezetett ja
vaslatok száma is. Az 1967-
ben elfogadott 250 ja1,•aslattal 
szemben 1968-ban 212 ja,i,asla
tot fogadtak el. Az újítások
ból adódó megtakarítás : 
686 945,- Ft, s ez az összeg 
még a felét sem étie el az 
1967. é\"i megt.akaritásna:k. 

Az ankét részve,·ől megál
lapították. hogy az igazgató
ság területén csak akkor lesz 
eredménvesebb és sikeresebb 
az újítómozgalom, ha a: gaz-

CIKKÜNK NYOMAN : 

dasági vezetők. szal:szervezeti 
vezetők lellciisme-rctesebben 
foglalkoznak az új-itólckal, az 
újításokkal. Szó \'Olt az anké
lon arról is. hogy az újító
moz.oo-alom érdekében ío!tozni 
kell a szervező és népszerű
sítő propagandát. Nem lehet 
közömbös egyetlen vezető e!őtt 
sem az újítómozgalom szerve
zése, irányítása, ügyeinek in, 
tézése. 

A mozgalom eredményessé
ge érdekében, hazánk felsza� 
badulásának 23. évfordulója 
tiszteletére a szegedi igazga
tóság újítási versenyt hirde
tett „ A.z újítómozgalomban. 
élenjárá szolgálati hely" cím 
eluyeré,éért. A verseny 1969. 
j úlius J -én kezdődik. s 1970 
április 2-án feje_ződik be. 

Sziládi Sándor 

Levo,nták a tanulságot 
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SZABÓ BÉLA: 

1/t> t.1/kHA'; lll'f lleft:1tlíe1/.I 
l!:jszaka van . . . 

Megsértetten és me!(bantot
tan rohantam el ap{,é'.ctól. Az 
éjszakai gyors közeledő hang
ját hallottam. E!{Yre erősödve, 
á!'adón. Most nem tudok gvö
nvörködni benne . . . Hagyom. 
hogy elsuhanjon. 

* 

- S most beadod a kérvé
nyedet? 

- Igen - feleltem. 
- Cs:i.J, ki ne e.,; az idó. 

ból - szólt ismét. 
- Azt hiszem, ezzel most 

nem lehet elkésni ? - mond
tam. 

- Tavaly is sok volt a túl
jelentkezó - folytatta. - Kü-Tegna'I) srereltem le a pán- lönösen az orvQsin ! célosoktól. Vártam ezt a napot. _ Miról beszéfaz? - lepőd-

Pedig öreg katonaként sokat tem meg. jártunk le a Dunára. Az ala- - Az egyetemi felvételid
.kulatnál Málnai Péterrel ha- ról . - mondta természetes 
verkodtam. Nyúlánk. komoly hangsúllyal. fiú volt. Régésznek készült. El- - Akkor két malomban 
választhatatlanok voltunk. órlün'k. Én a vasúthoz akarok 

Nyár volt . . .  A Duna ott jelent!kezni! - Tekintete meg:rwújtózott a völgvben. A fö. merevedett. Visszauta.sítóvá és veny égette talpunkat. Egv rideggé változott. 
öre" görcsös fűz alatt heve- - Azt nem ! Ezt az egyet 
résrtünk. Gr,.,dtalanul. Közben nem! Meg vagv te tolondul
néztük a ,·onuló felhőket. va? Minden harmadilc éjjel 

- Mihez l,ewesz? - kér- nem aludni? Egyik lábad a 
deztem MálnaltöL sírban, a másik meg a bör-

- U�is tudod ! - fe1elte tönben ? Ezt akarod? Ne le-
csende<ien. gyen egy vasárnapod. egy ün-

- És mit szól hozzá az öre- n eped . . .  ? 
geci? Anya békitőleg szólt közbe. - Nem szól bele. :€s te? - Ne rontsátok el az estémet 
kérdezte halkan. . . .  Hát van erre szükség? 

- Jelentkezem a vasúthoz! - Te miért lettél vasutas? 
- Tiszt leszel ? - kockáztattam meg. 
- Valami olyan - feleltem. - Milliószor elmondtam. ll:szrevettem. hogy Edit é<; Mert alckor ordított az éhség. E<iina közeleg. Andalogtak a Mert ak'kor az volt a legjobb. hóségben. Táskáikat lóbálták. Mert altkor rangot jelenEléjük szaladtunk és fel- tett . . .  aiánlottuk szolgálatainkat. _ Próbálj csendesen beszél-. Egy éve udvaroltunk a két ni kérlelte anya. Kezét 

leánynak. 
_,_ 'tt B nyugtatóan apáéra tette. De ő Edina hou..om no • ama, elrántotta. :komoly lánv volt. De tudott - Mert akkor fiatal voltál önfeledten és g;•öngyözón ka- - vetettem ellen. ll:reztem cagni is. hogy engem is !eszit valami'. Már elmúlt egv éve, hogy - Mert tetszettek a vonatok. megígértem., vi�szajövök érte. A nyüzs<"és a mozgás mely - Várok rád, ahogy várnl ritmusáV-:1 ;eled volt egykorú. isenki nem tud - mon�t�. ,:et- _ Hülyeség ! 

szett neki, h?gy. v_asuti tiszt 
Vála dühbe h ...... Töl-leszek Hosszu setámkon ter- .. s':� o,,,_ 

,eztük meg jövőnket. Ha az tott. S�-:3J_�n nedivezett a _bor. 
11 „ tl • é l "Om:loltam, Nem tqrolte le, mint akinek e �ov� cezo ve rre ., . nincs :r,i ideie. Valósággal láz-:;1��� kellett Edlnára is gon-

ba jött. Felélén!külve folytat-
A vonat, mely elhozott tóle, ta : 

már a falunk határában fut . . .  - Mi volt az én életem? 
rPár pillanat múlva átölel Nézz ide! 
anya" - gondolom és meleg- Kinyújtotta a kezeit. Ujjai 
sé,?et érzek. finom rezdüléssel reszkettek. 

Aztán eszembe jut, milyen 
messze van mo�t tólem, Edi- - Fel vagy indulva! 
na. és milyen 'közel mondtam. 

Megigértem, hogy mindenről Leereszkedtem mel1éje egy 
beszámolok. székre. 

- Beszélj - szólt rám mo
gorván. 

- Rzkodtunk egyszer S-ben. 
A f&nököt kellett megkere -
nem. A forgalmi irodába kiild
tek utána. Az emeleten van 
ott az iroda. Fiatal főtiszt ült 
az asztalnál. Gyere.'l(arcú. A 
De>minó rendszerű berendezés 
olyan volt. mint egy elek-tro
mos orgona. Alig hallottam 
valamit. De alattunk jöttek
mentek a vonatok. Ez a srác 
meg csalt folyton adta az uta
sításait. 

- Ne folytasd ! Badarság az 
egész! - mondta csendesen, 
kifáradYa. - Hol vannak ilye-
ne'k? 

Hallgattunk. Aztán apa újra 
elkezdte. 

mond•am, s2án1omra is idegen 
göggel. 

Láttam. ho�y meglendül a 
keze. Egy villanás volt csupán. 
Egy torz. tö',életlen mozdubt. 
Arcomon élesen c;.a ttant a po
fon. Kigyócsípésként égette ar
comat. Lendiiletét61 leesett 
egy gyertva. Vmgja kialudt. 
A viasz <lermeclőn folyt szét 
a terítőn . . .  

- Nesze neked ! - ordította 
magából kikelve. - Mars ki 
innen ! 

- Mit csinálta tol, ? Mit tet
tetek ? - r,,rdult felénk k-ét
ségbe esve anyám. N<"tn felelt 
senki. Futni kezdtem le a lép
csőkön. Még h,;illottam, hogy 
anvám utánam kiált. 

.:._ Fiam! . . .  Fiam! 
- Nem engedem. * 
- En!(eded, vagy nem en- Igy jöttem el tólük. Pedig geded. ebben nem befolyá- mennyire vártuk mindhárman solhatsz. Az életemet én élem ezt az estét. Nem akartam apát le - mondtam. ennyire megbántani. Fáj ben-
- Nekem köszönheted az nem valami kl'>érteties és meg-

életedet. magyarázhatatlan érzés . . .  
Próbáltam gon<lolatalmat az Magamért és érted tettem, 

övéhez Igazítani. Hirtelen Edina. Te vállaltál engem is• 
meg.<;ajnáltam, hogy így el- meretlen jövőmmel. 
re>mlott az estéje . . .  Látom magunkat Edina. lent 

Békülékenyen kezdtem: a Dunánál. Hallom valle>má-
- Soha nem volt közöttünk sainkat a jövőnkről. Nincs 

semmi új a nap alatt. Haza véleménykülönbség. kell mennem. 
- Lehetséges - felelte -, Valami úgy ráz belülről. Va-

de most cserben akarsz hagy- lami belsó hideg. Nem enged-
ni! hetem, hogy ők is fázzanak. 

- Titeket soha nem hagylak * 
cserben ! Virrasztva vártak . . . Apa nem felelt. Amikor - Nem fáztál meg, fiam ? rámné:r.ett, hosszan rajtam - kérdezte anyám. Kisírtak hagyta teldntetét. Terjedő szo- voltak a szemel de mosolyog-
morúság volt szemeiben. Sza- ni próbált. vak nélkül is ezernyi dolgot _ Ne félts. Szükségem volt mondtunk egymásnak • • • egy kis friss levegőre 

- Amit te magad is annyira mondtam, s megcsókoltam a 
szerettél, azt tagadnád meg szemeit. Apa felállt. Egyáltatőlem . . .  ? - jegyeztem meg. lán nem volt komor és hara-

Nem szólt semmit. A gyer- gos. Hozzáléptem, 
tyii.kat nézte, s tompán hall- - Bocsáss meg, megfeledgatva magábil :,üllyedt. Aztán keztem magamról - mondtam ero,szerre összerezzent. Kiegye- és hang,oon bizonytalanul csen
nesedett ültében. Hirtelen tá- gett. madt dühvel az asztalra csa- _ Ugyan, fiam! _ Te bo-pott. csáss meg. Különben végig-

- Akko:_sem! É_rted? .Mraor gondoltam mindent. Tégy, sem! - k,táltott r�. - Elfe- ahogy jónak látsz, és ne al
lejted, hogy én otven-három kudj meg magad<la.1 soha! No, évet éltem. te meg csak hu- gyere tölts eg:y pohárral fiú ! .szat. És még azt hiszed, hogy M�lyától felfénylett ; szo-neked van igazad? ba, mint azon a gyönyörű nyá-

.'i 

Vasutasnapi gond� 
Ez a nn.p is olyan, mint

_ 
a: _tö�bi mcí

_
sik, 

1 A Nap 'l:áltozatlan ont3a ,zzo hevet, 
Különösebb tá.n az arcol,on aem ;átszik. 

1 

Mégis érezni egy iinnep leheUetct. 
Csáb/tó az iinnep, - r;asutasok napja. 
Vonz az ö,-öfr mozgás. a lüktető élet, 

Kö11n11es b:lc.�ú.::kodás. anyák féltő hangja, 
És a kigördülő, :;súfo!t szerclvényelc. 

Oly jó lenne velük messze, messze s�ann i. 
1\Icgi.nnerni sor. szép isme,-etlen hetyet, 
Zs ahol már jlirtam. pár percre megáUni, 
Hor111 a.z emlékeint lcörüiöleLjenek. 
Leszállni egy csendes, kicsiny állomáson, 
S mig vonatom szé.guld, száU a végtelenbe, 
Nézni, míg cs�k olyan kicsinek nem látom, 
Hogy s.zinte máT elfér benn a két kezemben . 

Gyöiiyörl:ödve né=ni a csiUogó Tónát, 
Gyümölcsei alatt TOSkadozó fákat, 
Messze eg11 kis templont égbe nytíló tornyát, 
Körötte a solc szép piros tetős házat, 
Az ünnepi :cászlók s=ínes lobog:faát . . .  
Majd végül 1.eresni egy árnyas kis padot. 
Me(}Tagadva a csend csodás, szép va-rázsM, 
Szívből ünnepelni a vamtl!snapot. 

lllés Gyula 

KONTRASZTOK 

TehéncsoTda legel. Ezer éve 
is nyájak és csol'dák l,igeltek itt. 
- Vonatom a napos messzeségbe, 
gondom, vágyam az idöoe 1•epít. -

Acél T-betűk, s egy ház kéménye, 
ősi UTa még itt toLl.ászkodik; 
tünódhetett eleget: miféle 
m.ada-rak lakják szomszéd házait. 

Falu és mező. Ló, m.agányosa,i 
legeLész, sovány, épp, hogy váns.wrog. 
- A sárga dombra erős traktorolc 

kaptatnak fől, s le vontató rohan. 
- Kis őrház, s ŐT, piros zászlója leng. 
Rohanunk, s ő nézi a végtelent. 

Fazekas Lajoo 

ÁLLOM/4SON 

1 
Hffu, - hfftJ,, lélegzett nagyot, 
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sziJ:rát szórt a mozdony, 
kereke csattogott, s 

Sógor Béla 

- őszinteséged őriz meg -i---------------------------------------------------------------
monrlta mosolyogva és egyre 

- Igenis, igazam van! - ron, ott a vén Dunánál . . .  L 
gózös jilstöt pipált az ég felé, 
a Varutas nevet szikrából írva k

d

. 
tündöklő csillagok közé. 

l..'isel:m lett, ahogy indultunk. . .  
- Visszajövök . . . vls.szajö

vök . . .  - kiáltottam. Tudtam. 
hogy életem egy részét hagy
tam ott . . .  

* 

A viszontlátás felejthetetlen 
volt. Apa éppen szolgált. Meg
vártam., míg elmeneszti az es
ti személyt. Messziről figyel
tem. Jött vissza a forg�lmi fe
lé. Kissé mintha húzta volna 
magát. 

Egy oszlop mögül hirtelen 
rá.köszöntem. Meleg fény gvúlt 
fel szemeiben. Atölelve meg
csókolt. 

- ÖM.ilök, ho� látlak. apa! 
Anya, he>gy van? 

- Nag\•on jól! Ezt a napot 
fenntartotta magának. De 
hadd nézzelek már, te fiú ! 
l\legférfi asodtál. 

- Siess fel ! - Csak a ké
isóbbi vonattal vártunk. - At
ac'om a szolgálate>t és én is 
sietek. 

Nem sokkal később valóban 
mp�jött apa is. 

Titkolta fáradtság_'it. Kérdé
Eek Bzönét zúdították rám. ll:s 
én elmondtam nekik mindent. 

Anya ünnepélyessé varázsol
t.a a vacsorát. A rostélya� az 
én ízlésem szerint készült. 
Knmpótok. tészták. és dísz
.g�•ertyák fényében nehéz bor 
aranrlott. 

Együtt ittunk apával. Most 
először. mint férfiak. Fáradt
sága felengedett. Arca át.szí
neződött. Később kiábrándul
tan beszélt a munkájáról. Sze
rinte. mintha beárnvél:olta 
volna valami a;; egészet! 

- Tölts - biztatott kedves 
fittyelmességgel. Köz,ben meg
állt rajtam a tekintete. Nem 
titkolt büszkeségeel hallga lott. 
míg beszéltem. Egyszer hirte
len meiikérdezte. mint akinek 
akkor jutott eszébe. 

A "vasördög" megteremtője 
Emlékezés James Wattra, halálának ISO. évfordulója alkalmából 

SZAZADUNKBAN, csak úgy 
mint a XVIII. század embere, 
i':gy új ipari forradalom tanúi 
vagyunk. Az új energiák, egy 
új világ kezdetét jelentik. Az 
atomkorszak küszöbén állunk. 
Jóllehet, a legel.só atomerómü
vek is gózeróművek, mert kis
nyomású gózzel dolgoznak. 

Watt, alti hitt a gózeró jö
vőjében, aligha hinne a sze
mének egy ötven megawattos 
turbina láttán. 

Örökifjú a góz! S hogy ki 
volt a gózgép megteremtője? 
Hol és hogyan kezdődött a góz 
diadalútja'? 

A jelentéktelen korábbi kí
sérletektől eltekintve az an
gol James Watt volt az első 
korszakalkotó gőzgép alkotója. 
A XVIII. század lázas légkö
re, az egyre fejlódó ipar hív
ta életre, bár Watt születése 
évében - 1736-ban - már a 
tengereket szántották az angol 
hajók. De szükség szerint ló és 
ember vontatta uszályokon is 
szállították áruikat az ango
lok a partok mentén. Fárasztó 
munkával termeltek a bányák, 
:ie a vizet már Newcomcn kez
detleges gózmasinái szivaty. 
tyúzták ki a tárnákból. 

Szükségszerű következmény 
volt a gőzgép! A gye1mek 
Watt szeme elótt játszódtak le 
'l dolgok : a manufaktMák 
küzdelmes élete, a géphiány, 
a szállf.tási problémák. 

\·ó Greenock városkában ta
nítgatta fiát. A kis ,James ko
rán tanújelét adta értelmének. 
Tanítói dicshimnuszokat zeng
tek természettudományi és 
matematikai érzékéről. 

Csodagyereknek tartották! 
Anyja barátnője - kinél 

gJ•akran ve>lt vendég a gyer
mek - már azért nem látta 
szívesen, mert éjs:r.akákon át, 
fantáziája szülte, végtelen me
sékkel szórakoztatta a csalá
dot. 

SERDVLO KORÁBAN or
vos szeretett volna lenni, de a 
benső intuíciói a műszaki pá
lya felé sodorták. Mechant-
1.mnak tanult, majd London 

közös munka életük végéig 
összekovácsolta a két embert. 
A pénz és a szellem egymás
ra talált kettőjük kapcsolatá
ban. 

Az elsó 1765-ben készült mo
dellje ma is látható a londoni 
múzeumban. Az állóhengeres 
gép dugattyúja felfelé dolgo
zott. Olyan megoldásokat is 
alkalmazott a gépen, hogy még 
ma sem értik az összefüggé
seket. 

Watt „koffeT kazánja" kézi
munkával készült. Légnyomás
sal működött és csak egészen 
alacsony nyomású gózt ter
melt. ő alkalmazta először a 

jó nevű műhelyeiben fejlesztet- ! · 
te tovább isme,·eteit. Híre 
ment kézügyességének és ta
lálékonyságának. Fo.rdulópon
tot jelentett életében az, hogy 
a glasgowi egyetemre került 
dolgozni, al10l megismerkedett 
az akkor még tökéletlen New
comen gőzgépekkel. (Thomas 
Newcomen mechanikus 1663-
li 29.). Rövid idó alatt az egye
tem gépmestere lett. Mind job
ban elmélyedt a gózgép tit
kaiban. Megtalálta a fóbibát, 
hogy a befecskendezett hideg 
víz hűti le a hengert, és ezért 
paz.arlödik el a sok hó. A gőzt 
egy külön edényben kezdte 
kondenzálni. Hőtani kfsérletei 
napTól napra közelebb vitték 
a nagy titokhoz. Anyagi hely
zete korlátozta ugyan mun
káját, de a szerencse mel
lészegődött, amikor a gózgép 
történetében jelentés ember
rel. Matthew Boulton vasgyá-
ro�-"al találkozott, aki ha nem 

gózgépen a centrifugális sza
bályozót. Rájött, hogy ahogy a 
fordulat.szám nó, úgy a két 
centrifugális golyó szétrepül, 
és ezzel egy szelepet zár, mire 
a gép meglassul és újból nyit 
a szelep, gyorsul a gép. A gőz
síp - a gőzmozdonyok jelzó
készüléke - és a gép helyes 
.működését ellenórzó indikátor 
ls Watt t.alálmánya. 

WATT f'.S BOULTON jó üz
leti szellemére jellemző, hogy 
a legelső, kezdetleges gépeket 
ingyen adták a megrendelők
nek, csak annyit kell fizetni 
- mondták - amennyit a 
Newcomen géppel szemben 
megtakarít a masina. !gy is 
óriási összeg vándorolt be a 
.,Watt Boulto-n. et Comp." kasz
száj(íba. Ugyanis a Watt gépek 
a 7500 kalóriás, jó angol szén-

Mint minden feltalálóét, ki
emelkedő nagy emberét, az ó 
életét is a kor, a családi kö
eülmények és nem utolsósor
ban a benne levő értelem de
terminálta. Aoja is fúró-fa
ragó mesterember volt. Lon
dontól alig 30 kilométerre le- Is önzetlenül, de támogatta. A Wa.U gőzgépe a londoni m1izeumban 

ből azonos teljesítmény 
mellett - csak tele annyit 
használtak, mint a Newco. 
men gépek. (A mai modern 
dugattyús gépek ennek csak 
tizedrészét használják fel.) 

Talán azért, mert a gazdasá
gosságuk miatt gyorsan elter
jedtek és mert az emberi mun
kát kiszorították, nevezték el 
a gépelrnt „vasördögnek". 

Watt féltékenyen őrizte tu
dományát, találmányát. A pénz 
őt is hatalmába kerítette és 
annak ördögi sugallatára 
nem az összemberi érdeket, a 
gőzeTó tová.bbfejlcs:.tését, fel
használását, hanem a profitot 
nézte. így kerültek bele sza
badalmi okmányába olyan 
pontok, melyek hátráltatták a 
a gőzgépek fejlődését. Az ok
mány nagynyomású gázról és 
gózzel hajtott jármüvekról is 
beszél. Ezért más feltalálók
nak vagy a szabadalmat kel
lett volI)a megvennie, vagy 
várni kellett addig, amíg a 
szabadalom lejár. 

Itt az összefüggés Watt és a 
megkésett góz.kocsi között! 

Óriási irodalma van a 
XVIII. és XIX. század leg
nagyobb fia munkásságának. 
Minden sor írása, rajza, ke
zemunkája egy-egy ereklye az 
angolok, az emberiség számá
ra. 

DEROS AGGASTYAN ko
rában, 84. életévében halt meg, 
1819. augusztus 19-én, akkor, 
amikor - mintha csalc valami 
különös .,hóheregewalt" 
cróhatalom -, irányít-Otta vol
r.a - a gőzerejétól hajtva, 
először szel te át hajó az 
óceánt. 

Hazánkban a Keleti pálya
udvaT homlokzatába épített, 4 
méteres szoboralakja emlékez
tet szellemére. 

Gergely József 



6 MAGVAR VASUTAS 

,. 

Ötven eves a -Pécsi VSK 
.. Nagy napokat írt a magyar 

torténelem 191:'I. múrciusában. 
A proletariátus vált az ország 
vezető osztályává, a szocialis
ta fon·adalom győ?.elmétöl volt 
mámoros a munkásosztály. 
Ezekben a nagyszen'í napok
ban - 191g. márciusában -
11 ívták életre lelkes, pécsi vas
utas dolgozó/e a PVSK-t. Ad
dig Baranya megye székhe
iyén két egyesület, a PSC és a 
PAC működött. Jegyezzük fel 
annak a két. akkor fiatal vas
utas doleozónak a nevét 
Kellner Zoltánét és Kehi Já
nosét -, akik megkezdték a 
munkát annak érdekében, 
hogy a PSC-ben és a PAC-ban 
működő vasuta5 dolgozók ön
álló sportkörét, a PVSK-t 
megalakítsák. 

Littlce Jenő üzletigazgató és 
a többi pécsi vasúti gazdas:cígi 
vezető segítségével a gondolat 
tetté érett. Az első közgyűlés 
Pécsi Vasutas Spo1·t Club né
ven hozott határozatot a vas
utasok sportegyesületének 
megalakítá�ára, nem sokkal 
később a PVSC nevet a PVSK 
-i-áltotta feL A7. alakulás után 
elsőnek működni kezdő két 
fzakosztál�' a labdarúgóké és 
a teniszezőké vo I t, de alig e;w 
t'VVel később már úszó- és ,;_ 
vószakosztálln1l is bóvült a 
:Cia tal egyesület. 

Pályák, sporttelepek 

Sportegyesület sporttelco 

dos jubile,.;mát azonban már érintette érzékenyen a megye 
megzavarták a háborús ese- sportéletét, de az asztaliteni
mények. az országban már szező!t és a cselgáncsozók, 
nyílttá vált fasizmus sportot, majd a tekézők működésének 
fejlődést, humanizmust visz- megszünletésc is veszteséget 
szahúzó ereje. Az anyagi gon- jelentett. 
dok is súlyosan nehezedtek a Most, a féléuszá=ados Jubi
PVSK-ra. Ma m,ír talán csal, leum es-::tendejébim, /,: i!enc 
legendának, vagv mesénP.k mű1:.ödö szakosztály képviseli 
gondolják a fiatal sportolók a magyar sportéletben 'a 
azt. ami a kerékpárosokkal PVSK-t. Ezek közül nyolc NB-
1943-ban. a hegyi bajnokságon szinten működik. A sportklub 

F E L H Í VÁS 
történt. A z  I .  osztályú bajnok- elnöksége igen nagy segítséget A BVSC sportiskola a vas
ságban induló Martin László kap az :t.TSZl\lP va útüzemi utas dolgozók gyermekei ré
ragyogó versennéssel bajnok- bizotl�ág1tól, a szakszervezeti szére a Szőnyi úti sporttelepen 
ságot nyert, majd gépkocsi- bizottstgtól, a ...-asutasszakszer- le\·ő sportnapközijében hasz
val a starthelyre visszal,üldte vezet pécsi területi bizottságá- nos szórakozást és sportolást 
a kerékpárt. alTlell;-el náhány tól, de az igaz?;atóság gazda- kíván biztosítani a nyári idő
perc múlva KéméndL Jó:::sef sági \·ezztóségét51 is. Pécs, de szakban. A spoctnn.pköz?ben 
indult a II. osztályúalr ,·erse- az egész megye sporttársa.dal- a gyerme!rek pedagóousolc és 
nyében. Kéméndi is 'hlegnyer- ma - amely alakulásn. első edzők feliiquelete mellett 
te kategóriújúban a b:ljnoki percétől a saját.jának tekinti a megismerkednek a hülönböző 
címet és ő is visszaküldte PVs,,;:-t - bizakodva te!cint a sportágak labdarúgás, 
ugyanezt a kerékpárt. hogv a majdan soron következő há- úszás, atlétika, kézilabda stb. 
körnlkező kategóriában indu- romoegyed évszázados jubi- alapjaival. 
ló Wittenberger Józsefnek. is leum elé, amelynek első idó- A sportnapközi 1969. június 
kgyen gépe. Wittenberger aL szn.kát most éli, most éoíti a 30-tól augusztus 13-ig szombat 
egy versenyen háromszor is pécsi vasutas tfasadalom: kivételével minden nap 8.30-
rajthoz tolt kerékpáron ug:ran- Vedres József tót 12,30 óráig foglalkoztatja 
csalr megnyerte a kategória- a gyermekeket. Részvételi díj : 
elsőséget. A szegénység,iel� eh- r--------------l heti 20 forint. (A napközit 
hez hasonló példái ismeretese� csak teljes hétre lehet igény-
a magyaT sport felszabadulás Tizenöt éves . be venni.) A gyerekek a nap-
előtti életéből, ilyen ei·edmé- köziben tízórait is kapnak. 
nyei azonban nem . . .  h . k „ 

A sportnapköziben jelent-
A gondok, a szegénység sem a JnO -no kezhetnek az 1956, 1937, 1958 

akadályozta meg a PVSK-t - és 1959-ben született vasutas 
szakosztályait és · verscnyzöit gyermekek. Jelentkezés min-
- a nagyszerií eredménye:, el- d-en csütörtökön 8,30-lól 12.30 
érésében. A labdarúgócsapat óráig a BVSC SzőnJi úti 
b;;,lösszekötője. Bendekovics- s9orttele.-p..\ne!, 9-es számú öl-
Bé-res András az 1936-os berli- tözőjében l\Ioi=er Árpádnál. 

Első a hatvani 

komplexbrigád 

A 4-es számú Autóközleke
dési Vállalat hatvani kiren
deltsége é.s Hp.tvan állomás 
kereskedelmi szociali,sta bri
"ádjai 5 év óta komplexbri
gádban dolgoznak. A közel
múltban Parádon megtartott 
közös értekezleten - amelyen 
az AKÖV és Hatvan állomás 
szocialista brigádjaln kívtil 
rá3zt vettek a két vállalat ve
zetői - megtartották az 1968 
misodik félévi munka érté:rn
lését is. Ezek szetint a harma
dik körzet versenyében a 
hatvani MAV-AKOV komp
lexbrigád végzett az első he
lyen. A brigád tagjai az elis
merő oklevélen és vándor-
zászlón kívül 300-300 forint 
pénzjutalmat is kaptak. 

Szúcs Fei·enc 

A szerkesztőség üzeni 
Czeglédi Sá.ndor, Bánszegi Jó

zsef, V<Hosinovsxk:l. János Debre
c-eri ; Szücs Ferenc Hatvan · lvta
róti István Szombathely ;  ' Vár
flllvl Gyula Gyé.<:ényes; lltajo
rossy Rezső, Bakó János, dr. Be-
1:lczky Ist'\"án l\lisko'!c : dr. B�nk
falvy GylllUl, S'"1J,ádj Sándor sze
ged; Murányi Tibor Bánréve ; 
Szénási Józs.ef Kiskunfélegyháza· 
Csiba József Gödüll6; Bánfalvi 
Imre Bp. Déll áll. ; Ug!yd Sán
dor Nyéldádháza : LflYeleiket IA
pu11k anyagához felhasználjuk. 

Bakó .János Miskolc. Bozsó 
Sándc.r Dunakeszi : Leveleiket ll
le�es helyre tos-ábbftottuk, 

nélkül olyan. mint kabát 
gombok nélkül. A PVSK is 
igyekezett mihamarabb pá
lyához jutni. kapott is a város
tól egy vizenyős területet. de 
e-4 a területet is hamarosan 
Vifszavették tölü!c városiej
lesztési célokra. Előbb a PSC
,·eJ közösen építettek u.iabb 
pályát, de ez nem szüntette 
meg a gondokat. A= elsö igCLzi, 
,.sa.ját" sportll?lep é)Jité.;énclc 
terve is 1najdncni hajótötést 
szenvedett a� építéshez sziii:
séges 12 eze1· pcngö 1? �ú.n11a. 
-miatt. Pedi� ekkor a labdarú
gócsapat már az öt me;:<yére 
terjedő alszö\·etségi bainok
�;ágot is n1egn.-�:�rte. kitűnő ::-sa
pattá kov:ícsolódott össze. Sok
sok lelkes vasutas sportbarát, 
\·arntas dolgoz,j mellett első
sorban a ten·eket társadalmi 
munkában elk,•szi tó Rei6i
mann Zsigmond. a Pécs-B'.i.
taszék o�ztt.11'f�mérnökség fő
mérnöke és l\'!in tál János fő
pályamester - kfsőbbi főtit
kár - é1·deme. hocy kitiinő 
állapotú p:ílrn tulajdonosa 
lett a PVSK. Jg�z. n sportolr'>1c 
- elsősorban a labdarú�ók. de 
" többiek is - n�-:1,lhá'ilták a 
szén létesítményt. A lahdq,rú
pók 12 év alatt. ,938-i'.l, k '1enc 
i:;hen nyerték mrn az l'!s-,ö
t·etségi ba_i11oi,séqot. 1931-ben 
a� országos i·a utas b11jnol:sú
got is. 

ni olimpián a magyar csapat 
tagja volt; a kosárlabdacsapat 
Eszéktől Kaoosvárig szinte 
minden jelentős heJ,·en elhin
tette a spoctág iránti érdeklo
dés w��vait. A női teniszcsa
pa.t 1937-39. között három
szor egvmás után nyerte n1eg 
az országos vasutas női csapat
bajnoks:í.got. 

Finn Yasu tas vegyeskórus érkezik 
a vasutasnapra 

Újab;, szakosztályok, 

nagy egyéniségek 

A felszabadulás után 

,Tin! minden egvesi.Hetnél, ,1 
PVS!.;:-n.;1 is döntő \"Ültozást 
hozot\ az 1944 őszén be',övet
kezett !e1szab.itlulás. Klfosz
tolt szerfúr1>J,, lerombolt öl
tözők, tönkret-=lt spor.l'-'len 
várta az ú jjééledést. Fr. 11i 
Béia Ü'!'ffezető elnöl, és d r. 
i\Iintál Tibor főtitkár irányítá
sával láttak hozzá a szako�z
tál�·ok a talpraúlláshoz. Hatal
mas vetélkedés indult meg a 
bnrnnyai me�yeszé!\'.heJ,�en. 
ahol egymás ufán a!a!mltak 
az új. Ulet,·e erősödtek meg a 
rcS,:i �portegyesületek. A spor
tot szerelő és támogató d �

Csc nádi G uörgy füztelelbell 
elnök - a Pécsi M •\.V Igaze;a
tóc;ii� nk1iori Yezetője. a ie1en
le�i közlekedés- és postaüg---i 
miniszter - és munkat:-;,·-;:1i 
na'{\· érdeme. ho,i,, a PVSK
n�k i• •ikerült m: ú ijáéledés. A 
l1>bdarúgó1, a;: i'!B I. Dunántú
li_ c�onort iába kerüli-e1c az 
1!1�5-16-o�. maíd az 1931-5:3-
er.: b:.. .. dnokc;á�bP.11 is. IVagys:;�r�':, 
1'ÓÍ és férfi lwsá.,·labdttCS(J')<Jt 
a7n>:ult 1,i. 01·.•zápos jelentő.sé
p(i lett o::: öl.:öl i-í-1:ó-, az atlétil:a< 

A labdarúgók sn,ere egész- és a birko,·ószakosztá1.y, minJi 
séges fejlődést eredm(nyezett s:ehb e1·eclméPye/.'.1;e! d!csi,
a,: egyesületen belül más ked1,etett a to1·naszal:os:::tál11 

�r,orti!gakban i�. A m·'Lc;odik is. 
viJl\gháború kitön<;p előt'. sor- S�inos. néh,ínv szakoszt,íl,· 
r:-:! alakultak a� ú inbb sz.!?k- azonban - :1n,·ra1. nei1fz:;é[f�k 
osztálvok : rrc: öl:ölvfoó. rr 1,;;-- /Sq technUrni  okok miatt 
�·ózó, · a k,e,·ékpáros. a cél-1.dnJ. ic1f)t\ö?be�1 be is szüntetl':? rnű-
1�4.1-ban pndig a l.:osc';-lf:bdd- ki'clését. K'ilünös:!n a kerpk
�ó. A fcnn:ill:ís negy0ds7.á7.a- párszakosztály megszűnése 

V I Z S G Á LAT 

_ i\leglepö, hogy e-zen a z  állomáson milyen kevés a lf2ociális 
1,anasz. 
_ Tetszik tudui, a munkaköriiltnények rosszak, a főnök go
romba, viszont va.n egy csinos lánya . . • 

A,: idén - nem kis megle
petésre - Csathó Katalin, a 
füzesabonyi gimnázium I. B. 
osztályos tanulója nye;·te He
ves megye egyéni  saklcbajnok
ságát. 

Több éves az a baráti kap
csolat. mely szakszer·,•ezetünlc 
és a Film Allanwasulak Ve
gyes!-:órusszövet.sége között 
fennáll. A múlt évben a Finn 
Allrun\'asutak Vegyeskórus
szüvetségének meglúvác;;ára a 
debreceni járműjavító Bocs
kai túncegyüttese és férfikó
ru�a tiz. éltnény kben galdng 
napot töltött Flnnországban. 
E vendégszereplés viswn-.ásá
ra - 5zakszervezetünk elnök
ségének meghívására - jú
lius 12-én 63 tagit finn vasutas 
vegyeskórus él'l-.:ezi:.: hazánk-

ba. A csoport vezetője Maissi 
Hukkanen asszony, a Finn Ál
lamvasutak Vegyeskórusszö
vetségének elnöke. 

A Yendégek elsőnek július 
13-án Budapesten a vasutas
nap központi kulturális és 
sportmúsorának keretében 
lépnek fel. Július li'i-én Deb1·e
ce11 pe(l a jiri:.n,Havító művelő
dési húziföan. július 17-én a 
szántódi vasutasiidiilőoen, 
majd július 19-én Szegeden, a 
MA V Petőfi Sándor Művelődé
si Házban adnak műsort. 

Kati Poros=lón laki!;, onnan 
jár be Fü:::esabonyba. Otthon 
édes:i_oja a sa/clcpartnere, egye
sületénél, a Fü:::esaboni;i Vas
t1tas SC-11él pedig dr. Godál 
Gi]ula s:a!:osztályi•ez<?tő fog
lamozcic a flat.al tehetségge1. 

A vasutasnap programjából 

A 1;; éves bajno!cnó eddigi 
pályafutása során a 1ci/1ö,ibö;:ű 
bojnoksé<gokon, sparta1;iádo•  
kon, már nuo!c aranyérmet 
s:::er:.ett a nnal: ellenére, hogy 
mindöss::e 1:ét éce sakkozih 
i•erscnys=erúen. Első sikerét 
a::: úttörő-olimpián érte el. 
nu1jd sorra lcövetke:::tek a kö
zápisl.olai, a já1·ási és megyei 
viadaloh. Eg11 í=ben - egy or
s::ágos színt1! ifjúsági rerse
n:yen - értél.es T,a,·madik he
lye:::ésével hívta fel magára a 
szakemberek figyelmét. 

Szenvedélyesen s:::eret sak
lcozni, a tanulás mellett 111in 
i!en  szabadidejét a sal;/;tébla 
mellett tölti, s szinte -::ég nél
k!i.l gyakorolja a h ülönböző 
variációkat. 

(s7Jgetváry) 

A budapesti n,.útigazgató
si".g szolgálati helyein szorgal
masan készülnek a dolgozó;, a 
,·asutasnap méltó megünnep
lésére. Július 1 1 -én kerül sor 
a vasútigazgatóság központjá
ba.-., az érdemes vasutas ki
tüntetés átadására. Júiius !�
én több szolgálati bely kül
döttsége koszorúzási ünnep
ség keretében rója le kegyele
tét - a vasutasnap alkalmá
ból - a szovjet hösök emlék
művénél, síremlél<einél. 

Színes, változatos és szím·o
nalas lesz a budapesti vas
utasok központi ünnepsége, 
amely jú!ics 13-án 9 órafoor 
i;eszi kezdetét a BVSC Szőnyi 
út·i sporttelepén. 9-től 1 1  óráig 
nemzetközi vívótalálkozóra 
kerül sor, ahol lengyel és 
:N"DK-beli \'asutas vívók. Yala
mint a BVSC ,·ersen:rzői lép-

.É J F É L I V O N AT 

- Ne ijecljen meg, nem vagyok ki;;értet, a vasúton megma
racllak a kalauzok. 

(Pusztai Pál rajzai) 

nek pástra. Ezt körntően 
1 1.30-kor kezdődik az új vas
utas t.iszlek avatása. amelyen 
Rüdönyi Károly minisztei·he
lyet tes, a MA V vezérigazgató
ja mond avatóbeszédet. 

A délutá.ni műsor 12.30-kor 
nemzetközi úszóversennyel ve
szi kezdetét, majd repülő mo
dellező-bemutatóm!, tréfás 
vívással és a kerékpárosok 
üldözéses csapatversen:rével 
folytatódik. 17 órakoT lcerül 
soi· a bécsi vasutasok és a 
BVSC nemzetközi labdarúgó
mé!'kőzésére. Ezt megelőzően 
pedig a sportiskolások csapa
tai méril, össze képességüket. 

A 15,30-kor kezdődő kulttir
műso!"ban Mátray Zsuzsa, l\1i-
1:es Ei;a, Korda György. Hal
mi Gábor, Gálvölgyi János 
Szegedi Molnár Géza, vala� 
mint a Kék Csillag együttes 
lép fel. 16 órai kezdettel szín
vonalas műsorban gyönyör
ködhetnek a gyermekek és 
fiatalok. E műsorban közre
működik a Vasutasok Szalc
szervezete Budapesti Zene
iskolájá.nak ifjúsági fúvósze
nekam. a Landler Jenő Műve
lődési Ház bűvész- és bohóc
szakkörének tagjai. több hiva
tásos, neves művész. Tréfás 
gyermekjátékok, fejtörők és 
vetélkedők színesítik, élénkí
tik a hangulatot. 

Az esti műsorban, amely 
19,30-kor kezdődik, fellépnek : 
a Finn Vasu.tasok Központi 
Vegyeskara. a Vasutasok 
Szakszerv-ezete Közpo.nti 
Szimfonikus Zenekara dr. Ha
·mari And1·ás vezényletével a 
Törekvés l\tlúvelődési Ház iti
váJó cimmel kitüntetett népi 
tánccsoportja. A Magyar Alin
mi Operaház mt1vészci, Veres 
Eva és Palcsó Sándor és a két 
ismert népdalénekes, Mada
rász Katalin és Bojtor Imre. 

A budapesti ünnepséghez 
hasonlóan a vidéki igazgató
ságok székhelyein és � na
gyobb csomópontokon is meg
emlékeznek a vasutas.napról. 

1969. JCJLIUS 1. 

l:H:JI� 
- Véradónapok Szombal; 

helyen. AZ elmúlt napokban a 
szombathelyi járműjavítóban 
181 önkéntes véradó adott 
vért. A véradók közül kiemel
kedtek a szocialista brigádok 
és Lőrincz László szocialista 
brigácitag, aki Gl alkalommal 
ajánlotta fel segítségét az ar
ra rászorultaknak. 

- Nyomorélt gyermek pat
ronálisái vállalt.ík a Déli pá
lyaudvar vonatkísérői. Samok 
Sándor 14 éves árva gyerme
ket, alti paralízis következté
ben bal lábára 1.-tt nyomorék, 
a nyáron Rakk Kálmin állo
másfőnök családjával együtt 
a Balaton mellé üdülni viszi. 
A vor.atkísérő kollektíva tag
Jat egyébként rendszerese!'l 
gondo�kodnak a beteg gyer
mekről. 

- A TAKARÓT VIET-
NAMNAK akció l;eretében a 
debtece11 i igazgatóság terU
letén dolgozó 1700 vasutq,s 
asszony és leány összesen J200 
darab takarót készített, ame
lyet az elmúlt napol:ban iinne
pélyesen adtak át a megyei 
nőtanácsnal., metue a nőtanú
cson keresztül a vietnami 
nagyl.övetségnel,. 

- fró-olvasó találkozót 
tartottak az ünnepi könyvhé
ten Gyékényes állomáson. A 
találkozón Molnár Géza 
SZOT-díjas író vett részt és 
több mint másfél órán keresz
tül beszélgetett az olvasókkal, 
az irodalomkedvelól-:kel. 

- A vasútvillamositás és 
felsővezeték-építés időszero'.i 
kérdései címmel kétnapos ta
nácskozást rendezett a közel
múltban Miskolcon a Közle
kedéstudományi Egyesület és a 
l\lagyar Elektrotechnikai 
Egyesület miskolci szervezete. 
A tanácskozáson több előadás 
hangzott el. 

- ÚJ OTTHONT KAP01'T 
R.idapesten a iWe=ő Imre út 20. 
sz. alatt a Józsefvárosi Pál.ya
fen11tanási Főnölcség pá1't- és 
szakszervezeti bizottsága. A 

m odernül berendezett itodá-
1.:at a uamtasnap alkalmából 
adják át. 

- Ki lesz a századik. Ezzet 
az elnevezéssel újítá3i ver
senyt hirdettek a MA V Ma
gasépítési Főnökség gazdaság, 
és mozgalmi vezetői. Akinek 
újítása a 100-as nyilvántartá
si számot kapja. az külön ju
talomban ré ·zesül, függet!en:il 
attól. hogy mi a benyújtott .ia
vaFlatról hozott szakmai hatá
rozat. 

- Az iinnet>i könyYh.et al
kalmából Rákosrendező fülo
más szakszervezeti bizottsága 
szolgálati áganként külön-kii
lön megemlékezést tartott a 
könyvről, a könyv jelentőségi'
ről. Ismertették többek között 
Gutenberg Jánosnak. a 1iönyv
nvomtatás feltalálóiának élei• 
útiát, majd az „Olvasó né
pért" mozgalom célkitűzései
ről beszéltek. A könyvhét ren
dezvénvein több százan \'et
tek ré;zt. 

- .-\z ez évi nyaralási szr
zonban 323 gyemtek és 1 72 
felnőtt üdül a ·dunakeszi j.ír
rt'!Űjavító balatonlellei csa1á
dos üdülőjében. Az ütlül6si 
évad szeptember végéig tart. 

A Hivatalos Lapból 

A Hivatalos Lap to:.rtallnából a 
szakszervezeti bizot-.sátlok és a 
doigozó!t figyelmébe ajánljuk • 
kö\·etik-ezőket: 

2t. számból :  110 567/191:i!'.J. 3. _A. 
_,u Ultrahangos Vizsg.:lló Kb!
pontn2k a M.�V :E;s,.sJd Jármu: 
j.<n:!tó ű1em szervezetébe törté11ö 
átf;}r;f�a. 3. C. !>I.\ V T<órH• 
és ICözponti R-ende�öinté.!et Hfi.ct 
gyógyszertárának á.tszen·ezé&e. 

MAGY&B V A S UTAS 

a Vasutasok � .... rilts-z.trvezeténe\C 
laDll 

S:zerkesrtt a .;zerkesztö bizottsáe 
Fösze-rk�:zt6: Gulyás János 

Fele16!1 sn!·rkes11.6� Vid Ferenc 
Sti,rkesZ11'i6é2: 

Budapes, VI„ Benczúr utca ll, 
Telefon. városi: ?:_)9-872 

üzemi: t 9-'7'1 
KlaQja !:! te!':;esitt a Né-pszat�a
t ar.k"iadO VaHa.lat Bodaoeflt �11�, 

R�kóczl tít 54. Telefon: 22f-8J9 
F'elelös k:Iado: Uebor Manon. , N!osz.a, .. a cark1c1.dt VaJJala1 

tgaz�atd1a 
Csek..ks1�mlaHam : 7S.9l5.001-45 

Szikra r.apnyomda 
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Kétszázharminc új tisztet avattak 
a XIX. vasutasnapon 

A VAS lJT A SOK SZAK SZ E R V EZ El É N E K L A P JA 

iX11L EVFOLYAM, 14. SZAM Ara 40 fillér 1969. JOLJTJS 17. 

A vasutasmunka legfőbb értékmérője: 

a forgalombiz-tonság 
Dr. Csanadi György közlekedés- és postaügyi miniszter 

68 vasutasnak adta at a Kiváló vasutas kitüntetést 
Az avatásra felsora.kozott új tisztek Rödönyi Károly miniszterhelyettes ünnepi beszéd� 

hallgatják (Hemzö Károly felvétele) 

dr. Csanádi György 68 vas
utasnak adta át a kiváló vas
utas kitünrtJevést. 

frdemes vasutas kitünte
tésben 106-an részesültek. Ezt 
a kitünteté5t az igazgatóságok 
vasutasnapi ünnepSlégein ad
ták át. 

(vt) 

A XIX. vasutasnapon hG
vös, szeles idő fogadta a 
BVSC. Szónyi úti sporttelepén 
avatásra felsor.a'kozott 230 
forgalmi és kereskedel.mi, 
építési és pályafenntartási, 
gépészeti és vontatási, vala
mint tá.vközlő- és biztosító
berendezési új tisztet. 

Az ünnepség katonás külső
ségek között vette kezdetét. 
A Himnusz elhangzása után 
Kún Dezső, a MA V Tisztkép
ző Intézet igazgatója üdvözöl-

te a díszemelvényen helye1 
foglaló Rödönyi Károly mi
niszterhelyettest, a MA V 
vezérigazgatóját, Szabó Antal 
főtitkárt, a meghívott vendé
geket, az avatásra váró tlszite
ket é'! hozzátartozóikat, majd 
a követikezőket mondott.a: 

- Az avatásra fe1.sorako• 
zott új tisztek ismerik a vas
út elött álló feladatokat. Szor
galmas tanulással készültek 
fel hivatásuk betöltésére. Ta
nulmányi eredményeik, a tár
sadalmi munkában való 

növelését. El kell érni, hogy. 
minden vasutas tudása, ké
pessége legjavát adja a mun
kában. 
. A vasút vezetése, a jövő 

fela.datainak megoldásában 
joggal számít önökre, akik 
felnőtt fejjel, sokan családi 
problémáikkal küszködve ta
nultak. Külön elismerés illeti 
azokat, akik ilyen körülmé
nyek között is kiemelkedő 
eredményeket értek el a tanu• 
lásban. 

r--------------------------- helytállásuk, fegyelmezett 

Az 1968/69. évben végzett 
230 hallgató közül Kovács 
Gyula intézó, a debreceni 
vasútigazgaióság dolgozója, 
minden vizsgáját kitűnő ered
ménnyel tebte le. Rajta kívül 
14-en végeztek jeles ered
ménnyel. őket külön is meg
dicsérte a miniszterhelyettes. 
De elismerésé<t fejezte ki az 
intézet tanárainak, dolgozói
nak és a hallgatók szüleinek, 
hozzátartozóinak is azért, 
hogy segítették a hallgatókat 
a tanulásban. 

Az ÖBB vezérif azgiltójlinak 
llitogatlisa Magyarorszli/on 

Dr. O;a.oádi György közlekedés- és postaügyi miniszter átadja 
a Kiváló V11Sutas kitüntetésekei 

Dr. Karl Kalz, az osztrák 
vasutak vezérigazgatója, Rö· 
dönyi Károly mi:niszterihelyet
tes, a MA V vezéri,g)azgatójá
nak meghívására Látogatást 
tett hazánkban, arnelyneik so
rán megtárgyalták a két vasút 
közötti együttmGködés to. 
vábbfejlesztésének lehetősé
geit. A Magyar Vasutas tu
dósítójáillak kérdésére dr. Karl 
Kalz vezéri,gazgató a követke
zőket mondotta: 

célja ezen kívül az, hogy még 
gyorsabbá, zökkenőmenteseb
bé tegyük a határforgalom le
bonyolításával kapcsolatos ad
minisztrációt. 

Rendkívül érdekes és tanul
ságos beszélgetést folytattam 
dr. Csanádi György közleke
dés- és postaügyi miniszter 
úrral, a vasút jövőjéről, a 
contai.ner szállítások fejlődési 
perspektíváiról. 

A XIX. vasutasnap alkal
mából, július 12-én az Autó• 
klubban került sor a kiváló 

tiasutas kitüntetések átadásá
ia. Az ünnep�n jelen volt 
dr. Csanádi Györw !közleke
dés- és postaügyi minisz,1ler, 
Rödönyi Károly miniszter
helyettes, a MA V vezérigaz
gatója, Szalló Antal főtitkár, a 
KMP. és a Vasúti Főosztály 
több veretőbeooztású dolgozó
ja. 

(Laczkó Ildikó felvétele) 

is nélkülözhetetlen lesz a 

vasutasok fegyelmezettsége, 

helytállása. 

A miniszter érintette a kö
zelmúlt súlyos baleseteit. 
Ezek a sajnálatos események 
is alátámasztják: a vasútnál 

első a forgalombiztonság. Ez 

a vasutasmunka legfőbb ér

tékmérője. 

Rövid ünnepi beszéde után 

- Szlvesen jöttem Magyar• 
országra, mert úgy gondolom, 
hogy a szóbeli, élő kapcsolat 
többet ér minden levélváltás
nál. Mindkét országban a vas
út műszaki relcorustrukciójá
nak kérdése került előtérbe, 
hiszen a villamosítás és diese
lesítés lényegében egyforma 
gondokat jelent a MAV és az 
ÖBB számára. Látogatásom 

Vendégünk elmondotta, 
hogy a közeli években már 
szálnolni kell a közű ti közle
kedés konkunenciáján kívül 
a repülés konkurrenciájával 
is. Véleménye szerin,t azonban 
a nagy távolságra való szá:llí
tásolkat és a tömegáruk szál
lítását még beláúhatailan ide
ig a vasút végzi el gazd•a.ságo
san. 

B. L 
Az ünnepséget Rödönyi Ká-�------------------------------------

roly miniszterhelyettes nyitot
ta meg, majd dr. Csanádi 
György miniszrer moodobt rö
vid ünnepi beszédet. 

- Ezen a napon tizenkilen
eedszer adjuk át a legjobbak
nak a kiváló vasutas kitünte
&élt kezdte beszédét 
dr. Csanádi György. - A vas
utasok között kiválónak lenni 
-nem kis dolog. Ez nekünk kü
lön öröm, önök számára pedig 
kitüntetés. 

A miniszter ezután a vas
utasnap jelentőségéről beszélt. 
Az ország népe ma már isme
ri a vasutasok munkáját -
hangsúlyozta. - Ez a mai nap 
annak az elismerését is jelen
·11, hogy a vasutasok egész 
éven át, nehéz körülmények 
között végzik felelősségteljes 
mUil!kájulµl,t. Az elmúlt évben 
két jelellltős esemény - az 
Cll'Szággyúlés által elfogadott 
közlekedéspolitikai koncepció 
és az új vasúti törvény - vo
nul:t be a magyar vasút tör
ténet.ébe. Mindkettőnek óriási 
a jelentősége. A közlekedés
politikai kpncepció hosszú 
távra meghatározta a tenni
valókat, a vasút korszerűslté
aét illetően. A rekonstrukció, 
a villamosítás és a dieselesí
tés, évek óta tervszerűen ha
lad. Egy dolgot azonban nem 
szabad elfeleíteni: bármilyen 

lrorszeru vasutat építünk, a 

vasút lelke továbbra is a ma

vvar vasutas marad. f.:ppen 
tzért, amikor a vasút jövőjé

Ml beszélünk, nem téveszthet

jük szem elöl, hogy a lcg

tnodernebb eszközök mellett 

TÁRLAT A NÉPSZÍNHÁZ UTCÁBAN 
SZABÓ ANTAL FÖTITKÁR NYITOTTA MEG A XIX. ORSZÁGOS 

VASUTAS KÉPZÓMÜVÉSZETI KIÁLLÍTÁST 

A vasutas.napi rendezvé
nyeknek évről-évre kiemelke. 
dő eseménye az országos vas
utas képzőművészeti kiállítás. 
A sorrendben XIX. kiállítást 
július 10-én Szabó Antal főtit.. 
kár nyitotta m� a vasutas
szakszervezet Népszínház ut
ca 29. szám alatti Központi 
Képzőművészeti Iskolájában. 

- Szakszervezetünk évente 
közti 8 millió forintot fordít 
a dolgozók általános művelt
ségét, szórakozását és pihené
$ét kielégítő művelődési in
tézmények fenntartására, mű
ködtetésére - hangsúlyozta a 
főtitkár. - őröm számunkra, 
hogy a vasutasok egyre töb
ben fordítják szabad idejüket 
tanulásra, művelődésre és mű
vészetre. A művészet kikap
csolódást, felfrissülést, szóm
kozást nyújt az embereknek. 
Tudatformáló hatásán keresz
tül segíti a művelt, szocialista 
embertípus kialakítását. 

Ezután elismeréssel szólt a 
Központi Képzőművészeti Is
kola munkájáról. Az iskola 
tagjai ugyam.is az elmúlt idő
szakban egyldőben két kiállí
tásra küldték be legjobb al
kotásai!kat. A SZOT és a Nép
művelési Intézet közös szer
vezésében Debrecenben meg
rendezett VII. országos köri 
kiállításon az iskola húsz tag
jának 35 alkotását állították 
ki. E számszerű eredménynél 
is többet mond az a tény, 
hogy 60 kör közül a másodiik 
helyen végeztek és megkap-

ták a Népművelési Intézet 
oklevelét a vele járó 2000 fo
rint pénzjutalommal. A kiállí
táson részvevő tagok közül 
pedig 9-en részesültek díja
zásban, illetve oklevél és tár
gyi jutalomban. 

A XIX. vasutasmap tisztele
tére rendezett kiállításon 109 

festmény, 35 grafika, 63 szo
bor, 11 népművészeti, iLletve 
iparművészeti mű került be
mutatásra. A zsüri 706 alko
tásból választotta ki a kiállí
táson látható műveket. Ilyen 
nagymennyiségG anyag eddig 

egyetlen évben sem érkezett 
be . 

Szabd Antal főtitkár vége
zetül tolmácsolta az elnökség 
köszönetét a Központi Képző
művészeti Iskola tanárainak, 
a vidéki körök vezetőinek és 
tagjainak eddig végzett ered
ményes munkájukért, majd a 
legjobb mGvek alkotóinak át
adta a díjakat. 

A zsűri a legjobb munká
kért 11 díjat ítélt oda. Az el
nökség külön díját: Lehoczkí 
Henrik (3000), Deli Teréz 
(2000) és Bede István (1000 
forintot) nyerték el. V. F. 

Szabó Anta.l fötitkár átnyújtja. az elnökség 3000 forintos külön 
díját Lehoczki Henriknek 

magatartásuk alapján méltók 
a vasút vezetőinek bizalmára. 

Az intézet igazgatójának 
megnyitója után, Rödönyi Ká
roly miniszterhelyettes mon
dott ünnepi beszédet. 

- Jólesö érzés számunkra, 
hogy önök személyében olyan 
középvezetőket adunk a vasút 
különbözö területeire, akik a 
Tisztképzö Intézetben jól fel
készültek felelős beosztásuk 
ellátására - mondotta beve
zetőjében. - A vasútra az el
következendő években is 
nagy munka hárul. Növekvő 
feladataimkat a biztonság és a 
gazdaságosság követelményei
nek szem elótt tartásával kell 
megoldani. Legfontosabb: 
olyan szemlélet és munkastí
lus kialakítása, amely elősegí
ti a szállítás hatékonyságának 

A miniszterhelyettes ünnepi 
beszéde után a tiszti egységek 
díszlépésben vonultak el a 
díszemelvény előtt, majd az 
avatóünnepség után az Utas
ellátó Nyugati pályaudvari ét
termében, díszebéden vettek 
részt, ahol Szabó Antal főtit
kár mondott pohá1-köszöntőt. 

(visi) 

Lengyel és csehszlovák 
vendégek Miskolcon 

A miskolci igazgatóság és a 
miskolci területi bizottság 
vezetőinek meghívására, a 
XIX. vasutasnap alkalmából 
Miskolcra látogatott a Kralckó 

területi vasútigazg;atóság és a 
lengyel szakszervezet Krakkó 
területi vezetőiből álló delegá

vasútigazgató és a zólyomi al
igazgató vezetésével. A len
gyel és a csehszlovák vendé
gek részt vettek a vasutasnapi 
ünnepségeken, majd sor ke
rült a magyar-cseh, a cseh
lengyel és a magyar-lengyel 
határforgalmi, illetve vasút
forgalmi szerződés aláírására cio. Ugyancsak Miskolcra 

érkezett egy csehszlovák vas
utas küldöttség is a pozsonyi is. 

Ülést tartott az elnökség 
A szakszervezet elnöksége 

július 4..én ülést tartott. Az 
első napirend keretében a 
középirányító szervek hatás
körébe tartozó munkaügyi 
szabályok érvényesülésének 
tapasztalatairól készült jelen
tést vitatták meg. 

A Munka Törvénykönyve 
átfogóan és tételesen szabá
lyozza a dolgozók közreműkö
dését - a szakszervezetek 
útján - az élet.. és munka
körülményeket érintő kérdé. 
sekben. A vasútnál a munka
ügyi kérdések a MA V és a 
Vasutasok Szakszervezete fel.
építésének megfelelően a kol
lektív szerződésben nyertek 
megfogalmazást. A cél az volt, 
hogy 

a, sza.bályozás lehetőleg 
azoknak a szerveknek a, 
hatáskörébe tartozzon, 
ahol a problémák jelent
keznek és megoldásukra 
a, feltételeket biztosítani 

tudják. 
A közgazdasági osztály je

lentése tételesen felsorolja 
azokat a kérdéseket, amelyek 
szabályozása az igazgatóságok 
és a területi bizottságok ha
táskörébe tartozik. Kitűnik a 

jelentésből az is, hogy hol él
tek a kedvezőbb szabályozás 
lehetöségeivel, illetve hol ta. 
pasztalhatók mulasztások. 

Eszerint a szabályozást egye
dül a miskolci területi bízott-. 
ság hajtotta végre maradék
talanul. 

A premizálással és a mun.. 
kaversennyel kapcsolatos te
endóket mind a hat igazgató.. 
ságnál szabályozták. Ezzel 
szemben 

a dolgozókra, nézve fontos 
munkaügyi kérdések sza
bályozása. háttérbe szo-

rult. 
Nem sikerült minden terüle.. 
ti bizottságnál kihasználni a 
hatáskörökból adódó lehetősé. 
geket sem. 

Az elnökség a közgazdasági 
osztály jelentését elfogadta; 
majd határozatot hozott. A 

határozat kötelezi a területi 
bizottságokat, hogy a hatás
körükbe tartozó kérdésekben 
az igazgatóságokkal közö= 
egy hónapon belül adjanak ki 
megfelelő munkaügyi szabá
lyozást. 

Az elnökség ezután a szer� 
vezés.i és káderosztálvnak a 
bizalmiak munkáját értékelő 
jelentését tűzte napirendre. 
Az elnökség a jelentést tudo. 
másul vette, majd a bizalmi 
munka javUására több fon
tos határozatot fogadott el, 
végül különféle ügyeket tár. 
gyalt. 
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A bizalmi kérdez a szolgálati vezető válaszol Marokkói 
vendégeink Békéscsaba állomáson 

a tettek összhangban va·nnak a szavakkal A szakszervezet elnökségé-

Rossz időpontban léptünk be 
Békéscsaba állomás szakszer
vezeti bizottságának irodájá
ba. Kalcsó Imre szb-titkár ép
pen Szendi István munkavé
delmi felügyelővel tárgyalt az 
előzó napi, muronyi sűlyos 
balesetről. Az állomáson egy 
hét vagonból álló szerelvény 
levágta a 21 éves Rézműves 
György Gyula vonatfékező lá
bát. A szerencsétlenségben, 
mint ahogy a vizsgálat megál
lapította, egyaránt hibáztatha
tó az áldozat és Varga József 
tolatásvezető. 

- Látja ilyen ügyek nehe
zítik időről-időre a munkán
kat - fordul hozzám a titkár. 
- Ebben az évben már ez a 
második súlyos baleset Mu
ronyban. Sokat töprengünk 
azon, hogyan lehetne baleset
mentessé tenni a munkát. Ügy 
vélem ez nemcsak a vezető
kön, hanem a dolgozó
kon is múlik. Ez a fiatalem
ber is csak hét általános isko
lát végzett és január óta, ami
kor felvettük az állomásra 
már a második súlyos balese
tét szenvedi. Az ügyet azzal 
a tanúlsággal zárhatjuk, hogy 
még sokat kell tennünk a vas
utasok tudatformálása, főként 
A balesetmegelözés érdekében. 

A békéscsabai vasúti csomó
ponton 950 szervezett dolgozó 
van. A szakszervezeti bizott
sághoz hét kisebb állomás 
tartozik. Közülük a legtávo
labbi a 60 kilométerre fekvő 
Békéssámson. Három műhely
bizottság és 80 bizalmi segíti a 
szakszervezeti bizottság mun-

nek meghívására első ízben 
káját. Munkájukhoz sok segít.. cézett kultúrotthon, nemcsak látogatott hazánkba a marok
séget ad az állomás gazdasági messze van az állomástól, de kói vasutas-szakszervezet há
vezetése is, élén Molnár Gábor életveszélyesen rossz állapot- rom tagú tanulmányi delegá
állomásfőnökkel. ban is van. Csak italozni jár- cioJa. A delegáció tag-

- A választások óta milyen tak oda az emberek. Olyan jai: Ahmida Belslam a Ma
fontosabb feladatokat végez- kultúrcentrumot kívánunk rokkói Vasutas Dolgozók 
tek? építeni, amelyet az egyik ta- Szövetsége Adminisztratív Bi-

- Elsősorban a bizalmiak nulmányi utamon Darnyicá- zottságának tagja. a delegá
munkáját erősítettük - vála- ban, Kijev mellett láttam. Az ció vezetője, valamint Bouje
szol a,z szb-titkár. - Megvaló- állomás épülete is rekonstruk- maa Sayed a rabati vasutas 
sítottuk rendszeres tájékozta- cióra szorul. A tervek szerint tagozat irodájának tagja és 
tásukat. ,,A bizalmi kérdez, a ezt is korszerűsítik. Cherki Wafi a casablancai 
szolgálati vezető válaszol" 
címmel találkozót rendeztünk Újabban bevezettük a mo- mozdonyvezetők műszaki 

a gazdasági vezetőkkel. sás, tisztítá& szolgáltatást. osztályának munkatársa. 

Ugyanezt az utazószemélyzet- SzerződéSt kötöttünk a MÉK- A vendégek június 27-tő1 
né! a vezénylőtiszt bevonásá- kel, hogy az állomás előtt július 7-ig tartózkodtak ha
va! rendeztük. Májusban a szép pavilonban gyümölcsöt zánkban. A tíznapos magyar
szakszervezeti bizottság bér- árusítson, így a vasutas asz- országi tartózkodásuk idején 
felelőse találkozott a bizalml- szonyoknak nem kell a vá- többször folytattak megbeszé-
akkal. rosba gyalogolniuk. lést Szabó Antal főtitkárral. 

- A vasút ma elég nehéz A gondok és nehézségek A tárgyalásokon kölcsönösen 
helyzetben van - kapcsolódik ellenére Békéscmba állomá- tájékoztatták egymást a két 
a beszélgetésbe Szépvári Mi- son a tettek összhangban van- szakszervezet tevékenységé
hály, a szakszervezeti bizott.. nak a. szavakkal. A szakszer- ről. A vendégek számos vasú
ság elnöke. - Nem könnyű a. vezeti bizottság gazdája az ér- ti szolgálati helyet, szociális, 
mi munkánk itt a csomópon- dekvédelemnek, harcol, vitázik egészségügyi és kulturális lé
ton, ahol naponta 180-200 11 vasutas dolgozók jobb mun- tesítményt is megtekintettek. 
vonat közlekedik és négy hul- lcakörülményeiért. Elutazásuk előtt elismeréssel 
lámban, mintegy 20-25 OOO Molát Ferenc szóltak a látottakról. a vasu-
ember fordul meg. Jelenleg tasok szociális- és egészség-
300 vonatkísérő öltözik egy te- ·-------------- ellátásáról. 
remben. Rövidesen megkez_ 1 
dődi.k ugyan a 12 milliós szo
ciális létesítmény építése, de j 
már ezzel is egy évet ké&tünk. 
Ha tavaly kezdett volna mun
kához a Békés megyei Allami 
Építőipari Vállalat, 3 milló f0-
rinttal olcsóbban tudtuk vol
na megvalósítani terveinket. A 
szociális beruházás összegéből 
szeretnénk új vasutas kultúr
otthont is építeni. A régi, vá
rosszerte csak „kolibrinek" be-

a 

Ötszáz aktivista vett részt 
budapesti területi bizottság 

tanfolyamain Sza.J>ó Antal főtitkár tájékoztatja a marokkói delegációt. 
(Hemző Károly felvétele) 

A hallgatók példás szorga.. 
lommal sajátították el a szá
mukra új, vagy a korábbi idő
szakhoz képest szélesebb körű 
ismereteiket. A tanfolyamok 
nagy aktivitás mellett zajlot
tak. Csupán a szakszervezeti 
bizottsági titkárok 4 hetes 
tanfolyamán több, mint ezer 
kérdést tettek fel az előadáso
kat követő konzultációkon, 
csoportos beszélgetéseken. 

A csoportos beszélgetések és 
viták középpontjában - a ve
zetési munka színvonalának 
módszerei mellett a 
vasúti szállítás gazdaságossá
gának növelését elősegítő lehe
tőségek, a bérezési és munka
ügyi kérdések, a nyereség
elosztás, a túlmunka csökken
tése, elsősorban az u tazósze
mélyzetnél, a szabadság bizto
sítása, a rövidebb munkaidő 
bevezetésének gyakorlati prob
lémái szerepeltek. Nagy aktivi
tás me !lett kerültek megvita
tásra a szakszervezeti tagság 
jogainak, érdekeinek képvise
letével összefüggő kérdések, a 
határozottabb és intenzívebb 
szailcszervezeti munka gyakor
lata. A legélénkebben a szak
szervezeti csoportok, a bizal
miak jogai érvényesítésének 
lehetősége, a szakszervezeti 
taggyűlések szerepének, ha-

Tizenkilences vöröstüzérek találkozója Siolnokon 

A Szolnoki MAV Műhelyben 
1919 tavaszán, amlkor a prole
tárhazát intervenciós támadás 
veszélyeztette, vörös tüzérüteg 
alakult. A műhelyi munkások-

találkozójukat. Az egykori le
gendás tüzéregység tagjai kö
zül 21-en jelentek meg a ta
lálkozón. Köztük volt Hegedüs 
Vilmos, az üteg parancsnoka 

ból álló üteg részt vett az is. 
északi hadjáratban és a tiszai A bensőséges találkozón 
offenzívában. Czinege Lajos honvédelmi mi-

A vörös tüzérüteg jelenleg niszter képviseletében Villá
élő harcosai az elmúlt héten a 
szolnoki járműjavító kultur- nyí Imre ezredes köszöntötte a 

otthonában tartották 50 éves vasutas veterán tüzéreket. 

Vasutas bérletakció 

a József Attila Színházban 

1969 . .  TOLTUS 1'7. 

Az 1969170. évi szakszervezeti 
politikai oktatás előkészítéséről 

Lapunk előző számában már írtunk az 1968/69. oktatási 
évadban végzett eredményes munkáról. Most szakszerveze.. 
ti szerveink figyelmét szeretnénk ráirányítani a következő 
oktatási év előkészítő munkájának fontosságára. A siker ér
dekében már most hozzá kell kezdeni az 1969170. évi politi
kai oktatás szervezéséhez. A SZOT Elnőksége 1969. január 
27-i ülésén tárgyalta a Politikai oktatási rendszer továbbfej_ 
lesztését. Az ülésen hozott határozat hangsúlyozza, hogy a 
fokozotl3bb érdeklődés differenciáltabb kielégítésére, célsze
rű, tartalmilag két azonos rangú, de tematikájában külön
böző tagozatú tanfolyamot indítani. 

Az új oktatási évadban a hallgatók körét a működés fel
tételeinek biztosításával párhuzamosan szélesíteni lehet. NyiJ_ 
ván ezek a változások szakszervezeti szerveinktől még több 
munkát követelnek a politikai tömegoktatás előkészítése so
rán. 

A tanfolyamok és a hallgatók számának növekedése, a 
két különböző tematika bevezetése szükségessé teszi külön 
politikai oktatási felelős beállítását azokon a szolgálati he
lyeken, üzemekben, intézményekben, ahol 5 tanfolyamruil 
többet szerveznek. 

Mi a politikai oktatási felelős feladata? 
- a szervezési munka irányítása, 
- koordináló munka a párt- és a KISZ-szervezetek kö, 

zött, 
- a tanfolyamok technikai feltételeinek biztos!tása, 
- a tanfolyamok munkájának összefogása, segítése. 
A szakszervezeti bizottságok a határozatok, illetve a fel, 

sőbb szervektől kapott útmutatás alapján tárgyalják meg a 
tennivalókat és a hozott intézkedésről, a feladatok megjelö
lésével széles körben tájékoztassák a tisztségviselőket, aktL 
vákat. A szervezési munkához kérjék a párt, a KISZ és a 
szolgálati vezetők segítségét. 

Az idejében megkezdett előkészítés, a mlnden rétegre ki
terjedő szervezőmunka biztosítéka lehet az 1969170. évi po!i. 
tikai oktatás sikeres beindításának. 

Horváth Ferenc 

A szakszervezeti szervek feladata 

a pályaválasztási tanácsadásban 
A tanulmányait befejező if

júság jövője egyaránt gondja 
a szülőknek és a társadalom
nak. A szakszervezetek szá
mára sem lehet közömbös, 
hogy a felnövekvő ifjúság 
megtalálja-e és megállja-e he
lyét az életben. Ezért a szak
szervezeti szerveknek is se
gíteni kell, hogy a pályavá
lasztó fiatalok adottságaiknak 
és képességeiknek leginkább 
megfelelő pályára. kerü.ljenek, 
ahol a legnagyobb hatásfokkal, 
a legmegfelelőbb módon kife
jezhetik aktivitásukat, megva
lósíthatják egyéni céljaikat. 

A pályaérettség alakulásá
ban a személyiség fejlődésé
ben - az iskolán kívül 
számtalan más hatás is éri, be
folyásolják a felnövekvő ifjú
ságot. Ezek között jelentősek 
azok a hatások, amelyek a 
szakszervezet kulturális, agi-

táci6s és propaganda tevé. 
kenysége keretében közvetle
nül is, de a szülőkön keresz
tül közvetve is érik a fej!ódö 
fiatalokat. A szülök befolyása 
gyakran meghatározó érvényű 
a fiatal pályaválasztási dön
tésében. A szülői döntés vi
szont sokszor elfogultságon, 
nem kellő szakma- és pályais
mereten alapszik. Ezért rend
kívül lényeges kérdés a szülők 
közötti pályaválasztási tanács.. 
adás. 

A pályaválasztási tanács
adás,sal kapcsolatos. feladato
kat tartalmazza a most megje
lent SZOT „Irányelvek". Az 
anyag feldolgozásánál gondol
janak szak.szervezeti szerveink 
a fiataloknak a vasút területé
re való irányítására, érdeklő
désük felkeltésére, a vasút 
megismertetésére. 

- hf-

80 éves a szegedi MÁV Hazánk kórus 



1�6!1 . .J-OT TT'S 17. 
l\fA<:VAR V \'-T'T.\C: 

INDULÁS ELŐTT Több száz fiatal 
a Szakma ifjú 

mestere 
mozgalombaaJ 

Jászberényi sajátosságok 
Művészi faragású tülök, 

Lehel mondabeli, s e város
ban őrzött kürtjének mása 
dísz.iti az állomásfőnök, Mu
hari László irodáját. Okleve
leik, az elért munkasikerek 

A debreceni igazgatóság fia- bekeretezett tanúsítványai 
taJjai évek óta eredményesen fölött függesztették a falra a 
szerepelnek a Szakma ifjú szép emléktárgyat. Jászberény 
mestere mozgalomban. A moz- állomáson mi sem terrnészete
galom népszerűségére jellem- sebb ennél. 
ző, hogy ebben az évben 375 Különösen, ha az állomás
fiatal tette meg vállalását. főnök született jászberényi. 

" Évről-évre nagyobb és na- Márpedig Muhari László az, 
gyobb számmal vesznek részt akinek vezetésével ötven va-· 
ebben a versenyben a mérnö- sutas dolgozik ezen a mellék

vonali középállomáson. ,,Sen
kök és technikusok is. Eddig ki sem lehet próféta a saját 
56 fiatal mérnök, illetve tecli-- hazájában ... " - ez a szólás, 
nik.us „jelezte", hogy szak- amint az állomás eredményei 
dolgozataikkal az országos bizonyítják, itt nem érvénye
pályázaton, illetve a megyei sül. Sót, Muhari László, mint 
KISZ-bizottságok versenyem a �•árosi pártbizottság tagja 
részt kívánnak venni. és tanácstag, a helyi közélet 

megbecsült embere, a jászbe
A vasutas-szakszervezet d<?b- rényi vasutasok elismert kép

receni területi bizottsága és a viselője. Vele és Égert János 
vasútigazgatóság vezetése a fóintézővel, aki kereskedelmi 
mozgalom eredményeként az hivatalnok és a szakszervezeti 
elmúlt évnek megfelelően bizottság titkára, az állomás 

munkájáról. az alapszervezet 
gondjairól és terveiről beszél
gettünk. 

közül ketten érettségivel ren
delkeznek. Látják, hogy szor
galmas munka és tanulás 
mellett a vasúton is van le
hetőségük a fejlődésre. A ná
lunk rövid idő alatt elért 
1700-1800 forintos havi kere
setet megbecsüli:k:. Tudják, 
hogy más vállalatolmál sem 
kaphatnának ennél többet ... 
Arra törekszünk hogy meg
értsük a fiatalok sajátos prob
lémáit és érezzék nálunk 
munkájuk megbecsülését. 

Érthető, hogy csak úgy da
gadt az állomásfőnök keble, 
amikor az egyik érettségizett 
fiatalt, Montvai Istvánt más
hová hívták, de ő így hárítot
ta el a csábító ajánlatot: 
,,Már döntöttem; vasutas ma
radok! A keresetemmel elé
gedett vagyok és perspektíva 
itt is van előttem a további 
fejlődésre ... " 

Jó kapcsolat 
a szállíttatókkal 

kát követelnek az állomás 
dolgozóitól az Apritógé1,gyár 
exportszállítmányai. Ezek 
között sok a rakmintán túl
érő, nehezen szállítható áru. 
Csodálkozva tapasztalhatták 
már több alkalommal. hogy a 
kocsikon feltüntetett méretek 
mennyire eltérnek a valóság
tól. Találtak olyan 16 méte
resnek jelzett pőrekocsit, 
amely csak 14,5 méter ho zú 
volt, de olyant is, amelyiket 
rövidebbre „saccoltak" tény
leges méreténél. A különleges 
szállítmányoknál persze nem 
elégséges csak felbecsülni a 
kocsik hosszát ... 

Közösen az AKÖV 
dolgozóival 

Az idósebb, tapasztalt kollégák jó tanácsai mindig hasznosak 
a fiatalok számára. Kurucz Károly jegyvizsgáló, az indulásra 
kész 703-as gyorsvonat végénél Elbert Erzsébet jegyvizsgáló• 

olyan újításokat, ésszerúsíté
seket, technológiai módosítá
sokat vár a fiatal műszaki 
szalrnmberektől, melyet< elő
segítik a vasútigazgatósag 
előtt álló szállítási feladatcl, 
sikeres teljesítését. 

Félmillió 
mellékteljesítményből 

Jászberény állomás ered
ményeinek másik „titka" hogy 
igyekszenek a lehető legjobb 
kapcsolatokat fenntartani a 
szállító partnerekkel, a !kü
lönféle vállalatokkal. 

- A legjobb munkatársi 
kapcsolatot alakítottuk ki a 
Hútőgépgyárral, a több ezer 
munkást foglalkoztató jászbe
rényi nagyüzemmel - mon
datta Égert János. - Nem hi
szem, hogy létezik az ország
ban náluk jobban, rendsze
res-ebben rakodó vállalat. A 
vasárnapi rakodásban is 
rendszeresen részt vesznek. 
Szőnyi József szállítási osz
tályvezető minden tekintetben 
támogatja törekvéseinket. 
Csak egy probléma van, amit 
mindeddig nem sikerült meg
oldanunk, bár elvileg minden 
fórumon helyesléssel fogadták 
elképzelésünket. 

A jászberényiek a hel�'i 
AKÖV dolgozóival .közösen 
vesznek részt a szocialista 
munkaversenyben. A kocsira
kományos MAV-AKÖV 
komplexbrigádot, amely 1967-
ben elnyerte a szocialista cí
met és a megyei első helye
zést szerezte meg, Égert Já
nos főintéző vezeti. Tavaly 
nem sikerült megismételniök 
az előző evi eredményeket, 
mert az AKÖV állomási rész
legénél munkaerőhiánv és 
szervezési problémák ielent
kezteik. val beszélget Szeged állomáson. 

(Visi Ferenc felvétele) Bánszegi József 

Hétvégén 10 OOO utas: 

Siófokra nemcsak üdülővendégek érkeznek 
Kora reggel van. Az állomás 

csendes. Nyugtalanságra talán 
csak az időjárás ad okot. 
Bosszantó tréfát úz az üdülők
kel, kirándulókkal. A személy
forgalom azonban nem csök
ken. A Balatonnak, Siófoknak 
így is varázsa van. 

- Az igazi kánikula, a ba
latoni nyár még kicsit várat 
magára - mondja Virághalmi 
Tibor állomásfőnök -, de az 
tílomás munJ<ftj&t, a feladatok 
elvégzését ez nem igen befo
lyásolja. Az üdülőkben telt 
ház van, s a szokásos hétvégi 
kiránduló vonatok is rendre 
megérkeznek. A rossz idő 
miatt mindössze egy-két 
IBUSZ-vonat maradt csupán 
el, de a nagy forgalomnál ez 
nem sokat számít. 

Jelentős a teherforgalom 

- Végeztek-e utasfelmérést. 

jellemző, hogy az elmúlt há
rom évben tervüket .élüzem
szint felett teljesítették és 
mindhárom esetben igazgatói 
dicséretet kaptak. 

S hogy mit várnak ettől az 
évtől? Teljesítményüket te
kintve bizakodóak. Az első ne
gyedévben a kocsi tartózkodás
nál 94,37, a kocsikihasználás
nál 113,84, a szállítási tervnél 
pedig 120,8 százalékos ered
ményt értek el. 

Nyáron nem üdülhetnek 

- Ha az év hátralevő része 
is ilyen sikeres lesz - mondja 
az állomásfőnök -, akkor ezt 
az esztendőt is élüzem szint fe
le�ti eTedménnyel zárjuk. 
Szállíttatófeleinkkel egyébként 
jó a kapcsolat, s ez is biztosí
ték az eredményes munkára. 

- Siófok azért mégis csak 

üdülőhely. Milyen speciális 
feladatot ró ez a nyári idő
szakban az állom.ás dolgozói
ra? 

- Elsősorban azt, hogy nyá
ron a mi vasutasaink nem pi
henhetnek, nem üdülhetnek. 
A szabadságok nagyobb részét 
csak ősszel és télen adhatjuk 
ki. Mi, akik itt dolgozunk a 
Balaton-partján, csak nézhet
jük az üdülőket, de a nyarat 
igazán élvezni nem tudjuk. 
Aki itt dolgozik, annak szá
molni kell ezzel. Dolgozóink 
megértik ezt. Nagyon lelkiis
meretesen, szorgalmasan dol
goznak. 

Beszélgetésünk végére már 
befutott 9 budapesti gyors. 
Megtörtént a reggeli eligazít'is, 
s a csendes, nyugodt reggelt 
egy mozgalmas, fáradtságos 
nap követi. 

Szerényi József 

Nem vallottunk szégyent a 
múlt héten lezajlott állomás
vizsgálat alkalmával, bár a 
kapott osztályzatot még nem 
hozták tudomásunkra. Forgal
mi és kereskedelmi munkánk, 
úgy véljük. megfelel a köre
telményeknek - kezdte Mu
hari László és megjegyezte, 
hogy a tarnlyi eredményekért 
igazgatói elismerésben része
sült Jászberény állomás. Idei 
eredményeik is jók. Májusban 
például a :kocsiigényes fizető 
árutonna 3210 tonnás elő
irányzatát 4143 tonnára telje
sített.ék. Május végéig több 
mint félmillió forint értékű 
melléllcteliesítményt is produ
káltak, 66 ezer forinttal töb
bet, mint az előző év azonos 
idó<;zakában. 

Eredményeik alapvető for
rása az utasításszerú munka
végzés, bár ennek más eredői 
is megtalálhatók. Például az, 
amire az állomásfőnök külö
nösen büszke és amiről nagyon 
szívesen beszél: 

- Örömmel mondhatom, 
hor,y nálunk nincs létszám
hiány. Van eredménye annak, 
hogy a helyi adottságok is
meretében nagy gondot fordí
tunk az utánpótlás nevelésére. 
Az idén már négy fiatal vál
tóőrrel gyarapodtunk, akik 

Naponta mennyi az állomás 
utasforgalma? 

- A nyári szezonban hét
"l:öznaponként 6-7000 ember 
hét végén pedig átlagba,{ 
lO OOO utas fordul meg allomá
sunkon, s ez mindannyiunktól 
fokozott és figyelmes munkát 
követel. Allomásunk még 
az úgynevezett hagyományos 
utastérrel rendelkezik, nincse
nek aluljárók, szigetperonok. 
Egyedüli „fegyverünk" a han
gosbeszélő és az állo
mási szolgálatosok fi
gyelmeztető felhívása. öröm
mel mondhatom, hogy utas
balesetünk még nem volt. 
Ha már a baleseteknél tartunk, 
meg kell említeni a július l-én 
hajnalban bekövetkezett két 
gőzmozdony összeütközést Az 
állomás dolgozói azonban eb
ben nem vétkesek. A balesetet 
a kaposvári vontatási iőnökség 
két dolgozójának figyelmetlen
sége okozta. Ebből a balesetből 
azonban ők is és mi is okul
tunk. 

EGY GAZDAG ÉLET ÚTJAI 

Ha Siófokról esik szó első
sorban a személyforgalomra 
gondolunk. A tények azonban 
másról tanúskodnak. Nagyon 
;elentős Siófok állomás teher
forgalma is. Naponta átlagban 
60 kocsi leadásuk és 15 kocsi 
feladásuk van és több mint 
JOO kocsit rendeznek egy mú
azalc alatt. A rendezésben na
gyon sokszor Nagykanizsa ál
lomás is segít. Ezekben a he
tekben különösen emelkedik a 
teherforgalom, mert vagonok
ba kerül a zöldáru és a gyü
mölcs. Egy részük külföldre. 
más részük pedig a kaposvári 
és nagyatádi konzPrvgyárakba 
kerül. Siófok a pécsi igazgató
ság tizedik nagy rakodóállo
mása. Teherforgalomban csak 
olyan állomások előzik meg, 
mint Nagykanizsa, Kaposvár, 
Szekszárd és Mohács. 

Eredményes munkájukra 

Emlékezés Kandó Kálmánra születésének 100. évfordulóján 

MINT MINDEN NAGY EM. 
BERET, az ő életét is befolyá
solta a kor, melyben élt. Tíz.. 
esztendős volt az 1869. július 
10-én született Kandó Kál
mán, amikor 1879-ben a Sie
mens és Halske cég a berlini 
világkiállításon bemutatta a 
legelső villamos vontató Jar
múvet, mely egy 300 méter 
hosszú pályán személyeket 
szállított. Mint gyermekben, 
gondolatokat ébresztett az 
esemény. Érettségiző diák, 
amikor 1887-ben, a mai Maja
kovszkij utca és a Nyugati pá
lyaudvar között megindul a 
közúti villamosközlekedés. 

A budapesti „Műegyetem" 
gépészmérnöki karán tanult. 
Nagy szorgalmával és műszaki 
érzékével hamarosan kitűnt 
társai közül. Szigorlati tervé
ben már eljegyezte magát a 
villamossággal. 1892-ben, dip
lomáJá val a kezében, Francia
országba ment, ahol a Com
pagnie de Fives.Lille villany
gyárban kezdte meg mérnöki 
működését. 

Kandó idegenben tervez, al
kot. A 25 éves magyar villa
mosmérnök sikereinek h(re a 
francia határokat átlépve, ha. 
za is eljutott. 

A Ganz-gyár hazah(vta ... 
Fiatalon a szerkesztési osztály 
vezetésével bízzák meg, Az in
dukciós motorok kifejlesztése 
közben jön rá, hogy azok vas
útvontatási célokra is alkal
masak lehetnek. Egy 800 mé
ter hosszú, keskeny nyomtávú 
pályán kezdett kísérletezni. A 

kísérletek pozitív eredménnyel 
végződtek. 

Megint külföld érzékelte a 
magyar találékonyságot, és 
Kandó Kálmánt a Genfi.tó 
partján egy rövid villamosvas
út építésével bízták meg, 

A NAGYVASÚTI VILLA
MOS VONTAT.AS gondolata 
- Kandó korai álma - kezd 
éledezni. Az amerikai Balti. 
more and Ohio Vasúttársaság 
volt az első kezdeményező. 
Európában Svájc és Olaszor
szág villamosít, egyenáramot 
használva. A nagyfeszültségű 
váltakozóáram mikénti fel
használását még homály fedi. 

A Ganz..gyár Kandót mint a 
legkiválóbb villamosmérnököt, 
Amerikába küldte a - jólle
het, még ott is kezdetleges -
nagyvasúti villamos vontatás 
tanulmányozására. 

A véletlen is segítette! 
Az olasz kormány a század

végi években úgy határozott, 
hogy tekintettel az Alpokban 
levő és kihasználatlan vízierők
re, nagyvasúti villamos vonta. 
tásra tér át. Az érdekelt vas.. 
úttársaság a Como-tó partján 
és a Te!lina-völgyben levö, 
úgynevezett Val Te!lina vas. 
utat jelölte ki vmamosításra. 

A munkát a magyar Kandó 
Kálmánra bízták. Verebélyi 
László egyetemi tanár, Kandó 
kortársa és munkatársa így 
vélekedik: 

- Csak a 28 éves lángész 
rajongó optimizmusa és aka
dályt nem ismerő tettrekészsé
ge indokolhatja azt a merész-

séget, mellyel Kandó a feladat 
megoldását, az akk01'i viszo
nyok között még fantasztikus
nak látszó 300 V feszültség
gel vállalta. 

Az olaszok elégedettek vol
tak, de a Ganz-gyár pénzügye
it intéző „magyar" bankembe.. 
rek - mert nem láttak elég 
profitot a vállalkozásban 
nem. 

Közben Olaszország tovább 
villamosít. A „kandói ötlet", a 
háromfázisú rendszer világsi
kert arat. 

A ROVIDLATO Pll:NZEM
BEREK torzsahk:odása miatt 
Kandó Itáliába költözik, ahol 
egy amerikai érdekeltségű 
gyár vezetését vállalta. Vil-
1.anymozdonyokat tervez . .• A 
,,Cinquanta" és „Trenta" ne
vű mozdonytípusok dübörgé
sében Kandó Kálmán nevét 
hall ja a világ. 

Olasz koronarenddel tün
tették ki. 

Érdekes! Adva van egy kül
földön is elismert magyar 
mérnökzseni, akinek alig 
van talaja a hazájában. A 
Pató Pálok, az ej, ráérünk ar
ra még felfogás ugyanis kés
lelteti a hazai viHamosvonta
tást. Csak 1917-ben - a há
ború alatt - kér a MA V Kan
dótól részletes tanulmányt. 
A Budapest, Hatvan, Salgó
tarján, Ruttka közötti vonal 
villamosítására. A tanulmány 
készítése közben alakul ki 
benne a gondolat, hogy a vas
utak nagyobb szabású vU!a
mosítása csak az országos el-

- Mi ez a probléma? 
- Darabárus gyújtőkocsit 

raknak ugyan a hűtőgépgyá
r, iparvágányon, 1dstételú 
darabárus /eladásaikat azon
ban közúton kell felfuvaroz
niok állomásunkra. Ez n.apnn-
ta 1500 f01'intjába kerül a 
gyárnak. Mi ezt solckal ol-
csóbban e!végezhetnénk 
magyarázta Égert János 
ha díjszabásunk lehetőséget 
adna erre a sajátos szolgál
tatásra. A szokásos kocsikiál
Wási díjért ugyanis ezt nem 
volna érdemes elvállalnunk, 
de ha napi 5-600 forintban 
megállapod.hatnánk, jól járna 
a vasút. 

Igényes, körültekintő mun-

osztó hálózatból vett áram 
közvetlen felhasználásával 
lehet gazdaságos. Fázisváltós 
mozdonyt tervez, mellyel a 
próbameneteket 1923-ban a 
Nyugati pályaudvar és Duna
keszi állom.ások között létesí
tett ideiglenes vonalon tart· 
ják. Ezt követően szóba kerül 
a hegyeshalmi fővonal villa
mosítása. Ez reményt gyújt 
Kandóban. Egyre tevéke
nyebb. Az ó irányításával a 
Ganz és a MA VAG együttes 
munkájával elkészülnek a 
2200 Le nagy teljesít.J:nényú 
villamos mozdonYQk. 

Lépésről lépésre halad előre 
a nagy gondolat a megvaló
sulás felé. Közben Kandót a 
gépészmérnöki és elektro
technikai gyakorlat és tudo
mány terén szerzett eredmé
nyei elismeréséül a mérnöki 
tudományok tiszteletbeli dok
torává avatták. Kormányfő
tanácsos címet is kap. 1930-
ban „Corvin koszorúval" tün
tették ki. 

- Arra törekszünk, hoay 
javítsuk a rakodógépek ki-
használását. Ha ez sikerül, 
akk01' az idén ismét jó helye
zésre számíthatunlc - mond
ta bizakodással a brigádveze
tő. 

A helybelieken kívül Jász
fényszaru, Pus?tamonostor és 
Portelek vasutasai tartoznak 
a Jászberény állomás szak
szervezeti bizottsághoz. Per
sze csak a forgalmiak, hiszen 
a pályafenntartás területén 
most már szakyonali felépí
tésnek megfelelően működnek 
szakszervezeti szerveink is. A 
szervezeti élet szempontjából 
ez rendjén való, más terüle-
teken viszont problémákat 
okozhat az „el'különülés". 
Most például Jászberényben 
tö9p pályafenntartási szakaszt 
vonnak össze. Részükre kor
szerű öltözőt. fürdőt, ebédlőt 
építenek. Az állomásiak már
is feltették a kérdést: mi is 
látogathatjuk-e, használhat
juk-e majd ezeket a nálunk 
hiányzó szociális létesítmé
nyeket? - A gazdasági és 
mozgalmi szervek jó kapcso
latai révén bizonyára nem 
lesz nehéz megtalálni a cél
szerű és helyes megoldá'!'t. 

nem válaszolt. Mire 
enyhén indulatosan 
telt. 

L. J. 

Kandó 
iSmé-

- De vezérigazgató úr, én 
nem tudok olaszul! - vála
szolt meglepetten a rajzoló. 
Az történt, hogy az olasz rajz 
láttán Kandó agya átváltott 
az olasz nyelvre. 

Élete utolsó napján is hú 
maradt önmagához. Az an
gol és magyar kormány 1930-
ban Kandó tervezte fázisvál
tós mozdonyok gyártását il
lt;tóen egyezkedett. A tárgya
lasra Kaodóval az élen ma
gyar bizottságot kértek az an
golok. 0 már betegeskedett. 
Szeretett volna utazni, de 
gyengének érezte magát és 
itthon maradt. Alig néhány 
nap múlva - munka után 
rosszul lett és 1931. január 
13-án az asztalra bukva meg
halt. Nem élhette meg nyug,. 
talan, nagy álmának betelje
sülését, a budapest-hegyes
halmi villamosított vonal 
megnyitását és a maga ter-

0 
vezte fázisváltós mozdonyok NAGYSZER VOLT a üzembe helyezését. Nélküle nyelvérzéke. Tökéletesen be• történt meg 1932. augusztus szélte a magyaron kivül az 17-én a 40 001 sz. villamosangol, francia, német és olasz gép múszakrendőri próbája. nyelveket. A Ganz Vagon- POMPÁSAN SZALADT A gyárban történt meséli Gll:P, bizonyítva azt, hogy Mandorf Béla, a gyár volt fő- egy nagyszerű magyar mérmérnöke, Kandó Kálmán egy- nök munkássága nem volt kori munkatársa: Kandó a hiábavaló. Az alkotó nevét Paris-Orleans-i Vasúttársa- · 1-

ság egyik főmérnökével tár-
vise o mozdony sugárvetőjé-
re Kelenföld állomáson a gyalt telefonon, természete- MAV elnöke és a Ganz-gyár sen franciául. Csengett a má- · · · 

sik telefon. Egy amerikai is-
vezerigazgatoja a kegye-

, !�t és tisztelet jelé-merőse kereste, akivel ango- ul egy hatalmas babér-lul folytatott beszélgetést. En- koszorút helyezett el, menek végeztével az egyik rajz- l:y-et_ a Keleti pályaudvarra tábla mellett haladt el, ahol tortent érkezés után néma a rajzoló az olasz államvas- gyászmenetben vitt és heutak részére egy te�részle- lyezett el a bizottság a Kere�en dolgozott. Kando meg- pesl temetőben a na f lt allt, hosszan nézte a rajzot és láló Kando' KáJ•má 

g
í

y_. e a-
d tt 1 . . , • , n s rJara. mon o va amlt. A raizolo Gergely .József 
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A,no/.lntó' 
Biesel-,no�donyoh 

Több milliós anyagi kárt okozott 
két mozdonyvezető felelőtlensége 

Az M62-001 psz. mozdony 
egy tengellyel kisiklott és ele
je súlyosan megsérült. A pogy_ 
gyászkocsíban szolgálatot tel
jesítő kirakó és kezelő vasutas 
dolgozók 8 napon túl gyó
gyuló, 8 utas 8 napon belül 
gyógyuló sérüléseket szenve
dett. A sérültek között egy 
külföldi utas is volt. 

,MAGVAR VA!-lJTA� 1969. JOLTtTS 17. 

Rövid id'5n belül két súlyos 
baleset történt a ceglédi vo
nalon. Június 23-án Monor 
állomás bejárati jelzőjétől 12 
km/óra sebességgel behaladó, 
M61-015 psz. mozdonnyal 
vontatott 1710/a sz. nemzetkö
zi gyorsvonatot · utolérte és 
mintegy 45 km/óra sebesség
gel ráütközött a 704/II. sz. vo
nat menetében közlekedő 
M62-001 psz., a Szolnokí 
Vontatást Főnökség állagába 
tartozó mozdonyvonat. A bal
eset következtében a nem
zetközi gyorsvonat je!zőko
csijaként besorozott poggyász_ 
kocsi két tengellyel kisiklott 
és súlyosan megrongálódott. 

Az 1710/a. sz. vonat ütköző
sérülés, keretdeformálódás, 
mellgerendasérülés, lépcső
rongálódás miatt visszahagyott 
egy szovjet háló-, egy Ba..so
rozatú személygépkocsit, vala
mint berendezésrongálódás 
miatt egy étkezőkocsit és a 
súlyosan megrongálódott 
poggyászkocsit. 

hátra, a.mikor észrevette, 
hogy a. 6720/II. sz. mozdonyvo
rw.t rw.gy sebességgel elha.
la.d a. ,.Megállj" állású bejá
rati jelző mellett. A közeledő 
mozdony felé azonnal „Meg
állj" jelzéseket adott, de 
ezek eredménytelenek rn.arad
tak. A 2671 sz. vonat mozdo
nyának vezetőállásán tar
tózkodó mozdony- és vonat
vezető - látva a nagy se• 
bességgel közeledő mozdonyt 
- leugrott és mintegy 20 mé
ter távolságra jutott a vo
nattól, amikor az ütkö
zés bekövetkezett. A váltóőr 
vallomása szerint a mellette 
elha.la.dó M 62-130 psz. moz
dony mozdonyvezetője moz
dulatlanul a helyén ült, test
tartásából arra következte
tett, hogy aludt. 

Szeged állomáson minden évben gondosan felkészülnek az ünnepi játékokra vonattal 
érkező vendé.-ek fogadtatására. E;z évben a II. és a Ill. vágány között, valamint a fel
vételi épület "Budapest felőli oldalán, az I. vágány mellett magasított peront építenek. 
Felvételünk azokban a napokban készült. amikor a szegedi pályafenntartási főnökség 

dolgozói még a földmunkákat végezték. 

A mozdonyvezető elhagyta a vezető állást 

A balesetvizsgáló bizottság 
megállapította, hogy Monor 
állomás az 1710/a sz. vonatot 
2 percre kénytelen volt meg
állítani a bejárati jelzőnél, 
mert a gyorsvonatot megelő
zően érkezett 660 sz. vonat 
megállásakor a vonat vége a 
szigetelt sínen maradt, s 
emiatt a gyorsvonat részére 
bejárat nem volt készíthető. A 
660 sz. vonat előrehuzatása 
után a forgalmi szolgálattevő 
az 1710/a sz. vonat részére 
áthaladást vezérelt. A bejára
ti jelzőn megjelenő tovább
haladást engedélyező jelzési 
képre a vonat megindult és 

a sebességmérő-óraszalag 
tanúsága szerint - 12 km/&ra 
sebességre gyorsult fel, ami
kor a baleset bekövetkezett. 

A 704/II. sz. vonat meneté
ben közlekedő M62-001 psz. 
mozdonyvonaton a mozdony
vezető egyedül teljesített szo/... 
gálatot. A mozdonyvezető val
lomása szerint, az éberségi 
berendezés rendellenesen mű
köc:\ött, s ezt menetközben 
akarta megszüntetni. Üllő-ál
lomáson történt áthaladása 
után megfigyelte, hogy a tér-
közjelzőn zöld fény, az azt 
követő térközjelzőn sárga 
fény van. Tudomása volt ar
ról, hogy az 1710/a sz. nem
zetközi gyorsvonatot követi, 
melynek Monor állomáson át
haladása van. Arra gondolt, 
hogy a fontos gyorsvonatot 
Monor állomás nem tartja fel 
a bejárati jelzőnél, így lesz 

zője mellett elhaladó - 6720/ 
II. sz. vonat menetében közle
kedő - M62-130 psz. moz

A baleset oka : elalvás 

donyvonat. A 2671 sz. vonat A balesetvizsgálat megál:a
M62-138 psz. mozdonya, két pította, hogy az M 62-130 
tengellyel, a mozdonyvonat psz. mozdony jól működő se
egy tengellyel kisiklott és a bességmérő-órával volt fel
hossztartója keresztbe tört. szerelve, a szalag tanúsága 

szerint az ütközés 78/79 Az M62-130 psz. mozdony km/óra sebességgel történt. A 
vezetője - Hajnal László, a sebességmérő-óra szalag az 
Hatvani Vontatási Főnökség éberségi berendezés üzem
létszámába tartozó műszaki képes voltát is bizonyítja, de 
segédellenőr - súlyos fejsérü- a bizottság megállapította, 
lést szenved-ett. A 2671 sz. hogy az éberségi berendezés 
vonat mozdonya után besoro- és a légfékberendezés közötti 

zott első kocsi egy tengellyel kapcsolat meg volt szüntetve. 
A mozdony üzemi fékezőkisiklott és megrongálódott, a csapja menet-közi állásban, a mögéje besorozott MA V nyi- kiegészítő fék fékezőcsapja fé

tott kocsi ugyancsak egy ten- kezóállásban volt. 
gellyel kisiklott és megron- A baleset bekövetkezéséért 
gálódott, a következő két Hajnal László mozdonyve
MA V fedett, rakott kocsi egy- zető felelős, mert a 6720/II. 
másba fúródott és selejtezés- sz. mozdonyvonat továbbítása 
re kerül, az ötödiknek , beso- • közben elaludt, s így nem fi. 

rozott CSD fedett kocsi hom- gyelte meg Pilis állomás 
lokfala megrongálódott Elő- ,,A főjelzőn megállj jelzés 

, . · • várható" - jelzési képet mu-
�etes becsle�- sze!int a vono- taló előreje!zőjét és a „Meg
es vont�t

.
ott ,�rmuv;kben 18- állj" állású bejárati jelző 

20 mi!ho forint kar keletke- mellett vonali sebességgel el
zett. haladt, a 6. számú váltót fel

Pilis állomás forgalmi szol
gálattevőjének rendeli<:ezésé
re a II. sz. szolgálatai hely 
váltóőre megkezdte az V. vá
gányrol a III. vágány folyta
tását képező bal vágányra a 
vágányút beállítását. Az 
utolsó váltó átállítása volt 

vágva, az indulásra kész 2671 
sz. vonat mozdonyába ütkö
zött. 

Ez a két baleset legyen íntó 
példa mindazok számára, akik 
szolgálat közben megfeled
keznek a fegyelmezett, éber 
szolgálatról. 

Kovács Imre 

A Hivatalos Lapból 

A Hivatalos Lap ta.rtalmából a 
szakszervezeti bizottságok és a 
dolgozók figyelmébe ajánljuk a 
következőket : 

25. számból : Ul 480/11169. AEI. D. 
Felhívás kibocsátása a háztartási 
tüzelóellátásban részt vevó igény� 
Jogosultak.hoz. 

26. számból : 112 282/1969. (n. C. 
űzemvesz.é-lyes kocstsérülések fel
fedezéséért Járó jutalom utalvá
nyozásának és k1f1zetésénclc 1969. 
évi szabályozása. 

27. súmból : 102 600/1969. 7, A. 
Von.at!űtést gözfej!esztök ha,tósági 
és idöszakos vizsgálatai. 

F E LHÍVÁ S  

ideje az éberségi berendezés ,----------------------------

A vasutasok tüzelőanyag
ellátásánál évről évre gondot 
okoz, hogy nyáron csak keve
sen szerzik be a tüzelőj üket, 
viszont ősszel és a tél küszö
bén tömeges a jelentkezés. A 
bányászat nyáron ís egyenle
tesen termel, ezért az éves 
tüzelóigény nyári időszakra 
eső részét - az igényektől 
függetlenül - a vasútnak át 
kell venni. Az átvett, de az ér
dektelenség következtében 
megmaradt szenet sok esetben 
-, mert egyébként tönkre
menne - más célra kell fel
használni. Ez az oka annak, 
hogy ősszel és télen a megnö
vekedett igényeket csak tész
ben elégítheti ki a MA V. javítására. Elhagyta az elsö 

vezetőállást és a hátsó vezető
álláson az éberségi berendezés 
kapcsolóját kezdte javítani. A 
mozdony közben - míg ő a 
hátsó vezetőálláson tartózko
dott -. elhaladt a zöld és a 
sárga fényű térközje!zők mel
lett. majd az 1710/a sz. vona
tot fedező „Megállj" állású 
térközje!ző mellett is, mely
nek jezési képét a mozdony
vezető nem figyelhette meg. 
Amikor visszaté·rt az első ve
zetőállásra, a mozdonyvonat 
már olymértékben mer,köze!i
tette a bejárati jelzőtől elin
dult 1710/a sz. vonat végét. 
hogy k<'llÖ távo!ság hiányában 

Újítási előadók és szakvéleményezők versenye 
a budapesti igazgatóságnál 

A MAV Anyaggazdálkodási 
és Ellátási I gazga\óság azzal a 
kéréssel fordul a vasutasokhoz, 
hogy saját érdekükben lehető
leg nyáron szerezzék be tüze
lőjüket, mert csak így tudják 
zavartalanul biztosítani a 
szükséges évi mennyiséget. Ez
úton hívják fel a tüz�lővásár
lók figyelmét arra Is, hogy 
1969. szeptember 30-ig a be
gyűjtési helyeken 15 Ft/q egy
ségáron korlátlan mennyi.ség
ben - kizárólag tüzelési célra 
- használt egész talpfavásár
lási akciót indítanak. 

az ütközést elháritani nem 
tudta. 

A balesetvizsgáló bizottGág 
azt is megállapította, hogy a 
mozdony sebességmérő-órá
jában szalag nem volt. ezért 
az ütközési sebességet sem le
hetett pontosan behatárolni. 
A balesetért Vizkeleti József. 
a Szolnoki Vontatási Főnök
ség létszámába tartozó moz.. 
donyvezető felelős, mert a 
mozdonyvonat továbbítása 
közben az utasításszer·aen elő
írt szolgálati helyét önkénye
sen e !hagyta és a hátsó veze
tőálláson javítást végzett. an
nalc ellenére. hogy a mozdo
nyon egyedül teljesített szol
gálatot. 

Feltételezhető az is, hogy a 
mozdonvvezető nem az éber
ségi berendezés javításával 
foglalkozott, hanem szolgálat 
közben elaludt. 

20 milliós anyagi kár 

A második esemény június 
27-én következett be Pilis ál
lomáson. Az V. vágányon 
álló 2671 sz. vonat mozdonyá
val összeütközött az állomás 
,,Megállj" állású bejárati jel-

Az újításokból eredó megta
karítás is növeli a vállalat év 
végi részesedési alapját. Az el
múlt évben a budapesti igaz
gatóságon elfogadott 310 újí
tási javaslat 6 340 OOO forinttal 
növelte a vasút eredményét. 

A múlt évhez viszonyítva az 
ez év első negyedévi eredmé
nyek lemaradást mutatnak. Ez 
idő alatt a mtílt évi javasla
toknak csa.lc a 13,4 százalékát 
nyújtották be és a megtakarí
tási öszeg 8,4 százaléka az elő-

szakvélernényezői együttesen, 
szakszolgálatonkén t, külön
külön 1000, 900 és 800 forint 
díjazásban részesülnek. Az 
igazgatóság V. osztályhoz tar
tozó szolgálati főnökségek kö
zül a legjobbat 900 forinttal 
díjazzák. 

Az igazgatósági osztályok 
közül a három legeredménye
sebb újítási előadót és szakvé
leményezőt jutalmazzák, ösz
szesen 3300 forinttal. 

ző évineir. r----------------------------
Az újítómozgalom fellendí

tése érdekében, hazánk felsza
badulásának 25. évfordulója 
tiszteletére az igazgatóság ve
zetősége, a szakszervezet terü
leti bizottságával közösen 1969. 
július 1 és 1969. december 31 
közöt� versenyt hirdet az újí
tási előadók és a szakvélemé
nyezőlc részére. Ebben az igaz
gatóság vala.mennyi osztálya 
és mindazon külszolgálati fő
nökség részt vehet, ahoi egy
személyi elbírálási jogkörrel 
rendelkező újítási előadó mú
ködik. 

A verseny célkitűzései között 
szerepel többek között a bázis
időszakhoz a tényleges lét
számhoz viszonyítva a beadott, 
elfogadott újítások számának 
növelése, a gyorsabb és pon
tosabb ügyintézői munka, a 
szakvélemények színvonalának 
növelése és a gazdasági szá
mítások felülvizsgálatának le
rövidítése. 

A versenyt eredményesen 
segítőlc között 12 300 Ft jutal
mat fizetnek ki. Az igazgató
ság II., III. és IV. oszt.ályához 
tartozó legjobb külszoigálati 
fónökség újítási előadói és 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ! 
A Magyar Partizán Szövetség pályázatot hirdet olyan 

irodalmi alkotásokra (tanuJmány, elbeszélés, életrajz feldol
gozás, riport, dokurnentumjáté)< stb.), melyek a fasizmus ha
zánkban, vagy Európa más országaiban folytatott tevékeny
ségéből, valamint az ellene folytatott harcból merítik tárgyu
kat vagy a fasizmus újjáélesztését'€ irányuló mai törekvése
ket ábrázolják. 

A pályázaton egyéni pályázók és munkaközösségek is 
részt vehetnek. A pályamú terjedelme az egy szerzői ívet le
heliíleg ne haladja meg. A pályázatra eddig meg nem je
lent munkák küldhetők be. 

Pályadíjak: 

egy 5000 Ft-os 1. díj 
két 3000 Ft-os II. díj 

három 1000 Ft-os III. qfj 

A beérkezett pályaműveket a Magyar Partizán Szövetség, 
a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség és a Magyar Irók 
Szövetsége megbízottaiból álló zsüri bírálja felül. Az ered
ményt 1970 áprilisában sajtó útján hozzák nyilvánosságra. 

Beküldési határidő: 1969. december 31. Cím: Magyar Par
tizán Szövetség, Bp. V., Szabadság tér 16. 

A pályázók a beküldött munkát lássák el jeligével és 
zárt boritékban mellékeljék nevúket és lakcímüket. 

(Visi Ferenc felvétele) 

Akadályozzuk meg a lépcsőn utazást 
A nyári meleg beálltával, a vakáció kezdetével megnőtt 

a jegyvizsgálók és a külszolgálati dolgozók felelőssége, 
munkája. A fiatalok, de még a fegyelmezetlen felnőttek is 
szeretnek a vonat lépcsöjén, a peronokon, a nyitott ajtó
ban utazni. Egy hirtelen (ékezés, s a lépcsőn, a nyitott ajt6,.. 
ban utazók menthetetlenül kizuhanhatnak a vonatból. 

Ilyen baleset történt május 28-án Kispest és Pestimre 
állomások között a nyílt vonalon. Egy sorompó nélküli útát.. 
járónál a közúton közlekedő tehergépkocsi űrszelvényben 
állt meg, a gépkocsi eleje horzsolta a 3734 sz. személyvonat 
minden kocsiját. A vonat lépcsőjéről a gépkocsi több sze
mélyt lesodort. Közülük egy utas a helyszínen meghalt, négy 
személyt pedf.g a mentők súlyos sérüléssel szállítottak kór� 
házba. 

A rendkívüli eseményt megelőzően Kispest állomáson a 
jegyvizsgálók a vonat menesztése, illetve az indulásra kész 
jelzés adása előtt igyekeztek ugyan az utasokat a kocsi - b� 
sejébe irányítani, de ez csak részben járt sikerrel. Az állo.. 
másból való kihaladás után még azok az utasok is a lépcsők.. 
re léptek, altik korábban a kocsi előterében tartózkodtak. 

A vizsgálat megállapítása szerint, a baleset oka az volt, 
hogy a tehergépkocsi vezetője a vasúti átjáróra való ráhala
dás előtt nem győzödött meg az áthaladás veszélytelenségé
ről és az ií.rszelvénybe hajtott. Fokozta a balesetet az, hogy 
a sérült utasok a tiltó rendelkezések ellenére a lépcsőn utaz-. 
tak. 

I lyen és hasonló példákat sorolhatnánk még fel, ahol a 
baleset bekövetkezéséért a vasút dolgozóit felelősség ugyan 
nem teriheli, de el kell követni mindent annak érdekében, 
hogy a vasúton szállított személyeket még saját felelőtlen• 
ségük miatt sem érjen baleset. 

Baleseti krónika 
Június 27-én Herceghalom 

állomás raktári vágányán vas
betongerenda kirakását végez
ték autódaruval. Munka köz• 
ben könnyebb áramütéses 
üzemi balesetet szenvedett 
Horváth 111. Béla darukötöző, 
a MA V Autófuvarozási Fő
nökség dolgozója. A balesetet 
az okozta, hogy kirakás közben 
az autódaru gémje veszélyesen 
meglcözelítette a feszültség 
alatt álló ki nem kapcsolt 
megkerülő veze�éket. 

* 

Június 28-áo a Sátoraljaúj
hely állomásra bejáró 436 sz. 
vonal elütötte Nyika György 
pályafenntartási kőművest, aki 
az elütésnél könnyebb sérülé
seket szenvedett. A balesetet 
az okozta, hogy nevezett ittas 

nat megérkezése után a vaga
nyok között lefeküdt és el• 
alud;t. 

* 
Július 2-án N agytéténynél a 

Dunába fulladt ifj. Nyári Ist• 
ván 21 éves pályamunkás a 
székesfehérvári pályafenntar
tási főnökség dolgozója. A 
balesetet az okozta, hogy ne
vezett két társával engedély 
nélkiil munkahelyét elhagyva 
tiltott helyen és figyelmeztetés 
ellenére - fürödtek. 

* 
Július 5-én a Budapest Ke-

leti Vontatási Főnökség Kan
dószin II. sz. vágányán moz
donyjavítás közben áramüté
ses üzemi balesetet szenvedett 
Morvai Arpád lakatos. Neve
zett II. fokú égési sérülésekkel 
kórházba került. 

állapotban, körültekintés né!- r-------------

kül a behaladó vonat ürszel-
vényébe lépett. 

* 

Július l-én Siófokon a fútő
házból engedély nélkül kiálló 
vonatgép a 8. sz. kitérőn ósz
szeütközött az állomásba be
haladó 5498 sz. vonattal. Az 
összeütközés következtében 
mindkét mozdony kisiklott és 
oldalára dőLt. Anyagi kár és 
forgalmi akadály keletkezett. 
A két mozdony vezetője köny
nyebb sérülést szenvedett. A 
balesetet az okozta, hogy a 
fűtőházból kijáró mozdony 
személyzete engedély, jelzés és 
a váltójelzők megfigyelése 
nélkül haladt ki az állomás 
területére. 

* 

Július 2-án Olaszliszka-
Tolcsva állomáson az 1557 sz. 
tvg. elütötte Szepesi András 
vonatfékezőt, aki 4490 sz. vo
nathoz tartozott. A balesetet 
az okozta, hogy Szepesi a vo-

TELEVÍZIÓT KÉRNEK 

Isaszeg állomás mögött két 
barakképület nyújt otthont a 
pályafenntartási és építési fő
nökségek továbbtanuló dolgo
zóinak. A tanfolyam pálya
mesteri továbbképző, ív és 
lánghegesztő, valamint vonal
gondozói képzést nyújt. 

A ben Uakásos iskola hall• 
gatóinak elhelyezése sajnos 
ne11} a legmegfelelőbb, de ez 

szerencsére nem mutarkozik a 
tanulmányi eredményekben. A 
legutóbbi csoport tanulmányi 
eredményének átlaga 4 36%. 
Egyébként is a tanulók ahol 
tudnak, segítenek magukon. 
Az egyik turnus például ki
festette az összes helyiségeket. 
Az viszont már nem rajtuk 
múlik, hogy a klubszobának 
hiányos a berendezése! El kel
ne például egy televízió és 
néhány napilap. Ezeket joggal 
hiányolják a '2_allgat6k. 

Csíba József 
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llrendelhető-e az utazó dolgozónak, 
hogy a lakásán vezénylésre várjon? 

Új kezdeményezés 
Pusztaszabolcson 
A múlt hónap második felé

ben Pusztaszabolcs állomásve. 
zetói és szocialista brigádjai 
komplexbrigád szerződést kö
töttek Zichyújfalu és Seregé
lyes állomások vezetőivel, kol
lektívájával. A szocialista 
szerződés létrehozásában szere
pet játszott a létszámgondok 
megoldására való törekvés, s 
a vasúti munka mellett a do!. 
gozók jogainak következete. 
sebb biztosítása is. 

A KOLLEKTIV SZERZÖ
J)ES 30. §-hoz adott állásfog
lalás kimondja:  ,, . . .  Az uta
!i-Ószemélyzet esetében pedig 
nyilvánvaló az, hogy a szol
gálati út után járó pihenőidő 
tartamára otthon tartózkodá. 
sí kényszert elrendelni nem 
lehet. Ha pedig a dolgozó pi. 
h.enőidő alatt olyan utasítást 
kap, hogy tartózkodjék ott
'1 on, a lakáson töltött készen
létre vonatkozó szabályokat 
kell alkalmazni." 

A kérdés régóta foglalkoz
iatja az utaZÓS7-emé!yzetet, 
){ülönösen a vontatási utazó 
dolgozókat. A vontatási szol
�álatnál ugyanis gyakran elő
fordul, hogy a vezénylő moz
donyfelvigyázók a mozdony. 
5zemélyzettel a szolgálat le
telte után - a lejelentkezés-
1<:or - nem köz.lik a követke-
1,ő szolgálatra jelentkezés 
Időpontját, nem adnak ve
:.énylést. 

után a pihenőidőt bizonyta
lanságban tölti, nem tudja, 
hogy mikor kell újabb szolgá
latra jelentkeznie. A szolgá
latba jelentkezés kötelező 
időpontjáról csak úgy szerez 
tudomást, ha arról főnöksége 
valamilyen formában a 
pihenőidő alatt - értesíti Az 
ilyen vezénylési rendszerben 
többféle gyakorlat, az értesí
tés módjának néhány válto
zata alakult ki. A főnökség 
szolgálati távirattal vagy 
helyben lakás esetében az ér
tesítő dolgozó útján közli a 
pihenőidőben levő mozdony
személyzettel : mikor jelent
kezzék szolgálatra. (Egyes he
lyeken elrendelik, hogy 
a személ.yzet pihenőideje 
aT,att, vagy meghatározott idó 
elteltével érdeklődjön - vi
dékiek esetében postai telefo
non - a szolgálatba jelentke
zés időpontjáról.) 

Ezek a módszerek sok ne
hézséget okoznak és néhány 
szolgáLa ti problémát is fel
vetnek. Az értesítő dolgozó 
csak akkor adhatja át az érte
sítést, ha a személyzettel ta
lálkozik, ha az utazó dolgozó 
lakásán tartózkodik. A pihe
nőidőt viswnt nemcsak pasz
szív pihenéssel, alvással, ha
nem aktív pihenéssel, sok ap-· 
ró - máskor meg nem oldha
tó - ügy intézésével is el le
het tölteni. Ha az értesítő 
olyan időpontban keresi a sze
mélyzetet, amikor az nem tar
tózkodik otthon, nyilván nem 
adhatja át az értesítést. Ilyen 
esetben megy tovább szeren
csét próbál1-ii, hátha valame
lyik pihenő mozdonyvezetőt 
sikerül megtalálni. Ez a gya
korlat bizonytalanságban tart
ja a főnökséget és a személy-

ha va/,aki ilyen rendelkezést 
kap, köteles-e a lakásán tar
tózkodni, vezénylésre várni? 

A& ilyen rendelkezés korlá
tozza a dolgozót szabad idejé
nek tetszés szerinti kihaszná
lásában, melyhez a jogszabá
lyok különböző konzekven
ciókat fűznek. A túlmunkáért 
és a készenlétért a munkavi
szonyra vonatkozó szabályok 
szerint díjazás vagy szabad 
idő jár, rendeli azt MT. 39. § 
(2) bek. A MAV Kollektív 
Szerződése ezt úgy rendezte, 
hogy az utazó személyzet ré
szére a túlmunkáért, s a ké
szenlétért nem szabad időt 
kell adni, hanem díjazást kell 
fizetni. Ez megállapítható a 
30. § rendelkezéseiből, mely
nek (2) bekezdése a díjazás 
mértékére is intézkedik : ,,A 
készenléti díjazás mértéke a 
klszenlétben töltött idő min
den órájára, a la.káson töltött 
készenlét esetén az alapbér 
15 százaléka . . . " (Az egy 
órára jutó rangfokozati bér 
+ rangfokozati bérpótlék + 
munkaköri bér együttes ösz
szegének 15 százaléka a díja
zás mértéke.) 

E RENDELKEZll:SEK és az 
idézett állásfoglalás figyelem
bevételével lehet tehát a la
kásoq való tartózkodást - ve
zénylésre várást - elrendelni 
az utazó személyzet részére, s 
ezt a rendelkezést a dolgozó
nak végre is kell hajtani. Ez 
az idő azonban lakáson töl
tött készenlétnek minősü! és a 
főnökség tartozik a készenléti 
idő teljes tartamára a készen
léti díjazást a jogszabályok 
szerinti mértékben kifizetni. 

Dr. Banka József 

A szerződés értelmében 
Pusztaszabolcs tartalékosaival, 
állomási és rendes állományi 
létszámának ésszerű vezény
lésével a két kis szomszédos 
állomáson biztosítjálk a hat 
forgalmi szolgálattevő évi 12 5, 
tizenkét váltókezelő évi 221 és 
négy málházó évi 78 nap sza
badságának folyamatos és a 
tárgyévben való kiadásait. Vál
lalják ugyanakkor e munka
körökben az átmeneti, hirtelen 
megbetegedések esetén, két 
hétnél nem hosszabban tartó 
időre, a helyettesítést is. 

A tartalékosok ésszerűbb 
felhasználása érdekében a 
szerződő két szomszéd állomás 

· dolgozói vállalták, hogy sza
badságukat, éves viszonylat
ban, időarányosan veszik 
igénybe. A szerződésben vál. 
lal t kötelezettségeket teljesí
tettnek tekintik a szerződő 
felek, ha a patronáló Puszta. 
szabolcs állomás tartalékosai 
413 napot töltötteik a két állo
máson helyettesítéssel. Zichy. 
újfalu és Seregélyes állomás 
vezetői pedig vállalták, hogy 
neveléssel és szerve2Jéssel 
gondoskodnak megfelelő után
pótlásról. 

A pusztaszabolcsiak kezde
ményezése figyelmet érdemlő 
vállalkozás, a szomszédos kö
zép. és kis szolgálati helyek 
szocialista együttműködésére. 

(kovács) 

A vezénylők nem csupán a 
kényelmesebb megoldás ke
resése, hanem inkább a gépek 
visszaérkezésének és a , vona
tok indulási idejének bizony
talansága miatt későbbi idő. 
pontra halasztják a mozdony. 
�élyzet vezénylését. Jog
val hivatkoznak arra, hogy az 
előre történt vezénylés esetén 
,i jelentkezéstől a vonat in
dulásáig eltöltött idők indo
kolatlanul megnövelnék a 
személyzet szolgálati óráit, s 
ezen belül is az improduktív 
időket. A személyzetnek a fő
nökségnél kellene tétlenül vá
rakozni, amíg gépük megér
kezik, vagy gépükre szükség 
lesz. Ezeket a körülményeket 
veszik figyelembe a vezény. 
ló mozdonyfelvigyázók, to
vábbá azt, hogy a személy
zettel úgy kell gazdálkodniok, 
hogy a szolgála ti órák �ndo
kolatLan emelkedése a mun
kavégzés nélküli bérfizetés 
anyagi kihatását ne növelje. 
úgy tűnik, elegendő indok és 
mentség található arra, hogy 
egyes mozdonyvezetőkkel, 
fúrokkel a leje!entkezés.kor 
ne közöljék' az újább szolgá
latba jelentkezés időpontját. 

zetet is. ----------------------------

A VEZll:NYLll:S ilyen rend
szere mellett a mozdonysze. 
mélyzet swlgálatának letelte 

Napirenden 

A SZOLGALATI FÖNÖK
Sll:GEK úgy igyekeztek önma
gukat biztosítani, hogy a sze
mélyzet részére pihenőidő 
alatt elrendelik a lakáson va
ló tartózkodást, vagy hogy 
meghatározott időponttól ér
tesítésre várjanak. Sokan te
szik fel a kérdést: lehet-e 
ilyen rendelkezést kiadni, s 

a vasút automatizálása 
Kétnapos konferencia Szombathelyen 

A Közlekedéstudományi 

Apáról fiúra 
Négy vasutas a Viniczai családban 

Régi vasutas család Szekes
fehérvárott a Viniczaiaké. 
Nagyapa, fia, unokája, sőt me
nye is a vasútnál dolgozik. Vi.. 
niczai István 1940-ben került 
a vasúthoz. Apja a jármúja
vítóba vitte, ahol géplakatos 
vizsgát tett. Később az állo. 

A család jelenti életének 
másik felét. Fiatalon, 20 éves 
korában nősült. Ma katona fia 
és felnőtt lánya van. 

- Az ember élc. 
nyegében kétszer kerül válasz. 
út elé -, mondja halk egysze
rűséggel - először, amikor 
pályát váT,aszt, másodszor pe. 
dig, amikor élettársat. Én 
mind a kétszer jól választot. 
tam. 

Viniczai István kiegyensú
lyozott, boldog ember. Nagy 
munkabírásának ez a titka. 

Kálmán Györgyi 

PA N A S Z  

- Részrehajló az automata berendezés. A másik brigád• 
nak jobban dolgozik. 

K É N Y E L M E S  U TA S  

- Hallatlan! Olyan gyors a szerelvényforduló, egy hete 
képtelen vagyok leszállni. Mire elkészülök, már fordul is a 
vonat. 

(Pusztai Pál rajzai) 

Köszönet a gyógyító munkáért 
üzemi balesetem -miatt 57 

napig tartózkodtam a MAV 
Kórház Szántó Béla utcai rész. 
!egében. Botra támaszkodva 
baktattam be, s háta a gyógy
kezelésnek, bothasználat nél
kül távoztam el onnan. Arról, 
hogy nem gyógyultam meg 
teljesen, a !kórház nem tehet. 
Emiatt csak balsorsomat okol
hatom. 

A betegek többségét meg. 
gyógyítják! Rövid ott-tartóz
kodásom alatt is sok ápolásra 
szorult beteg érkezett, aki
ket hoss,zabb.rövidebb idö 
alatt meggyógyítottak. Aprilis 
29-én például egyszerre öt be
teg hagyta el a kórházat gyó. 

gy�Í�: Táskájukhoz kötötve 
vitték a már felesleges botjai
kat. 

A kórházban példás a rend 
és a tisztaság. Van televizio, 
s különféle társasjáték. Meg 
kell emlékeznem az orvosok. 
ról, cípolónőkről és a gyógy
torna tanárnőkről is, akik a 
gyakran fájdalmas, de mindig 
céltudatosan gyógyító tornát 
vezetik, s munkájukkal a be. 
tegek százait adják vissza a 
társadalomnak, 

A lelkiismeretes gyógyító.. 
munkáért ezúton is köszönetet 
mondok a kórház kollektívájá
nak. 

Bognár Károly Egyesület szombathely·i terü
leti szervezete rendezésében 
június 26..án és 27-én kétna. 
pos országos konferenciát tar
tottak Szombathelyen. A kon
ferencián mintegy 130 szakem
ber a vasútüzem automatizá
lásának elméleti és gyakorlati 
feladatait vitatta meg. Az el
ső, a vasút automatizálásá'llak 
általános és minden lényeges 
oldalára kiterjedő, műszaki 
fejlesztését ismertető előadást 
Lindner József vezérigazgató
helyettes tartotta. 

szaki fejlesztésének teljes ke
resztmetszetére vonatkozó ál
talános felada to'klkal, a forga. 
lom és az áramlattervezés au
tomatizálásával, az önműködő 
berendezések rendszerével fog. 
lalkoztak az előadások, addig 
a második napon részletesen 
ismertették az egyes szakszol. 
gálati területeken várható vál
tozáisokat. 

KERESZTREJTVÉNY 

- A gazdasági mechaniz-
mus reformja az elkövetkező 
években a szállítások minősé. 
gére és gazdaságosságára irá
nyítja a figyelmet, s egyre in
kább megköveteli az új tech
nika széles körű alkalmazását 
- hangsúlyozta. - Fő lánc. 
szemeit a vontatás korszerűsí
tése, a villamosítás, a diesele
sités, és az egyes folyamatok 
automatizálása !képezik. Az au
tomaták lehetővé teszik a ter. 
melési folyamatok vezérlését, 
szabályozását, ellenőrzését. 

A tervek szerint 1970-ig kö
zel 80 állomáson és 650-700 
kilométer hosszú vonalszaka
szon létesül korszerű biztosító
berendezés. A •közút.vasút ke. 
resztezéseknél jelenleg 45 
félsorompó és 63 fénysorompó 
üzemel. 198'Cl-ig két-háromezer 
útátjárót látnak el ilyen be
rendezésekkel. 

A negyedik és ötödik ötéves 
tervben több vonalszakasz köz
ponti forgalomirányító beren
dezést kap. Ez jelentősen nö. 
veli az egyvágányú vonalak át. 
bocsátóképességét, és bizton-
1ágát. 

Míg az első napon a vasút
üzem időszerű és távlati mű-

Turányi István, a kiberneti
kai állandó bizottság vezetője, 
a műszak·i tudományok dokto
ra, a BME közlekedés üzem
mérnöki karának dékánja be
szélt a kibernetika sokoldalú 
alkalmazásáról, mely a szállí
tástechniikai rendszer és a 
közlekedési eszközök össz. 
hangját megferemti. Ismertet
te az elektronikus programozó 
gépek vasútüzemi jelentőségét, 
az információ folyamatos fel
dolgozását, mely lehetővé te
szi az adatok elemzését, és azt, 
hogy valamennyi munkafázis 
végzése emberi beavatkozás 
nélkül történhet. 

Urbán Sándor, a 9. szakosz
tály vezetője a vonatbefolyá. 
soló berendezések bevezetésé
nek módszereit ismertette. To
vábbá azokat az eszközöket 
sorolta fel, melyek megfelel
nek a magyar vasúthálózat sa
játosságainak. 

A kétnapos konferencián el
hangzottakból egyöntetűen ki. 
csendült: a va.sút automatizá
lása nemcsak a jövő, hanem a 
jelen sürgető feladata, hisz nö
veli a gazdasági eredménye. 
ket, feloldja a szúk kereszt. 
metszeteket, javítja a minósé
get, lehetővé teszi a berende
zések optimális kihasználását 
és csökkenti az üzemzavarok 
számát. 

H. A. 

Viniczai István 

másra került. A szakvizsga le
tétele után 1948-ban kocsiin
téző lett. Ebben a beosztás
ban dolgozik ma is, 

Leánya a nagyapa munka
helyén, a járműjavítóban van, 
felesége pedig ugyancsak az 
állomáson. Szeretik a vasutat, 
s ez a szeretet apáról fiúra, 
sőt unokára szállt. A vasút 
nemcsak az országot hálózza 
be és köti össze ezernyi szállal, 
hanem a családokat is. 

Viniczai István 20 éve dol
gozik ktg-s beosztásban. Mun
káját kifogástalanul látja, el. 
Arra is jut ideje, hogy gazda
sági munkája mellett társa. 
dalmi munkát vállaljon. Még 
felsorolni is sok, mennyi min
dent végez. Az állomás párt
alapszervezeténeik tagja, népi 
ülnök, önkéntes rendőr és a 
jó hírű székesfehérvári vasutas 
énekkarnak szakosztályvezető
je és le!kes dalosa is. Ezeket 
a megbízatásokat úgy látja 
el, hogy a gazdasági munkája 
nem szenved csorbát. Az állo
másfőnök szerint munkahelyé. 
tői csak akkor van távol, ha 
- mint népi ülnöknek - a 
bíróságra kell mennie. S 
mindemellett. jut ideje a csa
ládjára 1s. 

Víu.zinte.1t : 1, A szakszervezeti 
szervek kö✓.elmúltban kapott jog
köre. (Folytatás a függöleges 12„ 
ben.) 13. Vároo a Szovjetunióban. 
14. A Vörös-tenger déli kijáróJa. 
15. Blblliai név. 16. Ház.iállat. 18. 
Finom könnyedség. 20. Holland 
város a Zuider-see partján. 22. 
Egymást követő betűk. 23. Angol 
főnemes cúne. 27. Igen régi kor. 
29. A gyümölcs teszi. 31. A tea 
hatóanyaga. 33. Afrikai állam. 35. 
Kérge szolgáltatja a lcinlnt. 37. A 
Vaskapu török elnevezése ( • • .  -
kapu) . 39. Gitár végeL il. . . .  fa
kó. 42. Ez kifejezetten egyenes. 
43. Spanyol folyó. 44. Takaros, 
aslnoo. 45. Ráma. 46, Tejtermék. 

47. Bettlpótlássa.l zongoN1 márka. 
48. Burgonyát t.ilSztlt. 49 . . . .  oló
gta, az emberi testről szóló tudo
mány. 50. Téli sporteszköz. 51. 
Tipp. 52. Siettet, szorgalmaz (la
tin ) ,  53 . • . .  móz.is, átszivárgás. 54. 
Görög összetételekben ál. 56. A
val a végén vízi j ánmú. 56. Borsod 
megyei község. 60. Zola regénye. 
62. Szerencse teheti valakivel. 64. 
Az öntudatLanság!g fokozott ká
bu-ltság. 66. Edényben található 1 67. 
. . . Irén, kiváló dizőz. énekesnő 
volt. 69. Kecsesen mozgó. 71. Kö
tőszó. 

Függőleges: 2. Igor a közepén. 3. 
Latin művészet. 4. A Duna mellék-

folyója. 5. Eszakame:rlltai indián 
törzs. 6. A samanum vegyjele. 7. 
Vajon ád? 8. Európa-bajnok ököl• 
vivónk. 9. Renyhe, nem mozgé
kony (latin) .  10. Igekötő. 11. Ide• 
gen állatkert. 12. A vízszintes t. 
folytatása. 17. V!ta.mlnhlány foly
tán fellépő idegbetegség. 19. lk
rek: a szélek nélkül. 21 • . • •  Ma
riann, fiatal szinmüvésznö. 2.J. 
Perc, közhasználatú idegen szóval. 
26. Francia !ró és filozófus. (1713-
1784) . 28. Hangtalan rugó, so. 
. . .  ográfla, a térképtervezés tu
dománya. 32. KaLap, takaró készti! 
belőle. 34. A gótika francia elneve
zése. 36. AZ erdő alkotója. 38. 
Kérdőszó. 40. 1913-ban Nobel-béke
d.ijat .::apott amerikai politikus. -12. 
A görög mitológiában a bosszúái
ló igazság istennője. 43. A moha
medánok szigorú böjtje cék.-cse
re). 45. Fejér megyei község. 46. 
Japán fllvezér 1868-lg. 48. Ha,tod 
mássalhangzói. 49. Ismeretben 
megtalálható ! 51. ő nyerte vala. 
52. A hal helyváltozt.atására szoi
gáló végtagja. 53. Magával invitál. 
54. A frank uralkodóház néhány 
tagjának neve. 55. . . .  Code. angol 
távirati rövidftése...lt szótára. 57. Gö
dör. 59. Lóvontatású vasúti kOt!Si. 
61. Szel. 63. Majdnem tele. 65. K,�r
ge. a végén. 68. Személyes név
más. 70. Régi nagy filmsiker, 

Bekü!dendö: vízszintes 1. és 
folytatásaként a fUggölege,; 12. 
Bekfildésl határidő : 1969. augusz
tus 10. 

Az előző keresztrejtvény helyes 
megfejtése : Menetrendszerint1 köz
lekedés. Balesetmentesen végzett 
munka. 

Egy-egy könyvet nyertek az 1969. 
évi 12. számunkban megjelent ke,, 
resztrejtvény helyes megfejtéséértf 
Kovács Magdolna, Gelldömölkt 
MAV-telep 21/2. Erdei József eJ• 
lenőr, Tamási vasútállomás. Kő• 
szegi Imréné, Szeged. Deák Feren• 
u. 2.  Gulyás István, Almásíilzfüt 
Naszály! u. 14. Molnár Imre forg.' 
szolg.-tevő, Porpác áll. 
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Nagyszabású kultúr- Vasutas 
Európa-bajnokság í 1 1  11 1 11 1 

és sportünnepély a Szőnyi úton A Nemzetközi Vasutas 
Sportszövetség (USIC) megbí
zásából, szakszervezetünk ren
dezésében, augusztus. 3-án 
Budakeszi környékén kerül 
sor a TII. országúti kerékpá
ros vasutas Európa-bajnokság
ra. A nemzetközi versenyen 
francia, olasz, NDK-beli, len
gyel, csehszlovák, jugm;zláv, 
bolgár, szovjet és magyar vas
utas versenyzők mérik össze 
tudásukat. A táv 164 kílomé-

Ozemlátogatáson vett 
részt. a Záhony körzeti állomá
sok szakszervezeti bizottsága 
mellett működő nőbizottság. A 
kisvárdai Vulkán üzem dolgo
zóit és nóbizottságát keresték 
fel. Azt vizsgálták, hogy a kis
várdai ipari üzemben milyen 
munkakörülmények között 
dolgoznak a nők. 

- Több napos tanfolyam ke
retében ismertették a műhely
bizottsági titkárok és műhely
biwttsági reszortfelelősök fel
adatát a Záhony körzeti állomá
sok szakszervezeti bizottságá
nál. A tanfolyamon öt előadás 
hangzott eL Az előadások után 
a hallgatók konzultáció kere
tében vitatták meg a hallotta
kat. 

Budapesten a vasutasnapi 
sportesemények szombaton 
délután a BVSC-ESW Wien 
iir_:egfiúk mérkózésével kez
dód tek. A viharo,s erejű szél
lel dacolt kisszámú nézósereo 
nem bánta meg, hogy kiláto� 
gatott a találkozóra. A kedé
lyes. jó hangulatú meccsen, a 
BVSC öregfiúk végeredmény
ben 5:4. arányban gyóztek: 
Mint az eredmény is mutatja. 
sok gólnak, szép és könnyed 
játéknak tapsoLhatott a kö
?,i>nség. 

Másnap, vasárnap reggel 
nemzetközi vivóversen.nyel 
folytatódott a műsor. Fiatal 
vensenyzőlnk Wroclaw és 
Drezda város vasutas vívóival 
mérték össze tudásukat. A 
,,maratóni'' versenyen a pár
bajtőr kivételével minden 
szárrnban a lengyelek szerez
�ék meg az első helyet. 

Délelőtt az úszóverseny 
IIZ01gáltatta a legkellemesebb 
µieglepetést. A BVSC ifjúsá
� gyomváltója - Sipos, Erdé
lyi, Rátonyi és Császári - or
szágos �esületi ifjúsági 
csúccsal, a 100 méteres női 
mellúszásban Kovács Edit or
szágos csúcsbeállitással győ
zött. Turóczi Judit is rácáfolt 
az őt „eltemetni" akaróknak, 
és csak 2 másodperccel ma
radt el Európa-rekordjától. 

A formába lendült Turóczi 
Judit 

(Hemzó Károly felvétele) 

Az uszoda területén e,gy 
kedves ünnepségre iJS sor ke
rült. A BVSC legeredménye
sebb szakosztályának, a vívó
szakosztálynak vezetői és a 
klubvezetők búcsúztaik négy, 
az aktív sportolástól visszavo
nuló kitűnő sporternberlől : 
Széke.ly Tibornétól, dr. Bal
tltazár Lajostól, dr. Kovács 
Lajosnétól _és Cvikovszky Fe
renctől. 

A nap ragyogóan sütött, az 
eső sem esett, de az idójárás 
mégis csak beleszólt a műsor 
alakulásába. Az orkánszerű 
szél miatt nem lehetett meg
tartam a rádióirányítású re
pülőmedellek bemutatóját. A 

látványos kerékpáros verseny 
és a labda-rúgó mérkőzés va
lószínűleg kárpótolta a közön
séget az elmaradt bemutató· 
ért. A BVSC még azt a luxust 
is megengedhette magának, 
hogy 11-est hibázzon. A csa
pqt így is győzött 5:1 arány
ban az ESW Wien II. ligában 
sze-rep!ő labdarúgó/e ellen. 

A vasutasnap kultúrprog
ramja már a kora délutáni 
órákban kezdetét vette. A 
zöld gyepen a Kék Csillag 
együttes, valamint Mátrai 
Zsuzsa, Németh József és 
Gálvölgyi János szerepeltek. 
A Kák Csillag együttes nagy
sjkerű műsora után a süly
lyesztett kézilabda pályán Ke
leti Pál, Széchi Vilma, Hadai 
Győző és a Landler Jtmő Jár
műjavító bohóc szakkörének 
tagjai pedig a kicsinyeket 
s.zórakoztatták. Nagy silkere 
volt a dr. Hársing Lajos ta
nár által vezetett tréfás vetél
kedőnek, melynek során na

__ gyon sok csokit és cukorkát 
nyerhettek a gyerekek. Ebben 
a műsorban lépett fel a va,s
utassza kszervezet zeneisko
lájának ifjúsági fúv&zene
kara. 

A vasutasnap kultúrprog
ramja este, az ünnepi műsor
ral folytatódott. A szabadtéri 
színpadon, többszáz new 
előtt, elsőként a vasutasnapra 
�ba érkezett Finn Al-

ter. amelyet 4 körben tesznek 
majd meg a részvevők. 

CSANÁDI KUPA 

- tJnnepi műszakot indítot
tak a XIX. vasutasnap tiszte
letére Debrecen állomás dol
gozói. Vállalták többek között, 
hogy a személyvonatok menet-
rend szerinti indítását 95,5 
százalékra, a tehervonatok 
menetrend szerinti indítását 

A BVKH lövész <:sapatának 
pedig 81 százalékra teljesítik, 

tagjai másodszor nyerték el a a tehervonatok átlagos terhe-
lésénél pedig 102 százalékos 

Csanádi Kupát, amelyet 1954- teljesítést érnek el. 
ben alapította.'<:. Az öt fős 

160 nyugdíjast hívtak 
meg a BVKH vasutasnapi ün
nepségére, amelyen a vasutas
sµkszervezet zeneiskolájának 
népi zenekara rövid műsort 
adott. A nyugdíjasokkal az 
ünnepség után fehér asztal 
mellett elbeszélgettek. 

Vívók a szabadtéri páston 
csapat tagjai szorgalmasan ké
szülnek a jövő évi versenyre, 
mert szeretnék harmadszor is 
megszerezni a kupát. 

- Eredményesen zárták az 
1968/69-es szakszervezeti poli
tikai oktatási évet a Budakeszi 
MAV Tüdógyógyintézetben. 
Az intézet dolgozói közül leg
többen a Társadalmunk Idő
szerű Kérdései tanfolyamon 
vettek részt. 

- A debreceni vontatási fő. 
nökség dolgozói a vasutasnap 
tiszteletére vállalták, hogy 1 
százalékos gázolaj megtakarí
tást érnek el, valamint terve� 
felül elvégzik két gőzmozdony 
részlegvizsgáját. Vállalásukat 
1,5 nappal a vasutasnap előtt 
teljesítették. 

lamvasutak Vegyesk6Tus„szö
vetségének dalosai szerepel
tek. Ezután szakszervezetünk 
s.zi.mfónikus zenekarának köz
reműködésével Palcsó Sándor, 
az Allami Operaház tagja és 
Veress tva operaénekesnő lé
pett a közönség elé. 

A műsor második fe1ében 
az Északi Járműjavító Műve
lődési Házáinak kiváló együt· 
tes címmel kitüntetett tánc
kara és két szólistája, Mada
rász Katalin, valamint Bo:itor 
Imre szórakoztatták a közön,-

Ötvenéves 

(Hemző Károly felvétele) 

séget. A csaknem két órás 
műsor méltán váltotta ki az 
elismerést, a lelkes tapsot. 

A vasutasnap sport- és kul
túrrendezvényeinek megszer
vezéséért elismerés illeti a 
budapesti területi bizottság 
kultúr- és sportbizottsá.gát, 
akiik fáradtságot nem ismerő 
rn1.llllkával, mintegy 20 aktíva 
bevonásával sokat tettek a 
vasutas.nap ünnepi hangula
tának megteremtéséért. 

Szerényi József 
Zsoldos János 

- Nem okoz teljesitmény. 
kiesést a MA V Magasépítés! 
Főnökségénél az 1969. évben 
bevezetett csökkentett munka• 
idő. Ez tűnik ki abból az in
tézkedési tervből, amelyet a 
főnökség operatív bizottsá� 
dolgozott ki a munkaidő
csök.'kentés miatt kiesett mun
kaórák pótlására. Az intézke
dési teI'vben srereplő szerve
zési intézkedéseik tett.ék le
hetővé, hogy a kiesett 156 OOO 
órát te,Ijes egészében pótolni 
tudják. 

- Becsületbolt Záhonyban. 

a Szegedi Vasutas Sport Egyesü let 

- Rakodás gépesítési bemu
tató Szombathelyen. A szom
bathelyi teherpályaudvaron a 
17. 1;z. Autóközlekelési Vál
lalat, a Közép-Dunántúli Tég
la- és Cserépipari Vállalattal 
együttműködve korszerű tégla
rakodó szerkezetet, illetve gé
peket mutattak be. A rakodó
gép segítségével egyszerre 300 
téglát raknak a vagonba be, 
illetve ki. Ezzel a berendezés
sel 1 tonna téglát az eddigi 8 
perc helyett 3 perc alatt moz
gatnak meg. 

Lakáscsere 

A Záhonyi Vontatási Fónök
ség dolgozói munkahelyükön 
becsületboltot nyitottak. A 
bolt működése alatt eddig 
mindig többlettel zárta a ikasz. 
szát. 

- Kéth6napos ünnepi mii• 
szak. Rákosrendező állomás 
forgalmi és kereskedelmi dol
gozói a XIX. vasutasnap és 
augusztus 20-a, az alkotmány 
ünnepének méltó megünneplé
se t:sztelet.ére július 1-tól 
augusztus 31-lg kéthőnapoe 
ünnepi műszakot tartanak. 

Az Európát megrengető első 
világhá,ború után az emberek 
tanácstalanok voltak. Létbi
zonytalanság, munkanélküliség 
vetítette előre árnyékát. De élt 
az emberekben a lélek ereje, 
a test készsége, mely cselek
vésre bírta a magyar vasutast. 
A bizony'-.alanságból ik.ívezető 
utat az összefogásban Iá tták. 
Nehéz, küzdelmes évek követ
keztek. Sztrájkok, megaláztatá
sok, elbocsátások. Mégis vol
tak, akik felismerték a sport 
hivatását, erejét és otthont 
biztosítottak fiatal és idősebb 
korosztályok számára, a testi 
és szellemi művelés tevékeny
ségére. 

Nehéz viszonyok között 

Ilyen körülmények közepet. 
te alakult meg Szegeden 1919 
tava/\"án - a forgalmi szolgá
lattevők kezdeményezésére -
a Szegedi Vasutasok Sport 
Egyesülete. Ebben a munká
ban később segítőtársra talál
tak Szeged-Rókus kocsiműhe
lyének dolgozóiban. 

Az akikori ne'héz viszonyok 
miatt az egyesületben két évig 
csupán kísérletezések folytak. 
1921-ben a labdarúgó szakosz
tály alakult meg, amely 1924-
ben a Délkerületi Alosztály 
bajnoka lett. 1923-ban indult 
nagy reményekkel az atlétikai 
szakosztály, amelynek lret tag_ 
ja, Földényi (Frank) és Szávay 
1923-ban és 1925-ben az orszá
gos maratóni bajnokságon 2., 
illetve 3. helyezést értek el. 

évben alakult a lövész szakosz
tály, amely Délkerület legjobb 
lövészeivel dicsekedett. Szám
talan értékes vándordíj tulaj
donosai voltak, országos verse
nyeket nyertek. A tenisz is 
otthonra talált a vasutasok 
egyesületében. Számtalan ke
rületi bajnokságot nyertek, ké
sőbb nemzetközi versenyeken 
is részt vettek. 

lás után következett be. Egy- _ Elcserélném szoba, konyhás, séges irányítás alá kerültek a földszinti. kertes sz-0IgáLati lakáso
sportegyesületek, P.S állandó mat tan.ácsi vagy szolgálati. kert 

anyagi támogatást kaptak mű- nélk(lli laltáflra,. első emeletig . .tr-
ködésükhöz. Ez a változás jó- =-';�ugdíj�;;'B:�."." sa1�ti� tékonyan hatott ki az egyesü- iáni úti MAY-telep, XIX. ép. fsz. 
let munkájára. A vasutasszak- !. 

szervezet olyan támogatást - BelvAros! 2 moba konyhás I. , adott, amilyet előző idólkben emeleti főbérleti lakásomat elcse

nem is remélhettek sportoló- rélném külterületi, esetleg, Buda
ink. Ez minden területen érez.. pesttől kb. 2&-30 km-re levő ker-
tette hatását. Egymá<i után jöt- :i1g���::

0

;1;,· vi�o i�;,; 
A dolgozók összefogtak tek létre új szakosztályok, a 29. L 11/a. Eroeklödni 1evélben1 

meglévők pedig megerósödtek. - Pesterzsébeti 1 szoba félkom-
Az egyesület életében - eb- Jelenleg 10 szakosztálya és fortos szol.gá1ati laltásom elcserel-

ben az időben - értékes mun- 650 igazolt versenyzője van az ném 2 szoba össlJkomfortos, eset
kát fejtettek iki : Czeglédi Jó- egyesületnek. Lehetőség nyí- Ieg félkomfort,o,s laltásra, Budapest 
zsef, Faragó Géza, Karlóczai lott a létesítmények felújítá- �1��::i_:,t:h;lia�.

t �t��� 
Béla, Végh József, Bakos Bé- sára, korszerűsítésére. A spor- zál u. u. a. ,. Eroeklódni egész 
la és még sokan mások. rolók nyugodt körülmények nap lehet. 

1936 jelentős változást ho- között készülhetnek a verse-
zott a Szegedi vasu'tasok Sport nyekre. Megszunt a létbizony
Egyesületének életében. A talanság. Társadalmi rendünk 
szolgálati főnökség dolgozói lehetővé tette a munka és a 
összefogtak, és elhatározták, spor! igazi örömének . megls
hogy a vásártéri sportteiep" merését. Olyan nagysagok ke
helyett a Rókus áÍÍomás mel- . rült� ki az SZVSE-ből, . mint 
letti lápos területen sportsta- G_yunc� Józ�ef, Za�ván, Su
diont építenek. A várostól 100 ta_k, Barká1;yi, Gelei E:va, Ko• 
évre bérbe vették a területet és vacs S., Tegla Ferenc és még 
elkezdték a stadion építését, so�olni lehetnE; �k neveit, 
amely még ma is Szeged egyik akik sok.sok _d1csoséget sz.ere7-
legszebb sportlétesítménye. tek a .'.'zeged1 Vasutas Sport 

A ál 1k . .. 1te tán 
Egyesuletnek és az egyetemes P ya e eszu . u .. a vasutassportnak. 

A szerkesztőség 
uzeru 

Dr. Bánkfa,Jvy Gyula, Szilád! 
Sándor, Sz.eged; Kisvárdai István, 
Nyíregyháza; Bali Ferenc, Rákos-
�;�� ;F�t:,

Y 
Zá�!i"y�•���� 

Pál, Czeglédi Sándor, Debreceni 
Szokob Ferencné, Bánilcuti László, 
Szilágyi Sándor, Budapest; Slmo•• 
nyi István, Putnok; Csiba József, 
Gödöllő ; Bognár Károly, Tapolca ; 
Szücs Ferenc, Hatvan : Levelelket 
lapunk anyagához felhasználjuk. 

Bognár Károly, Tapolca : Levelét 
Illetékes helyre továbbltottuk. 

- Biztonságban a tüzelő. 
Pécel állomáson mintegy 30 
méter hosszú betonkerítéssel 
vették körül a vasút tulajdo
nát képe:dl tüzelőt. A kerítés 
felállítását a józsefvárosi pá• 
lyafenntartási főnökség Len
dület brigádja 9 óra alatt vé,. 
gezte el. 

MAGYAR VASUTAS 

a vasutasok suiimzervezelénell: 
lapja 

SzerkeszU a szerkesztO blzottsál 
1'6szerkeszt6: Gulyás Jánal 

l!'elel6s szerkeszt6: vtsl Ferene 
Szerkeszt&�! 

Budapest VL, Benczdr utca tl. 
Telefon. városi: '!29-8'12 

ozem1, l� 
Kiadja és ter:lesztl a Népszava 

Lapkiadó v,ma1at. Budapest VII., 
Rákóczl Ot M. Telefon: 22f-819 

Felelős kiadó: Gábor Mlirton. 
a Néps:oava Lapkiadó Vállalat 

lgaz11atója 

CsekltszámlaszAm: TS.915.001-411. 

Szikra "'1r,n:vomda 

munka már vala1;11vel kony- A minőségi sport mellett kinyebbe:1 ment, _m1v_el n�m kel: alakult a vasutas dolgozók tö
lett a hb�lE;gelore Járru edzem megsportja is. Több ezerre 
a labd_arugokna�, atlétá��- tehető azoknak a száma, akik Any_agi támogatást csak .:ffi!m• nehéz fizikai vagy szellemi málisat ka:i><?tt az egyesület a munka után a sporttelepen 
MAV Sportltgát6!. 1!:z a támo- találták és talátják meg szóra
g�tás_ még a legszukségesebb kozásukat, egészségibk megór
koltsegeket sem fedezte. zésének feitételeit. Jelenleg is 

MÚZEUM PRESSZÓ 

Minoségi változás 
jelentős támogatásban részesül 
a tömegsport, melyet megértő
en támogat a jubiláló egye-

Az SZVSE életében minősé- sület elnöksége. 
gi változás csl!U( a felszabadu- Hegedüs Jenő 

a Közlekedési Múzeum területén, 
Budapest XIV., Május 1. út (Városliget) 

Megközelíthető 25-ös villamos és 70, 72, 75-ös trolibusszal. 

1926-ban három új szakosz.. 
tály alakult: kerékpáros, női 
torna és az úszószakosztály, 
melyek számtalan értékes dí
jat, trófeát nyertek különféle 
versenyeken. Érdemes megem
líteni, hogy a „kerekesek" r-----------------------------

1920-ben a vidéki kerékpáros 
szakosztályok közül - eredmé
nyeiket tekintve -, országo
san az első helyen álltak. 

1929-ben megalakult a biT
kózó szakosztály. Az első ered
ményt - a még ma is a fiata
lok nevelésével eredményesen 
foglalkozó - Futó Géza érte 
el, a Délkerület szenior légsú
lyú bajnokság megnyerésével. 
Ez a szakosztály is eredmé
nyekben gazdag múltra tekint 
vissza. Számos váloga.tott ver
senyzőt nevelt és nevel ma is a 

birkózósportnak. 
Az 1932-ben alakult ökölví

vó szakosztály versenyzői több 
országos és nemzetközi sikert 
értek el. Később anyagiak hiá
nyáJban megszűnt működni ez 
a szakosztály. Ugyanebben az 

Ismét pályán a Sim.onyi család 

A miskolci szurkolóknak 
kellemes emléke az 1966. jú
nius 20-án lejátszott Simonyi 
család-Miskolci ÉMTE öreg
fiúk mérkőzés. 

Rövidesen ismét szabadságra 
érkezik az 1933 óta Franciaor
szágban élő Simonyi Il. And
rás. Az ő tiszteletére rendezik 
meg az idén is a családi mér
kőzést, amelynek házigazdája 
a legtöbb Simonyit nevelő 
egyesület, az MVSC. Az 
MVSC-ben általában 43 éven 
felüliek, tehát az idősebb Si
monyiakkal egykorúak fognak 
szerepelni. A Simonyi család 
összeállítása a következő: ifj. 
Simonyi Jenő, Simonyi VIII. 

Ferenc, Simonyi V. Miklós, Si
monyi IV. Gyula, Simonyi IX. 

László, ifj. Simonyi Gyula, Si
monyi I. István, Simonyi II. 
András, Simonyi VII. Jenő és 
Simonyi Ill. Imre. Egyedül a 
kapus, Károlyi József nem 
tagja a családnak. 

A közös öröm sajnos nem 
lehet teljes. A játékosok közül 
hiányzik Simonyi VI. Sándor, 
aki 1946-ban szomorú baleset 
következtében bal lábát el
vesztette. ő végzi a kezdő rú
gást Egerszegi Kálmán bácsi
val, a régi MVSC intézőjével. 

Simonyi István 
Putnok 

Nyitva, 
Hétköznap, 1 1-19 áráig 
Vasárnap, 10-19 áráig 
Pénteken zárva 
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Hogyan dolgoztunk, 
mennyit szállítottunk az első lé/évben? 

A vasút 52,8 millió tonna árut és 198 millió 
904 ezer utast szállított 

A Ves� F6osztályon az el
múlt napokban elkészült az el
&Ó félév gyorsmérlege. E sze
rint a t>asút 52,8 millió tonna 

tirut éa 198 millió 904 eztt 
utast szállított, az áruszállí
tásnál 2,6 millióval keveseb
bet az előirányzottnál és a bá
zisidőszaknál. A lemaradás 
oka egyrészt az, hogy a szál
líttató felek az első ne
gyedévben nem használták ki 
" vasút szállító kapacitását. 
Másrészt a kezelési helyek.re 
kiállított !kocsikból - az első 
félévben - mintegy 35 ezer 

· kocsit lemondták. Ez a ko
csímennyiség az elért 20,25 
tonnás statikus !kocsikihaszná
lási tényszámmal számolva 
több mint 700 ezer tonnát je
lent. Az igazság kedvéért azt 
is meg kell mondani, hogy 

a nagyszámú kocsilemon
dásbau része van annak is. 
hogy a vasút a megrendelt 
kocsikat egyes esetekben 
nem a fuvaroztatók által 
Igényelt időpontban álli-

totta ki. 

és a korszerű vontatási esz
közök számának növekedé
se lehetővé tette, hogy a s� 
mély.szállító vonatok utazási 
15ebessége 0,31, a tehervonato
ké pedig 0,41 !kilométer/órá
val emelkedett egy év alatt. 

A második félévben 

59,'J millió tonna áru és 
208, '7 millió utas elszállí
tásával kell a vasútnak 

számolni. 

Miután a tehergépkocsiJ)al'k 
nem a csúcsigényekhez van 
méretezve, nem lesz könnyű 
eleget tenni a vasúttal szem
ben támasztott igényeknek. 
Egy bizonyos, csakis a meg
lévő eszközök maximális !ki
használása, a vasutasok együt
tes erőfeszítése hozhat sikert. 

A tehttkocsipark felha.sz
ftálá.sa például nem nél
külözheti a központi irány!-

A vasutasnap öta 

tást. Elengedhetetlen tehát, 
hogy a kiadott !központi intéz• 
kedéseket minden érdekelt 
dolgozó maradéktalanul vég
rehajtsa. Különösen 

nagy figyelmet kell szen
telni az exportszállítások
ra és a Záhonyban jelent
kező lmportküldemények 
gyors átrakására és to-

vábbítására. 

Az eddig is érvényben volt és 
alkalmazott gyakorlati mód
szerek a11kalmazásától az őszi 
forgalom idején sem sza
bad eltérni. 

A vasút vezetői bíznak ab
ban, hogy a szocialista bri
gádok, de a vasút valameny
nyi dolgozója - az objektív 
nehézségek ellenére is 
mindent megtesznek annak ér
dekében, hogy a szállítási fel
adatok a második félévben 
kedvezően alakuljanak:. 

("Isi) 

Az év első hónapjaiban az 
építőanyagok - kő, kavics, 
oement és betonáru - szállí
tási igénye és a szénszállí
tás elmaradt az előző évi 
mennyiségtőt. A taV1J.SZ be
alltával azonban már foko
zatosan megnőtt a fuvarozta
tók igénye. S mivel az ex
portforgalom is jelentősen nö
vekedett, egymás-után jelent
keztek a vasút nehézségei. 
Meghosszabbodott a kocsifor
duló idő, ugrásszerűen meg
nőtt a hálózaton levő rakott 
és kirakatlan !kocsik meny
nylsége. 

Szajolig közlekednek a �illamos mozdonyok 

A vasút devizaszerző tevé
kenysége szempontjából so
kat jelent, hogy a nagyobb 
export következtében növe
kedett a külföldön levő 
MA V�kocsik száma. Ennek 
ellensúlyozására több OPW
k-0csit használtunk fel, 
ugyancsak az exportnál, hogy 
ezáltal is több kocsi jusson a 
belföldi szállítások lebonyo
lítására. Sajnos ezek és a 
hasonló je!legú intézkedések 
a gondokon csak enyhíteni 
tudta:k. A fő probléma, a 
kocsihiány napjainkban is 
[ennáll. 

Az első félévben nem sike

r-ült a tervezett eredményt el
érni a személy- és tehervona
tok menetrendszerű közleke.. 
désében sem. Az előbbi 1,24, 
az utóbbi pedig 1,94 százalék
kal kevesebb az előirány
zottnáL 

A tervszerű és a menetrend 
tzerinti közlekedést nagymér
tékben hátráltatja a vonat
forgalom helytelen szabályo
zása is. A forgalmi szolgálat
tevők egyrésze nem számol 
az érkező és induló vonatok 
menetidejével, nem elég kö
rliltekintően bocsátja be 
állomására az érkező és kül
di el az induló vonatot. 
Gyakori hiba az is, hogy 

az érkező vonat részére 
nem biztositanak időben 
szabad vágányt, s a bejá
rati jelzőt is késve keze-

lik. 

Ezek a mulasztások késést 
okoznak a vonatoknál. De 
Y.Yakran O!koznak késést egyéb 
műszaki hibák is. 

A MAV Villamos Felsőve
zeték tpitési Főnökség dol
gozói még az év elején elha
tározták, hogy a Cegléd-Sza
jol közötti 38 km-es vonal
szakaszt a XIX. vasutasnap 
tiszteletére villamosítják. A 
felajánlást becsülettel telje
sítették. Villamosították 
Abony állomást, felsővezeték 
került Szolnok állomáson 
négy vágány fölé és Szajol 
állomáson is befejeződtek a 
munkálatok. 

A debreceni vonal villamo
sításán kívül még ebben az 
évben villamosítják Rákos
rendező pályaudvart, Kőbá
nya-Kispest és Ferencváros 
köoott az összekötővágányt, 
valamint a szolnoki rendezó
pályaudvart. 

E munkálatok befejezésével 
lehetővé válik, hogy Ferenc
város és Szolnok rendező kö
zött villamos mozdonyokkal 
továbbítsák a tehervonatokat. 

Szajolig ugyancsak t>illa
mos mozdonyok továbbítják a 
Záhony és Lökösháza irá
nyába futó tehervonatokat. 
Az így felszabaduló Diesel
mozdonyokkal a vonalon még 
szolgálatot teljesltó gőzmoz
donyokat váltják le. 

A Cegléd-Szajol közötti vo
nal villamosítása köz.ben a 
dolgozók l1 ezer köbméter 
földet mozgattak meg, 7300 
köbméter betont használtak 
fel az oszlopok felállításához, 
1680 db oszlopot építettek be 
és a vágányok fölött mintegy 
130 km hosszú vörösréz mun
kavezetéket feszltettek ki. 

A villamosított vonalsza
kaszt a XIX. vasutasnapon 
vette birtokba a forgalmi• és 
vontatási szakszolgálat. A 
Budapest-Nyíregyháza !kö-
zötti vonal teljes villamosítá
sát a jövő év végére fejezik 
be. 

KENESEI VAKÁCIÓ 

Szakszervezetünk balatonkenesei g-yermeküdül őjében a nyári szünidőben több mini t000 

vasutas gyermek töm gondtalanul a vakációL (Folytatás a 4. oldalon.) 

Valamennyi szállítási, ldkotől 
és halászati dolgozó akeióegységéért 

A Szállítási, Halászati, Kikötői Dolgozók 

V. Nemzetközi Konferenciájának felhívása 

Mint arról lapunkban már 
bírt adtunk, május 12-17 kö
zött Berlinben tartotta V. 
szakmai konferenciáját a Szál
lítási, Halászati, Kikötői Dol
gozóit Szakszervezetei Nemzet
közi Szövetsége. Az alábbiak
ban közöljük a konferenciá
nak a szállítási, halászati, ki
kötői dolgozók akcióegységére 
szóló felhívását. 

Mi az V. nemzetközi szakmai 
konferencia résztvevőt, akik 
valamennyi kontines különbö
ző országai szállítási, kikötői 
és halászati dolgozóit képvi
seljük és különböz.ó irányzatú 
szakszervezetekhez tartozunk, 
1969. május 12-17-ig összeül
tünk Berlinben, hogy megtár
gyaljuk azokat az aktuális 
problémákat, amelyeket szak
mánk dolgozóinak meg kell 
oldaniuk, és hogy megünnepel
jük szövetségünk fennállásá
nak 20. évfordulóját. 

Szabadon, demokratikus tár
gyalás során mindenki véle
ményének tiszteletben tartása 
mellett kicseréltük állásp::>nt
jainkat és azon tapasztalatain
kat, amelyeket az élet- és 
munkafeltételek. megjavítása 
érdekében folytatott harcban 
szereztünk. 

Az eszmecsere meggyó:wtt 
bennünket arról, hogy meg
vannak a reális lehetőségei 
annak, hogy jamtsuk vala-

mennyi szállítási dolgozó 
munka- és életje!tételeit, ha 
erőinket a legalapvetőbb prob
lémák megoldására egyesítjük. 

A konferencián képviselt 
dolgozók. törekvései s követe
lései túlnyomó részt minden
kinek közös követelését és 
törekvését képezik, bármely 
országban és bármely szállítási 
kategóriában dolgozzék is az 
illető, bármennyire különböz
zenek is az illető ország, vidék 
gazdasági és társadalmi viszo
nyai egymástól. 

Igen na1111ra értékeljük a 
,zocialista országok dolgozói
nak segítségét, akik siktteik
kel és szo!idaritásukkal lelke
sítik a kapitalista országok 
dolgozóit harcukban, akik 
még ki vannak téve a szégyen
letes kizsákmányolásnak, és 
akik hozzájárulnak a munkás
osztály általános harcához, 
amelyet az a közös ellenség, 
az imperialisták, a gyarmato
sítók és a neokolonialisták el
len a világbékéért folytat. 

A szállítási, kikötői és ha
lászati dolgozók szakszerveze
teinek ezen reprezentatív köz
gyüléséről nagy lelkesedéssel 
üdvözöltük a vietnami nép di
csőséges győzelmeit, amelye
ket az amerikai agresszió el
leni harcban arat. 

Orömmel üdvözöltük azo'kat 
a széles körű osztályjellegű és 
antiimperialista egységes ak
ciók11t, amelyeket a sz.akszer
vezeti hovatartozásra való te.. 
kintet né�kül a szállítási, kikö
tői és halászati dolgozók szer
veztek. az egész világ haladó 
népeivel karöltve. 

Igen nagy figyelmet szentel
tünk a kapitalista országokban 
élő szállítási, kikötői és halá
szati dolgozók számos közös 
követelésének. Ezek a követe
lések mindenekelőtt egységes 
harcot jelentettek azok ellen 
a támadások ellen, amelyeket 
a kapitalisták a szállítási dol
gozók bére, élet- és munkafel
tételei, joglalkoztatása, szak
szervezeti jogaik ellen indítot
tak. E követelések célja az 
emberhez méltó élet biztosítá
sa. 

A monopolístá.k abból a cél• 
ból, ho1111 növeljék profitju.kat, 
és ho1111 beruházásuk költségeit 
a dolgozókkal fizettessék meg, 
csökkentik a dolgozók bérét. 
Ha másképpen nem, akkor 
úgy, hogy rögzítik a béreket, 
ugyanakkor emelik az árakat, 
emelik az adó'kat és így a dol
gozókat súlyos problémák elé 
állítják. Az árpolitika és sz 
infláció veszélyezteti a dolgo
zók. vásárlóerejét. 

Azon or,szágak dolgozói, 
amelyek most szerezték mec 
függetlenségüket, mtnden eT"e� 
jüket latba vetik, hogy le
győzzék a fennálló nehézsége
ket, azt az átkos örökséget. 
amely még a gyaTmati igának 
tudható be. Azért harcolnak. 
hogy véget vessenek az impe
rialisták és neokolonlsták po
litikai, gazdasági beavatkozá
sának, akik arra törekszenek, 
hogy uralmukat országuk. sor
sa felett továbbra is a kezük• 
ben tartsák. 

Mindnyájuknak közös köve
telése, hogy a tőke befolyásá
tól mentes, a monopóliumok• 
tól független közlekedési há
lózattal rendelkezzenek, amely 
a közgazdaság harmonikus fej
lesztését és az egész társada• 
lom ügyét szolgálja. 

Mi, valamennyi szállítási, ki. 
kötői és halászati dolgozóho;i 
színre, fajra, vallási felfogás• 
ra, politikai meggyőződésre és 
hovatartozandóságra figyelem 
nélkül az alábbi felhívást in• 
tézziik: 

- Egyesítsük erőinket ab
ban a harcban, amelyet a dol
gozók érdekeinek megvédésé
ért, a dolgozók követeléseinek 
kielégítéséért vívunk, teremt
sük meg a munkásosztály egy
séges szolidaritásakcióinak 
újabb lehetőségett közö& el
lenségeink, 

- a monopóliumok, 

- az imperializmus, 

- és a bármilyen formába.n 
jelentkező kolonializmus ellen. 

Kezdjünk konkrét és 
őszinte párbeszédet valameny
nyi szakszervezet között azon 
az alapon, hogy egymás véle
ményét kölcsönösen tisztelet
ben tartjuk, és nem avatko-
zunk bele mások belügyeibe, 
Azzal a céllal, hogy koordinál• 
juk és szabatosan megfogal• 
rnazzuk követelési- és akció-
programunkat; alakttsunk ha� 
talmas és széles f'rontot, amelt1 
alkalmas arra, hogy legyőzzé 
a kapitalista munkaadók e� 
Zenállását, a monopolista é11 
reakciós erőket és végleges 
győzelmet arassunk minden 
gazdasági és szociális követe-
lésünk teljesltése érdekében 

- a demokrácia és a társa� 
dalmi haladás, 

A tehervonatok stabikus ter
helésénél kedvezőbbek az 
eredmények. A tényszám 0,32 
tonnával magasabb a bázis
nál. A 57,ervezési intéz:kedések 

Munkában a felsóvezetékesek. 

E harcok jelentősége annál 
nagyobb, mivel ma a ml szak
mánkban óriási léptekkel ha
lad előre a technika legújabb 
vívmányait felhasználó korsze
nlsítés és racionalizálás. önök 
mindnyájan azért harcolnak, 
hogy méltányos részt kapjanak 
munkájuk növekvő termelé
kenységének gyümölcseiből. 
Eltökélten szembeszállnak az
zal, hogy csak a nemzetközi 
kapitalisták és monopóliumok 
élvezzék erőfesztíéseik hasz
nát. Harcolnak az ellen, hogy 
veszélyeztessék az önök foglal
koztatottságát, bérét, szociális 
vívmányait és egészségét. 

- a nemzeti függetlenség, 
(Laczk6 Ildikó felvétele) - a béke ügyében. 



MAGYAR VA'SUTAS 1969, AUGU� t. 

Nem vágynak más munkahelyre· 
Beszélgetés szocialista brigádokról, brigádvezetókkel 

A szociaUsta brigádmozga- - Ez éuben például 1000 - Tizenkilenc szocialista 
lom jelentőségét, egyéniség és forintot gyűjtöttünk össze brigá.dup.k van 120 tagga,I.. Köz
közösségformáló hatását ma egyéni takarékoskodás alapján. pon� irányításuk is nagyobb 
má-r nem lehet vitatni. Ezt hl- Ezt az ÖS.'lzege.� egy elesett gondot jelent, hiszen a moz
zonyítsák a termelőmunkában vietnami hős családjának meg- donyszemélyzetet nehéz egy 
elért eredmények; a gondosan segítésére ajánlottuk fel - időben, egyszerre összehívni 
vezetett brigádnaplók és első- mondta Héjj Károly, a Mun- megbeszélés céljából. Ezt úgy 
sorban a szolgálati helyek ön- ka :E:rdemrend bronz fokoza- oldottuk meg, hogy egy-egy 
zetlen, a közösségi érdekeket tával kitüntetett brigádvezető. brigádértekezlet, vagy terme-
egyre inkább előtérbe helyező lési tanácskozás fontosabb ha-
kollektív szelleme is. 

• 
tározatait vál�ás alkalmával a 

A humanítás, a másokon dolgozók egymásnak átadják. 
való segítés, a termelést javí. Az egyik brigádnál történt; 
tó kezdeményezések, ötletek, Egy közösségnek, egy kollek- egy fií,tő már annyira rabja 
önkéntes felajánlások és tár- tivának már magában véve is lett az italnak, hogy veszé
sadalmi munkák a szocialista nagy az egyénisé.gformáló ere- lyeztette foglalkozását, pedig 
bri{ládok tevékenységének kö- je. A brigád akarata érvénye- egyébként nem volt rossz 
vetésre méltó példái l�tek. sülni �ud ott is, a.hol mások munka.erő. A mértéktelen al
Ez a - ma már egy évtizedes nem tudnak segíteni. Egy koho1fogyasztás miatt családi 
múltra visszatekintő - moz- munkatárs káros szenvedélye, élete is elromlott, - a szaka
galom ,gazdag tapasztalatokkal vagy erkölcstelen életmódja dék szélén állt. Valamit tenni 
és figyelemre méltó eredmé- nem használ egy brigád hír- kellett. A brigád összeült, el
nyekkel rendelkezik. Megál!a- nevének. Ilyen esetekben a határozták, hogy visszavezetik 
pította ezt a tényt legutóbb a közösségnek kell olyan peda- a helyes útra. Rávették, hogy 
szocialista brigádvezetők III. gógiát alkalmazni, amely ered- menjen elvonókúrára, majd 
országos tanácskozása is. ményhez vezet. A legtöbb eset- igyekeztek szabad időben is 

A MAV-nál legkiemelke- ben ez sikerül is, hiszen a ki- társaságukban tartani. Munká
dóbb munkát végzett szocia- közösítés veszélye, a magány jukat végül is siker koronázta, 
lista brigádvezetők július 31- érzése félelmet jelent. kiszabadult az alkohol „fog
én - jutalomképpen tizenkét Majoros István, a szerencsi ságából". Nem esett vissza, 
napos túrára - a S;:ovjetu.nió- vontatási tónökség szakszer- sót később kiváló dolgozó lett. 
ba. indultak. Ebből az alkalom- vezeti titkára ezt bizonyította A felesége hálásan köszönte 
ból látogattunk meg, elutazá- egy náluk megtörtént példá.. meg a brigád segítségét. 
suk előtt, három szocialista val Kaszala Sándor brigádvezetőt, hogy beszélje- 1 _________________________ _ nek tapasztalataikról, ered
ményeikről a brigádok életé
dól. 

0 
Mízsik Ferenc, a sátoralja

újhelyi pályafenntartási fő
nökség XIV. pályamesteri sza
kaszának brigádvezetóje !kér
désünkre így válaszolt: 

- 1962-ben még nem tud
tuk, hpgy tulajdonképpen mit 
jelent szocialista brigádban él
ni és dolgozni. Nem voltunk 
tisztában jelentőségével és elő.. 
nyeivel. Homályos volt előt
tünk a cél. Ez érthető is, hi
szen akkor még kevesen ren
detkeztek tapasztalatokkal. 
Hallomá,sból és a sajtóból 
azonban egyre több informá
ciót szereztem a már működő 
brigádok munkájáról. Erről 
rounkatársaimat is tájékoztat
va érlelődött meg bennünk a 
gondolat, hogy mi is megpró
báljuk. Vállalásaink teljesíté
séhez sok segítséget kaptunk a 
párt- és szakszervezet vezető
ségétől Jelenleg két brigá
dunk van. Tavaly megkaptuk 
az a.rany7,oszorús jelvények.et. 

,. 

Rászolgált a kitüntetésre 
Kiss Lajos egyike volt a Ke

leti Műszaki Kocsiszolgálatnál 
dolgozó munkás 13 gyermeke 
közül, aki apja hivatását vá
lasztotta. Bár ifjú korában fal
és padlóburkoló, majd lakatos 
szakmát tanult, mégis vasutas 
lett. 1938-tól elóbb mint moz
donyfútő, majd segédkezelő
ként dolgozott a Keleti fűtó
házban. 

A felszabadulás után aktí
van bekapcsolódott a szakszer
vezeti mozgalomba. 1945 óta 
tagja a pártnak és a va.suta.s
szakszervezetnek. Ereje teljé
ben, nagy energiával vett részt 
a lerombolt vasút újjáépítésé
ben, az ország vérkeringésé
nek megindításában. Szolgála
ti munkája mellett, mint tár
sadalmi munkás már abban az 
időben is sokat táradozott a 
közösségért, az épülő szocialis
ta társadalomért. Ez az erénye 
a későbbi években sem hagyta 
el. Bizonyára ennek is része 
van abban, hogy a fűtőház 
szervezett dolgozói 1952-ben 
megválasztották a szakszerve
zeti bizottság élére. 

Hogy méltó volt a tagság bi
zalmára, azt munkájával, tet
teivel bizonyította. 1956-ban 
ott volt a munkásha.talomér� 
harcolók első soraiban. Bátor 
helytállásáért kormánykitün
�etésben részesült. Mint a 
szakszervezeti bizottság titká
ra az utóbbi időben különö
sen sokat fáradozott a vonta-

tási utazószemélyzet élet- és 
munkakörülményeinek javítá
sáért. 

Kiss Lajos, aki 17 évig irá
nyította a Keleti Vontatási 
Főnökség szakszervezeti bi
zottságának munkáját, július 
l-én nyugaloonba vonult. Köz
vetlen munka.társai rendkívüli 
ünnepi szakszervezeti bizott
sági ülésen búcsúztak tőle. Az 
ünnepi ülésen a területi bi
zottság, s a helyi pártszervek 
is képviseltették magukat. 

Nyugdíjba vonulása alkal
mából, a vasúti .közleikedés ér
dekében végzett kiemelkedő 
munkája elismeréséül, a XIX. 
vasutasnapon Kiváló vasutas 
kitüntetésben részesült. Rá
szolgált a kitüntetésre. 

(kovács) 

Tíz év után a mércét magasabbra tették 
GONDOLATOK, TAPASZTALAT0K SZÉKESFEHÉRVÁR ÁLLOMÁS

SZOCIALISTA BRIGÁDMOZGALMÁRŐL. 

Az 1968-ban. végzett mun
kája alapján a székesfehér
vári csomópont el.nyerte a ki
váló cimet. Az állomás is ma
radéktalanul eleget tett fel
adaitának. Annál megl,epóbb, 
hogy a szocialista brigádok 
közül hét nem nyerte el ismé
telten a szocialista címet. Ezek 
a tények azt mutatják, mint
ha a múlt évi jó munkában a 
brigádoknak nem lerune döntő 
szerepük. Pedig ez n,em így 
van. 

Méltól.. voltak a jutalomra 

Kazári László állomásfőnök
nek erről ez a véleménye: 

- Az állomás dolgozóinak 
egyharmada él, dolgozik a hu
szonhét szocialista. brigádban. 
Most áprilisban, amikor a 
múlt évben vég:,iett mun,kát 
értékeltük, harmincan kaptak 
kiváló dolgozó jelvényt, kö2r
tük tizenhatan szocialista bri
gádtagok. Huszonnyolcezer f0-
rint jutalmat osztottun,k ki, s 
ebből 14 ezer forintot szocia

egész brigád egész évi muniká
ját semmistti me,g? A hét bri
gád között néhány azé1it nem 
érte el a címet, mert egy.egy 
tagja fegyelmezetlen volt, 
vagy nem végzett százszáza_ 
lékosan jó munkát. (A keres
kedelmi brigádok közül a 
pénztárosoknál például több
ször előfordult hiány. Nem 
olyan, a.mi kimeríti a fegyelmi 
vétséget, de a hanyag, kifogá
solható munkát mindenkép. 
pen. ők például ezért nem 
tudták megszerezni a címet.) 

Nem ülnek a babérokon 

A sz.ocialista brigádok a g.a.7-
dasági vezetés legfőbb segítői. 
Ez abban is megmutatkozik, 
hogy a brigádok felajánlásai
k.art; mindig úgy készítik el, 
hogy az állomás előtt álló leg. 
fontosabb feladatokat veszik 
a'lapul, s abban igyekszenek 
nemcsak besegíteni" hanem 
a legtöbbet t.enni. ' 

S hogy nem a.karnak a tava. 

lyi babérolkon ülni, ezt mutat,. 
ja az is, hogy az év első fe
lében egy sor dologban má1' 
túlszárnyalták a tavalyi ered. 
ményeket. Ha van is még ja
vítanivaló - például a terhe. 
lésnél -, ennek a mutatónak, 
a javulása érdekében is a szo-, 
cialista brigádok azok, akik a 
legtöbbet tesznek. S ha sza. 
badságra kell menni, még vé. 
letlenül sem úgy kérik magu. 
kat, hogy valamelyik munka.. 
kör betöltetlen maradjon. Ezt 
,.házon belül" el.imJtézlk - ez
zel nincs a gazdasági vezetők. 
nek problémájuk, és sok eset. 
ben az utálnpótlássaJ. sem. A 
szocialista brigádok a legjobb 
utánpóUás-nevelók. 

Ezek után tehát nem lehet 
csodálkozni azon. hogy az ál
lomásfőnök az állomás mun
kájában kulcsfontooságúnak 
tartja a brigádok munkáját. S 
mert a brigádokkal szemben 
igényesek, a brigádok is igé. 
nyesek és ez meglátszik mun. 
kájukon, eredményeiken. 

Kálmán Györgyi 

lista brigádtagok kaptak. Fon- r-------------------------

tosnak tartom hangsúlyozni, 
hogy a szocialista brigádok 
ta,gj al azért kapt,a,k ilyen 
arányban jutw.mat, mert olyan 
munkát végeztek, hogy méltók 
voltak a kitüntetésre, illetve 
pénzjutalomra. 

1 - Nálunk a:z állomáson el-
ismert tény, hogy a szocialista 
brigádmozgalomban részt vevő 
dolgozók jelentik a húzóerőt 
- vette át a szót Varga László 
szb-titkár. - Éppen ezért tar. 
tottuk szükségesnek, hogy na
cyon megnézzük: a koilektivák 
c'-!llóban maradéktalanul ele
qet tettek.e a vállalt kötele
zettségüknek. Jgy történt, hogy 
még nem mindegyik brigádot 
tartottuk méltónak a cím el
nyerésére. 

S ehhez hozzá kell még ten
ni, hogy ez nem ért.e váratla
nul a brigá.dakat. Már a múlt 
esztendőben beszélt.ek arról az 
állomáson, hogy mire számít
hatnak a szocialista brigádok. 
S ezért nincs is sértődöttség és 
harag. De az értékelés után 
azért még moot is szóba ke
rült, hogy igazsá,;:os...e, ha 
egyetlen ember vétsége az 

Vasutasüdülő T okaiban 
A világhírű tokaji bor a 

túristákat vonzza. Tokajban 
azonban nemcsak a bor kitú
nó. A táj szépsége, a Tisza 
mellett és a hegy tövében az 
egészséges, tiszta levegő ép
pen olyan vonzó, mint a 
híres tokaji aszú. 

Ezt a lehetőséget ismerte fel 
a debreceni vasútigazgatóság 
vezetősége, a.mikor Tokajban, 
közel a Tiszához üdülőtelepet 
létesített. 

A Tisza partján eddig is 
volt egy épület, ahol mintegy 
húsz vasutas dolgozó és 
családja pihenhetett. Az el
múlt esztendőben azonban 
felépítettek egy 10 kemping. 
házból álló ü.diilőtelepet, 
a.melyben újabb 40 dolgozó és 
családja pihenhet egy., vagy 
kéthetes időszakban. A ked
vező lehetőség ellenére az 
üdülőtelepet a dolgozók eddig 
csak igen kis számban vett.ék 
igénybe. 

Mi volt ennek az dka? El� 
sósorban az, hogy a vasutas 
asszonyoknak ez az üdülés 
nem nyújtott pihenést. Az 
üdülőben étkezés nem volt. 
fgy az élelmet beszerezni és 
főzni az asszonyoknak kel
lett. Ha pedig nem ezt vá
lasztották, akkor az üdülő 
család, az amúgy is távol lévő 
és olcsónak sem mondható 
Halászcsárdában volt kény
telen étkezni. 

Május hónapban a debrece
ni vasútigazgatóság vezetője 
úgy döntött, hogy biztosítani 
kell a tokaji üdülőben az ét
keztetést. A döntést tett kö
vette. A nyíregyháZi pálya. 
fenntartási főnökség két hét 
al.att a környezetbe beillő ét
k.ezőhelyiséget épített a hozzá 
szükséges kiszolgáló helyisé
gekkel együtt. 

Kisvárdai István 
pft. főnök, Nyíregyháza 

Minden harmadik este koncert 
Sikerekben gazdag évadot zárt 

:E:vról évre meghirdetik mű
sorukat a MAV Szimfoniku
sok a Zeneakadémián. A hó
nap minden második pénte
kén elhangzott sorozat azon
ban korántsem jelentette a 

a MÁV Szimlónikus Zenekar 

A két brigád valóban tartal
mas, aktív közösségi életet él. 
Mindenki elvégezte a nyolc ál
talános iskolát. Segítik egy
mást a tanulásban és a mun
kában. A pihenői.dőkben élénk 
politikai eszmecserét folytat
nak; vitatkoznak, beszélget
nek a világ dolgaiTól. Egyre 
több a közös téma és a közös 
program. Szívükön viselik 
egymás örömét és bánatát. 
Nem vágynak új munkahelyre, 
hiszen legtöbbjük már 10-15 
éve pályamunkás, jól érzik 
magukat a brigádban. És „ez 
a múlt - ahogy ők mondják 
- már hűségre kötelez .•. " 

kiváló együttes kizárólagos 
programját. Az elmúlt évad
ban megtartott mintegy 120 
hangverseny, ténylegesen min
den harmadik estén nyilvános 
koncertet jelentett, s ha ehhez 
hozzávesszük, hogy ebből ----------------------------------------i mintegy 70 vidéken - közel 

Budapesti Nemzetközi Zenei 
Versenyen való közremúködé
sükkel - a szó szoros értel
mében - éjt nappallá téve 
dolgoztak, a Művelödésiigyi 
Minisztérium elismerésén túl
menően, a mi hálánkra. és kö. 
szönetünkre joggal tarthatnah 
igényt. 

• 
A szocialista együttélés a 

legtöbb brigád életében már 
többet jelent a névnapok, a 
közös kirándulások és össze
jövetelek hangulatos idilljé
nél. Igényesebbek, céltu.da�o
sabba.k a terveik, a vállalása
ik. Nem elégszenek meg a ha
gyományos módszerekkel, töb
bet akarnak produkálni annál 
ami úgy is kötelező a munka
helyen. Vállalkozásaik és szo
lidaritásuk is túlnő egy meg
szokott hagyomány keretein. 

Héjj Károly, a Miskolc-Ti
szai pályaudvar Münnich Fe
renc ut�6 szocialista brigád 
vezetője ezeknek a gondola
toknak a tükrében villantott 
fel néhány képet brigádja 
életéből. 

,,,,. 

Árvák és félárvák 
gyámolítói 

Már az árva szo is szíven 
üti az embert. Hát még, ha 
beleképzeli magát a szülők 
szeretetét és gondviselését 
nélkülöző gyermekek sorsá
ba. 

Am jók az em'berek. Sokan 
őket is védószárnyuk alá ve
szik, S ha a szülői szeretet 
melegét nem is pótolhatják, 
megpróbálják jó szóval és 
nemes tettel legalább annak 
egy.egy szikráját felvillanta
ni, Az emberségnek ez a 
sziiikrája mosolyt és derűt fa
kaszt az árvák arcára, mivel 
mind többen érezhetik a jó 
szívből jövő tettekből, hogy 
nincsenek egyedül. Segít a 
társadalom és mindenekelőtt 
azok az emberek, akik elha
tározták, hogy cselekedeteiket 
a szocialista eszme vezérli, 

tot. Az érettségi után 5700 
forinttal ajándékozták meg, 
hogy megkönnyítsék az életbe 
vezető első lépéseit. 

A békéscsabai vasúti cso
mópont tizennégy szocialis
ta brigádjának tagjai szintén 
kitűnőre vizsgáztak · ember. 
ségből. Rendszeres ikapcso
latot építettek lki az árva és 
félárva növendékekkel, s hol 
ők látogattak el az intézetbe, 
hol pedig a gyerekek !keres
ték fel őket munkahelyeiken. 
A jó szón felül anyagilag is 
segítették a szocialista kol
lektívák a rászorulókat. A 
mostani tanévzáró alkalmá
val az állomás kereskedelmi 
szolgálatának Munkácsy, Ba
ross Gábor, Ady és Tyeresko
va brigádja Ma.dla Emmát 
ikétezer forinttal ajándékoz
ta meg. A rakodási részleg új 
élet, az adminisztratív dolgo. 
zók Vénusz, Radnóti, Dobó és 
Széchenyi brigádjai pedig ezer 
forinttal lepték meg Kiss Er
zsébetet, míg a vonatkísérők 
Landler brigádja Bújtor Zsu
zsannának 660, a Béke bri
gád Mura Erzsébetnek 700 fo
rinttal kedveskedett. 

Martos Flóra brigádja a bar
csiak példáját !követi. ők. F. 
Kovács Margítot patronálják. 
Úgy határoztalk: két év múlva, 
amikor Zeérettségizi,k, egy ösz
szegben adják majd oda 
neki a négy él, alatt össze
gyűjtött forintokat, hogy 
megkönnyítsék az életbe lé
pés gondjait. 

Az állomás dolgozói volt 
munkatársaik gyermekeiről 
sem feledkeznek meg. Tőlük 
telhetően rajtuk is jó szív
vel segítenek. A Kossuth bri
gád a halálos balesetet szen
vedett Baricsa László két 
gyermekét patronálja. Leg
utóbb ezer forintot juttattak 
a Baricsa-gyermekeknek, A 
Gagarin-brigád az elhunyt 
Kovács Jánosné két gyer
mekének gyiLjtött össze 1300 
forintot. 

Nehéz a szülői szeretetet 
pótolni. A békéscsabai vas
utasok mégis megpróbáEk.oz
nak vele. Az árvák és félár
vák sorsának alakulását nem
csak megértéssel, a szülói sze
retettól áthatott figyelmesség
gel és jó szavakkal segítik, 
hanem ki-ki szerény anyagi 
hozzájárulásával is. A gyámo
lításnak ez a formája min
denképpen megérdemli az el
ismerést. :E:ppen ezért elisme
rés illeti a patronálókat, akik 
szocialista emberhez mél
tóan, önként, a maguk vállá
ra vesznek egy-egy terhet 
másd.k gondjából és bajából 

30 városban - került meg
tartásra, akkor hozzávetőle
ges fogalmat alkothatunk 
magunknalk annalk a kultúr
munlkának méreteiről, amit 
a budapesti MA V Szimfonikus 
Zenekar az ország zene.i életé
ben betölt. 

Mindez aronban munkájuk
nak csak egy része. Hiszen ott 
vannak a külföldi szereplések, 
amelyeknek száma örvendete
sen megnőtt. Míg a vidék ze
nei igényeinek csaknem ki
zárólagos kiszolgálása fontos 
kultúrmisszió, a főváros rep
rezentatív hangversenyein va
ló iközremúködés értékes 
megbecsülés, addig a külföldi 
fellépések az egyre emelke
dő művészi színvonal és 
fejlődés biztos útja. Szabad
ka, Belgrád, Nagybecskerek, 
a Pécsi balettel Bejrút és Da. 
ma.szkusz, majd a Pro Musica. 
néven fellépő kamaraegyüt
tes két bécsi koncertje -
hogy csak a jelentősebbeket 
említsük - voltak ennek a 
felfelé ívelő útnak a mér
földkövei. 

A MA V Szimfonikusok so
rozatos fellépése a Magyar Rá
dióban, az Országos Filhar• 
mónia téli és tavaszi hang
versenyein, s az Ifjúsági kon
certeken való iközreműködés, 
a nyári margitszigeti fellépé
sek, mind.mind a magyar ze
nei élet áldozatkész szol,gá
lata S tegyük hozzá meggyő
ződéssel: önzetlen szolgála
ta, 

Az elmúlt szezonban elhang
zott zeneakadémiai hangver• 
senysorozat is nagy várako• 
zásokat . teljesített és helyen
ként szinte rendkívüli zenei 
feladatokat oldott meg. Hiin
del Messiását, Dvorák Stabat 
Mater-ét, Bach Magnifiea.t• 
;át, Honegger Dávid királyát 
szólaltatták meg sikerrel. A 
Messiás híres Halleluja kó
rusát J;>éldául háromszor i.s
mételtették meg, s a fárad• 
hatatlan, sokoldalú Lukáca 
Miklós háromszor Ismételt. 
Emellett a klasszikus és ro
mantikus zenei múaLkotá• 
sok, s nem utolsósorban a XX. 
század - ismert vagy !kevéssé 
ismert - zeneműveinek be
mutatása tette a koncerteket 
színessé és változatossá. 

Elmondta, hogy brigádját 
élénken foglalkoztatják a 
munkájukkal kapcsolatos újí
tási lehetőségek. 1968-ban is 
nyolc újítási javaslatot dol
goztak ki, s eddig kettőt már 
elfogadtak. A szakmai tudás 
mellett az általános művelt
séget sem hanyagolják el. Va
la.mennyien járnak munkás
akadémiára., moziba, színház
ba· es ezenkívül orosz nyelv
tanfolyamot is végeztek, mert 
munkájuk során kapcsolatba 
kerülnek idegen vasutasokkal 
Is. Gyakran végeznek társa
dalmi munkát és a vietnami 
nép harcával való szolidaritá
suk is a legkülönfélébb for
mákban nyilvánul meg. 

A szocialista brigádok tag
jaira gondolunk, akik közül 
nem is kevesen, immár esz
tendők óta patronálják a bé
késcsabai MAV nevelóotthon 
egy-egy árva és félárva nö. 
vendékét. E nemes cseleke
detben méltó társakra lel
tek a békéscsabai vasutasok. 
A barcsi vasútállomás szocia
lista brigádja is ezek között 
volt. Négy évig saját gyer
mekévé fogadta Nász Ma.rgi-: 

A békéscsabai vontatási fő- is. 
nökségnél a mozdonyszámadók P. P. 

Azok a művészek, akik en
nek a kitűnő zenekarnak tag
jaiként csupán a legutóbbi 

Az előadások átlagos mtl• 
vészi színvonala magas volt, 
mint azt a közreműködő mű
vészek országosan elismert 
művészi tekintélye Is meg
követelte. Például csupán az 
utolsó hangversenyen elhang
zott Beethoven-hegedűvensenyt 
emelnénk ki, amelyet Kovács 
Dénes, a Zeneművészeti Főis
kola főigazgatója, a világhírű 
hegedűvirtuóz adott elő. Ez a 
hangverseny az évad egyik 
kimagasló estje volt. A lkifeje
z.ések finomsága, a hangzások 
tisztasága, a szólamok ragyo
gó megszólaltatása, s nem 
utolsósorban az az atmoszféra, 
amelyet a MA V Szimfon.iJku
sok ezen az est.én teremtettek, 
mindenképpen tárgyilagos 
szakmai elismerést érdemel. 

Dr. Csillag Ferenc 
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Vásárhelyi változások Új vasútvonal Baranyában 
Ot éve vették birtokukba 

új felvételi épületüket Hód
mezővásárhely állomás dol.. 
gozói. .Azóta munkáju!k jellege 
is sok tekintetben megválto
zott. 

- Lassan már Ipari város 
tesz Hódmezővásárhelyból -
mondta Cselédes András állo
másfőnök. - Jól érzékelhetjük 
ezt mi, az állandósult nagy 
forgalom alapján. Persze, ez 
nem jelenti azt, • hogy a ter
,nényszállf tások idején nem 
kell t.öbb árut továbbítanunk. 
A környék gyümölcs-, zöld· 
ség- és cu.korrépatermése az 
idén is nálunk kerül vagonba, 
5 mi, szívesen vállaljuk ezt a 
többletmUillkát. Csakhogy az 
ipari hatás kedvezőtlenül is 
érint bennünket. Különösen, 
amióta a szomszédságban, Al
győn feltört az olaj, sok régi 
dolgozónk átpártolt a „folyé
kony aranyhoz". 

az első fél.évben. Az egy =l• 
gál.ati órára jutó vonatkilomé
ter telj€Sítményük 4,8-ról 5,87 
vonatk.ilométerre növekedett. 

Kiképző állom�s 
- Elmondhatjuk, hogy igaz

gatóságunk évek óta ikiképzó 
állomásként tartja számon 
Hódmezővásárhelyt - hallot
tuk Borsándi István anyag
gazdál.kodótól, az állomás párt
titkárától. - De amennyire 
büszkék lehetünk erre, ez a.ny
nyira. meg is nehezíti a dol
gunkat. Tavaly is négy leg
jobb emberünk került az igaz

lesz ebédlője az áUOln<ÍS'Mk? 
Sajnos, csak azt válaszolihat
juk erre, amit n.ekün,k mond
ttk - állapított.a meg Gaz.só 
Tibor. Szociális létesítményün
ket az idén kel!J.ett volna meg
építeni, de csak. 1970-ben vár
hatjuk, hogy lesz rá pénze az 
igazgatóságnak. Sokan azt 
mondják, Twgy talán nem is 
am.nyira a pénz, mint inkább a 
mozgékonyság, az ígyekezet 
hiányzik azoknál, a.kikre tar
tozna. a mi szociális beru.házá
sun,� me.gvalósitása. 

A bürokrácia iskolapéldája 

egyér,telműbben ér
a „csizma ügy", 
bürokrácia iskola· 

gatóságra.. Most két jól képzett Sokkal 
forgaimi szo/,gála.ttevőnk ké- té!kelhető 
szüi búcsúzni. Várja őket az amely a 
igazgatóság, a magasabb be- példája. 
osztás. Persre nem pan,a:sziként - Alloonásunk csak egy tar
em.1item ezt, ami az élet ter- talékkal rendelkezik. Mivel 14 
mészetes rendje. Súlyos hiba iparvágány használóval tar
lenne a részünkről, ha gátol- tunk kapcsolatot, szük!Séges, 
nánk tehetséges iiatal vasuta- hogy a 7730 számú személy-
saink előmenetelét . . . vonat gépje és vonatkísérő csa-

Ünnepélyesen felavatták a BCM szárnyvonalát 

, 
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• pata is részt vegyen az ipar-Négy eve e uzemsz,nten - Nyugodt légkörben do!- telepek kiszolgálásában. Szak- A szárnyvonal felavatásának ünnepi pillanat a: dr. Szabó Tibor, a pécsi igazgatóság vezetője 
gozunk - állapította meg Ga- felszerelésként leltári bőr-Nemcsak az nehezíti már a zsó Tibor raktárnok, a szak- csizmát biztosítottunk a ré-

átvágja a nemzeti színű szalagot. (Szokolai István felvétele) 
munkát, hogy kevés a vonat- szervezeti bizottság titkára. - szü.kre. Srolgálatuk jelentős Hosszú évek óta nem for- Nagyharsány és Beremend kísérő, a kocsirendező, a vál- Eddíg minden kérdésben szót részében ugyanazt a munkát dult elő, hogy új közforgalmú térségének forgalmát a tókezelő, hanem az is, hogy értettünk a szakvonali veze- végzik, amit a kocsirendezők vasútvonalat avattak volna a gyenge felépítményű ha.r-szúk az állomás, kevés a vá- tóklcel, pártszervezetünk veze- _ mondta a titkár -. Csa,k- MAV hálózatán. Most, július kányi mellékvonalról vég-gány, kicsi a rakodóterület. tőségével. hogy egy igazgatósági ellenőr- 17-én, a kora délutáni órák- re áthelyezhetik a 48 ki-Gyakran fogla.Lt vaganyra Hé '-" 1 k" -11 , d 1 zés most „kiderítette", hogy ban, mégis ez történt. k"""yte'-·k vo�ntokat fogad- t "'-vze i ·isa ornas o • • , logra.mmos, nagy teherb1• o•• "''"" •= 6" al ···+ 213 tas nem ugyanazon „szalcszam' é - nd" C n i. Ilyen körülmények között goz tv egyu,. va:su ,0_ • t Az pülo Bereme , e- rású sínekre. tartozik Hódmezővásárhely alatt nyertek besoro.....,t, min ment. és Mészműoet Villány nagyon figyelmes, rendldvül állomás szakszervezeti bízott- a kocsirendezők. Ezirt meg- állomással. vagyis a Budapest Az új szárnyvonal bejáratát 
elővigyázatos munkájuknak, s ságához! A 96 százalékos szer· vonták tőlük a leltári bőrcsiz- -Pécs-Mohács fővonallal jelképesen elzáró nemzeti szítalán egy kicsit a szerencsé- vezettség mindenesetre nem mát. összekötő 9,2 kilométer hosz- nű szalagot a meghívott ven
jük.nek is köszönhetik, hogy rossz eredmény. s a titkár A gazdasági reform idő- szú, s a korszerű követelmé- dégek, valamint a beruházás 
évek óta sem következmé- utaJt rá, hogy a héttagú veze- szakát éljük. Most már talán nyeknek megfelelő szárnyvo- tervezésében és kivitelezésé
nyes, sem anélküli vonatve- tóség, a bizalmiak segítségével rá lehetne bízni egy-egy állo- nalat dr. Szabó Tibor, a pécsi ben résztvevő vállalatok kép
szélyeztetés nem fordult eUi töre!-szilc ebben is a százszá- más vezetóire, hogy kiknek és vasútigazgatóság vezetője viselőinek jelenlétében ponto
az állomáson. Sikerült elke- zalékos eredményre. Tagdíj- mikor adjanak ki szakfelsre- avatta fel. Rövid ünnepi be- san 13 órakor vágta át a pécsi 
rülniök a csonkulásos és a ha- hátraléka csak két, egyébként relési tárgyakat . . . szédében hangsúlyozta, hogy igazgatóság vezetője. A három 
lálos baleseteket is. igen jól kereső kocsirendező... dek d 1 ma is fejlesztjük a vasúti há- kocsiból álló motorvonat meg-
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,.· lózatot, ahol azt a népgazda- indulhatott az épülő BCM, , a rn= arro, esze- n van. gozók megbecsülése velem.,- pontosabban: Kistapolca meg-lünk, mi nem volt Hódmező- _ Szakszervezeti bizottsá- nyünk srerin,t is elóbbrevaló, ság érdekei megltivánják. Ré- állóhely felé. vásárhely állomáson, mondjuk kérd mint a szakszámok bogará- gi kívánság valósul meg az új 

el azt, aml. volt es· arm·t sze- gunktól gyalc>ran ezi a tag. 
zása • al f 1 b h Elismeréssel állapíthatták 

retne.nek megtartani. ság: mi lesz a százszemélyes s . szarnyvon orga om a e-
meg a szárnyvonalat műsze-szociáUs létesítménnyel? Mikor Lőrincz János lyezésével: 
res vizsgálattal átvevő vas-Négy éven át vezérigazga-
utas szakemberek, hogy építői, tói elismerésben részesültek, r------------------------------------------1 a Baranya megyei Alla.mi Épi-a tavalyi munka alapján pe-
tőipari Vállalat mélyépítési fő-dig elnyerték az élüzem ki-
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�ftóe:� ,. irános IS arpu a 1 ,sza part1an kiváló munkát végeztek. 
dolgozni. A négy szocialista :I' Amint a vasútépítést köz-
brigád, s az erős, tapasztalt vetlenül irányító Major Béla 
törzsgárda segítségével, re- Magam sem hittem volna, nik, megszokták már a hosszú dekorácwra. Arról is sokat építésvezetőtől megtudtuk, 
mélhetőleg rendre valóra vált- ha nem látom, hogy Újszeged évek során, amióta Újszegeden tudna beszélni, milyen szegfűi az eddig elvégzett beruhá.-
ják vállalásaikat. állomás olyan, mint egy ké- Engi József az állomásfőnök. voltak a dorozsmai szolgálati zási munka 43 millió fo-

Az első félévi eredményeik peskönyv színes lapja. Az épü- A főnöki iroda falát elborít- lakás előtt és milyen csodála- rint értéket k<!jpvisel. 
· d t áll ásf" ··k l t bl k "b p·ros muska'tl' tos, híres dáldákat nevelt az mm enese re az om ono e a a ai an • • ják az oklevelek, dicséretek. állomáson. A szárnyvonal építése során reményeit i,gazoltáik. Minden virít, a virágtartó kőedények- ötször kapott kiváló dolgozó 160 ezer köbméter földet kel-telcintetben jobbak az élüzem ben árvácskák százai pompáz- jelvényt, kilencszer oklevelet. Munkanarpja meghatározat- lett megmozgatni. 36 ezer köb-követelményelC1iél. B!rutó na/e. Minden tiszta, rendezett 1964-ben munkatársai üvegalá- lan ideig tart. Ha nincs szolg.'\- méter talajjavító anyagot, zúeredimény az is, hogy az ide• és fehérre meszelt. Még a vá- préselt szegfűvel köszöntötték latban társadalmi munkát vál- zottkövet szállítottak a helygen kocsik tartózkodását 26 rakozó öreg vicinálisok is a negyvenéves v,asutas múltját. lal, tesz-vesz fáradhatatlanul. színre és 12 ezer darab vasbeórá.ról 24,5 órára csökkentet- mesék hangulatát varázsol- Két szenvedélye van: a vasút Újszegeden vízvezetéket épí. tonalj beépítését végezték el, ték. Vonatkísérő telepállomá- ják az odalátogató utas elé. A és a szolgálaton kívüli társa- tett, s a forgalmi irodán túl mindezt alig több, mint tíz hó• &ult ugyancsak jól dolgozott helyieknek talán fel sem tű. dalmi munka szociális Létesítményeket csi· nap alatt. 

Fáradhatatlan ember 

nál beosztottjaival, szintén tár- Ha csak a BCM várható forsadalmi munkában. Munkatár- galmát vesszük figyelembe, sai szeretik tisztelik ezért. Nem megállapítható, érdemes volt kell sokat könyörögni, hogy ezt 
vagy azt, munkaidőn túl meg-

megépíteni a szárnyvonalat. Az 
üzembe helyezés után ugyanis 
naponta több" száz va,gon for. 
dul majd meg, a gyáróriáshoz 
vezető vágányon. A cement
gyárnak 

napi 400 tonna fűtóola.jra, 
500 tonna gipszkóre, 700 
tonna pernyére és 80 ton
na segédanyagra. lesz szük• 

sége. 
Visszafelé sem mennek üresen 
a vagonok: várhatóan minden 
nap 2000 tonna ömlesztett és 
3300 tonna zsákolt cementet 
indítanak útnak. Már a közel
jövőben is naponta 1000-1200 
tonna anyagot szállítanak az 
építkezés színhelyére a kivite
lező vállalatok részére. A jövő 
év első felétől, amikor már a 
gépi berendezések, technoló
giai felszerelések is érkeznek, 
1300-1500 tonnára növekszik 
a BCM-hez befutó árumennyi• 
ség. 

A vasútépítés a szárnyvonal 
felavatásával korántsem feje
ződött be a ·beremendi térség
ben. Hátra van még Kist�pol
ca megálló helyén BCM állo
más megépítése, amely alkal
mas lesz a nagyterhelésű vo
natok fogadás¾a és indításá
ra. A negyedik negyedévben 
kezdik építeni és 1970. június 
15-én adják át rendeltetésének 
a Baranya megyei A°f;V mély
építői az északi deltát. Ez köti 
össze a szárnyoldalt Nagyhar• 
sány állomással. Igy végre le
hetővé válik, hogy a terhelési 
határig kihasználják a nagy
harsányi kószállítmányokat 
továbbító kocsikat. 

L. J. 

Kiváló vasutasok 

- kiváló határőrök 
Unnepi díszt öltött Sátor- ni a határőröket, akik fegy-

4!jaújhely állomás ikultúrter- verrel a kézben, az első vo
me. A vasutasok vendégfo- nalban állnak őrt határaink 
gadásra készültek. Kedves védelmében. Nagyszerű tett ez, 
vendégeket, jó barátokat, a igaz hazafiság. 

Negyvenöt évvel ezelőtt 
édesapja biztatására lépett a 
vasút szolgálatába. 

- Az öregem is vasutas 
volt, egyszerű kocsitisztító -
mondja visszaemlékezve. Engi 
József is végigjárta a vasutas
élet iskoláját. Volt pályamun
kás, málházó, váltókezelő, óra• 
béres állomásfelvigyázó, sze
mélypénztáros. 1944. március 
4-én - úgy emlékszik rá, 
mintha ma történt volna 
kapta meg első állomásfőnöki 
kinevezését. Kisku.ndorozsmá
ra került. 

tegyék, mert a munkában min
díg az állomásfőnök jár elő!. 
Mivel városi tanácstag a kis 
állomás huszonöt dolgozóján 
kívül, mintegy héti.százötven 
ember sorsát intézi. A lakosok 
azt mondják, hogy En.gi József 
megvál�sa előtt n,em is 
tudták nút jelent az tevékeny
ség, hogy valaki tagja a városi 
tanácsna.k. Legutóbb másod
szar szavaztak neki bizalmat 
és megkapta a várostól a ki• 
emelkedő társadalmi munkáért 

Gépesített személykocsimosó 
a Tisza,i pályaudvaron 

határőröket várták. Itt, a Beszéde végén további jó 
határszélen, ahol a vasutasok munkát kívánt Sátoraljaúj
önk.éntes határőrök, jó mun- hely kiváló határőr vasuta
kájuk elismerése a XIX. vas- sainak, majd átnyújtotta a ki
utasnapon méltó kifejezésre tüntetéseket. Gruber László 
jutott. vizsgáló főkalauz, a BM Ha-

Ezen a napon a B. M. Határ. tárőrség Országos Parancs
őrség Országos Parancsno'k- noksága által adományozott 
&ága Kiváló határőr oklevél- Közbiztonsági Érdemérem 
lel, jelvénnyel, címmel tün- aranyfokozatát, Dobos Sándor 
tetett !ki több sátoraljaújhelyi állomásfőnök elismerő ok. 
vasutast. levelet kapott. Rajtuk kí-

Az ünnepségen dr. Abel vül tárgyjutalomban része
László ezredes, a B. M. Határ- sült a vasúti csomópont szá-
6rség Politikai Csoportfőnöke mos kiváló dolgozója. 
köszöntötte Sátoraljaújhely Szegeczky Ila 
Vasutasait. méltatta a csomó
pont szoros együttműködését 
a határőrizeti szervekkel, ki
fejtette, hogy mennyire meg
érdemelten jut ez a kitünte
t.és a vasutasoknak. A sátor. 
riljaú.jhelyi vasutasok 30 
munkájának is köszönhető, 
llogy illetéktelenek nem jut
nak át a határon, s a határ-
6rség mindig bizton számít
hat a vasutasolkra. 

A virágok, a növények szere
tetét is szülei tól örökölte. Ami
kor fiatalkorában Szegeden 
térfelvigyázó volt, még az őr
bódék tenyérnyi körzetét is 
parkosftotta. 1945. május 1-én 
a felszabadulás utáni első sza
bad munkásünnepen harminc 
cserép primulát ajándékozott 

járó ararnyjelvényt. 

Mint egy színes inesekönyv 

Már az idén nyugdíjba kel
lett volna mennie, de a szegedi 
igazgatóság még egy évvel 
meghosszabbította szolgálatát. 
Jövőre azonban nyugalomba. 
vonul. Nyugodtan megy a hű
ségesen leszolgált negyvenöt 

,._ ____________ év után. Engi Józsefnek ikétfia 
van. Mindketten vasutasok. 
Sót a menye és a nás7,asszonya 
is a vasútnál dolgozik. Őszin
tén mondja: .,Ha tízszer szil· 
letnék, mindig ezt a pályát vá
la.szta.-nám.'' 

Ojsreged állomás a fejlődő, 
növekvő Tisza-menti város 

kiskapuja. S hozzátehetjük: vi
rágos kiska.vuja. Már az első 
pillanatban feltűnik az idegen 
számára, aki :meglehetősen 
hozzászokott a magyarországi 
állomások szürke, piszkos épü
leteihez, sörszagú, füstös várói
hoz, hogy ez olyan, mint egy 
színes mesekönyv, idillikus 
képe. Olyan ember varázsolta. 
azzá., a.ki nagyon szereti hiva
tását, a munkát, a virágokat. 

- Vasutasnak és határőr
nek lenni, egyszerre fígyelni a 
'nehéz munka mellett a gya
nús egyéneket, felelősséget és 
nagyszerű helytállást, igaz ha
zaszeretetet kíván minden be
i:sületes magyar állampolgár
tól - mondotta Abel ezredes. 
- Önként vállalt, nagyon ne. 
'mes, felemelő feladat segíte- Gruber László átveszi a kitüntetést. Molát Ferenc 

A vasútnál mindinkább elő
térbe kerül a személykocsik 
megfelelő tisztítása. Budapest
Nyugati pályaudvaron a közel
jövőben helyezik üzembe a 16 
millió forint költséggel épülő, 
nagykapacitású gépesített sze
mélykocsimosó üzemet. 

A miskolci igazgatóság dol
gozói azonban megelőzték a 
fővárosiakat. 1 millió forint 
költséggel, a Budapestinél ki• 
sebb, - egyelőre télen nem 
üzemeltethető -, de az eddi
gieknél mindenképpen moder
nebb berendezést állítottak 
üzembe a Tiszai pályaudvaron. 
A kocsimosó üzembe helyezé
sére, egészségügyi és esztétikai 
szempontból egyaránt szükség 
volt. 

A tisztít.ás eredménye forint
ban ugyan nem mérhető, de 
bizonyára kultúráltabbá és 
vonzóbbá teszi a vasuton való 
utazást. A személyszállító ko-

esik tisztábbak lesznek mint 
kor-ábban. A tervek szerint 
nemcsak a Miskolc -Tiszai-pá
lyaudvarra érkező, hanem az 
igazgatóság más telepállomá
saihoz tartozó kocsik külső 
tisztítását is elvégzik. 

Az évi 150 ezer forintos 
megtakarításon felül az ed
digi 9 dolgozó helyett kettő is 
el tudja majd vége2l!li ugyan
azt a munkát. Az így felsza• 
baduló hét dolgozó ezentúl a 
kocsik bel$ó ti"sztítását végez• 
heti. 

A XIX. vasutasnap alkalmá-' 
ból felavatott berendezés mél-' 
tán dicséri a tervezők, az igaz-' 
gatóság építé6i- és pályafenn
tartási, valamint vontatási 
osztályának mérnökeinek, il
letve a kivitelezők, az Ómis-' 
kolcl Pályafenntartási Főnök-' 
ség és a Miskolci Vontatási 
Főnökség építóbrigádjaina.ki 
munkáját. 

4000 ORA TARSADALMI MUNKA 
Szinte tradicíó már, hogy a 

dunakeszi járműjavító szocia
lista brigádjai „védnökséget" 
vállalnak egyes létesítmények 
építése felett. !gy volt ez az 
üzem korszerű orvosi rendelő
jének építésénél; az öltöző
mosdó és az üzemi bölcsőde 
építésénél is. 

A szocialista brigádok most 

vállalták, hogy az üzemi óvoda 
bővítésénél 4000 óra tárrodal• 
mi munkát végeznek. 

Az akcióhoz csatlakozott a 
gyártelepi KISZ-lakást építő 
kollektíva 72 tagja is, akik így 
kívánják viszonozni a jármű
javító üzem által korábban ne
kik nyújtott segítséget. 

Sz. L. 



.f MAGYAR VASUTAS 

Az alkoholizmus elleni küzdelem 
közügy 

Erősödő 
brigádkapcsolatok 

Tovább erősödik az öt év
vel ezelőtt kialakult barátság 
Kassa és Hatvan állomás No
vember 7. szocialista btigád
jai között. 

Tízn.apas alkoholellenes kon
ferenciát tartott az elmúlt hó
napban a Magyar Tudományos 
Akadémián az alkoholizmus és 
a toxikománia leküzdésére ala
kult nemzetközi tanács. A ta
nács XV. konferenciáján 24 
ország több mint 200 szakértő
je, kutatója és ideggyógyásza 
vett részt. A nagy fontosságú 
tanácskozás számot vetett az 
alkoholizmus világviszonylat
ban tapasztalható aggasztó je
lenségeivel, és fontos határoza
tot fogadott el e témában a 
közegészségügy érdekében. Az 
a,lkoholizmus elleni küzdelem 
összehangolt együttmiikooést 
kitián mind a. hatósági, mind 
pedig a társadalmi sezrvekt6L 

Helytelen nemlétet 

A közlekedésbiztonság, a 
köz- és vagyonbiztonság szem
pontjaiból még fokozottabb 
mértékben szükséges távoltar
tani az alkoholtól mindazokat, 
akiknek munkája semmiképp 
2em tűrheti meg az alkohol 
okozta bizonytalanságot, a 
megkésett reagii,lást, az agy- és 
idegrendszer zavartságát. 

Az alkohol rövid ideig tartó 
élénkítő hatása munka kiizben 
megengedhetetlen inoer!é
kenységet, vakmerőséget, a ve
szélyérzet csökkenését ered
ményezi. Fokozódnak a balese
ti veszély�k az alkohol uté!ha
tására is, ami a lassúdó észle
lés ben. gátlásos, határozatlan 
cselekvésben jut kifejezésre. 

Heccelódésnek szánják 
ugyan a meghonosodott mon
dást, miszerint csa,k az az ital 
szám!t ross:;nak, amit a 1.---as• 
utas még hitelben sem fogyaszt 
e i. de az ital és a vas u tasfo
galmak ilyen értelmű kapcso
lását egyáltalán nem tekint
hetjük jó hagyománynak. 

Irásunkkal nem akarunk ál
talánosítani, vagy tekintélyt 
rontani. Célunk elsősorban fi. 
gyelmeztetni az alkoholizmus 
veszélyeire. A bizalmat, tekin
télyt és megbr,csülést, sajnos, 
azok az események, jelenségek 
ás.sák alá, amelyek enyhe. kö
zepe� vagy súlyos alkoholos 
befolyásoltság hatása alatt 
történnek. 

A baleset oka : ittasság 

Tanulságul és figyelmezte
tőül néhány súlyos balesetet is
mertetünk, melyek mindegyi
két ittas állapot idézett elő. 

Március 31-én iparvágány 
kiszolgálása közben halálos 
balesetet szenvedett Szalai 
Sándor vonatkísérő. Megálla
pítást nyert, hogy szolgálatra 
jelentkezés előtt nagy meny
nyiségű szeszes italt fogyasz
tott. 

Június 4-én nyakcsigolyatö
résből eredő halálos balesetet 
szenvedett Rabi János túzrevi
gyázó, aki ittas állapotában ki
esett a gondjaira bízott moz
dony konyhájából. 

Mészáros Mihály vonatveze
tő július 12-én szenvedett sú
lyos fejsérüléses balesetet it
tas állapotban megkísérelt ko
csikapcsolás közben. Munka
csapatánál rajta kívül ittasság 
miatt munkatársait is le kellett 
váltani. 

Az esetek többségében első
sorban maga az ittas személy 
került veszélyes helyzetbe, il
letve áldozata lett a nagy fokú 
fegyelmezetlenségének. Meg
felelő elienórzéssel és felügye
lettel valamennyit megelőz
hették volna. Súlyosabb a hely
zet, ha az alkoholfogyasztás ti
lalmát olyan vasutas dolgozó 
szegi meg, aki az üzembizton
ság rovására veszti el józansá
gát. Sajnos, ilyen is előfordul. 

Június l-én az 1/b.II. számú 
M44-054 pályaszámú moz
donymenet figyelmen kívül 
hagyva Komárom állomás 
Megállj! á1lású kijárati jelző
jét, valamint a 8. és a 12. őr
hely váltóőreinek jelzéseit, 
megállás nélkül áthaladt az ál
lomáson és a rendező pálya
udvaron, majd a 416 számú ki
térő váltóját felvágva, erősen 
horzsolódott a kihúzó tartalék 
4. kocsijával. A Diesel-moz

dony súlyosan megsérült, 2 ko

csi kisiklott, a pátya megron• 

gálódott, és az áruban is ká.r közbeni leittasodás, miatt 
keletkezett. Könnyebb sérülést került sor az Ó-rnisakol.Cll Pá
szenvedett Juhász Ferenc, a lya:fenntartá.si Főnőkségnél, il
Diesel-mozdony vezetője. letve Püspök.ladány állomáson. 

A kassaiak levélben számol
tak be munkájukról és köz.öl
ték, hogy szeptemberben ven
dégül látják a hatvani „No
vember 7." bri,gá.d küldöttségét 
és Hatvan állomás vezetőit a 
vasutasnapi ünnepségeken. A 
két brigád közötti páros ver
seny eredményeinek kiértéke
lésére · is ekkor kerül majd 
sor. A jelek szeri:nt a minisz
teri kitüntetésben is részesült 
hatvaniak értek el jobb 
eredményt. 

A vizsgálat során megállapí- Ezek a szigorú intézkedések 
tották, hogy Juhász Ferenc esetleg életmentóek voltalk. 
mozdonyvezető a baleset után 
5 órá1--al még mindig közepes Az alkoholizmus ellen vi
fck:ú. alkoholos befolyás<>ltság lágs=t.e harc folyik. önvé
a!att állt. A véralkohol vi.zsgá- delme ez az emberiségnek egy 
latra pedig az italozást köve- olyan ellenséggel szemben, 
tően 11 órával később került melynek áldozatai anyagi jasor. Ha figyelembe vesszük, vak millióiban és emberéle
hogy a szervezet óránként 
mintegy 7 gramm alkoholt éget tek ezreiben jutnak kifejezésre. 
el, továbbá, hogy nevezett ez Hegedűs Károly 
alatt a 11 óra alatt állandóan 

Srucs Fenne 

gépen tartó:zikodott és vezetett, r--------------------------
nem nehéz elképzelni, hogy 
milyen mértékű alkoholos álla-

=:e:
e

:;iJt:1o� �� Megjegyezzük 
oetlenül a balesetet megelózó
e-n Gyórtőt Komáromig egy
személyes kiszolgálású gép
menetben utazott. Ezt megelő
zően Győrig a 7711 számú sze
mélyvonatot továbbította. 

Mit ér az utó!agos szigor ? 

Joggal vetődhet fel a kérdés: 
vajon mit ér az tttóLagos .I\Zi• 
gor, a késői határozottság és 
a legtöbb esetben az őszinte 
megbánás? Magunk is igé
nyeljük ezeknek az eszközök
nek a!Jkalmazását de még bal
eset előtt, mert van és kell 
is, hogy legyen mód arra, hogy 
az ittas személyekkel szemben 
időben eljárjanak. A felsorolt 
és az ezeken túl előforduló 
események mindegyikét meg
elözhe�ték volna, hisz a vasút
nál ez nemcsak embei·baráti, 
de se:olgálati kötelesség is. 

Súlyosnak látszik az első pil
lanatban Bangó János segéd
munkás és Nagy La;os állomá
s; dolgozó szolgálatból történt 
elbocsátása, melyre szolgálat 1 

A mi zsebünkre is megy 
Az első félév baleseti startisztikájábál megállapítható, hogy 

az elmúlt év hasonló időszakához viszonyítva a baleseto--k miatt 
tárgyalt események száma 4,50/o-k.al csökk,en,t. Ez igazgatósá
gokra bontva olyan képet mutat, hogy a budapesti kivételével, 
minden igazgatóság területén javulás tapasztalható. 

A ba,lesetek nyomán bekövetkezett kárösszeg azonban a 
javuló baleseti helyzet ellenére is nagymértékben emelkedett. 
Ez mindeneil: előtt annak tulajdonítható, hogy az új építésű 
és beszerzésű járművekben beállott károk,· illetve javí.tások 
összege lényegesen magasabb, mint korábban a régi építésű 
járművek esetében volit. A júniU3 25-én Monor<m bekövetke
rett 1710/a és a június 27-én Pilis állomáson történt 6720/II. 
és 2671 sz. vonatok balesetei, ahol egymásután 3 korszerű M62 

tipus-ú Diesel-mozdony rongálódott meg súlyosan és esett ki a 
iorgalomból, mintegy 20 millió forint anyagi kárt eredményez
tek. De nemcsadt a rongálódás okoz károkat, hanem a forga
lomból való kiesés is, - ami mozdonyforda változást, személy
zet átcsoportosítást eredményez - ami mind-mind nagy össze
géKet emészt fel. 

Ezek az összegek sajnos, nagymértékben befolyásolják a 
i;a,Sutas dol.gozók évvégi részesedését. Másszóval, a. gondatlan
ságból, fegyehnezetlenségből bekövetkezett balesetekből szár
mazó anyagi kár a mi zsebünkre is megy! 11:ppen ezért egyet
len vasutas számára sem lehet közömbös, hogy az évvégi ré
szesedés milyen összegű lesz. 

K. L 

Alilyen javaslat tekiJ1tbető 111űsz11ki 

vafy iizemszetvezésí jellegű újít/isi ja vaslatnak ?  
Az úJfTASOKRóL SZÓLÓ 

57/1967. (XII. 19.) Korm. sz. 
rendelethez kiadott MAV 
Újítási Szabályzat az újítás fo
galmának meghatározásánál a 
2. § 1/a pontban kimondja: 
,,Az -ú;ítás feltételeinek egyi. 
ke, hogy a javaslat műszaki 
vagy üzemszervezési legyen és 

tartalmazza a feladat megol
dását." 

A rendelet azzal, hogy csak 
a műszaki és az üzemszerve
zéssel kapcsolatos javaslato. 
kat ismeri el újításként, a ko
rábbiakhoz képest szűkítette 
az újítás fogalmát. Az olyan 
javaslat, amely mii.szaki válto
zás né/J/cül, csak valamel_y ter
mék árának módosítására irá.. 
nyul, nem tekinthető újitás
nak. 

Annak megállapítása, hogy 
egy javaslat mikor műszaki 
jellegű vagy mikor üzemszer
ve?kssel kapcsolatos, nagyon 
sok vjtára a.d okot. Műszaki 
jellegűnek akkor tekinthető 
egy megoldás, ha az a terme
lés anyagi tényezőinek vala
melyikében, a munkaeszköz.. 
ben, a munkatárgyban vagy a 
technológiában változást je
lent, vagy új termék előállítá
sára irányul. A termelést azon
ban úgy kell értelmezni, hogy 
az kiterjed nemcsak a gyártás, 
hanem a szállítás, fenntartá.3 
stb. területére is. 

A vasúton múszakin-a.k kell 
tekinteni azokat a megoldáso
kat, amelyek a vonó. és vonta
tott járművek, az egyéb meg
munkáló gépek, vasúti pályák, 
épületek, berendezések stb. 
jelenlegi egyik szerkezeti 
megoldását egy másik - akár 
ismert - megoldásra kívánja 
megváltoztatni. E kategótiába 
sorolandók azok a javaslatok 
is, melyek a meglevő anya
gokban kívánnak változást 
eszközölni, úgy, hogy annak 
használhatósága, tartóssága 
nem csökken, ellenben köny
nyebben vagy olcsóbban be
szereZlhetó. (Például: külföld
ről beszerezhető színes fém 
helyett mii.anyag.) Ide tarto:1r 
nak a vasúti pályák, gépek, 

es2lközök fenntartását, javítá
sát biztosító technológiák meg. 
változtatásának javaslatai, a 
kézi munka helyett gépi mun.. 
ka, vagy a munka jó minőség.. 
ben való elvégzésének ellenőr
zésére készülék alkalmazása. 

űZEMSZERVEZll:SSEL kap.. 
csolatos például az a javaslat, 
amely a vasúti szállítás üzemi 
folyamatá1UJ.k meghatározásá.. 
val kapcsolatos. Ide tartozik a 
gazdaságos lebonyolítás mód
szereinek meghatározása, 
amelyben elvégzik a fő és se
gédfeladatok időbeni és térbe
li elhatárolását, a ikülönböző 
részfolyamatok összehangolá.. 
sát. A hatékony üzembiztonsá
gi és munkavédelmi szabályok 
kidolgozása és ezek érvényes
ségét biztosító rendelkezés€!k 
Is e kategóriába tartoznak. Az 
üzemszervezésnek ezek az elvei 
érvényesek a vasút ipari és 
ép$tőipari tevékenység lebo. 
nyolitásánáZ is. 

Az üzemszervezési javasla
tok fogalmába tartoznak a vál
lalati igazgatási szervezéseket 
tartalmazó javaslatok is, ha 
azok közvetlenül a szá,llítás
sal és egyéb vasúti tevékenység 
elősegítésével - mint például 
a vasúti pálya építése, fenn
tartása, vasúti jálművek javí. 
tása stb. - függnek össze. Az 
anyagkészlet célszerűbb nyil
ván tartásával ikapcsolatos 
megoldások - ha azok a táro
lást előnyösebbé teszik, vagy 
a készlet pontosabb megálla
pítását vagy kiadását meg. 
gyorsítják, ezen keresztül. a 
szállítást vagy az egyéb tevé
kenységet segítik - újításnak 
minősíthetők. 

A VASÚTI UJ!TóMOZGA
LOM egyiik hiányossága, hogy 
a benyújtott javaslatok több
sége a meglevő berendezések 
szerkezetén, anyagán, a javítá
si technológiákon kíván válto.. 
zást eszközölni, tehát műszaki 
Jellegű. A szállítás-lebonyolí
tás munkaszervezési kérdések
kel kevesen foglalkoznak. Az 
előbbiekből következik, hogy a 
műszaki és az �rvezési 

jelleg között nincs ikülönbség, 
és e két kategória közül mind
egy, hogy melyikbe tartozik, a 
javaslat egyenértékű újitás. 
nak minősíthető. A vasút va
lamen.-nyi szakszolgálatánál, de 
különösen a fort;,almi és keres
kedelmi szakszo!gálatánál 
nagy lehetősége van az üzem
szervezési javaslatok kidolgo. 
zására. 

Ahhoz, hogy egy javaslatot 
újításnak lehessen minősítenl, 
a javaslattevőnek meg kell ad
ni a megoldás esz,közét, és 
módját. Ez azt jelenti, hogy 
legalább elvileg olyan mér
tékben kell ismertetni a meg.. 
oldást, hogy azt egy átlagké
pességű szakember megértse, 
és anna:k alapján �eg tudja 
valósítani. Az újitótól nem 
követe!het6 meg a megt,alós!
tás alapjául szolgáló részletes 
kiviteli miihelyrajz, vagy tech. 
nológia.i utasítás kidol.gozá.sa. 
Amennyiben a javaslattevő 
ilyen rajzot vagy technológiát 
készített és a megvalósító 
szerv hasznosítással kapcsola.. 
tos költségei csökkennek, vagy 
az egyszemélyi elbíráló meg.. 
bízása alapján vállalt Ilyen 
kötelezettséget az újító, külön 
anyagi elismerésben kell része
síteni. 

Helytelen, és a kiadott ,-e,i. 

deletteZ ellentétes, amikor az 
-újítótól részletes rajzot. vagy 
technológiai leírást követel
nek. Csupán vázlatrajzot lehet 
az újítótól kérni abban az 
esetben, ha a megoldás lénye
gét rajz hiányában a leírásból 
nem lehet megérteni. 

AZ OJITAs KIDOLGOZA
SANAI. és fogalmának meg
határozásánál ezek a szem
pontok nagyon fontosak, de 
nem egyedüliek. A munkaköri 
kötelesség, és ezen belül a je. 
lentős alkotói tevékenység, a 
viszonylagos újdonság és a 
vállalati hasznos eredmény 
t:aglalása is szüllséges. Csakis 
ezeknek a szempontoknak a 
helyes érvényesülése mellett 
beszélhetünk újításról 

S�én János 

1 969. AUGUSZTUS Z. 

Kenesei  vakác ió 

A fiúk körében a fürdés mellett legnépszerűbb a foci és a 
függó teke. 

A lányok is megtalálják a maguk szórakozását. 
(Visi Ferenc képriportja) 

Baleseti l<rónika 
Július 4-én Mátéházapu.szta 

állomás I. vágányán a 2192/B 
számú vonattal végzett tola
tásnál a mozgásban lévő moz
dony szerkocsijáróZ lezuhant 
Szabó III István mozdony• 
fűtő. Nevezettet könnyebb sé
rülésekkel kórházba .szállítot
ták. A balesetet az okozta, 
hogy Szabó menetközben a 
szer,kocsin tevékenykedett és 
közben egyensúlyát elvesz
tette. 

* 

Július 13-án 03.30-kor Sal-
gótarján-külső VIII. sz. vá
gányán saruzás közben mind 
a négy végtagján csonkulásos 
balesetet szenvedett Juhász 
Gábor 48 éves kocsirendező. 
A balesetet az okozta, hogy 
miközben Juhász a VIII. sz. 
vágányra szalasztott kocsik 
előtt akart átmenni, megbot
lott és az oda érkező kocsi-k 
elől már nem volt ideje !ki
lépni. 

* 

vonat rész kalauz.kocsijábo"l 
jelzés végett kihajolt, az első 
vágány úrszelvényébe érő te
hergépkocsi sarka a kalauzko
csi ajtaját Neuwirt fejére húz
ta. A kalauzkocsi ajtaja röi
zítve volt. 

* 

Július 25-én 13 6ra 05-kor 
Mezózombor állomáson a be• 
járó 447/II. sz. gépvonat el• 
ütötte Homovics Józsefné 4<l 
éves - sárgamellényt viselő 
- váltótisztítót, aki a helyszi
nen életét vesztette. A balese
tet a gépvonat személyzetének 
figyelmetlen szolgálat elWása 
idézte elő. 

* 

Június 22-én Zalaegerszeg 
állomáson csavarkapocs le
a!kasztásának meghiúsulása 
közben egyensúlyát vesztette 
és súlyos zúzódásos &érülése
ket szenvedett Fedák ZoUán 
35 éve, kocsirendező. Neve.. 
zett az elütésnél elszenvedett 
sérüléseinek súlyosbodása kó
ve11keztében iúlim 27-én éle
tét tJesztette. Július 1'7-én Székesfehérvár 

állomás celli rövid vágányán 
elütötték Vercse Lászlót, a r-----------

dombóvárl vontatási fónökség 
létszámába tartozó mozdony• 
fűtót, aki az elütésnél elszen
vedett sérülései következtében 
életét vesztette. V e.rcse László 
röviddel indulás elótt vonat
Ját elhagyta, miközben az nél• 
küle indult el Dombóvárra. 

* 

Július 18-án Csurgó állo-
máson a 4992. sz. vonattal 
végzett tolatásnál halálos ki• 
menetelű üzemi balesetet 
szenvedett Neuwirt János vo. 
natkísérő. A balesetet az okoz
ta. hogy miközben a betoló 

A HIVATALOS LAPBOL 
A Hivatalos Lapból a szalmu-rvezeti bizottságok és a dplgozók 

�f[,elmébe, ajánljuk a következö• 

:?8. számból: Balesetelhárításnl 
kapcsolatos Jutalmazás. 

29. számból: 110 61S,1196t. l. B . .  
Tantolyaml óradíjak és vizsgadi
jak megállapítása. 

M. szl.mb61: Balesetelhárítással 
kapcsolatos Jutalmazás. 

Pályázati felhívás az 1970. �vt 
belföldi és kUlfö!di aspirantúrára. 

Felhfvás a .,ru minek mestere„ 
verseny részvételére. 



1"9, '.AUGUSZTUS !. 
MAGYAR VASUTA� 

A Szovjetunió villamos vasútjai 
A Szovjetunióban aug=tus 3-<án reode7llk meg a vasutas

napot. (Ez az ünnep minden évben augusztus első va.sárnap
;ára esik.) Ezen a napon a moszkvai Népgazdasági KtáUítás 
közlekedési pavilonjában bemutatjá!it a szovjet közlekedés;; új
donságokat, a szovjet vasúti közlekedés legújabb vívmányait 
A látogatók megismel'lreclhetnek a motorvonaitok és villany
mozdonyok, vasúti automata mús:rerek ma.ketitj-ével, fényké
peivel. 

A Szovjetunióban ma már a rbeheráruszállítás 95 százalé
kát villany- és Diesel-mozdonyok bonyolitják le. 100 ezer ki
lométer a hossza ezekneítt a vonalaknak. A villan11mozdon11ok 
ebből 30 ezeT km hwszú vonalakon közlekednek. A szovjet 
vasutak csupán az elmúlt évben 2 milliárd 445 millió utast 
szállitvtt. Az új SZ01'jet VL 80 K típmú, n110lctengel11es, 8700 
lóerós "i!lan11mozdon11 8 ezer tonn.á.! 1ZeTelvén11t vontat, a két
szekciós 2TE10L Diesel-mozdony 6 ezer ló&ós, 

A közlekedési pavilonban bemutat.ifik a vasúti hálózat re
konstrukcióját. Csupán ebben az évben 23 új álllomás és több
száz utasperon épül az országban. 

. Jelentős helyet kap a iltiállitáson a vasút VI"llamosítás is, 
amely méreteit <tekiintve egyedül Ml a világbaon. A S2l0Vjet vasu
tak villamosításáról szól az alábbi írás ;is, amelyet a vasutas
nap alKalmából az APN nov;et hirugvnöloség budapesti ki
rendeltsége juttatott el szerkemóségü.nkhöz. 

A szovjethatalom első nap.. 
jaitól kezdlve, amikor az or
szág romdkban !hevert, a leg
fontosabb feladat az volt, 
hogy helyreá1litsák a v.asúti 
iorgalmat, runelyet az első 
világháború, majd később a 
polgárháború úgyszólván tel
jesen megbénított V. I. Lenin 
a.z ipar, a közlekedés és a me• 
zógazd.aság újjá.szervezésének 
általános tervében nagy fi· 
gyelmet szentelt a vmamosi-

-Rosztot,, a Moszkva-Gor
kí;-Ktrov-SzverdLovszk, to
vábbá a Moszkva-Bajkál 
iranszszibériai fővonal 
amely csaknem 5500 kilomé
ter hosszú - teljes hosszában 
villa.mositva van. 

A Szovjetunió a vasútvona
lak: villrunositásának ütemét 
illetően megelőzte az összes 
kapitalista országokat, közte 
az olyan fejlett országokat, 

mint az USA, Anglia, Fran
ciaország, Olaszország, Japán. 

A vasútvonalak villamosí
tását nem szabad lee,gyszerú
sitett kérdésnek tekinteni, 
azt vélni, hogy ez nem más, 
mint a vontatás egy,ik formá
jának felváltása egy ;másik
kaL A villamos távvezetékek 
rendszerén belül a vontatási 
alállomásoktól keZJC!ve az 
érintkeresi hálózatig csupán 
1966-ban több mint 7 mil
liárd kilowattórát szof.gál
tattak a nem közlekedési fo
gyasztóknak, ami lehetővé 
tette igen sok ipari és mező
gazdasági vállalat villany
ellátá.sát, és egész sor kis 

kapacitású és nem jövedel
mező villanytelep bezárását. 

Az SZKP XXIII. kon,gresz
szusán elfogadott irányelve'k
nek m�elelően az 1966-
1970-es é1Jekben több mint 
10 ezer kilométer villamosí
tott vasútvonal üzembehel11e
zését iránl,'OZták eló. A szállí
tásoknak több mint a felét 
villancYVonatok fogják végez
ni. 

A Szovjetunió vasútvona
lainak további villrunosítá
sa ezentúl is a legfontosabb 
kérdés ma.rad a közleked� 
fejlesztésének és tökéletesíté
sének általános problémájá
ban, mert az energia elekt
rom.os forrásai, az összes más 
erőforrásokhoz viszonyítva a 
legolmóbbak. 

(APN) 

Készül az „Orosz trojka" 

Űj, nyolc áramvonalas ko
csiból álló, reprezentatív ex
presszvonat készül a Srovjet
unió kalinyini vagongyárában. 
Tervezetén számos tudx:>má
nyos kuta,tóintézet és üzem 
dolgo?.ik. Az új expresszt, 
amely az „Orosz trojka" nevet 
kapta, 1970-ben próbálják ki a 
Moszlcva-Leningrád közötti 
fővonalon. Mint azt a Gu.dok, 
a szovjet vasutasok napilapja 
hírül adta, ez lesz a Szovjet
unió leggyorsabb személy
szállító vonata. Sebessége 
ugyanis eléri az óránkénti 200 
kilométert. Egy-egy kocsiban 
76 utas részére biztooítana.k 
kényelmes ülőhelyet. A friss 
levegőről korsrerű szellőző be
rendezés gondoskodik. Segítsé
gével télen és nyár-0n egyaránt 
plusz 20 fok lesz a kocsi hő
mérséklete. A tetszetős beren
dezés és a nappali fényt árasz
tó világ.í,tás mind-mind az uta
sok kényelmét szolgálja. 

Villanymozdony 

sebességváltóval 

A francia államvasutak 
megkezdte a kísérleteket egy 
olyan UJ elektromos moz
donnyal, melyn� a leg
nagyobb sebessége 220 km/óra. 
A 122 tonna súlyú, 8000 lóerős 
mozdony egyike lesz a vilá
gon azoknak a villanymozdo
nyoknak, amelyek sebesség
váltóval működnek. 

tásnak. Az ország vmamosi• ,---------------------------------------
tásának elsö állami terve 
Lenin útmutatásai Alapján 
készült el. 

A villamosítás leihetóvé te. 
.&zi a vasúti kö2llekedés szá
mos problémájának megoldá
sát, a sebesség növelését, a 
vasútvonalak kapacitásának 
fokozását, az automatiJka. szé
les körú alkalmazását a szál
lítási folyamat irányításában, 
a fóvonaJak produktivitásának 
növe,lését. Ezenkívül a villa
mos vontatásra való áttérés 
sok ii,z.enet és más územanya
got taka'rft meg. 

1926. ;iúnius 6-án megnvat 
a forgalom az első villamo
iított vasútvonalon - Balcu
Szubancsi-Szurhant között. 
1929-ben Moszkva és Mitiscsi 
1':iszonylatban megindult a 
hel!,'iérdekú vil!amos=úti 
forgalom. 

1932..ben a mos?Jkvai Dlna.
lno-gyár a kolormwn Kujbisev
gyácral együtt ellkészítette az 
elaó fővonali vilJan!/ffiOZ
d.onyt, amely óránként 30,5 
kilométeres sebességgel ha· 
ladt. Ugyancsak ebben. az év
ben fejezték be a Szuramszki 
hágón keresztül verető hasuri 
és zesztafoni vasútvonal vil
lamosítását. 

A vasu talk: villamooításána.k 
ütemét lassította az a körül
mény, hogy a háboru elótti 
év�ben a Szovjetunióban ke
vés volt a villanytelep és a ma
gasfeszültségű távvezeték, rá
adásul az elektrotechnlkai 
ipar lehetőségei is korláto
zottak voltak. Ennek ellené
re 1940�ben a villamosított 
vonalak hoo:sza 1935-höz ké
pest megk,étuerezódött. 
_ Sót, még a Nagv Honvédő 
HáboTú súlyOII éveiben sem 
szüneteltek a vasútvonalak to
vábbi vl'llamosítására irányuló 
munkálalx)k. Ezekben az évek
ben vilJ.amo.sítottálk a Csel;a
binszk-Zlatouszt, Csuszovsz
kaja-Perm, Moszkva-Kun
cevo, Moszkva--Nahabino és 
más vonalakat. 1955-ig a vi,l.. 
lamositott vasútvonalak össz
hossza elérte az 5360 kilo
métert. 

Az SZKP Központi Bizott
sága és az SZSZKSZ mi
nisztertanácsa 1956 február
jában határozatot hozol>t a 
vasútvonalak villamosításá
nak általános tervéróL Ettől 
az időponttól ke2JCl.ve rend
kívül meggyorsult a villruno
sítás. Mf{, 1951 és 1955 között 
évente 450-500 kilométeres 
szakaszt vill4nnosítottak, ad
dig az 1956 és 1960 közötti 
időszakban ez a szám 1600 
kilométerre emelkedett, 1960 
végéi,g a villamosított vasút
vonalak öss2Jhossza 13,8 ezer 
kilométer volt, öt évvel ké
soöb pedig már 25 ezer kilo
méter. 

A Szovjetunió vasútvona
lain ma már a Leningrád
M oszkva-Donbassz-Mariu.
pol, a. Krivoj Rog-� 

A Lengyel Ál lamvasutak 

Akik közvetlen a felsza:ba
dul.ás után Lengyelországban 
j� bizonym;an emlékeznek 
a szörnyű háborús pusztítások-
ra. Varsóban, Wroclawban, 
Poznanban, Szczecinben, 
Gdanskban és számos más 
nagy városban 
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az épfileiek 60-80 száza.
léka romokban hevert. 
nem léteztek a pályaud
varok, hidak és kommu-

nális felszerelések. 
Megbénult teljesen a vasúti 
közlekedés, melynek megindí
tása a lengyel vasutasok szá.. 
mára nagy dicsőséget jelentett. 
Teljes vasútvonalakat kellett 

ú;jáépíteni, a leTomboU páltP
udva.rokat provizóriku.mn 
hel11Teállítani.. 

Ez volt negyedszázaddal ez
előtt. Most pedig lássuk: ho
gyan néz ki a jelen? 

A Varsói Wanzau,a-
Wschodnia pált11tt1.dvaTTa egy 
órával a vonat indulása előtt 
érkeztem meg. Alig egy hó
nap telt el, hogy az új, telje
sen ikorszeríi lét.esíményt át
adták a forgalomnak. Előtte 
csak néhány �ból állt a 
pályaudvar. Az ú; pályaudva
ron üvegfalak, márván11, szé
les, tág(u várótermek, nap.
fény és virágok fogad;áae a.z 
utasokat. Ot évig épült és leg
főbb ideje volt átadni a for
galomnalk, hiszen 

naponta. több mini 600 
vonM érkezik és indul in

nen. 
Egyébként hasonló a helyzet a 
,t.öbbi varsói pályaudvaron is. 

25 eve 

száguldunk. Az Expresszt to
vábbító EU 05-26 számú vil� 
lanymozdony volt egyike az 
első PAJ!'AWAG Wroclawi 
Vagongyár által Csehszlovák 
licenc alapján készült villany
mozdonynak. A mozdony már 
167 ezer kilométert tett meg. A 
szerkesztők 135 kilométer 
órálllkénti sebességre tervez
ték, de ahogy a lengyel vas
utasok mondják, nyílt pál11án 
150-et is ,l<,4 tud hozni" magá
ból. 

Gondolataimat a vonat féke
zése szakította meg. Nem 
egész három és tél óra alatt 
tettük meg a 450 kilométeres 
utat, amely 25 évvel ezelőtt 
ea11 egész napba került a góz
mozdon11os személyvonatok
nak. 

Lengyelországban máir ré
gen rájöttek a vasút villruno
sitásának és dieselesítésének 
előnyeire. Mind a szakértők, 
mmd a laikusok elismerik a 
villamosítás gazdasági és tár
sadalmi jelentőségét. 

Lengyelország a felszabadu
lás előtt csak 100 kilométer 
villamosított vasútvonallal 
rendelkezett. 

A villamosiroff vonalak 
h-za jelenleg eléri a 

3500 kilométert. 
Evról évre 40o-500 kilométer 
vasútvonal fölé kerül villa.
mosvezeték. De a vasút lkor
szerúsítése nemcsak a villa
mosításon és dieselesítésen 
alapszik. Ebben az év'ben a 
Varsó és Kutnó közötti több 
mint 100 kilométeres szaka
szon új nehéz sine!ket felktet.. 
nek le. Ezek lehetővé teszik a 
'IX)fl.(l.tok sebességének növelé-

sét 180 km/óráig. E síncsere 
folyamatosan bekövetkezik a 
többi fővonalon, ami Lengyel
ország vasútjait jelentős hely
re emeli európai viszonylat
ban. 

A vasutak villamosításával 
párhuzamosan a pályaudvarok 
korszerűsítése is együtt jár. 
!gy több új pályaudvar épült 
a régi bódé!k vagy barakkok 
helyére. Azt is érdemes meg
említeni, hogy Leng11elország
ban valamenn1/Í pályaudvar 
maga.s peTonnal re-ndelkezik, 
ahol közvetlen a kocsiból le
het kilépni lépcső használata 
nélkül. A peronokról csak 
aluljáró vagy felüljáró útján 
lehet kijutni a városba, min
den peron legalább ernyős 
alakú tetővel van védve a 
széltől és esőtől. A Lengyel 
Allamvasutak 
1968-ban 354,6 millió tonna 

árut és 1 milliárd 10 mil-
lió utast szállítottak. 

Az idei beruházásokra köre! 
7.6 milliárd zlotyt, tehát 650 
millióval többet szánnak, núnt 
1968..ban. Ebből az összegből 
8265 korszerú tehervagont, 343 
személyikocsit, 200 Diesel
mozdonyt, 82 villanymozdonyt 
és 29 háromreszes motorvona
tot vásárolnak. 

A Lengyel Egyesült Munká.!
párt bölcs politikájának ikö
vetkeztében és az egész len
gyel nemzet összefogásának és 
munkájának következtében 
Lenm,elország a jövő, a szo
cialista ;ólét útjára lépett, ba
rátságban és egyetértésben a 
Szovjetunió és más szocialista 
országok népeivel 

Antoniewicz Roland Jozef 

A jelzőn kigyulladt a 
zöld fény és a Gómik Expressz 
elindult Katowicébe. Pár pert 
múlva már negyvenet mutat a 
sebességmérő, A Nyugati pá
lyaudvart (Warszawa-Za
chodnia) - ez az expresszvo
nat ott nem áll meg - már 
óránkénti nyolcvan kilométe.. 
res sebességgel hagyjuik el. A 
n1/Ílt pályán pedig óránként 
UQ �*l'H ,ebeué(1'1d /l Wr<H,law_:i P�AWA� uárban készült ;villamOIIIDozdony. 

Kitüntetések 
a XIX. vasutasnap alkalmából 

A XIX. vasutasnap alkalmából 
a vasűti közlekedés érdekében 
végzett kimagasló munkássága el• 
lsmeréséüI a közlekedés„ és posta
ügyi miniszter 

lUVALO VASUTAS 

kitüntetést adományozta: Antal 
Ferenc föintézönek {Vasúti Föosz
tály 6. szakosztály) ; Balatoni Fe
renc :fOellenőrnek. (MA V Eszaki 
Já.rműjavitó Uzem) ; Benei József 
ellenőrnek (MA V Kltérőgyártó 
Ozem, Gyöngyös) ; Bodza! Lajos 
m. főellenörnek (Nagykanimal 
Vont. Főn.) ; Borbély Béla munkás• 
nak (Budapest-Ferencváros Szer
tár:főnökség) ; Csik Jenő m, fel
Ugyelőnek (Győr Pft. Főn,) ; De• 
me István felügyelőnek (Debrecen 
állomás) ; Drahos János segédel
lenőrnek (Miskolci MAV Jánnúja• 
vitó Uzem) ; Erdei József tanácsos
nak (MÁV BVKH) ; l::rdi Péter m. 
fóellenőrnek (Budapest-Ferencvá
ros Pft. Főn.) ; Fehér Lász!ó m. 
főintézőnek (Szombathelyi MA V 
TBFF) ; Fényi László m. főellenőr• 
nek (Debreceni Vont. Főn.) ; Finta 
József m. .föintézőnek (Szentesi 
Vont. Főn.) ; Flettner Gyula mér
nök főintézőnek (Budapesti TBEF) ; 
GaramvöJgyl Antal főellenórnek 
(Szeged állomás) ; Gorza Jenő !el· 
Ugyelőnek (Szombathelyi Vasút· 
ig.) ; Hansági Kálmán 1e1Ugyelőnek 
(Vasúti Főosztály 8. szakosztály) ; 
Hársvölgyi István 1őlntézőnek (Ta
polca állomás) ; Házi Ferenc m. 
fólntézőnek (Dombóvárt MAV i;;p, 
Főn.) ; Herbszt András föellen6r-

nek (Budapesti MAV Gépjavitó 
üzem) ; Hidvégi László mérnök fő
tanácsosnak (MA V Tervező ln té
zet) ; Juhász József felügyeUSnek 
(Autóközlekedési TrÖSzl) ; Kalmár 
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Kaszai Imre m. föellenőrnek (Há
mán Kató Vont. Főn.) ; Kelemen 
István ellenőrnek (Budapest-Déli 
pu.) ; Kerekes József főlntézőnek 
(Kecskemét-alsó állomás) ; Khin 
Gyula főintézönek (Nagyatád állo
más) ; Kiss György m. föintézönek 
(Budapesti MA V Szak- és Szerelö
ipart Főn.) ; Kiss Lajos főintéző• 
nek (Budapest-Keleti Vont. Főn.) ; 
Kiss László ellenőrnek (Miskolci 
MAV J::p. Főn.) ; Kőm(lves László 
alezredesnek (Belügyminiszté
rium) ; Kurucz József m. :tőintéző
nek (Miskolci Vont. Főn.) ; La• 
bancz Vilmos m. intézőnek (Bu
dapesti MA v i;;p, Főn.) ; Laczkó 
János főellenőrnek (Budapest-Ke
leti MAV Villamos.fenntartási 
Főn.) ; Laczkó Sándor m. Intéző• 
nelc (Debreceni MA V Ep. Főn.) ; 

f;!f{!i�i �t !J:�if�i�� ◊���� 
Lénárt Sándor alezredesnek (Közp. 
Katonai Szállitásvezet6ség) ; Ma
gyar János m. f6intézőnek (Hatva
ni Vont. Főn.) ; Máté Lajos m. fő• 
Intézőnek (Nyíregyháza P!t. Főn.) ; 
Mo)nár János m. főlntézőnek (Pé
csi :MA V TBFF) ; Nagy István m. 
főellenórnek (Celldömölki Vont. 
Főn.) ; Nagy Lajos főlntézőnek 
(Miskolc-Tisza! pu.) ; Nagy Péter 
felügyel6nek {Miskolci vasútig.) ;  
Oszetzky Egon mérnök tanácsos
nak (Pécsi Vasútig.) ; Osztó József 
m. főfelUgyelőnek (MA V ügykeze
lési és Gazdaság! Hivatal) ; Pataki 
Sándor alezredesnek (Belügymi
nisztérium) ; Retkes István fölnté
zőnek (Szolnok állomás) ; Sárt Jó· 
zsef ellenőrnek (Kőbánya-felső 
pu.) ; Solymos János mérnök fő� 
tanácsosnak (Közlekedéstudomá
nyi Egyesület) ; őr. Susla János 
főtanácsosnak (Szegedi vasútig.) ; 
Szabics István mérnök tanácsos
nak (Kecskeméti Pft. Főn.) ; Sza
kos István m. főfelügyelőnek (Há· 
mán Kató Vont. Főn.) ; Szántovsz
ky József osztályvezetőnek (Tech
nikai Külkereskedelmi Vállalat) ; 
Széll Géza mérnök fc5intézőnek 
(Debreceni Vasútig.) ; Szilád! Pál 
m. főellenőrnek (Budapest Jobb
parti BFF) ; őr. Szilágyi Jenő fő· 
tanácsosnak (Pécsi Vasútig.) ; SzUcs 
Lajos m. 1őintézőnek (Vasúti Fő
osztály 7. szakosztály) ; Takács 
Vendel főellenőrnek (Szombathely 
P.ft. Főn.) ; Tarnai János felügye
lőnek (Budapesti Vasútig,) ; Ud· 
varhelyi Lász!ó m. felügyelőnek 
(MA v Landler Jenő Járműjavító 
üzem) ; Valent Miklós főintézőnek 
(Nyíregyháza állomás) ; Varga Bé· 
la felügyelőnek (Szob állomás) ; 
dr. Vaszkó A.kos tanácsosnak 
(Közlekedési Múzeum) ; Vásár Jó· 
zsef főintézőnek (Szolnoki MA V 
Járműjavító Uzem) ; Veres Barna 
föintézőnek (Miskolci Vasútig.) ; 
Véssey Ferenc mérnök főtanácsos
nak (Vasúti Főosztály 6. szakosz
tály) ; Vinlczai István főellenőrnek 
(Székesfehérvár állomás) ; Zám 
János segédellenőmek (Recsk-Pa
rádfürdő állomás). 

A XIX. vasutasnap alkalmából 
a vasúti köz!ekedés érdekében 
végzett kimagasló munkássága et
ismeréséfil a közlekedés- és posta
ügyi miniszter 
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kitüntetést adományozta: AnnW! 
Mihály segédel!enőrnek (Szolnok 
vont. Főn.) ; Aradi István ellenőr
nek (MA V Adatfeldolg. Főn.) ; 
Aradi Mihály m. 1ólntézőnek (Za
laegerszeg vont. Főn.) ; Babinec 
Pál s. 1elv1gyázónak (Bp.-Soroksá
ri pu.) ; Bagi László m. 1őintéző
nek (Bp. MA V Hidépitésl Főn.) ; 
Balla Sándor alezredesnek (HM 
Vasűtl Katonai Szállitásvez.) ; Ba
logh Béla m. főellenőrnek (Báta
szék Vont. Fé5n.) ; Barabás József 
m. felügyelőnek (Debrecen! Vasút
ig.) ; Baranyai Borbála ellenőrnelc 
(Vasutasok Szakszervezete) ; Bar
tha Tibor 1őlntézőnek (Bp.-Nyu
gatl pu.) ; Borbíró Lász!ó s. !elvi• 
gyázónak (Békéscsaba állomás) ; 
Bóné Sándor s. ellenőrnek (Jász
kisér MA V i;;pitőgépjavftó üzem) ; 
Buczkó Károly s. ellen5rnek (Du• 
nakeszi MA V Járm(ljavftó üzem) : 
Bugyi Elemér m. 1e!Ugyelőnek 
(Szeged Vont. Főn.) ; Csendes La• 
jos tizedesnek (BM Karhatalmi Pa• 
rancsnokság) : Csiszár Bernátné s. 
ellené5rnek (Debreceni TBFF) ; De
ményi József fel!lgyelőnek (Nagy
kapomok állomás) : Dénes József 
m. fc5intézőnek (Békéscsaba Pft. 
Főn.) ; Dövényi Károly 1őlntézőnek 
(Bp. Közp. Nyomtatványtár) ; Er
dődi Győző felügyelőnek (Buda• 
fok-Háros állomás) ; Falusi Géza 
161ntéz<!nek (Bp,-Ferencváros ál-

)omás) ; Farkas János s. ellenőrnek 
(Szombathelyi szertárfőn.) ; Far
kas József felvigyázónak (Dombó
vári Pft. Főn.) ; Fehér Stilárd m. 
ellenőrnek (Bp.-Keleti Vont. Főn.) ; 
Fekete István m. föintézőnek (He
gyeshalom Vont. Főn.) ; Fodor rst
van s. ellenőrnek. (Dombóvár Vont. 
Főn.) ; Gábor Józseí főellenórne� 
(Bp.-Nyugati Műszaki Kocsiszolg. 
Főn.) ; Gombár György mérnök fa
Intézőnek (Budapesti Vasútig.) ; 
Gondos József m. főintézónek 
(Pécsi Vasútig.) ; Gréman Zoltán 
föintézőnek (M.Á V Landler Jenó 
Járműjavító üzem) ; Gyarmati Ró
za ellenőrnek (MAV Jegynyomda 
Főn.) ; Hanisch Károly m. intéző· 
nek (Bp. Távközl, Fenntart. Főn.) ; 
Hanka János :tőtörzsörmesterne.k 
(BM Karhatalmi Parancsnokság) ; 
Hegyi Kálmán 1óellenőrnek (Baja 
állomás) ; Hernádi János tanácsos
nak (Szegedi Vasútig.) ; Herpal 
János m, intézőnek (Miskolci 
TBFF) ; Hetényi József rendőr
századosnak (BM Közrendvédelmi 
osztály) ; Horváth Géza 1őintéző
nek (Pécsi Vasútig.) ; Horváth 
Lász!ó főellenőrnek (GYSEV) ; Ho
ványi Ferenc felügyelőnek (l\1A V 
Autófuvarozásl Főn.) ; Iglódi Sán· 
dor főellenőrnek (Szombathelyi 
TBFF) ; Joó József fóellenörnek 
(Szolnoki MAV Járm(ljavftó üzem) ; 
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Kata Adám s. ellenőrnek (Bp.
Nyugati Műszaki Kocslszolg. Főn.) ; 
Káity Ferenc főellenőrnek (Bp. 
TBJ::F) ; Kántor László ellenőrnek 
(Bp. MAV Közp. Szertár:főn.) ; Ke· 
meter József vez. föellenömek 
(Bp. Orsz. Osztószertár Számviteli 
Főn.) ; Kigyósi István ellenőrnek 
(MAV Anyaggazd. és Ellátási 
Igazg.) ; Kiss Imre szaktechnikus 
tanácsosnak (Miskolc! vasutig.) ; 
Kiss János s. ellenőrnek (Pécsi 
TBFF) ; Kiss Lajos m. főellenőmek 
(Bp.-Ferencvá.ros Vont. Főn.) ; Ko
dó Béla 1őellenőrnek (Bp. MAV 
Eptiletfenntart. Főn.) ; Konnos 
Kálmán főellenőrnek (MÁV Autö
fuvarozásl Főn.) ; dr. Kosztyu �i
bor titkárnak (Budapest! vasut
tg.) ; Kovács Imre ellenőrnek 
(Vésztő Vont. Főn.) ; Kovács . Is_t· 
ván felvigyázónak (Miskolc-Gömo• 
ri pu.) ; Kovács Sándor f�lvlgyázó
nak (Kisújszállás Pft. Fon.) ; Ko„ 

váts Attila mérnök főlntézónek: 
(Budapest J'BFF) ; Kódor Károly 
felUgyelőnek (Miskolci vasútig.) ; 
Kurusa Antal főellenőmek (Bp. 
MAV Gépjavító üzem) ; dr. Land· 
thaller Tibor tanácsosnak (MA '1 
Jogügyi Hivatal) ; Lauer István fő
intézőnek (Szolnok állomás) ; Láng 
János ellenőrnek (Bp. MAV Ma
gasépítési Fön.) ; Lukács József őr• 
nagynak (HM Közp. Katonai Szál· 
!itásvezetőség) ; Makai Sándor fő
ellenőrnek (Püspökladány áll(!
más) ; Márton József sza.ktec�ru• 
kus tanácsosnak (MA V Közp. 
üzemirányitó Főn.) ; Máté István 
m. főintézönek (Berente Voni. 
Főn.) ; Medve- -József �- felvigyá• 
zónak (Debrecen Szertárfön.) ; -Mé� 
szaros Lafos m. ellenőrnek (Nyir• 
egyháza vont. Főn.) ; Miklós Jo
zsef s. ellenőrnek (Bp. MAV szak• 
és Szerelőipari Főn.) i Nardai Fe-
renc mérnök tanácsosnak (Széa 
kesfehérvárl MA V Já,·m(ljavító 
üzem) ; Németh István 1elv1gyázó
nak (Zalaegerszeg P.ft. Főn.) ; Ofra 
István felvigyázónak (Debreceni 
MAV Jármüjavitó üzem) ; Oláh 
Sándorné mérnök főintézőnek 
(Bp.-Józsefvárosi Pft. Fön.) ; orosz 
János felvigyázónak (Záhony Pft. 
Főn.) ; Pál József mérnök 161nte• 
zőnek (MA V Tervező Intézet) : 
Pécs1 Ferenc munkásnak (Záhony 
állomás) ; Pinczés Miklósné ellen-
0rnek (Bp.-A.ngyalföld állomás) ; 
Sárvárt Margit föellenőrnek (Pécsi 
vasűtlg.) ; Sipeki Tibor ellenőrnek 
(Dunakeszi MAV Járm(ljavlto 

Uzem) ; Sipiczki János munkásnak 
(Vác Szertár:főn.) ; Soós Tibor f!l· 
segédellenörnek (Szél<esfehervar 
Vont. Főn.) ; Szabadkai József el
lenőrnek (MA v J::szaki Jánnújavi
tó üzem) ; Szabadkai József inté
zőnek (Dombóvár Szertár:főn.) ; 
szabados Ferenc s. ellenőrnek 
(Dombóvár állomás) ; Szabó Gyula 
főellenőrnek (Székesfehérvár Pit. 
Főn.) ; szabó István intézőnek 
(Kiskunfélegyháza állomás) ; dr. 
szabó Zoltán orvos tanácsosnak 
(Bp. MAV Kórház) ; dr. Szebeni 
József ot"'V'os tanácsosnak (Szolno
ki MA V Kórház) ; SzemkelS Gás
pár mérnök tanácsosnak (Bp„ 
M.AV Közp. Felépitményvizsgáló 
Főn.) ; Szerdahelyi János m. föin
tézönek (Hatvan-Füzesabony Pit. 
Főn.) ; Szesztai Lászlóné s. ellen
őrnek (Szerencs állomás) ; szetei 
Dezső m. 1őellenőrnek (Bp. MAV 
VHLa.mos Felsővezeték ::F.:pitésj 
Főn.) ; Sz!jjártó János m. ellenőr
nek (Sopron Pft. Főn.) ; Szilágyi 
Imre s. ellenőrnek (Miskolc Vont. 
Főn.) ; Szomszéd Adám fOOllenőr
nek (Kisterenye állomás) ; Tóbiás 
Béla főintézőnek (Vasutasok Szak
szervezete Bp. Területi Bizottság) � 
dr. Tóth Károly tanácsosnak 
(Szombathelyi Vasútig.) ; Ugrl Mi· 
hály felvigyázónak (Szentes MAV 
Epitési Főn.) ; Ulviczkl István m. 
Intézőnek (Bp.-Angya!föld Pít, 
Főn.) ; Vanyó János m. főlntéz(I. 
nek: (Szerencs Vont. Főn.) ; Varga 
István m. :tőellen6rnek (Hatvan-

Salgótarján Pft. Főn.) ; Velencei 
Vladlmir föintéz5nek (Komoró ál
lomás) ; Végh Gyula főlntézőnek 
(Rákosrendező pu.) ; Vörös Balázs 
ellenőrnek (MA V Házkezelésl 
Főn.). 
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MAGYAR Vf\SUTAS 

Búcsúztattak és ü,nnepre készülnek 
a BVSC vívó szakosztályában 

Ha érmeik, tiszteletdíjaik 
ott lettek volna a búcsúztatón, 
úgy egy hatalmas vitrin is 
jócskán megtelt volna a tiszte
letdíjakkal. A BVSC vívók 
négy kiválóságát, Kovácsné 
Nyári Magdát. Székelyné Mar
valits Györgyit, dr. Balthazár 
Lajost és Cvikovs=ky Ferencet 
búc.,-.íztattál, ünnepélyes kö
rülmények között a közelmúlt
ban, abból az alkalomból, hogy 
,,sze:,,"'re akasszák a tőrt", a 
sport békés fegyverét, amelyet 
olyan eredményesen forgattak 
ho-5.sszú éveken keresztül. 

A magyar egyetemes vívó
sport és a vasutas sport dicső
ségére. 

Olimpiák, világbajnokságclk, 
nagy :nemzetJ,özi és hazai ver
senyek emlékét i<lézi a szak
osztály vezetője, dr. Nedeczky 
László. Eredményekről emlé
kezik, amelyek mögött a mO&t 
búcsúzók neve sorakozik. Ke
resetlen baráti szavai arra is 
emlékeztetnek, hogy eredmé
nyeildl:el, emberi magatartá
suh"'ka1, egyesü.Jetükhöz való 
hú.�gük.1;:el is példát mutattak. 
Dr. Balthazár Lajos és Székely 
Tit·orné 1949-től - a BVSC 
vi\·ószakosztályának megala
pításától kerove - hűségesek 
voltak, de Kovácsné Nyári 
Magda és Cmkovsz.1'y Ferenc 
is más:fél évtizede erősíti a 
BVSC vívószakosztályát. 

- Most, amikor leteszik a 
fegyvert, ez ne jelentse elsza
kadásotokat a BVSC-tól. Segít
�étek a szakosztály munkáját, 
eredményeit, segítsétek azokat, 

akik átveszik t.óletek a tó1-t -
mondotta a szakosztályvezető. 

Miközben Kiss Mihály, a 
BVSC elnöke az egyesület, a 
szakszervezet ajándékaival 
kedveskedik az ünnepelteknek, 
s a négy búcsúzó közvetlen 
hangú beszélgetésbe elegyedil, 
Szabó A ntalial, a 57 . .akszervezet 
fóti tkárával, a szakosztályveze
tő csendesen mon<lja, most 
már csak az újságíró kérdései
re válaszolva: 

- Nagy szükség lesz a négy 
búcsúzó további támogatására. 
Sz.'1.kC?Sztályunk ebben az év
ben, ősszel ünnepli fennállá3á
r.ak 20 évfordulóját. Ez a két 
évtized egy olyan patinás 
sportegyesület, mint a BVSC, 
életében nem valami kiemel
kedő dátum. De szakosztá
lyunk az elmúlt két évtized 
során a vi.!á,ghírű magyar ví
vósport első vonalába vere
kedte magát. Az idei magyar 
bajnokságon is úgy szerepel
tek versenyzőink, hogy meg
tartották veretó helyüket az 
egyesületi ranglistán. Kamuti 
László tőr egyéni, a férfi tőr
csapat és a fiatal Erdős Sándor 
párbajtőr egyé.'li győzelme, 
magyar bajnoksága is ezt bi
zonyítja Főleg Er<lős győzelme 
nagyon ér-té.1<:es: hat olimpiai 
aranyérmest megeiózve jutott 
a magyar bajnokság legmaga
sabb dobogójára. 

Az elválás gon<loleta nélkül 
búcsúztatna1<:, győzelmekkel 
ünneplik a jubileumot. Nagyon 
jól van ez í,gy! 

- dres 

Vasutas forrás a Börzsönyben 
már üdítő forrásvíz folyik a 
csapból. A vizet ugyanis kézi
szivattyúval feljuttatják egy 
tartályba, melyből gravitációs 
úton kerül a szomjazók kula
csába. 

Szentesi kivánság 
Már az őszi idény mérkő

zései ből is lejátszottak egyet
kettőt a Szentesi VSC női ké
zilabdázói a megye igen moz
galmas és jó színvonalú baj
nokságában. A 14 ménkózés 
után veretlenül, 163:70-es gó!
aránnyat, biztosan vezetnek. 
Nem csupán jó szereplésük, 
de szép, akciókban és látvá
nyos gólokban gazdag játé
kuk is Szentes és az egész 
megye egyik legnépszerűbb 
csapatává avatja ezeket a vas
utasfiatalokat. Mert megle
pően fiatal ez a kis társaság ... 

Még az általános iskola pad
jait koptatták, ami!kor - öt 
évvel ezelőtt - úttörő-olim
piát nyertek. Krám Lehel 
testnevelő tanár irányításával 
előbb a járási bajnokságban 
végeztek az első helyen, az
után a megyei bajnokság má
sodik helyét harcolták ki. 
Most már a 11 „régi" kislány 
mögött komoly tartalékcsapat 
is !készenlétben áll, a szentesi 
vasutaslányok célja, feljutni 
az NB II-be, alighanem idén 
megvalósul. 

Ismételjük, a v:áros, a me
gye magáénak érzi a Szentesi 
MAV női kézilabdacsapatát. 
Most már csak az volna a lá
nyok és vezetőik kérése: egy 
lcicsit jobban tekintse a ma
gáénak a szentesi vasutas tár
sadalom is. Mert eddig ezt 
csak nagyon kis mértékben 
sikerült elérniök. Nem nagy 
!kívánság. És meg is érdemel
nék a szentesi lányok, akik 
egyáltalán nem hoznak szé
gyent a vasutas színekre . . .  

Barátok közé jöttünk 
Beszélgttis Hakkánen asszonnyal 

a Finn Államvasutak Vegyeskórus-szövetségének elnökével 
A XIX. vasutasnap alkal

mából szakszervezetünk el
nökségének meghívására 10 
napos vendégszereplésre ha
zánkba érkezett a Finn Al
lamvasutak Vegyes.kórus
szövelsége. A finn dalosok 
Budapesten, Debrecenben és 
Szegeden sikerrel szerepelt-ek. 
A két vidéki szereplés kö
zött pedig egy napot a Bala
tonnál is  töltöttek. A hazauta
zásuk előtt a vasúti főosztály 
kultúrtermében megtartott 
búcsúesten Majsi Hukkánen 
asszonyt, a vegyes.kórns-szö
vetség elnökét, arra kértük, 
röviden mutassa be a kórust 
és beszéljen a nálunk szerzett 
tapasztalatokról, benyomások
ról. 

- őszinte örömmel jöttün1e 
Magyarországra, mert mind
annyian úgy érezzük, hogy ba
rátok közé jöttünk - mon
dotta. - A két ország dalosai 
között a barátság nem tí.jke
letti.. Két évvel ezelőtt a deb
receni járműjavító Bocskai
együttese járt nálunk, sót egy 
ízben már mi is jártunk Ma
gyarországon. Valamennyiünk
nek sok személyes ismerőse, 
barátja van itt, s barátolc közé 

szívesen jövünk. 
- ()'gy tudom, hogy Önök 

öt vasutaskórust képviselnek 
Magyarországon. 

- Igen, valób&1 í.gy van. 
Nálunk gazdag hagyományai 
vannak a kórusmozgal.omnak. 
Helsinklben, Joensunban, 
Imatrában, Ielcsama.kiban 
van egy-egy, illetve Joensun-

látogatt!l-k meg, és minden 
finn vasutasnapon -, ami tú
lius 6-án van -, ez az egye
sített kórus énekelt. De jár
tunk már Dániában és Ju
goszláviában is. Músonmkon 
klasszikus, preklasszikus mű
vek, népdalok és nép<lalfel
dolgow.sok szerepelnek. Éne
keljük azonban más népek 
dalait is. Tagjai vagyun�. a 
FISAIC-nak, a Vasu.tasok In-
tellektuális és Mű vésze ti 
Nemzetközi Szövetségénel,, 
amelynek egJik feladata, hogy 
a különböző népeket a múvé
szet eszközeivel közelítse egy
máshoz. Igy műsorunkon sze
repelt dán, svéd, osztrák, 
francia, jugoszláv, lengyel, ro
mán és természetesen magyar 
népdal is. 

Ezután elmondotta, hogy a 
10 napos vendégszereplésük 
során mindenütt nagy szere
tettel fogadták őket. Élmény 
volt számukra a Hort!>bágyot 
látni, ahol csikósbemutatón 
is részt vettek és ugyancsak 
nagy lelkesedéssel beszélt a 
szegedi szabadtéri színpadon 
látott Bal, csiszeráji szökólcút
ról, amelyet a kijevi balett
együttes adott e1ó 

- Úgy érezzük, hogy ezzel 
a 10 napos vendégszerepléssel 
ismét közelebb kerültünk 
egymáshoz, és az a barátság, 
amely a magyar vasutasol�hoz 
eddig is fűzött, még jobban 
elmélyült - mondotta befeje
zésül Hukkánen asszony. 

(szerényO 
ban két vasutaskórus. Ezek a ,_ ____________ _ 
kórusok 1959-ben alakultal<, s 
jelenleg több, mint 250 tag
juk vap. Ebből a 250 dalosból 

, cltik egyébként kivétel 
nélh.-Ul vasutasok -, válasz
tottuk ki azt a 63 tagű kórust, 
amely 10 napig Magyaror
szágon szerepelt. 

- Az elmúlt 10 év alatt, 
merre jártak, és milyen mű
vekkel szerepeltek? 

Elsősorban hazánk váro-
sait, vasutas csomópo·n.tjait 

F E L H ÍVÁS 
A Börzsöny hegységben, 

Kóspallag mellett van a szobi 
járási MTS „Rabl.ótanya" -
ro=tikus elnevezést viselő 
- kulcsos turistaháza. Ez a 
házikó és környéke régóta 
k.edvelt tanyája már a vasutas 
természetjáróknak. A szobiak 
patronálják, tatarozták, sót 
1968-ban itt tartották az Or
izágos Vasutas Turistatalálko
z6t is. Ekkor határozták el. 
hogy a közelben fakadó, per
cenként 150 liter vizet a<ló 
forrást kiépítik és Vasutas for
rásnak nevezik el. 

A terv a közelmúltban meg
valósult és sor kerülhetett az 
ünnepélyes avatáisra, melyen 
az O!'Szág minden részéből 
mintegy 40 turista vett részt. 
A vasutas sza.lcszervezet mel
lett műkö<lő Természetbarát 
Társadalmi Bizottság nevében 
Trencséni Zsigmond mondott 
avató beszédet. Méltatta a for
rásfoglalók nemes munkáját, 
melynek eredménye az is, 
hogy a menedékházban most 

A Vasutas forrás névtáblá
ját a MAV ÉSzaki Járműjavító 
Törekvés Természetbarát Szak
osztályá,nak tagjai készítették, 
a többi szakosztályok pedig 
más munkáklkal já.-ultak hozzá 
a forrás kiépítéséhez. lgy vált 
a Börzsöny egyik legjobb vizet 
adó forrása, a vasutas turis
ták egyre jobban terebélye
sedő baráti összefogásának ko
vácsolójává, jelképévé. 

A vasutas turista.közösség 
egyébként szeptember 20-21-
én újabb megmozdulást tervez. 
Különhajó bekapcsoM6ával 
nagy csillagtúrát rendeznek a 
Balatonlelvidéken. A túra 
Badacsony, Szentgyörgyhegy, 
Szigliget érintésével, gazdag 
programmal Keszthelyen ér 
véget. 

A PVSK NYBRfB AZ ÖKÖlVÍVÓ 
VASUTAS KUPÁT 

A Törekvés Miivelódési Ház 
a közelgő béke-világkongresz
&rus és felszabadulásunk 25. 
évfordulója tiszteletére „Him
nusz a békéröl" címmel is
meretterjesztő filmet ké
szít. A film !készítéséhez fia
talok közreműködésére van 
szükség. A műveló<lési ház 
vezetősége 13-18 év közötti 
vasutas.fiatalok, fiúk és lá
nyok jelentkezését varia .  
Jelentkezni lehet augusztus 
13-án és 14-én 17 és 20 óra 
között a művelődési házban. 
Cím: Budapest, X. Könvves 
Kálmán krt. 25. 

Zámbó István 

Üzemi bajnokság villanyfénynél 
A szegedi területi biwtuság 

mellett műkö<lő sportbizottság 
ez éviben öt sportágban - kis
pályás labdarúgás, t.eke, aszta
litenisz, kéZJilabda, és sakk -
irt lki üzenú bajnokságot. Az 
alapfokű versenyek és a selej
tezők a versenyikiírásnak meg
felelően befejez;ődtek. Az egyes 
sportágak döntőjébe az alapfo
lrú bajnokság győztesei kerül
tek be. 

versenyzők ellátása és a ven
déglátás is kifogástalan volt. 
Egyébbként tekében Kecske• 
méten, asztaliteniS21ben Hód
mezővásárhelyen, a kispályás 
labdarúgásban és a sak!kban 
Szegeden rendezték meg a 

döntőt. 

A Pécsi VSK 50 éves jubi
leuma alkalmából július 3-án, 
4-én és 5-én Pécsett rendez
ték meg az országos vasutas 
ökölvívó-bajnokságot. Kilenc 
vasutas sportkörből 3 korcso
portban 11'7 versenyző küzdött 
a kupáért. A háromnapos küz
delemsorozat méltó volt az 
egyesület félévszázados jubi
leumához. Ugyanakkor azt is 
bebizonyította, hogy hosszú 
idő után ismét felfelé ível a 

vasutas ökölvívósport. 
A serdülőknél és ifjúságiak

nál papírsúlytól felfelé az 
alábbi versenyzők végeztek az 
első helyen : 

Serdü16k: Király (DVSC) , ;ruhw 
(MVSC), Markos (Hatvani VSE), 
Bodolai (MVSC) , Dobrai (Törell:• 
vés) , Bense (PVSK) , Hock (DVSC), 
Kuti (PVSK) , csordás (111\/SC). 
Ifjúságiak :  Csirke (PVSK), Pál
falvi (Törekvés), Forrai (PVSK) , 
Sárkány (PVSK) , Czentner (PVSK) , 
Varga (PVSK) , Pákozdi (CVSE) , 
Szabó (CVSE) , Benedek (CVSE), 
Stersánszky (Törekvés) . 

Eredmények. Felnőttek. Papir• 
súly: 1. CSiszár (PVSK). Légsúly: 
1. Tata:l (PVSK) , 2 . .  Csendor 
(DVSC), 3. Szabó (DVSC) . Har
matsúly : 1. Gombkötő (PVSK) , 2. 
Tieger (Székesfehérvárt MA V Elő-

re) , 3. Boros (Szambaftle!yt Hala• 
dás SEJ, Pehelysúly : 1. Tóth 
(MVSC) , 2. Hollósi (Szombathelyi 
Haladás SE) , 3. Oláh (Törekvés). 
KönnyG,;úly: 1. Németn (PVSK) , 
i. Hörömp6 {CVSE) , 3. Cllurga! 
(CVSE) . Kisvá!Uisúly: 1. Rajkó 
(Székesfehérvári MA V Előre), 2. 
Sóvári (PVSK), 3. Pesti (Szombat
helyi Haladás SE). Váltósúly: l. 
Kovács I. (PVSK) , 2. Gór (CVSE) , 
3. Németh (SzombatnelyJ. Haladás 
SE). Nagyváltósúly: 1. Rigó (Nagy
kanizsal vasutas), z. Balom (Szé
kesfehérvár! MAV Előre) , S. Ko
csis (Hatvani Vasutas). Középsúly : 
1. Tauzer (Székesfehérvári MA v 
Előre) , z. Baranyai (PVSKJ . 3. De
ményi (Nagykanizsai Vasutas). 
Félnehézsűly : 1. Szentgyörgyvári 
(PVSK) , a. Dara {PVSK), 3. Küt• 
sön II. (Nagykanizsai Vasutas) . 
Nehézsúly : 1. Paku {PVSKJ , 2. An
tal (Székesfehérvári MA V Előre)' 
3. Borbély (Szombathely!. Haladás 
SEJ, 

Végeredményben első a 
PVSK . 93, 2. Törekvés ?11., 3. 
Ceglédi VSE 32 ponttal. 

A PVSK versenyző! nagy 
fölénnyel nyerték a pontver
senyt, 2 serdülő, 5 ifjúsági és 
7 felnőtt versenyzőjük végzett 
az első helyen. tgy másodszor 
is Pécsre került a Vasutas Ku• 
p«. 

ESZPERANTISTA 

TALÁI.KOZÓ 

A XIX. vasutasnap aliral.má
ból július 12-én és 13-án orszá
gos vasutas eszperantista ta
lálkozóra került sor Miskolcon. 
A találkozó résztvevői Mis
kolc-Tapolrara is ellátogattak, 
ahol a terimá.l:fürdó előtt fel
avatták az Eszperantó parkot. 

A találirnzó másodík napján 
a környék nevezetességeivel 
i'lllerkedtek a vendégek. Egy 
csoport Jós,·afőre utazott, ahol 
megteki.ntették a Baradla-bar
langot és megkoszorúzták az 
1962-ben Magyarországon tar
tott vasutas eszperantó világ
kongresszu- alkalmából elhe
lyezett márványtáblát. Azok. 
akik nem vettek részt a jósva
fői kiránduláson, Mis.1<:olc kör
nyékével ismerkedtek. Egyré
szük a kisvasúttal megláto
gatta az ómassai őskohót és 
múzeumot, egy másik csoport 
pedig a diósgyőri várat tekin-
tett.e meg. Pál István 
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- A második félévi felada• 
tokról tanácskoztak az angyal
földi pályafenntartási főnök
ség szocialista brigádvezetói. 
Megállap[tották, hogy a moz
galom eredményes, a szocialis
ta brigádok, főként a bárom 
aranyplakettes brigád, példát 
mutatnak a vállalások teljesí
tésében. Olyan javaslat is el
hangzott, hogy az első félév 
eltelte után vizsgálják felül a 
szocialista brigádok vállalá
sait. 

- V.ASUTASOK A B!Ról 
EMELVÉNYEN. Tapolcán 4 
városi tanács tanácstagi gyű,. 
lésén a közelmú!tba.n vcilasz
tottcilc meg a járásbírósági ül.
nöfoöl�et. A járás ter iiletéről 
megválasztott ülnökök kö=ott 
tíz vasutas található. 

- A dolgowkat érintő prob
lémákról tanácskoztak a Vil
lamos Felsővezeték Építési 
Főnökség rákosi műhelyének 
legutóbbi szakszervezeti tag
gyűlésén. Rövidesen átadják 
rendeltetésének az űj műhelyt 
és raktárt, amely megszünteti 
a jelenlegi zsúfoltságot. A tag
gyűlés fontos szerepet tulajdo
nított a bizalmi munka megJa
vításának is. 

- Szá.zldlcncvennyolc tag
ja van a dunakeszi jármújaTi
tó Műszaki klubjának. A klub 
változatos programmal rendel
kezik. Az összejöveteleken, 
klubnapok alkalmával az álta
lános, közérdekű, műszaki és 
közgazdasági témák mellett 
rendszeresen foglalkoznak a 
vasúti kocsik korszerűsítésé
vel. 

- Hajókirándulás a Dunán. 
A dunakeszi járműjavító mű
velődési háza július 25-én du
nai hajólürán<lulást szervezett 
az üzem dolgozói, hozzátarto
zóik és a község más intézmé
nyeinek részvételével. A ki• 
rándulásra a MAHART 600 
személyes Táncsics Diesel-mo• 
toros hajóját bérelték ki. A 
hajón a Corvin Áruház divat
bemutatót tartott. 

- Hamni11cnégy fvj tenge
lyen töltött szolgálat után 
nyugalomba vonult Márton 
Sándor vonatvezető, Tapolca 
állomás dolgozója. Nyugalom
ba vonulásával egy tapasztalt, 
lelkiismeretes vasutassal lett 
szegényebb a telepállomás uta
zókollektívája. 

- NlGYNAPOS TAPASZ· 
TALATCSERE látogatáso11 
vettek részt a hatvani MAV 
Liszt Ferenc Művelődési Ház 
színjátszói és a zenekar tag• 
iai a csehszlovákiai Füleken 
és Losoncon. A tapasztalat
cserére július 19. és 22. között 
ke1·ült sor a füleki CSEMADK
lcal kötött szociaZista szerződés 
alapján. 

A szerkesztöség üzeni 

Szücs Ferenc. Hatvan; Pál Ist• 
ván, Bal::6 János, Miskolc; Kozsa 
József, Mátravidéki Er6m0'; Boldi
zsár Gyula, Békéscsaba; Bánszegi 
József. Debrecen; Bánfai Domo
kos, Pécs; Marl;;:os József, Zala
egerszeg ; Németh Pál. Szerencs; 
Bognár Károly, Tapolca ; dr:· Bánk
ralvy Gyula, szeged i Csepel Ernő, 
Ar.gyalföld; Buru János dr., Bp. : 
Leveleiket lapunk anyagához fel• 
használjuk. 

Németh m. János, Székesfehér
vár: Levelét Uletél<e& helyre to-
vábbitoüuk. 

A döntőket, a korábbi gya
korlattól eltérően nem egy he
lyen. hanem Szegeden, Kecske
méten, Kiskunhalason és Hód
mezővásárhelyen ren<lezték 
meg a XIX. vasutasnapon. 

A mintegy 300 sportszerető 
vasutast megmozgató rendez
vényt körültekintő szervezó 
munka előzte meg. A sportbi
zottságnak közel 40 aktíva 
nyújtott segítséget. A körül
tekintő szervező munkának, 
a jó rendezésne.� tulajdonítha
tó, hogy 

A <lön,tők lebonyolításához 
na-gy segítséget adtak a na
gyobb szolgálati helyek szak
szervezeti bizottságai és a 
sportegyesületek. Csak az el
ismerés hangján lehet szólni a 
Szegedi VSE, a Kecsloeméti 
MAV SK, a Békéscsabai MAV 
SK és a Kiskunhalasi MAV 
vezet,őiról, akik minden felté
telt biztosítottak a kétnapos 
verseny zavarta.Lan megrende
zéséhez. 

Teherkocs i-gazdálkodás N E M Z E T K Ö Z I  G Y O R S  

ilyen jól szervezett és 
színvonalas sportrendez
vényre korábba«i nem 
volt példa a szegedi 

igazgatóság területén. 

Kiskunhalason pél<lául vil-
7,a,nyfény mellet! �t�zottá.k le 
a kézi!a bda-merkozeseket. A 
mérkőzések szünetében vas
utas zenekar s7..órakoztatta a 
!(özönséget. Az ízlésesen f��
szített pályák, a tiszta öliozok 
és a melegvízzel el�tott �a: 
nyozók csak fokozták a �orutő 
résztvevőinek játékkedvet. A 

A résztvevők mind a négy 
sportágban vándorserlegért és 
figyelemre méltó díjaikért küz
döttek. 

Az első helyezést elért 
csapatok például sportfel
szerelést, egy-egy díjat és 

oklevelet kaptak. 

A helyezebt:elret oklevéllel ju
talmazták. 

Kispályás labdarúgásban és 
sak°k'ban Szeged állomás csa
pata szerezte meg az első he
lyet. Tekében Kecskemét, asz
tali tenis:z,ben Hódmezővásár
hely, férfi kézilabdában Bé'kés
c..-aba, női kézilabdáiban pedig 
Makó �sapata bizonyult a leg
jobbnak. 

Hegedüs Jenő 

- Hallatlan! Reggel óta várjuk a kocsit! 
- Nem értem, miért izgulnak, amikor ez a gyümölcs még 

zöld, legalább beérik, mire célhoz ér. 

Bocsánat! Ez a Keleti pályaudvar, vagy tévedésből er;i 
gurítódombra jártunk be? 

(Pusztai Pál rajzai) 
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A VAS lH A SOK SZAK SZ E R VEZET ÉNEK LAPJA 

Mennyit ér 
a határozat? 

(2. oldal) 

Beszélhetünk-e 

kulturált utazásról? 
(3. olda?) 
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Ahol az utas felhúzza 

az ablakot 

Húszéves az alkotmány 
1949 augusztus 17-én, az országgyűlés ilnnepélyesen 

törvénybe iktatta népköztársaságunk új alkotmá-
• nyát. Azóta minden év augusztus 20-a, alkotmá

,iyunk ünnepe. 
A hatalom kérdésének eldőlte után, szükségessé vált a 

népi demokrácia alaptörvényének megalkotása. Megérett az 
idő arra, hogy az állampolgárok jogait és kötelességeit, az ál

·1ami, gazdasági és, társadalmi rend alapvető változásait tör
;vényben rögzítsék. 

Az alkotmány természetesen nem program. Azt rögzítette, 
ami már megvolt, arrút elértünk, amit kiharcoltunk. Minden 
pontja arra utal viszont, hogy új hazában, új körülmények 
között dolgozhatunk egy boldogabb jövőért, olyan országban, 
Amelyben minden hatalom a dolgozó népé. 

S a hatalom birtokosai az alkotmány szellemében új ha
zát építettek az elmúlt két évtized alatt. A felszabadulást kö
vető néhány esztendő - az alkotmány megszületésének idején 
- még csak sejtetni engedte a munkáshatalom adta lehetősé
gekkel építő ország jövőjének távlatait. 

Most, húsz évvel az alkotmány törvénybeiktatása után, 
erdemes visszapi11antani a megtett útra. S ha ez az út nem 
1s volt mindig töretlen, ha néha akadozott is a fejlődés, a 
párhuzam mutatja azt a változást, amely szocializmust építő 
társadalmunkban végbement. 

A második világháború jórészt tönkretette azokat az ipa
!ri létesítményeket is, amelyeket csekély mértékben a kapita
lizmus létrehozott. Az iparí termelés csak 1948-ban érte el a 
háború előtti színvonalat. Az orszáq háború utáni iparo1:ítá
llira jellemző, hogy 1949-1968. között az ipari termelés hat
azorosára, évi átlagban 10,1 százo:lékkal nőtt. 

A felszabadulás előtt hazánk, elmaradott agrárország volt, 
amit az is mutat, hogy az export 60 százaléka mezőgaz_ 
dasági és élelmiszeripari tennék volt. Az ipari készter

mék a kivitelnek csak 20 százalékára rúgott. Ma az exportban 
a gépeké és az ipari fogyasztási cikkeké a vezető szerep. A 
mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek a kivibelnek csak 
ötödét teszik ki. 

A vasút a háború alatt közismerten hatalmas károkat 
1zenvedett. 1949-ben még szó sem lehetett modernizálásról. 
A korszerű vontatási nemek térhódítása csak az 1960-as 
években kez;dődött. A fejlődésre jellemző, hogy a Diesel- és 
elektromos vontatás aránya eléri a 62 százalékot. 

Az áru.. és személyszállítás volumene a két háború között 
lényegében változatlan volt. A rohamos fejlődést jelzi, hogy 
míg 1949-ben 25 millió tonna árut szállított a vasút, addig 
1969. terve már 115 millió tonna. 1947-1968 között évente 6,9 
1zázalékkal nőtt a szemé1yszállítás, s 8,6 százalékkal a teher-
1zállítás volumene. 

A gamasági fejlődésnek természetes velejárója volt a 
dolgozók életkörülményeinek javulása is. A munkások és al
kalmazottak reáljövedelme 1950-hez képest, 1968-ra több mint 
kétszeresére emelkedett. 1945-ben még a községek 60 százalé
kában nem volt villany. 1963-ban viszont, az utolsó község
ben is kigyulladt a fény. 

H a az egés;a;égügyi helyzetet vizsgáljuk, számottevő előre
haladásnak lehetünk tanúi. 1938-ban társedalombiztosí
tásban. a lakosságnak csupán 31 százaléka 1·észesült. Ma 

97 százaléka. A 10 OOO lakosra jutó orvosok száma 1938-ban 
11,6 volt. 1968-ban ez a szám már 21,3-ra emelkedett. A kórházi 
ágyak száma az 1938. évi 47 000-ről 83 OOO-re gyarapodott. 

Az alkotmány szellemében fogant kultúrforradalom hatása 
mindenki előtt közismert. A múvclódési lehetőség mindenki 
előtt nyitva áll, s a dolgozók élnek is a lehetőségekkel. A fel
szabadulás időszakában a felnőtt lakosságnak több mint a 
fele nem rendelkezett az elemi iskola hatodik osztályának bi
zonyítványával. Ma az országban minden tizedik 18 éven fe
lüli lakos érettségizett és minden harmincadik 25 éven felüli 
egyetemet vézett. 

A kulturáltsági, művelődési színvonal emelését jelzi az a 
tény is, hogy a kiadott könyvek példányszáma harminc év

. vel eze!őtt 9,2 millió, 1968-ban 48 mil!ió volt. Jelenleg napon
ta átlag 2,3 millió példányszámban jelennek meg a napilapok. 
A rádiókészülékek száma hazánkban elérte a szükségletek te
lítettségét. A televízió 1958-ban kezdett elterjedni. Ebben az 
évben 16 OOO elöfizetőt tartottak nyilván. 1969 elején 1,4 millió 
készülék volt üzemben, tehát majdnem minden második csa
ládnak van televíziója. 

Sorolhatnánk tovább a számokat, az összehasonlításokat. 
De úgy véljük, a leírtak is önmagukért beszélnek. Beszé:nek 
a megváltozott társadalmi és gazdasági körülményekről. Be
szélnek arról, hogy a saját sorsának irányítását kezébe vevó 
nép jól sáfárkodott a lehetőségekkel. 
A z alkotmány törvénybeiktatásakor az újjáépítés időszakát, 

a vasúton például a régi konzerválásának idejét éltük. S 
ma., húsz évvel később, eredményeink lehetővé, a körül

mények pedig szükségessé tették, hogy rátérjünk társadalmi 
rendszerünk gazdasági. kulturális és szociális továbbfejleszté
sére, a gazdaságirányítás 11; rendszerére. S egy olyan ország
ban, ahol alkotmány rögzíti a munkához. a művelődéshez való 
jogot, ahol a legiőbb érték az ember, e nagy távlatú tervek 
tiikerre vitele sem lehet kétséges. 

r, , 

Atadták a vandorzaszlót 
. . az első félévben legjobb eredményt elért 

szegedi vasútigazgat6ságnak 
A vasútigazgatóságok mun.. 

kaversenye, a szolgálati he

lyek vezetőitől a vasútigazga
tói_g, a legkisebb egységtől a 

legnagyobbig, az irányító szer
vek mindegyikét érdekeltté te
szi az eredmények. fokozásá
ban. 

már előfordult, hogy nem 
tudtunk minden áruhoz idő
ben a kért teherkocsikat ki.áL. 
litani. 

Az üzemeltetési költségek 
:felhasználása az I. félévi 
képzett tonnakilométer telje
sítmény függvényében kedve
zően alaikultak. 

Szakszervezetünk köz:panti 
vezetőségének elismerését Gu
lyás János titkár tolmácsolta, 
majd Harmati Sándor vezér
igazgató-helyettessel átaaták 
a vándorzászlót Kiss Károly
nak, az .i_gazgatooág vezetőjé
nek. 

(3. oldal) 

Guruló falu 
Kelenföldön 

Érdeklődiön 
vezénylé�éről 

(4. oldal) 

„A keresetemet 
édesanyának adom'' 

(3. oldal) Az 1969. első félévi telje
sítmények alapján a vasút
üzem gazdálkodása kielégítő 
volt. Lehetöségeink jobb ki
használása révén azonban be
vételeinket tovább fokozhat
tuk volna. 1Miíg az első ne
gyedévben bizonyos szállítási 
kapacitásfelesleggel rendelke
zünk, a második negyedévben 

Az 1000 képzett tonnaki
lométerre eső fajlagos 
költség 1,1 százalékkal 
csökkent, amely mintegy 
50 millió forint megtaka-

rít-ást eredményezett. 
A va.sú1;igazgatóságok össze

sített számszerű eredményei 
az alábbiak szerint alakultak: 

A magyar-szovjet vasúti müszaki-tuoományos 
együttműködési munka&SGport ülése 

Budapesti Vasútigazgatóság 
Debreceni Vasútigazgatóság 
l\Iiskolci Vasútigazgatóság 
Pécsi V asútlgazgatóSág 
Szegedi Vasútigazgatóság 
Szombathelyi Vasútig-a:z.gatósá.g-

A szegedi vasútigazgatóság 
102,45 százalékos eredményé
vel a legkieunelkedóbben tel
j esl tette cél.ki túzései t. Ezáltal 
az első helyre került. A vas
úti_gazgatóság terüle�n nem 
volt az elmúlt félévben oJyan 
közfeltűnést keltő baleset 
sem, a.mely kizámá a leg
jobbnak járó jutalmazásbóL 
Mindezek alapján a szegediek 
elnyerték a Közlekedés- éi 
Postaügyi Minisztérium és a 

Vasutasok Sza1cszervezete 
központi vezetősége voros 
vándorzászlaját a vele járó 
200 OOO forint jutalommal. 

A szegedi vasútigruzgatóság 
dolgozói az év első hónapjá
tól kezdve céltudatosan k-é
szültek, s hónapról-hónapra 
minden célkitűzksili�et túltel
j.zsltették. Rendsreresen eleget 
tettek a kocsikiegyenli,tési 
felad:atokna.k is. 

A fuvarszerzői tevékeny
ség hatékonyságának fo
kozásával mintegy 200 OOO 
�nnával túlteljesítették 
az áruszállítás eliíirány-

zott mennyiségét. 
A vasútigaizgatóság területére 
egységes intézkedési • tervet 
készítettek, melyben megha
tározták awkat a feladatokat, 

Osszesíteti 
eredmény 

100,03 
101,38 
100,07 
101,90 
102,45 
100,92 

Kifizetett 
szabad 

prémium 

856 000,- Ft 
399 000,- Ft 
367000,- FI 
430 OOO,- Ft 
400 OOO,- Ft 
440 OOO,- Ft 

amelyek biztosították a leg
jobb eredmények elérését. 

A vándorzászlót augusztus 
11-én, ünnepélyes külsőségek 
között adták át a szegediek
nek. A szegedi MA V Petőfi 
Sándor kultúrotthonban ren
dezett ünnepséget Acsai Mi
Mly, a te:rületi bizottság tit.. 
kára nyitotta meg, majd Kiss 
Károly, az igazgatóság veze
tője részletesen ismertel;e: 
hogyan dolgoztak, mil-yen 
eredményeket értek el az elsö 
féiévben. 

Az igazgatóság vezetójének 
beszéde után Harmati Sándor 
vezérigazgató-helyettes mél
tatta a szegedi vasútigazgató
ság első félévi kitűnő teljesit.. 
ményét. Ezrután a vaiSút előtt 
álló közvetlen feladatokról 
besz.élt. Hangsúlyozta, hogy a 
mezógazdasá,gban jók a ter
méskilátások. 

A2 őszi hónapokban fel
tétlenül számolni kell az
zal, hogy a fuvarozl-atók 
nagyobb Igényt támaszta
nak a vasúttal szemben. 

A szolgálati helyeken gondo
san fel kell készülrn az áru 
fogadására és gyors elszállí
tására. 

Augusztus 11-14-én tartotta 
harmadik ülését Budapesten a 
magyar-swvjet vasúti gaz
dasági és műszaki-tudomá
nyos állandó munkacsoport, 
amely a két ország közöt
ti legmagasabb szintű vasúti 
együitműködési szerv. Az ülé
sen magyar részről Rödönyi 
Károly miniszterhelyettes, a 
MA V vezérigazgatója elnö
költ. A szovjet delegáció ve
zetője Vladimir Szemjono
vics Gavrilov közlekedési mi
niszterhelyettes, a szovjet ta
gozat vezetője volt. 

Az állandó munkacsoport 
Magyarország és a Szovjetunió 
közötti áruforgalom lebonyo
lításánaik továbbfejlesztését 
szolgáló időszerű kérdések
kel, a friss gyümölcs, zöldség
és gyümölcs!konzerv szállítá• 

sok biztosításával, a szállító
tartályos és ralcodólapos áru
forgalom kiszélesítésével, a 
tranzitszállitások volumené
nek növelésével foglalkozott. 
F.rtékelték a munkacsoport 
irányítása alatt álló műszaki
tudományos együttműködési 
és· szállítási volumenegyeztető 
értekezletek munkáját is. 

JElENfÓS MÍÍfÁBCYAKKAl ÍPÜl 
SAlCÓfARJÁN MECÁllÓHBlf 

Az utóbbi években teljesen 
átalakult Salgótarján belvá
rosa. Modern lakóépületek, 
9--10 emeletes toronyházak 
emelkednek a régiek helyén. 
A nagy átalakulásból termé
szetesen nem maradhatott ki 
Salgótarján megállóhely sem. 

A MAV Budapesti E:pitési 
Főnökségének dolgozói tavasz 
óta végzik a megállóhely re
konstrukcióját , amelynek so
rán mintegy 40 OOO köbméter 
földet mozgatnak meg és 2, 7 
méterrel megemeliik itt a pá
lya szintjét. Dömperekikel 
hordják a földet, amit azután 
gépekkel terítenek szét és a 
talaj tömörítését is gép vég
zi. 

A megállóhely rekonstruk-

ciójával !kapcsolatosan a leg
nehezebb feladatokat a MAV 
Hídépítési Főnöleség 19. számú 
építésvezetőségének dolgozói 
végzik. Tavaly a ceglédi vonal 
villamosításával kapcsolatos 
munkálatoknál tűntek ki és a 
főnökség húsz építés.vezetős& 
gének versenyében a harma
dik helyet megszerezve elnyer
ték a Kiváló építésvezetóség 
kitüntető címet. 

Három , fontos műtárgy 
megépítésével bízták meg 
Salgótarjánban ezt az építés
vezetőséget. A megállóhely 
belváros felőli oldalán 115 
méter hosszú vasbeton súly
támfalat kell megépíteni, hogy 
a helyhiány miatt megtaka
rítható legyen a hagyomá
nyos töltésrézsű. A Litkei úti ---------------------------------------·• szintbeni kereszteződést autó-
pályás aluljáró váltja fel, 

Másodszor is Dieter Mickein 
amelynek nyilásszélessége 15 
méter, hossza 45 méter lesz. 
A Tanácsköztársaság térről 20 
méter hosszú aluljáró vezet 
majd a peronm és megépítik 
a három méter nyílású Ka
rancs utcai aluljárót is. A 
mintegy 12 millió forint be
ruházási értéket képviseló 
műtárg·yakhoz 5000 k.öbm.éte1' 
betont használna/;; fel. 

- Nagyon sürgős munkát 
kaptunk, hiszen 1970. májUll 
31-re át kell adnunk a megál
lóhely kész műtát·gyait -
mondotta Hegedüs István épí
tésvezető. - Igyekeztünk jól 
felkészülni. A szükséges 500 
literes betonkeverő gépek, 
transzportőrök rendelkezé-
sünkre állnak. A támfalat 

Rajtol a mezőny az l-es kilométerkőtől 

máris betonozzuk, mert an
nak október 31 az átadási ha
tárideje. Ami az aluljárókat 
illeti, na.gy feladatot jelent, 
hogy azokat már az idén, de
cember 15-ig félszélességben 
meg kell nyitnunk a forgalom 
számára. Anyagellátásunk fo
lyamatos és az építésvezeló
ség tapasztalt munkásgárdá;á
val arra törekszünk, hogy ha
táridőre, kiváló minöséggel 
végezzük el szép salgótarjáni 

(Riport a 6. oldalon.) munkáinkat. (L j.) 
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Hatékonyabb egvüttn1 tlködést 
a szakmai szövetségen belül 

A beteglátogatás a TT-munka szerves része 

A Szállítási. Kikötői és Halá-.zai i  Dolgozók V. NcDJzetközi 
Konferendájának hatál'oza táhól 

gek e formáját fejles,,--zék t0-
vább és terjesszék ki egyéb 
kontinensekre is, elsősorban 
Afrikára, Latin-Amerikáro és 
Azsiái·a. 

A Szakszervezeti Világszö... 
:etség új alapszabályainak 13. 
es 14. sz.a.kaszát a 7. Szakszer
vezeti Világkongresszus meg
tárgyalta. Erek a rende1kezé
sek jellemzik a szakmai szö-
Yetségek sajátos szerepét és Az V. Szállítási, Kikötói és 

talnak Ha!ásza,!i Konferencia java.. ll annak szül<ségességé- solja tagszervezeteinek, hogy re, hogy a szakmai szövetsé-

célból megbíZ"La a szakmai szö
vetség szerveit és elsősorbam 
az Adminisztratív Bizottságot, 
hogy tegyen meg minden 
szl\kséges intéz'<edést a fen.ti 
célok elérése érdekében. 

Szakszervezeti alapszerve-
!nknél és területi bizottsága
inknál napjainkban is folyik 
a központi vezetőség 1968. jú
nius 28-i határozat végrehajtá
sának első értékelése. E mun
ka során szervezeteink minde
nütt sokoldalúan vizsgálják, a 
társadalmi beteglátogatásnak 
a szakszervezeti és szakvonali 
munkában elfoglalt helyét és 
szerepét. E!·mondhatjuk, hogy a 
beteg dolgo:ókkal való törődés 
s.zen•esen illeszkedik a társa
dalombiztosítási tanácsok 
munkájába, s rangos helyet 
kapott a bizalmi cso;,ortok és 
a szocialista brlgádok állandó 
feladatai között is. 

A szolgálati vezetők túlnyo
mó többsége készségesen meg

amikor valaki jóhiszemű 
munkáltatója vagy segítségre 
kész kollégái legszebb emberi 
é-rzéseível visszaél, esetleg elő
re megfontolt szándékkal azo
kat becsapja, megkárositja. 

Társadalmunkban egyetlen 
ember sem maradhat egyedül, 
megoldhatatlannak vélt prob
lémáival. Minden beteg dolgo
zónak egyre fokozottaboan kell 
éreznie a feléje áradó jó szán
dékot, segíteni akarást, amely
nek egyik legfontosabb es.zkö
ze a társ!ldalmi beteglátogatás. 
ép;:,en ezért senkinek sincsen 
joga e s=ép célkitűzéseket sem
mibe venni, vagy visszaélni 
vele. A magukról megfeledke-

zett dolgozókkal szemben jo. 
gunk és kötelességünk eljárni. 
Egy-egy ilyen ügy tárgyalása 
mind az egyén, mind a közöa
ség nevelését jól szolgálja. 

Végezetül szólnunk kell ar
ról, hogy a beteglátogatásban 
részt vevő aktívák csak akkor 
tudják munkájukat megfelelő
en ellátni, ha a látogatások 
előtt sokoldalúan tájékozód
nak a beteg otthoni körülmé
nyei, betegségének természete 
járó, vagy fekvö allapota felől'. 
Hiszen ezek a tényezők többek 
között meghatározzák a bet� 
otthoni magatartását, életmód
jának. kialakítását, íelgyó,. 
gyulásáig. 

geknek _ szak.mai vonalon _ ��n_tinentális és _helyi alapo:1, 
még hatékonyabban munkál� ·ozosE:11 .. szervez_zék !Y'e!/ teve

koclniok kell abból a c 'lb ' l  kenysegüket es 10d1tsanak 
hogy harcukat jobban k�r�� • egységakc\ókat ein·éb szak.. 

nálják és fokozzák, arnin,t azt szervezetiekkel egyutt. 

A Szá1lítcisi, Kikötői és Ha
lászati Dolgo=ók V. Konferen
ciája forró és testvéri üdvöz
letét küldi a szállítási dolgo
zóknak és azolc szaks:!erve=e
tein.ek, akik a legutóbbi négy 
év során kemény harcokat 
fol'.Jtattak a szakszervezeti jo
gok védeLméént, az élet- és 
munkafeltételek megjavításá
ért. Azck az akciók. amelye!,et 
a s7�'lllítási dolgozók . a leg
utóbbi négy év során folytat
tak, hatalmas harci potenciált 
képviselnek a munkásosztály 
kezében abban a küzdelemben. 
amelyet a monopóliumok mind 
erősebb támadásai ellen foly
tatnak, azoo monopóliumok el
len, amelyeknek az a céljuk, 
hogy a népek életszínvonalá
nak rovására a legna,;:yobb 
profitot vágják zsebre. Ezek a 
mind élesebb és győzelmes 
harcok. e harcok megszervezé
séhez és irányításához szük
séges nagyfokú érettség, az 
erők széles körű mozgósítása 
és az abból fa,kadó egység 
mind gazda.,:ágosabbá és hatal
masabbá teszi a dolgozók szoJ_ 
gá!a,tában álló szakszervezete
ket. 

adja a segítséget a betegláto- r--------------------------.. 

a Szakszervezeti Vi!ágszövet- Ez a sokféle és különböző 
ség Főtanácsa legutóbbi ülésén tevékenység, amelyet osztály-
folyt tanácskozások során alapon a közös célok érdeké-
hangsúlyozták. ben kifejtenek, tiszteletben 

Éppen ezért az v. kcmferen- ti;rtva _a prol_etá: i:emzetikö!2-
cia ajánlja, hogy erősítsék meg seget � a kolcs<;>nos mu.o-kas� 
a kapcsoLa.toka.t a szakmai sző- szohdantást. melyebbé teszi 
vetség és tagszervezeteik kö- és !?terjeszti � s�i szö
zött, koordinálják a tagszerve- v��eg befolyásat es tevékeny
zetek tevékenységét kontinen- seget. 
tális és he"lyi vi;zonylatban. Az V. konferencia kéri, hogy 

Ezzel kap�latb:t': az V. jelentősen javítsák a szövetség 
konfere_nc1a _ugy yeli, hogy_ a propagandáját, oly módon, 
s�akma,1 . szovetseg _ technikai hogy rendszeresen adják ki a 
b1zottsaganak a Jövoben na- nemzetközi szervezet szemléjét 
gyobb szerepet kell játszani. és közleményeit. 
A konferencia örömmel üdvöz-
li azokat a szemináriumokat és A konferenciának az a véle• 
é1·tekezle.�eT,et, amelyeket azon ménye, hogy mindezek lehe
problémá.k tanulmányozására tővé te5zil< számunkra, hogy 
tartanak, amelyek az új tech- megjavítsuk általános tevé
nikai vívmányoknak a vasút kenységün..1<et, kifejtsük kol
és a hajózás terén történő be- lektív munkánlkat. és kiter
vezetéséből, adódnak. A kon- jesszük irányító és végrehajtó 
ferencia javasolja. hogy a szerveink felelősségét. 
s.za.kmai és helyi tevékenysé- Az V. konferencia ebből a 

l{láraf alvától - Csanád palotáig 
A dolgozók élet- és munka.körülményeinek javításán 

fáradozik Makó állomás szakszeroozeti bizottsága 

Amióta Makót Budapesttel 
gyorsvonat köti össze, nem is 
tűnik olyan távolinak. Persze, 
így is vagy 70-80 kilométeres 
kerülőt kell tenni. Talán egy
szer majd felépül a háborúba.n 
elpusztult szegedi vasúti híd, 
s ao.ekor ezt a távolságot is 
megspórolja a vasút. 

llégóla együll dolgoznak 

állomásfőnök - a balesetvé
delem. Szeretnénk a szocia

lista brigádmozgalmon beiül 
felújitani a. munkásvédelmi 
óröi. szerepét. ]\fakó állomá
son négy szocialista kollektíva 
dolgozik, közülük a József At
tila-brigád már elnyerte az 
ezüst plakettet. De a hozzánk 
tartozó többi állomáson is van 
szocialista brigád. A legjobbak 
a csanádpalotaia'K, a makóúj
városiak és a klszomboriak. A 

vábbra is megtartani, kibővít
ve azzal, hogy a szákszervezeti 
munka minden vona.tkozásá
ban hasonló eredményeket ér
nek el. Ez utóbbi csak a ma
kóiakon múlik. Ahogy mun
kájukat önmaguk és mások 
elkönyvelik, valóban nem áll
nak messze ennek a kívánság
nak a megvaJósitásától !  

Molát Ferene 

gntáshoz, hiszen a gazdasági 
feladatok ellátásában sem kö
zömbös a beteglétszám, illetve 
a kiesett munkanapok száma. 

A betegl.á t.ogatás az ii.zeini, 
a hivatali TT munka egyik 
legnagyobb szervezettségét és 
folytonosságot igényló területe. 
A betegnek egy pillanatig sem 
szabad éreznie, hogy betegsé
ge m,att esetleg kisebb érté
kú tagja a társadalomnak. 
Erősíteni kell hitét a gyógyu
lásban még akkor is, ha be
tegsége hosszadalmas és e et
leg kórházi vagy szanatóriu
mi ápolást igényel. Az ilyen
kor nyújtott vigasztaló szó, 
szen·ezett gondoskodás vagy 
anyagi segítség az egész kö
zösség egymásra találását a 
kollektív szellem anyagi �r
té!�kel nem is mérhető e-rósö
dését idézi elő. 

Mindezekkel együtt a beteg
látogatás egyúttal az ellenőr
zést is szolgálja és egyik fon
tos eszköze a munkafegyelem 
megszílárditásána.k.. Lehetősé
get nyújt annak figyelemmel 
lrisérésére, hogy a beteg be
tartja-e az orvos előírásait, 
nem hátráltatja-e gyógyulását 
és végül lehetőséget nyújt az 
igazolatlanul távol maradólc a 
szimulánsok leleplezésére is.' 

Helytelen az a szemlélet, 
hogy a beteglátogatás során 
tapasztalt rendellenességeket 
rosszul értelmezett munkatár
si megértéssel kezelik. Ez ál
humanizmus és nem egy eset
ben megakadályozza, hogy a 
kollektíva érdemben nyújtson 
segítséget olyan problémák 
megoldásában, melyre a beteg 
a társadalom vagy munkahely 
kollektívájának közreműködé
se nélkül képtelen. Mindenki 
előtt világos, hogy semmiféle 
m.egértésnek, humanizmusnak 
nincsen helye olyan e.setben, 

Makó állomáson csak vala
mivel korábban nevezték ki 
Molná-r József állomásfőnö
köt, mint ahogy Széll Feren
cet szb-ti tkárnak választották. 
De ennek is már több mint 
10 esztendeje. Hosszú ideje 
együtt dolgoznak : közös az 
örömük, a bánatuk. Egykor a 
szegedi igazgatóságnál olyan 
szó!ásm:mdás járta : ,.Makó-ra, 
ha -rossz va.;y!" Kos, ez is már 
a múlté, az emberek kezdik 
elfelejteni. Az állomás szak
szervezeti bizottsága sokat tesz 
alért, hogy javuljon a dolgo
zók élet- és munkakörülmé
nye. Az év elején megtartott 
válaszláso'Kon 7 pontban rög
zítették a legfontosabb felada
tokat. Ezek a határozati javas
latok képezték legutóbbi . be
szélgetésünk tárgyát az szb
ti tkárral és az állomásfőnök
kel. 

brigádok megértették törekvé- r--------------------------

sünket, az elsö félévben az szb 

- A legfontosabb feladat
nak a bi=almi hálózat munká
,áriak erósitését tekintjük -
n,ondotta Széll Ferenc. - Al
lomásunk alapszervezetéhez 
még 6 kisállomás szaksze·rve
;eti csoportja tartozik. Klára
f alvcitól Csimá.dpalotáig mint
egy 45 kilométeres hosszúság
ban élnek, dolgoznak vasuta
saink. A nyugdíjasokra. is so
kat gondolunk. A csanádpalo
tai és a makói csoporthoz 154 
nyugdíjas vasutas tartozik. 
Szeretnénk rendszeresen ösz
szehoznl őket, közössé tenni 
szervezeti életüket, de ehhez 
klubház kellene, ami remé!jü"K, 
rövidesen fel is épül. 

A bizalmiak meglehetősen 
szétszórt területen dolgoznak, 
na.gyon lényeges az összefogá
s 4k. Ezért szeptemberben 4 
előadásból álló tanfolyamot 
szervezünk, jogaikról, köte
lességeikről kapnak tájékozta. 
tást és útbaígazítjuk őket a 
legszükségesebb szakszerveze
ti tudnivalól<Kal. 

A másik l�Qfontosabb 
tennivalónk - kapcsolódott a 
beszéigetésbe :tv.rolnál' J ózaef 

egész területén e1111et!en b!ll
eset sem történt. Egyéb fel
adataJnkat is élüzem szinten 
teljesítettük. 

Gondot okoz 
a munkaidő-csökkentés 

- Ehhez kapcsolódik har
madik jelentős feladatunk, a 
termelékenys�g fokozása 
folytatta az szb-titkár. - En
nek érdekében állandó kap
csolatot tartunk a gazda.sági 
vezetőkkel, időben szólunk, ha 
valami rendellenességet ta
pasztalunk. Ügye!ünk a szál
lítások ütemességére, különö
sen a nehéz és sok munkát 

igénylő cukorrépa-szezonban. 
Az állomásfőnök elvtárssal 
rendszeresen együtt tájékoz
tatjuk a dolgozókat a várható 
munkaKról, feladatokról. 
Együtt foglalkozunk azokkal 
is, akik fegyelmezetlenek. Ta
valy az egyik i talozó dolgo
zónk néhányszor igazolatlanul 
hiányzott. Közösen leültünk, 
elbeszélgettünk vele. Megma
gyaráztuk, milyen kárt okoz 
ezzel a magatartásával magá
nak és a közösségnek. Hallga
tott a szóra, azóta nincs vele 
semmi baj. Itt, Makón nem 
probléma a munkaerő, a vasút 
még mindig vonzza az embe
reket, s ez érthető, hiszen a 
koCl,irendezők is 1700-1900 fo
rintot keresnek. 

Na.gy gondot jelent viszont 
a munkaidő-csökkentés. Fő
ként a betegségekből adódó 
hiányzások miatt nehezen va. 
lósitható meg. A szakszerve
=eti bizottság és a gazdasági 
vezetés úgy segít a bajon, 
hogy -rendszeresen foglalkoz
nak a fiatalokkal. 

A tagdíjfizetést illetően a 
területi bizottsághoz tartozó 
50 $Z:aksz:erv!lzetí bi.:.ottl>ág kö
zött előkelő helyet foglalnak 
el. Szeretnék ez.t a helyet to-

A pihenés évei következnek 
Nyugdíjba vonult Hun Ar

pád és Szücs Ferenc felügyelő, 
a tapolcai vonalfőnökség két 
régi dolgozója. Munka.társaik 
tiszteletük és megbecsülésük 
jeléül a Batsányt János Vas
utas Kultúrházban meleg, csa
ládias búcsúztató ÜI!IIlepséget 
rendeztek számukra. 

Az ünnepségen, amelven 
megjelentek a szakmai vezetők 
is, méltatták" a távozó vas
utasok érdemeit. ők ketten 
akkor léptek szolgálatba, 
amikor még az eddigieknél is 
nehezebb volt lelkiismeretesen 
elvégezrn.i a nehéz., felelősség
teljes vasutasmunkát. 

Később Hun Arpád, mint a 
jegyvizsgáló tanfolyamok vizs� 
gabiz.tosa, éberen ügyelt arra, 
hogy a szombathelyi igazgat6-
ság területén jól képzett és 
megfelelő tudású lrnlauzok vé
gezzék a munkát. Szücs Fe.. 
renc felügyelő pedig mint a 
nagyobb balatoni állomások 
forgalmis,tája, majd főnöke 
szerzett elismerést kitúnó 
munkájával. 

* 

Berecz Zoltán 1909-ben szü-
letett. Mérnöki diplomája 
megszerzése után a GYSEV 
szolgálatába lépett, majd 1951-
ben került a MA V Pályafenn
tartási Főnökséghez. Most 
augusi:tus elsejével mint a 
soproni pályafenntartási fő
nök.ség vezető mérnöke nyug
díjba vonult. 

A Kiváló dolgozó oklevelet 
háromszor, a jelvényt öt eset
ben kapta meg, 1966-ban Ér
demes vasutas lett. Vezetése 
alaitt a főnökség �érte az ,.él
üzem" .szintet. Szakvonall 
teendői mellett kivette részét 
a társadalmi munkából is. Az 

MTESZ keretében működő 
KTE munkájáért a Kö:!ll.ekedés 
kiváló dolgozója kitüntetést 
is megkapta. 

* 

Szeged állomás szakszerve-
zeti bizot�ága július 12-én ün
nepélyes keretek között bú
csúztatta az 1969-ben nyuga
lomba vonuló dolgozóit. A 
házi ünnepséget Ka:sza Lajos, 
a szakszervezeti bizottság tit
kára nyitotta meg. Bevezető 
su.vai után Nagy lstván állo
másfőnök köszöntötte a távozó 
dolgozókat. 

A nyugdíjba vonuló vasuta
sokat munkatársaik kedves 
ajándéktárgyakkal lepték meg. 
A volt szakszervezeti aktívák
nak pedig Kasza Lajos szb
titkár 200 forintos vásárlási 

utalványokat nyújtott át. Az ál
lon1ás népi zenekarának, majd 
ez.t követően a ma.gyarn.óta
énekesek előadásának sikere 
csak fokozta a jó hangulatot. 

Az ünnepség után vacsorá
val vendégelték meg a búcsú
zó vasutasokat és vidáman 
fehér asztal mellett elevenítet� 
ték fel az elmúlt évek derüs 
epizódjai t  és a munkában el
ért eredményeket. 

* 

Pécs állomás szakszervezeti 
bizottsága az eddigi szokásá
hoz híven. ünnepélyes külsősé
gek köz.ölt köszöntötte az 1969 
első félévben nyugdíjba vo
nult dolgozóit. Az idős vas
utasok munkáját Zomi Lajos 
szb,titkár és Gerecs István ál
lomásfőnök méltatta, majd a 
kedves kis ünnepség után az 
állomá., vezetői fehérasztal
nál is vendégül látták a volt 
munkatársakat. 

MENNYIT ÉR A HATÁROZAT? 
_ Munkaidő-csökkentés papíron 
Ervényt szereznek a határozatoknak 

Az első félév gazdasági 
eredményei, a vasút előtt álló 
feladatok és a dolgozókat köz_ 
vetlenül érintő problémák sze
repeltek a közelmúltban Deb
recen állomás szaks:z;ervezeti 
taggyúléseinek napirendjén. 
Ami szinte minden szolgálati 
helyen szóba került, az a 
csök.ltentett mun.kaidő. A dol
gozók úgy vetették fe!l, hogy 
a szakszervezeti bizottság 
miért nem szerez érvé111,,t a 
ko!iel-ctiv szerződésben rögzí
tetteknek.. 

A javaslat mar tavaly 
elkészült 

Már a taggyűlések előtt, 
a július 16-án megtai·tott szb
ülésen tárgyaltund!: a csökken
tett munkaidő betartásáról, il
letve az akadályokról -
mondja Czeglédi Sándor szb
li tkár. Megállapítottuk. 
hogy az állomási szolgálat 618 
dolgozója közill 465-nek 240 
óráról 210 órára csöklkent a 
munkaideje. Jogos a tag(l!JÚ
léseken elhangzott bírálat, 
me-rt a csökkentés, csak papí
ron van meg. A csökkentett 
munkaidő éves szinten ugyan
is 12 828 óra pótlását teszi 
szükségessé, s ezt úgy ter
veztük megoldani, hogy beve
zetjük a közbeváltó rendszert. 
A terv végrehajtását azon
ban ke-resztiilhúzta a mun
kaerőhiány. Hozzá kell tenni, 
hogy 153 állomási szolgá
latnál dolgozó esetében a 
csökk.,,,,tést el sem tudták még 
rendelni. 

A kei:-eskedelml szolgálat 
tagcyúlésén is azt kifo:zá.soltá1<: 
a dolgozók. hogy a munkaidó 
csökkentésére már múlt év jú
lius 19-én elkész{Jlt a iavash• 
de a megvalósítás mé11 min: 
dig várnt magára. Valóban 
tervezték, hogy rnun!,aátcco
portO'Sít�ssal, ee-v,<b munka
szervezési intézkedésekkel, a 
kö?.beváltás bevezetésév�l �"2 
dn1<'nzó munkai<iejét 240 ór�
ról .,., 0, illetve 230 órára csök
kentik. 

- A javaslat ldr!olgozé.sáná! 
létszám-megtaka-rítássa! szi
moltun k. mert úgy terveztük, 
hogy a vcmntfe1író munkakört 
megszünteüük és az ott dol
gozókat e(]'yfö te-riiletre irá
nyít-iuk á.!. Ezt felsőbb szer
veink nem hagyták j6vá, 
mondván. a vo1U1tfe!í-rást köz
ponti 1"endelet szabályozza és 
ehhez kell tartanunk magun
kat. Ennek a javaslatnak az 

elvetése azt jelentette, hogy a 
létszámmegtakarit.ás elma
radt, s ez gátolta egyéb átcso... 
portosítási tervünk megva.Jósí
tását is. Pedig a vcmatfelirót a 
vonatvezető. egy plusz indigó
val pótolhat.ná. 

Kiadatlan szabadsagolc 

- A már emlibeitt júliusi 
s:z;b-ülésen mi is feltet>tün( ma
gunknak a kérdésit: Mennyit 
éi· a határozat'? A válasz egy_ 
értelmü: amennyit abból meg
valósíthatunk. Ezért leszögez.. 
tük, hogy azokon a munkahe
lyeken, ahol a kollektív szer
ződésben rögzítettek szerint a 
dolgozók csökkentett munka
időben végzik feladatukat, ér
vényt keU szerezni a határo
zatnak. A 12 24-es fordulók
ban a 210 órán felüli szolgá.. 
latért - a · kollektív szerző_ 
dés értelmében -, biztosítani 
kell a szabad időt, vagy ki 
kell fizet.Ilii a bért. A szolgá
lati V'e-Zetók.k el egyetértésben 
úgy határoztunk, hogy augusz
tus l-től a lámpakezelőknél 
megvalósítjuk: a közbeváltást. 
Arra is határozatot hoztunk, 
hogy a jelenlegi létszámhely
zet figyelembe vételével fe
lülvizsgálj uk :  milyen intézke.. 
dések szüleségesek a csökken
tett munkaidő bevezetéséhez, 
m ?l!}e1c azok a lehetőségek, 
amelyek segitik a határozat. 
ban foglaltak megvalósítását. 

Nem kétséges, hogy Debre
cen állomás szakszervezeti bi
zothsága soka,t tesz azért, hogy 
korábbi határozatainak ér
vényt szerezzen és a szakveze
téssel közösen elősegítse a 
csök.loentett munkaidő beveze
tését. A töre<kvés helyes, de mi

lyen lehetőség van Debrer.en
ben a munkaidö..csökkentésre, 
az ezzel kapcsolatos határoza
tok betartására? A kérdés jo... 
gossága egy példával is alái.á
masztható: az elmúlt évben 
sokan nem vehették ki a sza
badsám,kat, mert ne1n volJ 
tartalék, aki a munká;uka.t el
vége.�te volna. lgy a szük.sé
ge1mé! 267 nap szabadsággal 
kevesebbet adtak k:i. Ezen kí
vül jutalomszabadság és egyéb 
címen 1045, valamin,t 458 ok
tatásért járó szabadságnapot 
kellett erre ez évre áthozni. 
Riasztóan nagy számolt ezek. 

Alapos elemzésr�, felmérés• 
re van tehát szükség, hogy a 
határozatokba csak olyan fel
adatok kerüljenek, amelyek 
megvalósítá�ával reálisan is 
számolhatnak. m. j. 

A munkaverseny motorjai 
A debreceni járműjavító 

minden termelő egysége részt 
vesz az éves munkaverseny
ben. Az üzem „Haladás" szo
cialista üzemrésze kezdemé
nyezte az éves versenyt. Fel
hívásukhoz 172 szocialista bri
gád és valamennyi szocialista 
üzemrész csatlakozott az év 
elején. 

A féléves eredménvekról az 
üzemi számvetések már elké
szültek', Számokban és ada
tokban kezd kirajzolódni, hogy 
az üzem dolgozói hogyan tel
jesítették felajánlásaikat. vál
lalásaikat. Az elsö félévben a 
darabszámos te1·vet 100 szá ia
lékra, a termelékenységi ter
vet 100,54 százalékra teljesi
tették. A harmadik fontos mu
tatót, a fenntartási költségke
ret tervét 1 százal�kkal i,ike-

rült csökkenteni. Az első félév 
124 újítási javaslatából 39-et 
már elfogadtak. Az eredmény 
52P 905 forint. 

Emelkedett a dolgozók át
lagkeresete is. Az előző év ha• 
sonló idószakához viszonyítva, 
a munkásállományi csoport• 
ban 4,61. a műszaki állomá• 
ny' csoportban 4,24. az ad
minisztratív állományi cso
portban pedig 3,66 százalékkal 
emelkedett a jövedel€m. 

Az üzemi munlw.veraenv 
motorjai és hajtóe-rili a szo
cialista brigádok és szocia.
lis .e üzemrészek. A kocsijaví
tó, a megmunkáló és karban• 
tartó osztályon a legjobb szo
cia1ista brigádok vetélkedései 
biztosítják az éves terv és a 
munkaverseny vállalásainak 
teljesítését. 

Volosinovszki János 
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Beszél
1

hetürmk-e 

kulturá lt utazásró! ? 

Ahol az utas felhúzza az ablakot 

V annak még hibák. Ez a máson pedig a főnölktól. \ kezd
szólásmondas már ka- ve minden.ki a tárolóra., de 

barécim is volt, jóllehet az kocsi nem került elő. �"'--;: volt 
életben is helytálló. Hiba o_tt a szerencse, hogy a ,'késett 
lehet és akkor, amikor es „Mamaia, Expressz" !hozott 
ahol dolgoznak. Ebből követ- egy hazatérő CFR Ba kocsit, 
,kezik hogy egy olyan nagy melyben elhelyezkedhet bek 

utas az erősebb, felszáll és 
büntetést fiz,et. A merev, 
„csak a pénztárná! lehet vá!s 
tani" szabály miatt számta
lanszor külföldie,k maradnak 
le a vonatokról, jóllehet hely 

Robog a Savari.a,-Göcsej expressz Szombathely felé. Az 
utas gyönyörködik Inota, Várpalota és Pét fánykoszoníjában. 
Szelíd derűvel pipálnak a November 7 Erőmű kéményei és hű
tői. Várpalotánál a leeresztett ablakokat felhúzza a tapasztalt 
utas. Nem szereti a „palotai illatot". a szénmonoxidt-01 terhes 
levegőt, mely betölti a fülkét. Hunyt ablakokkal - mint vala
mi alagútban - rohan á.t a gyors az állomáson. , 

Nincs megúUás 

és je!entős munkát végzó te- ' ülve - a hálókocsi utai..ai. 
rületen, mint a vasút, lehet

van, pénz van, utazási szán- Pedig érdemes megállni 
d�k is van, de engedély nincs Várpalotán. Az állomás mun
és így keserű ábrázattal hop- kájáról Kondor Pál főfelügye-

nek hibák. 
Talán a legnagyobb baj az, 

ho0y vagy nem látjuk, vagy 
elhallgatjuk a · hibákat. Ha 
nem látjuk. az bocsánatos, ha 
elhallgatjuk, az megbocsátha
tatlan bún. A nemlátás kép
zetlenségből, vagy enyhén 
5Z<ilva rövid!átásból ered. Az 
elhallgatásnak viszon,t mindig 
valami ravaszkodás a mag
ja. Félő, hogy hovatovább 
olyan felfogás lesz úrrá a va,s
úton: ,,e!haUgatom a hibát, 

�
bb így nekem, de jobb a jel
bbva!ómnak is", Ezért ad
iniSztrativ formaságokat ér

,vényesítenek. A késett vona
iltokat rendes vonatoknak Wn
tetik fe! érkezőben és indu!ó
ban egyaránt. A menet.irányí
tó, akinek fö feladata. lenne a 
hibák megállapítása, tudorná-
6Ul veszi a vonatvezetők és 
forgalmi szolgáLattevók jelen
�ését. Egyébként az állomá.s
.fónökségektól gyakran kérik 

� 

sok munikát igénylő kimu
:tatásokat. jelentéseket. Na

onta je!enteni kel! a lét
zfrmhelyzetet, a személyzet
iányt. A jelentés elmegy, de 

lennél több nem történik sem 
l1ent, sem fent, Sem a főnök, 
Eem mások nem merilk hatá
rnzottan megfogalmazni a 
tényleges hiányt. Például azt. 
hogy három ember helyett 
eggyel tolatunk, három jegy
vizsgáló helyett eggyel me
,gyünk. 

Pedig ez nem mindegy, 
rnert egy jegyvizsgáló eseté
. ben nincs őre és nincs szál
lítási díjbeszedője a vonat
nak. Ha három ember helyett 
,eggyel tolat<unk, úgy szembe 
•kerülünk az. utasítással és 
könnyen annak az egy em
•bernek az életébe, testi éP-
ségébe, vagy gazdasági káro
sodá.9ba kerülhet a liberaliz
mus. 

U gyancsak július 15-én az pon maradnak. lő állomásfőnökkel beszélget-
50:! sz. vonat i.nduitl ABa tünk. Itt élt.e le élete nagy ré-

kocsi nélkül, tehát megi nt az Az utasok idegeivel játszik szét. Innét ment tisztképzőre 
utasok kényszerültek aneg- néha az IBUSZ is. Július 17- és ide került vissza. Nem is 
elégedni kisebb kényelemmel, én az aacheni kocsiba csak a vágyódott máshova. Ma már 
másodosztállyal. Ugyancsak pécsi, a szeged·i és a debrece- őslakónak számít. 
15-én egy 72 fős IBUSZ-r.so- ni IBUSZ-ki1"endeltségek. ad- - Ni ncs megállás ná!unk � 
port utazott „ki ahol h>ellyet ták e! U{T,Janazt a helyet. mondja. _ Mindig újabb és 
talál" megoldá.s.soal a Fekete- Mondani sem kell, hogy nem újabb létesítmények épülnek. 
tengel"re. , volt kö-nnyű dolga az ügye- A tervezett több mil!iárdos 

A Keleti pályaudvamni is letes tis.ztviselőn.ek, de az uta- péti rekonstrukció a!aposan 
hasonló a helyzet. A 902 / sz. soknak sem. me,.,vá!toztatja munlcánkat. A 
vonatból szinte naponta hi-

Á 
szén, mint energiahordozó, ve-

ányzik a szabadli<a.i kocsi. z utóbbi években külön-
szi'tett szerepéből. Jelen!eg böző fó1·umokon sok szó Splitbe júlrus 16, 17 és 18-án esett már a kulturált utazás- az olaj, később a fö!dgáz lesz 

ABa kocsi hiányában csak! Aa ró!. Nagyon helyesen a vasút az a!apja mindennek. 
kocsi közlekedett, mely vezetői ennek a legfőbb szó- Tizenegyszer kapott különugyancsak sok bonyodalom- szólói. De vajon beszé!he- féle elismerést az állomás. nak lehet és volt az előidéz5- -tünk-e ku!turált utazásról? Legutóbb április 30-án kapott je; . . - ,a,,- Van-e, lehet-e hite!e mindad- élüzem kitüntetést a Gazdasá-

�J_n�s, olyan kalappa!,"1KO-:; .' dig a szónak, amíg a legalap- gi Vasúttal és a szertárral 
;:zo

n
un_-:c, 3?1ilyen :'an._ A _ ��f vetöbb feltéteLeket sem biz- együtt. 1969 első félévi ered,o szazalekos kocs1p�-1 � tosítják? Az ország két leg- ményük is ígéretes. A kocsinem . tudunk Jo'b'b munkát ve: nagyobb forgalmú személy- kihaszr..á.!á.st 100,65, a vonatg:zn1 - mondJak a Keleti pályaudvarán, a Keletiben és k.öz!ek.edési tervet 80,4 százapályaud varon. a l:liyugatiban tett töboozö-ri lékra teljesítették. A többi 

Még egy bosszúsággal kell [. látogatás tapasztaLatai ar,ról mutatót is túlteljesítették, A 
számolni utasna,k, vasutas- · győztek meg bennünket, hogy terjengő szennyes levegő, a 
nak: a helv,egyrendszerre!. J még na.gyon messze vagyun1e szálló korom és por ellenére 
Kétségtelen., hogy jó szándék - attoL, amit szeretnénk elérni. is derekasan dolgoznak ·a pa
hívta életre, hiszen a nyugati S ami a legelszomorítóbb lotai vasutasok. 
vasutakon is megvan és be- nemcsak a mátészalkai hétvi Elmondta az állomásfőnök, 
váll Megnyugtatő érzés az gi munkásvonaton, hanem a hogy a párt, a szakszervezet és utas számára, ha a menet- nemzetközi vonatokon i,s az állomásvezetés jól megérirányban, az ablak mellett, gyakran balkáni á!lapotok ti.s: egymást. Három M 44-es nemdohányzó kocs.iban bizto- ura!kodnak. S miért van Diesel tartozik állomásukhoz. sítva van a helye. mindez? Azért, mert kevés a Ezzel végzik az elegyrendezést, 

Ha biztosítva van! helyjegyes pénztár, mert a pá- kiszolgálást, beállítást. Ezek 
A Keleti pályaudvaron a lyaudvarok nem -rende!kez- szolgálják ki az iparvágá,nyo

Tokaj Expressz, a Nyugati nek tartalék kocsikka!, hog') kat is. 
pályaudvaron a Szeged Ex- csak a legalapvetőbb prob!é- Különös élete van egy ipari 
pressz jelent sok bosszúságot mákat említsük, állomásnak. A szén, olaj, mű-
az utasoknak. Hosszú sorban- Ezek mellett a súlyos hibák trágya, alumínium, tőzeg ér
állá,s előzi meg a helyjegyvál- mellett nem lehet szó nélkül kezik és indul, az új értékek 
t.á.st. A percek múlnak. S ha elmenni. Mi sem hall.gathat.. előállitásához szükséges 
kevés az utas ideje, elszalad tuk el azt, amit láttunk, hal- anyagféleségekkel együtt, mert 
ané1kül. Ilyenkor kezdódiik a lottunk és tapasztaltunk a két közben épül, fejlődik maga a 
b1rkózás a kalauzzal. Ha az pályaudvaron. szocialist.a város is. 

Helytelen helyjegyek 

A 4,7 km-es Gazdasági Vas-
útra, mint egy kicsiny lkis 
„záhonyi" átrakóra rakják 
át a bányafát, beton idomot, 
vastámot és visszafelé pedig 
fuvarozzák a szenet. Napi 75 

·-85 vonat fut végig a „pá
lyán" Ernő-bányától S. II-ig, 
Korszerű felvételi épület, ki-

!om az, ami összeköt bennün
ket. Az igazat mindig meg 
kell mondani egymásnak és az 
embereknek is! Szívesebben 
veszik az igazságot - még ha 
fáj: is -, mintha mellé
beszélnénk. 

Az szb-titk.ár 12 év alatt öt 
választást ért már meg. !rá
nyitása alá tartoznak Inota, 
Pét, Csór szervezett dolgozói 
és patronálja Hajmáskér szak
szervezeti bizottságát. 

Hogy jut minderre 
ideje? 

- Nem egyedül vagyok. A 

vezetöség tagjai, a termelési 
fele!óstó! a nőbizottságig min
denki magáénak érzi a közös
ség gondját, baját. Csak így 
lehet. S naponta megkeresem 
az á!!omásfónököt, aztán közö
sen, mindent közösen . . •  

Az állomásfőnök megerősíti 
szavait. 

- Mi a legfontosabb egy 
ilyen állomáson, ahová a 
dolgozók jelentős része vidék
ről jár be? 

Közösen döntenek 
Egyszerre válaszolnalk. 
- Meghallgatni a probUmá

kat. Foglalkozni az emberek
kel. Figyelembe venni a segé
Zyeknél és juttatásoknál a 
munkát, a rászorultságot. Kol
lektívan dönteni. Meglátogat
ni a beteg munkatársat, se
gíteni rajta. Ez késöbb -visz
szatérü! és visszahat. 

A nőtlenek legényszállóban 
laknak. Orvosi rendelő, tele
vízió és könyvtár áll rendel
kezésre. Központi fűtés és üze
mi konyha. Déli és esti me
legkonyhás étk�tetés bizo
nyítja, . hogy a vasút -vezetői 
megértik és megbecsülik a.z 
itt dolgozók munkáját. 

A közelmúltban adtak át 
6 új lakást. Vizet vezetnek: a 
„futó" őrhelyekhez. Szociális 
szempontból sem maradnak el 
más állomás mögött. Várpalo
tán egykor egészséges, jó ver
senyszellem uralkodott. Keres
tük, mennyi maradt meg be-

lóle? A szocialista brigádok 
élet.e hogyan alakult? 

- Ma kétségtelenül jobb !11 
helyzet, mint korábban - vá
laszolta Kis-s Dezsö üzemgaz-
dász. - A dieselesítés sok 
mindent megkönnyített. A 
péti vontatóvágány átadása 
függetlenítette a menet.eket a 
fővonali forgalomtól A ten
gelynyomás nem o.1<:oz probl&
mát, mint korábban. De a 
versenyszellem ma is olyan, 
mint régen. 

Kerélc Józsefné, a szakszer
vezeti bizottság nőfelelóse ki
tűnő szervező. Nem akárho
gyan képviseli a 78 női dolgo
zó érdekeit. Érvel, meggyöz és 
agitá! felfe!é és nötársai kö
zött egyaránt, Vezetősé� ülé
seik és taggyúléseik látoga
tottak. A dolgozók élnek a 
bírálat jogával. ,.Forró helv 
Várpalota." 

- Ez jó i:s - mondja Sági 
János -, mert hiba nélküli 
ember nincs. Mi is tévedhe• 
tünk! 

Lengenek a zászlók 
Az 1867 b. devecseri „olaj• 

vonat" érkezik. M44-es jár rá a 
vonatra és kettős tolóval már
is indul a péti „olajba". Jól 
kent gépezethez hasonló a 
munka. Az érkező 1868 a. vár
palotai oszlót már várják a 
kocsirendezők. Gyorsarn kell 
szétrendezni, hogy ajkai in
dulóként rendesen indulhas
son. 

Az V-i,k vágányból vez.ett& 
ki az „új" kihúzót. Mint a to
latás külön-külön szakértói, 
tartalékolna.k le a kocsiren• 
dezók. Gurulnak a kocsik as 
iparvágá:nyokrá. 

Völfinger Ottó intéző a te
lefonhoz kéri Herczegh Ottó 
külsős forgalmi szolgálattevőt. 

- Hogy álltok a rendezés• 
sel? 

- Idejében készek leszünk! 
- feleli a külsős, aki maga is 
részt vesz a tolait.ásban. 

Lengenek a zászlók és gu • 
ru1na.k a kOCSlik , . .  

Nehéz meg.szokni ezt az. ál
lomást. A szennyezett levegőt, 
a munka erős sodrását. Mégis 
észrevétlenül belopja magát 
az ember szívé½ Aki ezen 
az állomáson szolgált, mindig 
büszke erre. 

Az új felvételesek másnap 
menekülni szeretnének. Mégis 
hosszú évekig élnek itt a 
,,guanó" alatt. 

Szabó Béla 

A kocsihiány is sok baj
nak lehet et·edóje. Zsúfoltsá
got, bale-setveszélyt, kul turá
latlanságot, a nemzetközi fot•
ga!omban sorozatos botrányt 
idéz elő. térőkkel és kocsiparkkal. A ...------...--------------------

-
" 

,,minivasút" mil!iós érték-
renddel lép be a termelésbe. 

Pontosabb darabszámlálást 
zőpályaudvaron egy zárhiá
nyos kocsi vizsgálata !közben 
derült ki, hogy a fuvarlevé
len feltüntetett darabszámmal 
szemben 40 zsák cementtel 
raktak be többet. 

Ezeknél az eseteknél az át
vevő elismerte a többletet, 
igy kárkifizetésre nem került 
sor, de gyakran megtörténik, 
hogy a vasútnak olyan károkat 
is meg kell téríteni, amikor 
egyes dolgozók felületes mun
kája idézi elő a hiányt. Ezt 
megelőzhetnék Záhonyban is, 
ha a széleskocsikból történő 
átrakásnál gondosabban vé
geznék el a darabszámlálást. 

Bakó János 
Miskolc 
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Guruló falu Kelenföldön Érdeklődjön a vezénylésröl 
Mostoha körülmények a lakókocsikban - Több meghecsülést, emberibb 

bánásmódot - Nagyobb fegyelmet a mrnkában 

.!Ifit mond a paragrafus a dolgozók munkaldö-beosztásáról ? 

A MUNKA TÖRVÉNY-
KÖNYVE [Mt. V. 44. § (1) 
bek.] a dolgozók munkaidő
beosztását illetően a követke
zőképpen intézkedi'k : ,,A mun
kaidő-beosztást a dolgozóval 
két héttel előbb és legalább 
két heti idótartamra kell kö
zölni. E szabály alól a kol
lektív szerződés kivételt tehet, 
de ilyen esetben a dolgozó kö
vetkező heti munkaidő-beosz
tását lehetőleg három nappal 
előbb közölni kell." 

mennyi pihenőidő illeti meg. 
Például természetes, hogy a 
napi 8 órai munka után 16 
óra pihenötdó, vagy 12 óra 
szolgálat után 24 óra pfhenő 
következik, 

szolgálati helyektől viszonylag 
távol. Az ilyen dolgozók leg
többször csak postai telefonon 
tudják fónökségük vezénylóiét 
felhívni, hogy vezénylésükról 
érdeklődjenek. A postai tele
fon a dolgozó lakásától még 
ha közelben el is érhetó, igény. 
bevétele minden esetben pénz. 
be kerül. Ezt tudjá'K a dolgo
zók, tudja a vezénylő és tud
ja a szolgálati főnökség is. 
Mégis elrendelik az ilyen ér
deklődést, ami sok dolgozó 
panaszára ad okot, mert az 
elrendelt telefonhasználat 
költségeit nem akarják meg
téríteni. 

Krónikus létszámhiánya 
miatt június 30-án megszün
tette működését a Mozgó Pá
lyafenntartási Fónökség. Há
rom szakaszának maradvá
nyait összevonták és XIV-es 
gépesített mozgó pályafenn
tartási szakaszként a kriszti
navárosi pályafenntartási fő
nökséghez csatolták. A Nyu
gatiból, Monorról és Gyálról 
a Kelenföldi pályaudvarra 
vontatták át a gmpsz zöld ko
csijait. A 48 kocsival és 101 
dolgozójával most egy ideig a 
nagyforgalmú pályaudvar Bu
dafok felé eső végében ta
nyáznak. Munkájukat a he
gyeshalmi vonalon végzik, 
Biatorbágy és Budaörs között 
a bal vágányt ja,·ítják. 

A múlt pénteken, amikor 
felkerestük a guruló falunak 
beillő települést, a dolgozók 
többsége már útban volt távo
lt otthona felé. Amióta beYe
zették náluk a 44 órás mun
kahetet, minden héten sza
bad szombatosok. Csak néhá
nyan maradtak a lal<tanyako
csikban, akik ügyeleti szolgá
latot vállaltak, hogy vigyázzák 
ll gmpsz vagyonát. Velük be
iu.élgettünk, 

Forró katlanok 

Hogy érzik magukat az 
új munkahelyen, az új főnök
&égnét? 

- Miért pa!tliszkodjunk? -
kérdezte az egyik pályamun
kás. - Mostoha körülmények 
között vagyunk, meg tóként 
kevés itt az emberi megbe
csülés. Azt bizony hallani kel
lene, hogyan beszélnek itt az 
emberekkel az elómunkások ... 
' - Az már önmagában sem 
jó, ha az ember csak heten
liént egyszer láthatja a család
ját - mondta Fehér Ferenc 
karbantartó. - Az jó, hogy a 
különélés miatt naponta 19 fo
rint étkezési pénzt kapunk és 
e. szállásért nem kell fizetni. 
De milyen ez a szállás? 

- Forró katlanok a kocsik, 
ami.kor fáradtan bejövünk a 
munkából - vette át a szót 
Molnár Ferenc vágánygépko
csivezető, - A kocsi, ame
lyikben lakom be is ázik, 
a.mióta kiégették a tetejét. 
Villanyom nincs, gyertyával 
\7ilágítok. 

- órabérben dolgozunk, de 
Ügy hajtják az embert, mint a 
lovat. Sohasem elég, amit vé
gez az ember - mondta H. 

Nagy László pályamunkás, 
aki Szabolcsból is messziről, 
Pátroháról jött a „mozgó"
hoz. - Fél ötlcör lcöltilc az 
embert, háromnegyed ötkor 
már a felolvasáson hell lenni. 
Pedig a munkaidót csak hat 
órától számitjálc, Szeretném 
tudni, hogy jogos-e ez az idö ... 
Szerintem az is a munkánk
hoz tartozik, amíg kivisszük a 
munkahelyre a szerszámokat. 

Nehéz munkát 
végeznek 

- Mennyi a keresetük? 
- Altalában 2000-2200 fo-

rinttal számolhatunk havon
ta az étkezési pénzzel együtt. 
Gépkezelő vagyok - mondta 
Mozga Miklós -, de itt bi
zony a gépkezelőnek is csáká-
11yozni kell. 

- Gépesített szakasznál ?  -
vetettük közbe. 

- Azért mert kevesen va
r,yu.nk - felelte. - Gépkeze
ió meg különösen kevés. A 
sok vizsgázott ember közül 
már csak ketten maradtunk 
itt. A többiek más helyet ke
restek maguknak 

- Többet éTdemelnénk 
azért a nehéz munkáért, amit 
mi végzllnk • • • jegyezte 
meg a tiszakarádi Barnot Ist
t>án a többiek helyeslése köze
pette. Persze mi azt ia 
.számontartju.k, ami jó itt, 
amit II Jbvunkra tesz a fónök
ség. Az üzemi ebédet most 
már vacsoraként kapjuk, 4,90 
forintért . . .  Saját konyhánk 
jól főz és amikor bejövünk a 
munkából, terített asztal vár 
bennünket. A kultúrkocsiban 
esténként televíziót nézhetünk 
és ha megjavítják a hangerő-

sítőt, a rádió is szól majd 
minden kocsiban. Nem messze 
ide, a helyi szakasznál fürdé
si lehetőségünk van. De ez 
csak nyáron jó, hidegben 
fennáll majd a megfázás ve
szélye. 

- Beszéltek már a problé
má.iln·ól a szakszervezet helyi, 
vagy főnökségi képviselőivel? 

- Erre még nem volt lehe
tóségünk. Senki sem ad itt 
felvilágosítást . . • - mondta 
egyikük. 

- Nem is emlékszem arra, 
mikor volt nálunk szakszerve
zeti taggyűlés - szólt H. Nagy 
László. 

A vágányzár nem tűr 
lazítást 

az emberek. Többen gyakran 
a pohár fenekére néznek, pe
dig ez sem nekik, sem a mun
kájuknalc nem használ . . .  

Van a szakasznak öntudatos 
dolgozója is szép számmal. 
Osszefogásukkal lehetne javí
tani az itteni hangulaton. De 
a legfontosabb, hogy a főnök
ség és szalcszervezeti bizottság 
megtalálja a helyes hangot, 
utat az emberekhez - ne
hogy ez a gmpsz is úgy járjon, 
mint elődje . . . Ha nehéz kö
rülmények között is, de szép 
és nagyon hasznos munkát 
végeznek a XIV-es szakasz 
dolgozói. Nem lehetetlen kí
vánság, hogy érezzék is job
ban munkájuk megbecsülését. 

Lőrincz János 

A fenti rendelkezés általá
ban minden különösebb erő
feszítés nélkül érvényesül az 
egész népgazdaságban, s ezen 
belül a vasutasóK munkaidő
beosztásánál is. A dolgozók 
többsége nem csupán két hét
re, hanem akár egész hónap
ra, évre is előre tudja, mikor 
kell munkára jelentkezni, s a 
végzett munka után mikor és 

Vannak awnban olyan va
sutasok, aki'Knek a munkakö
re, foglalkoztatása olyan spe
ciális, hogy a munkaidő és a 
pihenőidő természetesnek tű
nó rendszeres, meghatározott 
időben és meghatározott ará
nyú .előre tervezett váltc.'.cozá
sa egyáltalán nem tartható. 
Az uta.zószolgálatnál a dolgo
zók egy részénél tudják csak 
a munkaidő - pihenóidó vál
takozását megtervezni, de itt 
is alig tartható rendszeresen a 
megfelelő arány és a tervezeit 
idó. Az utazók munkaidő-be
osztását és a hozzá kapcsolódó 
pihenőidőket az előre szerkesz
tett fordák meghatározzák. A 
forda-beosztással megoldható 1----------------------------1 és megoldott az előre értesí-

Első kelenföldi látogatá- tés '.kötelezettsége. De az uta-
sunkat újabb követte. A mun- s 

1 1 ll d 
zól� egy rész fbrdán kívül -

kások hangulatáról, látogatá- zemé y {OCSi gazdá {0 ás esetenkénti vezénylés alapján 
sunk tapasztalatairól tájékoz-

• 
1 teljesíti. szolgálatát. Ezeket a 

tattuk Szenczi Károly pálya- dolgozókat kedvezótlenül érin-
mestert, és Hetényi Károly ti az a vezénylési módszer is, 
műhelybizottsági titkárt. hogy a pihenőben levó dolgo-

- Ismerjük a nehézségeket, 

�
-

□[ 

zónak kell esetenként érdelc-
de az újjáalakult gmpsz még lődni szolgálati beosztását il-
nagyon fiat-al. Eddig főként a letően. 
berendezkedés gondjai kötöt- EGYES SZOLGALATI FO-ték le a figyelmün1,et -

e:, NÖKSll:GEKEN, hogy ellcerüt-mondta a pályamester. 
qr jék a lakáson töltött készen-Azt mindenkinek látnia kell, W létre előírt díjazás fizetését, hogy a főnökség a nehézségek vagy mert az értesítés bár-ellenére is megfelelő munkát mely változata is nagy gondot vár tőlünk. Van szol,gálati okozna, más módszert alkal-rendünk, amit mindenki is- maznak. Elrendelik a személy-mer, s amitől el nem térhe- zetnek, hogy pihenóldejülc tünk. Ez írja elő a korai je- közben annalc megsz.akításá-lentkezést, a munkáltatás, az val, meghatározott idóben, elhelyezés rendjét. vagy a vezényló által megha-

- Mi a véleménye a bá- ��ai tározott idótart-am elteltével a 
násmódot illető kifogásról? szolgálatba vezénylés-ük miatt 
Tapasztalt hasonlót a munka- telefonon érdeklódjene1c. 

A FŰNÖKSf:GEK ilyen el
járása. nem i ndokolható, de 
annál inkább kifogásolható. A 

munlcaügyi jogszabályolc egy. 
értelműen írjálc eló a munka
idő beosztása és a beosztás 
idóben való közlésének köte
lezettségét, mely több Mttel 
vagy több nappal korábban 
való közlése az Mt. V. rendel
kezései &zerint a munkáltató 
feladata. "A több héttel, vagy 
több nappal előbb való köz
lés az utazószotgálatnál nem 
minden esetben oldható meg. 
Ezt megérthetik és megértik 
az utazó dolgozók, s nem ké
rik a jogszabályok i lyen szigo
rú alkalmazását. Érzik és tud
ják, hogy - bár objektív okok 
miatt - a főnö'kség mulasztja 
el a beosztás, szolgálatba je- • 
tentkezés időpontjának közlé
sét, de azt nem értik, miért 
kell ezért a mulasztásért ne
kik anyagilag helytállni, a te
lefonálás köLtségét fizetni. 

A vezénylés iránt telefonon 
való érdeklődés a főnökség ál
tal meghatározott időben, uta.
sításra történik, elmulasztása 
felelősségrevonással járhat, 
így nagyon lO{likusnak látszik, 
hogy annak költségeit a szol
gálati főnökségek viseljék. helyeken ?  - Jelentem, minden koCBU vonatba soroztunk, a.mi esak Ha szándékosan elhanygol-

- Sajnos, tapaszt.alt-am és volt a pályaudvaron. juk, illetve figyelmen kívül AZ ELRENDELT TELEFO· 
nem is tartom megengedhető- (Puszt.ai Pá! rajza) hagyjuk a pihenőidő megsza- NON való érdeklődés igazolt 
nek. Csakhogy azt is tapaszta- kításának kellemetlenségeit és költségeit megelőlegezik a 
lom, hogy munlcafegyelmünk munkajogi :irnnzekvenciáit, ak- dolgozók, de annak utólagos 
nem a legjobb. A vágányzár kor is marad elég probléma és elszámolását, megtérítését a 
pedig nem tűri a kényelmes- rendezésre váró kérdés e főnökségnek váttaJnia kell. (A 
kedésl Nálunk pedig sokféle Baleseti· krónika módszer alkalmazásánál. posta esetenként igazolást ad 
ember van, a jó '.kollektív szel- A vezénylés iránti érdeklő- a felmerült költségről.) 
lemet ezután 'kelj kialakítani. dés csak a.kkor nem jelent kü- Amennyiben annak elszámo-
Lehet, hogy az emberek nem Miskolc rendezópályaudvar dótelep műhelyében halálos lönösebb kényelmetlenséget, lását a főnökség nem vállalja, 
tudják, de a teljesítményeket II. vágányán a kocsilazitást balesetet szenvedett. Barta megterhelést, vagy éppen költ- a helyi munkaügyi döntóbi
naponta jelentenem kell a fő- végző Kozák Lajos 52 éves, József mindössze 5 napos vas- séget, ha üzemi telefonnal fel- zottságoktól lehet kérni, hogy 
nökségnek és a magas minő- nős, 1 gyermekes kocsirendező utas volt. A balesetet egy szerelt vasúti swlgálati hely költségek megtérítésére az il
ségi követelményeknek is meg hidraulikus keretes fűrészgép van a dolgozó lakásának köz- letékes főnökséget kötelezzék. 
kell felelnünk. Ezt mindenki július 3o-án 22 óra 20 perc- okozta, melyet az elhalt enge- vetien közelében, és a vezény- A vasútüzemi telefonon való 
megértheti, aki a pályamun- kor a bal lábfején csonkulásos dély nélkül beindított. A bein- ló onnan az adott időben tele- érdeklődés esetén költség- és 
kára szegődött . . .  balesetet szenvedett. A men- dítás után Barta József meg- fonon fell1ívható. Ilyen ked- térítési probléma ugyan nem 

_ Javíthatnak-e a dolgozók tök a szentpéterkapui baleseti . .  d f , há vezó adottságok azonban na,- merül fel, de ettől függetlenül 
elhelyezésének körülményein ? kórházba szállitották. A bal- tJe t, ejet traikapta és be- gyon rit!kán fordulnak elő. rendezui kellene már a pihe-

eset azért következett be, mert verte a kosba, miközben az A vasutasok többsége nem nőidó megszakításával kapcso-
- Csak a mozgó „örölcsége" Kozák Lajos miután az eg,ik ütéstől ismét előrehajolt, s a lakik swtgálati helye, vagy latos vitás, vagy tisztázatlan 

áll a rendelkezésünkre - fe- kocsi lazítását nem tudta el- feje a közeledó !keret és kos más vasúti szolgálati hely köz- kérdéseket. 
lelte Szenczi Károly. - A ko- közé szorull vetten közelében, hanem a Dr. Banka József 
kocsik nagyon rosszak, de ar- végezni, isméteLten. belépett a 
ról nem tudok, hogy olyan kocsisor közé úgy, hogy arról ,-----------------------------------------
lenne közöttük, amelyikben ;elzöeszköz hiányában senki 
nincs villany. Intézkedünk, sem tudott, A szeretvénysor 
hogy kijavítsák. Sajnos, ko- meghúzása idején háttal állt 
csit nem nagyon küldhetünk a meghúzás irányának, s 
javításra, mert vissza fluir egyensúlyát veszítve lábfeje a nem kapjuk. Csak az értesí- sínre került. tés jön helyette a selejtezés-
ről . . .  Van néhány igen rossz 
kocsink Ezeket rövidesen le
adjuk. fgy is marad elegendő 
ahhoz, hogy egy-egy kocsiban 
ne hat, hanem csal{ 4-5 em
bert helyezhessünk el. Minden 
lakókocsiban kis konyha is 
van. Ezeket megszüntetjük, 
hogy ne legyen ételszag a la
kókocsikban. Aki egyénileg 
alrnr főzni, egy külön konyha
kocsiban foglalatoskodhat 
majd a tűzhely körül. 

Közös összefogassal 

- Mikor lesz a munkahe
lyen szakszervezeti gyűlés? 

- Még ebben a hónapban, 
4 megt-artandó munkavédelmi 
oktatást követóen. Eddig csak 
az átszervezés miatt halasz
tottuk - mondta a műhely
bizottság titkára. - Most al
kalmunk lesz arra, hogy min
den problémát megbeszéljünk 
és amihez !kell, a felsőbb szer
veinktól kérjünk segítséget. 
Persze, arról nem szabad meg
feledkezni, hogy izki többet és 
;obbat akar, annak ezt saját 
magának is nyújtania kell. 
Nem nyithatunk kaput a fe
gyelmezetlenség, a hanyagság 
előtt. 

Barics János szakszervezeti 
bizalmi, a gmpsz asztalosa kis
sé általánosítva ugyan, de 
elég találóan fogalmazott: 

- Nem elég öntudatosak itt 

* 

Augusztus l-én 13 óra 08 
perckor Cegléd állomáson a 
külső I. sz. vágányon álló 
424 017 sz. gépnél áramütés 
érte Szaka!Zi Ferenc mozdony
fútőt, a Szegedi Vontatási Fő
nökség dolgoo:óját, aki a gép 
bal oldalán a mozdonykonyha 
és a hosszkazán találkozásánál 
felment a konyhasátor tetejé
re - mint ahogy azt tanúval
lomásában mondta - azért, 
hogy a szenet meglocsolja. A 

baleset azért lcövetlcezett be, 
mert a konyhasátorra való fel
menéslcor közel került a felsó 
vezetékhez. Szakalli Ferencet 
másodfokú égési sérüléssel a 
ceglédi baleseti kórházba szál
lították, ahol augusztus 6-án 
sérüléseibe belehalt. Az el
hunyt 49 éves, nős, 2 gyerme
kes családapa. A mozdony
vezetőt, a.ki Szakalli Ferenc 
segítségére sietett, kisebb égé
si sérülésekkel szintén kórház
ba szállították. 

* 

A MAV Debreceni Építési 
Főnökség .záhonyi telepének 
létszámba tartozó Barta Jó
zsef 17 éves szerződéses_ laka
tos 1969. augusztus 2-án 13 
óra 45 perckor a záhonyi rako-

A vasutasok és a biztosítás 
Húsz éve alakult meg az Al- jegyekre, illetve éves bérle

lami Biztosító. Fejlődését a tekre és a külföldi utazásokra 
legjobban a számok mutatják. is meg lehet köttti. A mendei 
1949 óta a díjbevétel a negy_ katasztrófa különösen az ér
venszeresére, a .kánkifizetés a deklődés középpontjába álli
nyolcvanszorosára növekedett. totta ezt a biztosítást. Sérült
Az A!lami Biztosító mintegy jeinek, az áldozatok hozzátar
hatmillió folyamatos biztosi- tozóinak eddig 2 miUió forint 
tást kezel, ezek között az álla- kártérítést fizetett a biztosító. 
mi vállalatok és a sz.övet:kez.e-
tek több számúlliárd forint ér- Az utasok biztosithaitják a 
tékú vagyonának biztosításait, ruhatárban elhelyezett úti és 

kézipoggyászuka.t, továbbá a a lakosság élet-, baleset- és feladott poggyászokat. A fu.vagyonbiztosítását. oo.roztató biztosithatja az expA vasút is sokféle szállal 
kötóruk a biztosításhoz. A vas- resszárukat, az élóállat-kü!de-

ményeket, a gyors- és teher-utasok mindent elkövetnek darabárut, a 1,ocsirakományú ugyan a balesetek számának 
csökkentésére, de azért _ a küldeményeket. A biztosítás a 
vasút veszélyes üzem voltánál fuvarozói felelősségen túlmenő 
fogva _ számolini kell a bal- nagyobb kártérítési lehetősé
eset lehetőségével. Másrész;t a get nyújt. Feladott küldemé

balesetek és károk túlnyomó nyeiket nemcsak a magánsze-
mélyek, hanem az állami és része nem a vasút hibájából szövetkezeti vállalatok (kivéered, hal!lem gondatl�l. 

figyelmetlenségből származik, ve a költségvetési szerveket) is 
amiért a vasút nem vállal fe- biztosíthatják. 
lelős.'iéget. Az anyagi természe- Az Allaml Biztosító az utas
tű károkat célszerű biztosítás- balesetbiztosítási szerződés k.e
sal mege!óznl. A vasutasok retében - külön dijfizetés 
közvetít.enek biztosításokat az néUcül - biztositottnak teki-n.. 
utazóközönség részére és ma- ti az AZ!amvasutak tényleges 
guk is biztosítottak. szolgálatban álló összes dolgo-

Mílyen biztosítást kOthet az zóit. A biztosítás üzem! bal-
utas, a fuvaroztató? eset, továbbá a vasút terüle. 

Elóször is a közismert utas- tén elszenvedett - nem üzemi 
balesetbiztosítást. Ez kiterjed jellegű baleset - esetére ter
mindazokra a · balesetekre, jed ki. A térítés összege halá-

los kimenetelű balesetnél amelyek az utazás alatt a vo- 12 500 forint, állandó teljes naton, a pályaudvaron, azok 
előterében és nyílt pályán az rokkantság esetéért 25 OOO fo
utasokat érhetik. Az utasbizto- Tint. Allandó részleges rok
sítást nemcsak a menetje,cyek- kantságnál a 25 OOO forintnak 
re, hanem a havi és félhavi a rokkantság mértékének 

megfelelő része illeti meg a 
biztosítottal 

SzolgálatQn kivül a vasuta5 
magánember. Férj és feleség, 
szülő, lakásbérlő, esetleg szö
vetkezeti (öröklakás), családi 
ház tulajdonosa. Igen sok:?.n 
családjuk segítségével gazdál
kodnak, állatot tartanak. A 
vasutasok többsége is igénybe 
veszi a kombinált, többféle 
kárveszélyre kiterjedó háztar
tási, illetve épületbiztosítást. 
Az épületbiztosítást ki le�et 
berjeszteni a mezőgazdasag1 
károkra is. 

Azok a vasutasok, a.kik 
autóval, vagy motorkerékpár
ral rendelkeznek, mindenkép
pen az Allami Biztosító ügy!e
lei. Ugyanis hazánkban a gel?
jármúsza vatossági biztosítás 
kötelező. Ennek alapján a biZ
tosftó vállalja a gépjármú 
üzemeltetése közben mások
nak - harmadik szemé].ynek 
- okozott kár megtérítését, ha 
azért az üzembentartó törvé
nyes kártérítési felelósségge! 
tartozik. Saját gépjármúkárai 
megtérülése érdekében a vas
utas autótulajdonosok !s sű
rűn veszik igénybe az egyre 
n épszerúb b casco biztosi tást. 

Kevesen tudják, hogy a va�
utasok biztosító egyesületei is 
szoros kapcsolatban állnak az 

Allami Biztosítóval. Viszont
biztosítási szerződés szava,"l-?l
ja. hogy az egyesületeik .?':':'"
milyen körülmények kozott 
köteleze-tt.séeeiket zavartalanul 
teljesíthessék. 

(E, R.) 



ne,. AUGUSZTUS 111. MAGYAR VASUTAS 

Egy szakszervezeti könyvtár 
a népművelés szolgálatában 

í A SZOT kulturális agitá
tiós és propaga.nda munka 
rm,gjavításáról szóló hatáfo
flatának megjelenésével elő
térbe került a népművelés 
e;n,es ágainak össz.ehangolá
sa. Az elmúlt hónapokban a 
népművelés helyz,etérÓl és 
:feladatairól szóló cikkek, ta
:nulmányok bizonyították, 
hogy e m unka objeh."tív és 
t;Zubjektív feltételei egyaránt 
111egváltozta,k. A dunakeszi 
járműjavító József A'ttila Mii.
t:elődésí Házának igazgatójá
tól, K. Veress Andrástól, a 
művelődási központ és könyv_ 
tár együttműködés-érő!, neve
lési tevékenységéről érdek-
3ődtünk. 

Közös munkaterv szerint 

- A népművelés komplex 
'értelmezése megköveteli, hog·y 
a l<Önyvtár munkája szorosan 
kapcsolódjon a népművelés 
minden ágához - kezdte a 
öeszélgetést. - A művelődési 
tlá.z és a könyvtár jó együtt
:tnűködésének alapját nálunk 
fR minden évben elkészített 
ileS jól átgondolt közös mun
ia,.aterv képezi, amelyben a 
!könyvtár speciális feladatai 
.mellett rögzítjük az együtt
·mü.ködés formáit a művelő
dési központ működési terü
;letei.nek· megfelelően. A ter
vek meghatározása után 
együttesen vessz.ük s:z:á,mba a 
1,zükséges személyi, tárgyi és 
gazdasági feltételeket. A 

:munkaterv a működési terü
!letünknek 11}e1lfele!öen magá
lba,n foglalja, hogy a könyv
�ár a közös nevelési célok 
-'erdekében milyen sajátos esz
közökkel segíti psldául a tu
dományos ismeretterjesztést, 
Cl felnőttoktatást, a klubok, 
a művészeti csoportok, szak
körök munkáját. Ugyanaklkor 
a közös munkaterv tartalmaz
za azt is, hogy a művelődési 
központ hogyan segíti a könyv
tár olvasói-nevelési tevékeny
ségét, tájékoztató propaganda
mw1káját. 

A közös munka eddigi 
eredményeit ta.lá.n a követke
ZC: adatok szemléltet ik a leg
jobban. A könyvtár1)ak 1 966-
ban 764, 1967-ben 1065, 1968-
ban pedig 1 107 bei,a tkozott 
olvasóia volt. 1966-ban 21 598 
kötetet, 19ö1-ben 28 1 72 és 
1968-ban 28 212 kötet,•t köl
csönöztek. 

Gyakran rendeznek 

Fiatalok a könyvtál'ban 
rök vezetőivel is. A felmerülő 
igények alapján megfeleió 
szintű szakmai irodalmat sze
reztek be, és azt a csopOTtok 
és a szakkörök tagjai között 
népszerűsítik. A tapasztalat 
azt igazolja, hogy a klubok
ban rendezett viták, filmvetí
tések, s egyéb rendezvények 
alkalmával - ha a témához 
kapcsolódó könyvkiálliLást 
rendeznek, és f.elhívják a 
klubtagok figy-elmét egy-két 
olyan műre, amely az adott 
témához kapcsolódik -, az 
fel tétlen gazdára talál. Ezál
tal szélesítik az olvasók tá
borát, és rászoktatják a fia
talokat, időseket egyaránt a 
rendszeres olvasásra. Például 
ha a filmklub előadásai al
kalmával a színházterem elő
csarnokában az adott filmso
roza ttal kapcsolatos könyvki
állítást rendezne!k, a könyv
kiállítás anyaga sok klubtag_ 
ban, látogatóban fe1kelti az 
érdeklődést a filmtörténeti, 
filmesztétikai szakirodalom 
olvasása iránt is. 

- A művelődési házban 
négy év óta kéthetenként 
rendszeres gyermekfoglalko
zásokat is tartunk - folytat
ja az igazgató. - Ezek a fog
lalkozások nemcsak egysze
rűen kitöltik a, gyerekek sza
bad idejét, hanem elmélyítik 
az iskolában tanultakat, 1,,,'i
egészítik azt a nevelési folya-
111.:1,tot, amelyet a,z iskola el
indított. A foglalkozások te.. 
matikáját az islkola tantestü
letével szorosan a tananyag
hoz kapcsolódva a.lakítjuk ki, 
s filmvetítésekkel szemléltet
jük. A könyvtár ezeket a fog_ 
lalkozá.sokat a maga sajátos 
eszközeivel segíti. Rendszere

ünnepeik, önálló műsorok se
gítik a prnpagandamunkát. 

K. Veres András elmondot
ta még, hogy a nevelő mun
ka során nagy figyelmet for
dítanak a szocialista brigá
dok kultúrális vállalásaira. 
Első és legfontosabb felada
tuk az irodalom megszeret
tetése. Ennek él'dekében a 
munkahelyeken is kölcsönöz... 
hetők könyvek. Az üzemben 
három fiókkönyvtárat Létesí
tettek, közel 1500 lcötet könyv
vel, s ez nagymértékben hoz
zájárult ahhoz, hogy 1968-
ban 25 szocialista brigád kö
tött a könyvtárral szerződést. 
Az igények növekedésével 
három nagylétszámú szocia
lista brigádnál 100-150 kö
tetes letéti könyvtárat létesí
tettek. A hat letéti könyvtár 
állományát pedig rendszere
sen cserélik. 

A szocialista b,;gádok mű-
velődését, ol vasottságit, a 
könyvtár látogatottságát 
nagytnértékaben emelte a „Ta-
11ácsköztársaság 50. évfordu
lója" tiszteletére szervezett 
szocialista btigádok szelJ.�m.i 
vetélkedője is. Az üzemből 
79 brigád 1 1 50 fővel vett 
részt a vetélkedőn. Ebben az 
időben a könyvtár forgalma 
napról napra nőtt. 

A művelődési ház könyv
tárát jelenleg átépítik, bőví
tik. Ehhez a munkához 11 
vasutasszakszervezet clnöh
sége 150 OOO forintos támoga
tást adctt. A munkálc befeje
zése után minden bizonnyal 
m.ég e1'2dményesebben, még 
sikeresebben dolgoznak majd. 

Szönyi Lajos 

Filmcsemegék 
Dunakeszin 

Egyhónapos nyári szünet 
után folytatja műsorát a Du
nakeszi Járműjavító Film
klubja. A Művelődési Központ 
keretén belül működő klub 
most új sorozatot indít. Az új 
cil<lusban a francia és olasz 
filmművészet remekeit mutat
ják be. Vetítésre kerülnek 
többek között A test ördöge, 
a Fekete Orfeusz, a Vörös 
kocsma, a Nincs bé/ce az 
olajfák alatt és a Rónia 1 1  
óra című nagy sikerű archív 
filmcsemegék. 

A decemberig tartó sorozat
ra a jelentkezés megkezdődött. 
Az üzem dolgozói közül már 
eddig is sok új jelentkezö kér
te fel vételét. 

TANULMÁNYI 

KIRÁNDULÁS 

A békéscsabai pályafenntar_ 
tasi főnökség KISZ...fiataljai 
tmulmányi kiránduláson vet
tek részt Szilvásváradon. A 
fiatalok kollektív szellemét 
bizonyítja, hogy a 14 tagú 
csoport augusztusban együtt 
veszi ki szabadságát és utazik 
Bulgáriába. A fiatalok azon 
ban nemcsak a nyaralással, 
hanem szakmai továbbiejlódé
sükkel is törődnek. Kádár Pál 
pályafenntartási főnök irányí
tásával Szakma ifjú mestere 
tanlolyamot trudítanaJc. 

Úi ítás i  hónap 
A MAV Magasépítési Fő

nökség augusztusban - az el
múlt évek gyakorlatához ha
sonlóan újítási hón.apot 
rendezett. A benyújtott javas
latokat 30 napon belül meg
tárgyalják és elfog;adás eseté<n 
annak bevezetéséről azonnal 
gondoskodnak. Az újítási 
hónap alk,almával kü!ön ver
senyt inditanak az építésveze
tóségek és az újítók között. El
sőrendű cél az újítások nép
szerűsítése, a tervteljesítés se
gítése, a termelékenység növe
lése. Azt az építésvezetóséget, 
amelyik az újítási hónap alatt 
a legtöbb újítást nyújtott1 be 
a negyedévi értékelésnél kü
lön 20 poruttal jutalmazzák. A 
legjobb újítókat pedig az újí
tási djj ki!izetésén kívül 
tárg,;jutal omban is részesítik. 

Az újítási hónap alkalmával 
benyújtott, il!etve elfogadott 
újítási javas1atokat 2 száza
lékkal magasabb dijkulccsal 
jutalmazzák. 

könyvkiállílást 
sen tartunk mesedélelőttöket, 1---------------------------

· A művelődési központ sa-· 
dátos eszközökkel segíti és 
llzP..rvezi a felnőttek általános 
iskolai tanulását is. A köte
·lező olvasmányok mellett 
kiliön polcon tárolják az 
anyaghoz kapcsolódó szóra
koztató. figyelmet lekötő, ér
dekes könyveket. De hasonló 
módon segítik a nappali ta
goza tok tanulóit is. 

A művelődési házban egyéb
ként 14 művészeti csoport és 
szakkör működik, A könyvi.ár 

1 jó kapcsolatot alakított ki a 
művészeti csoportok, szakkö-

diavetítéseket, könyvismerte
téseket, felolvasásokat és fej_ 
törőket. A gyermekek szíve
sen vesznek részt ezeken a 
foglalkozásokon. 

Segítik 

szocialista brigádokat 

Az együttműködés kiterjed 
a művelődási központ egyéb 
rendezvényeire is. Allami, 
társadalmi ünnepek, társa
dalmi összejövetelek, családi 

MÚZEUM PRESSZÓ 
o Közlekedési Múzeum területén, 
Budapest XIV., Május t. út (Városliget) 

Megközelithetö 25-ös villamos és 70, 72, 75-ös trolibusszal. 

Nyitvo, 
Hétköznap, 1 1-19 óráig 
Vos6rnop, 10-19 óráig 
Pénteken zárva 

• KIT0NO FEKETE 

• SAJAT Kt;SZ.IUS0 CUl<RASZSCJTEA\eNYEK 

• VIRSLI, 0fSRECENl 

• ITALKCJLONLEGESSl!GEK 

<i;uTa s  E LLlröffe' 

Egy tapasztalatcsere tanulságai 
,,Ahány ház, annyi szokás" 

- tartja a közmondás. Ha ez 
nem is vonatkozik teljes egé
szében a vasút különböző szol
gálati helyeinek munlcájára 
- hiszen az utasításokban 
foglaltaktól nem szal:>ad el•tél'
ni - azért a munka egyes fá
zi ai, vagy a szervezési, veze
tési módszerek szolgáláti he
lyenként is változók. Vannak 
sajátos, jól bevált .,házi szo
kások", amelyek eredménye
sebbé, gazdaságosabbá, köny
nyebbé teszik egy-egy feladat 
megoldását. 

Ebből a gondolatból kiin
dulva vette fel a kapcsolatot 
a szegedi és miskolci vasút
igazgatóság két állomása : Kis
kunfélegyháza és Vámusgyörle. 

A kpzöttük lezajlott köl-
csönös 

tapasztalatcsere látogatá
sok eredményét, íanuisá
gait a két állomás dele
gációja jegyzökönyvbe 

foglalta, 
A figyelem mindkét részről 
főleg a, munkakörülményekre, 
a fegyelemre, az egyes mun
katerületek dolgozóinak fel
készültségére, a munka- és a 
szocialista brigád verse11y 
színvonalának vizsgáiatára, 
össz-pontosu!t. 

Vámosgyörk állomás kül
döttei értékes információkat 
szereztek például a náluk új
donságot jelentő „vona,li szo
cialista mun.lcaverseny" meg
szervezéséhez. Kiskunfélegy
há? . ebben a versenyben már 
tapasztalatokkal l'endelkezik. 
Megállapították azt is. hogy a 
versenyfeladatok elbírálása 

igen szigorú, a statisztikai fe
gyelem megbízható, és így az 
eredmények valóban az elvég
zett munkát tükrözik. Kiskun
félegyháza állomás vezetősége 
nagy gondot fordít az üzemi 
demokrácia kiszélesítésére is. 
A dolgozók problémáival 
rendszeresen foglalkoznak; 
nincs elhal!gatott, megválaszo
latlan kérdés. Egy cseppet 
sem megnyugtató viszont, és 
közös problémaként jelentke
zett, az utánpótlás megoldása. 
Ez egyébként általános érvé
nyű jelenség. A fiatalok kép
zésével, nevelésével többet 
kell foglalkozni ; 

meg kell találni azokat a 
lebetőségeket, amelyek se
gítségével vonzóvá, érde• 
kessé lehet tenni számuk-

ra a vasúti hivatást. 
A közelmúltban Kiskunfél

egyháza állomás részéról tett 
látogatás Vámosgyörk állo
máson is hasonló eredménye
ket tükröz. Az állomás életé
ben igen nagy jelentősége 
van a szocialista brigádok újat 
lcezdernényezö, aktív munl,á
jának. Nagyon hiányzik vi
siont egy klul:> vagy kultúr
otthon, ahol a qol,gozól< ha.sz_ 
nosan, fesztelenebb légkörben 
együtt tölthetnék szaJ:>ad ide• 
jüket, és emberileg is J.,;öze
lebb kerüU!etnének egymás
hoz. 

A két álJomás dolgozói hasz
nosnak, tanulságosnak ftélték 
a tapasztala,tcserét, és tovább
ra is ;ípoJ.r.i, mélyíteni akar, 
ják ezt a baráti kapcsolatot. 

Jtas�a S411d11t 

Ba l aton i  üdü lés 

A sok fürdés és já.ték. uiáo, jólesik az uzsonni.. 

(Hemző Károly képriportja> 

Kamatmentes kölcsön lakásépitésre 
A debreceni vasútigazgató

ság vezetősége a va.suta�-szalc
szervezet területi bizottságá
val történt megegyezés után 
úgy döntött, hogy ebben az 
évben a törzsgárda kialakítása 
és fia ta.l vasutas szakembe
rek letelepedésének megköny
nyítése céljából kamatmentes 
lakásépítési kölcsönt nyújt a 
fiatal szakembereknek. Húsz 
vasútas fiatal családjának 
lakásépítésében segit az igaz
gatóság 1 millió 500 ezer forint 

Hangverseny 
a Botanikus kertben 

kölcsön nyújtásával. Ezenki• 
vül még 500 ezer forintot for
dítanak a vasutas dolgozók 
családiház építkezéseinek tá
mogatásáj·a. 

Az �cióban részt vevők a 
kollektív szerződésben rögzí, 
tett feltételek mellett veszik 
igénybe a kölcsönt. Vagyis kö
telezettséget vállalnak arra, 
hogy 15 évig a vasútnál fenn
álló munkaviszonyukat nekik 
felróható módon sem szűnte
tilc meg. 

Bánszegi Jó�ef 

17 ÉVE 
BÍRÓSÁGI ÜLNÖK 

A vácrátóti Ot'S:z.ágos híni Apró István, a békéscsabai 
Botanikus kertben augusztus. pályafenn,tartási tónökség dol-
23-án es.te az Országa$ FU- gozója 1942-ben került a vas
harmónia rendez.ésé� sza- úthoz mint pályamunkás. A 
badtéri hangversenyre kerül felszabadulás után a pálya
s�r. Az első „ ízben 1;1e�ende- fenntartási főnökség központ
zesre k,erülo művesz.i pro� jába került, s mint személY
dultclón � Debr�cem MA V ügyes végezte munkáját. El<5-Filhar:noruJ<uso� e,s a _lVlagy�r

j 

s.zör 1952-ben a szegedi köz. A_llamt űl_)erahaz tagJal mu- 1-ekedési bíróságh · :d k · kodn-ek kozre. _ . UZ. _inaJ • e-
.Az Országos Fill1armónia az sobb a „gyula� vár_os1 _bfr_o�g. 

Autóközlekedési Vállalattal hoz kerult mmt nepi ulnok. A 
egyetértésben erre az alka- közel két évtized a,Iatt töbo 
lomra külön autóbuszjárato- tnin;t 400 bírósági ügy t4rgya• 
kat is indft. lásán vett résrl. 

fintér Lajos · J Boldizsfr G,ula 
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Másodszor is Dieter jJfickein 
Kettős NDK siker a pátyi körben 

Pataki és a magyar csapat ezüstérmet nyert 

Vasutas 
teniszbajnokság 1 151 1 Z EEl<i 

A Nemzetközi Vasutas 
'Sportszövetség megbízásából 
�zervezetiinJc rendezésé
'jben kerillt sor augusZJtu.s 3-án 
ila IIL onszágúti kerékpáros 
tvasutas Európa-bajnokságra. 
fl'iz ország - Belgium, Bul. 
fotírill, CsehSzlovákia, Francia
)ország, Jugoszlávia, Lengyel-

t
arszág, NDK, Olaszország, a 
Szovjetunió &,; Magyarország 
- legjobb vasutas kerékpáro

•
�

ai mérték össze tudásukat a 
,,41 kiJ.ométeres pátyi kör-

en". A Vet"Senytáv 164 kil.o.. 
'!métet" volt. A Budakeszi
. Páty-Zsámbék-Tök-Per-

bál-Telki-Budajenó-Bu
'dak:eszi útvO!llal.at tehát négy
= kellett megtenniük a ver
�enyroklnek. 

A bajnoWg rövid ünnep. • · 
jséggel kezdődött. Az usrc 
!himnusz elhangzása és a zász
.:löfel.von-ás után előbb Gulyás 

�

os, a szakszervezetünk tit• 
a, az USIC első alelooke, 
jd dr. Botho Larke, az 
IC második alelnőke mon

tt rövid besrz.édet. Mindket
ten méltatták azt a nemes célt, 
Í<;IDely � USIC tevékenységét 
fJellemzi :  

a sportversenyeken ke,,; 
resztli is közelebb homi 

egymáshoo. a népeket. 
Az ünnepi beszédek elhang. 

Gulyás János titká-r, üdvözli 
a verseny részvevőit. 

zása után Sza.bó Istvánnak, a 

Az ünnepélyes eredményhirdetés pillanata. A győzelmi emel• 
vényen balról jobbra: Pataki JóZ'Sef, Dieter Mickein és Géra 
Imre. Az előtérben balról jobbra: Szabó István a kerékpáros 
szövetség főtitkára, dr. Botho Lorke, a USIC alelnöke, dr. 
Herbert Schartl, az USIC főtitkára és Gulyás János, szak• 

' szervezetünk titkára. 

jól tartotta magát, de ott vol
tak az élen a szovjet verseny
zők iS. Az első csoportban ket
tő, az őket tkövető csoportban 
ugyancsak két szovjet ver. 
senyzó taposta a pedált Géra 
és még mintegy nyolc ver
senyző tá.rsaságá!ban. 

Az utolsó tkörben a verseny
bíróság egyik kocs,ijában kö
vettük az élmezőnyt. Perbál 
után az egyik ve:retó keser
nyé&en jegyezte meg: 

- Nem értem Gé-rát. Nem 

így szokott ő versenyezni. Itt 

valami baj van. 
A1iig hangzott el a meg

jegyzés, amikor Géra, mintha 
csak meg akarná cáfolni az el. 
hangzottakat, felállt a nyereg
ből és gyors lábtempólval dol
gozva otthagyta a töl:>bieket. 
Köziben 

PataJd, miutá.n aa: élboly• 
ba.n .,kifújta" magát, Mic• 
keinhez hasonlóan egye
dül vállaJkowtt szökésre, 

és ezüsi érmet nyert. 
Géra Budajenőnél érte utol 

Juszkóékat. A két német és a 
két szovjet versenyző srem.. 

(Hemzó Károly felvételei)) 

mel láthatóan fáradtan haj
tott. Nem így a két magyar 
versenyro. Az utolsó kilomé
tereken Pataki nyomába sze. 
gődtek és kettőjük közül Géra 
egy fél kerékkel megelőzve 
Juszkót, harmadiknak érke
zett a célba. 

Eredmények:: 
A m. vasutas kerékpáros EB 

végeredménye (164 k=). Európa
bajnok : Dieter :Mlckel.n (NDK) 
4 :24 :20, 2. Pataki József (Magi,ar
ország) 4 :30:10, 3. Géra Imre (Ma
gyarország) 4 :30 :30, !. Juszkó Já
nos (Magyarország), 4 :30 :30, 5. 
J. Strenger (NDK) 4 :30 :5G, 6. 
Grahovszkij (Szovjetunió) 4 :31 :07, 
7. Lavrinyen.ko (Szovjetunió) 
4 :31 :15, 8. Kummich (NDK) 
4 :32 :20, 9. Lujka (C6ehszJovákla) 
4 :35 :46, 10. Similln (Belgium) 
4 :35 :53, 11. Kiritschenko (NDK) 
4 :35 :55, 12. DobrovoLsz.ldj (Szov
jetunió) 4 :35 :59. Csapatban. Euró· 
pa-bajnok: NDK (Mickein, Stren
ger, Kummich) 13 :27 :oo, 2. Ma
gyaromzág (Patakl, Géra, Jusz
kó) 13 :31 :10, 3. Szovjetunió (Gra
hovszkij, Lavrtnyen,ko, Dobro
volszkij) 13 :38 :211. 4. Bulgária 
13:56 :24, 5. Lengyelország 14 :05 :0'7, 
6. Belgium 14 :12 :16, 7. Csehszlo
vákia 14 :16 :26, a. Franci.a ország 
14 :20 :28, 9. Jugoszlávia, 10. Olasz
ország. 

V1s! Ferenc 

A felsmbadulás óta hu
s:z.adszo-r rendezték meg a,z 
országos vasutas teniszbajnok
ságot. A hagyományos verse
nyen, amelyet a BVSC Erzs.é• 
bet királyné úti sporttelepén 
bonyolítottak le, 10 szakasz. 
tály 148 versenyzője küzdött 
a bajnoki cím elnyeréséé-rt. 
Sajnálatos, hogy négy sport• 
kör, a Ferencvárosi Vasutas, 
a Győri MA V DAC, a Pécsi 
VSK és a Dunakeszi MAV 
nem indított versenyzőt. 

A színvonalas versenyen 
szoros küzdelmekben dőlt el 
a bajnoki cím sorsa. Az egyes 
versenyszámok eredményei : 

L o. férfi egyes : 1. Tóth Ferenc 
(BVSC), 2. Kiss Péter (Sz. Hala• 
dás) , 3. Révész László (BVSC) é• 
Csok:nyai János (Előre) . L o. férfi 
páros : 1. Kiss Péter, Unger And
rás (Sz. Haladás) . 2. Tóth Ferenc, 
Csoknyal János (BVSC Előre) , 3. 
Révész László, Köves Gábor 
(BVSC) és Schlotter Mátyás, Ba
barc:z.l Ferenc (BVSC-Előre). L o. 
női egyes : 1. Horváth Arpáclné 
(KPM). 2. Döi:>rel ll:va (BVSC) , 3. 
Váll Zs6fia (BVSC) és Várhicli 
Ilona (BVSC) .  Fiú egyes: l. Mó
ritz Lászlő (Sz. Haladás) • 2. Kele
men Péter (Sz. Haladás) , 3, Sza
lai Tlbor (SVSE) és Gáspár Ba
lázs (BVSC). Leány egyes : 1. Vá
li Zsófia (BVSC), 2. Várhlcli Ilo
na (BVSC), 3. Mohay Márta és 
Dly Judit (BVSC). n. o. férfi 
egyes: 1-2. Unger András és 
Koczor László (Sz. Haladás), 3. 
Móricz András (Sz. Haladás) és 
Nagy Béla (SZVSE). 

.._ Moszkvicsot nyert Sza.b6 
Imre tapolca.i jegyvlZ'Sgáló a 
legutóbbi autónyeremény-be
tétkönyvek sorsolásán. A több 
tmint 1000 vasutast számlálö ta
polcai csomóponton ő az első 
autótulajdonos. 

- BEVEZETTfK A VIL
LANYT a Balatonederics ál
lomás közelében található 4-es 
sz. őrházba. Igy most már 
Nagy János pályaőr és csa
ládja is részesül a kultúra és 
a technika áldásából 

- A szocialista szolgálati 
hely cím elnyerésén munkál
kodnak Pécs állomás dolgozói. 
Ezzel egyidőben megpályázták 
a Kiváló vasúti csomópont cí
met is. A szocialista brigádok 
közül a gabon.aszállitási kam
pányban a Landler Jenő ke
reskedelmi és a Szalai János 
vezette vonatkísérő-brigádok 
érték el a legjobb eredményt. 

A szerkesztőség üzeni 
Sz(lcs Ferenc Hatvan ; Perl.aki 

Gyula Sopron ; Várfalvi Gyula 
Gyékényes; Vasvári D€Z66 Dei:>
recen ; Szil.ádJ Sándor Szeged : 
Volosinovszki János, Bánszegi 
József Debrecen ; Bognár Károly 
Tapolca : Boldizsár Gyula Békés• 
csaba ; Pintér Lajos Vácrátót, II-

B 
· 

k 
· lés Gyula Péas; Kiss Lajos Als6-

arátságOS mér ÓZ:éS őrs: Leveleiket lapunk anyagá
hoz felhasználjuk. 

Barátságos mérkőzésen 3 :3 Fehér Mihály Vésztő; Kiss Bé-
arányú döntetlent ért el a la Kazincbarcika ; Nemeskéri 
Gyékényesi Vasutas Sport- László. H<>rváth József szombat
egyesület laibdacr:úgó csapata a �:�r�b���et illetékes helyre 

dörnyei Borac csapatával 
szemben. A találkozóra a ju. 
goszláv csapat meghívása utái!l 
Dörnyén kerül sor. 

A magyar-lengyel ifjúsági 
válogatott viadal után sorra
került Vidéki atlétikai bajnok
ságon sorozatban születtek a 
vasutas atlétá'.k győzelmei, kö
zöttük jó néhányat a szolnoki 
nők szereztek. A férfiak pont
versenyét a Pécsi VSK 72 
ponttal nyerte a Szolnoki 
MA V (59) és a Szegedi VSE 
(53) előtt. A női pontverseny
ben : 1. Szolnoki MA V 66 pont, 
2. Szomba.thelyi Haladás 54 
pont. 

LAKA.SCSERE 
- ! szoba, konyhás, baromfi 

udvarral, kerttel ellátott lakáso
mat egyszobás budapesti, vagy 
Pest környék:ire elcserélném. 
Clm : Sárvári György nyugdíjas, 
Kétegyháza MAV-telep. 

A HIVATALOS LAPBÍÍL 
A Hivatalos Lapból a szakszer• 

vezeti b12.ottságolc és a dolgozók 
figyelmébe ajánljuk a következ6-
ket: 

31. számból : 114062/1969, L B. 
Kezdö szakmunkások munkabé
rének szabályozása. 

:Magyar Kerékpáros Szövetség 1---------------------------------------- 114063)1969. 2. B. Kezdi! sza.s:em
berek munkabérének szabályozá-

főtitkárának indítására raj-

Bellekto1iényben· 1
l 

vasutas sportolói{ 
Kedves meghívásnak tett szerú úszógárdára, a fiatal ver

eleget a Nyíregyházi VSC senyzőkre, nem utolro sorban 
labdarúgó-csapata: a szovjet edzőikre! 
vasutasnapra utazott el, a 
Munkácsi Vasutas meghívá• 

Vedres József 

sa, 
112280)1969. 3. c. A védc5étel és 

védfütal juttatásál·a vonatkozó 
szabályok kiegész.ítéséról. 

32, számból : 112794/1969. s. c. 
Lakásokban a bérbeadót terhelő 
fenntartási munkák bérlll által 
lörténó elvégzése. 

Az üzembentarlotl v-endégszo. 
bák Jegyzéke. 

- fJJ VASOTI RAI©Dó. A_ 
vasút korszerűsítési program... 
ja keretében mintegy 4 miZli6, 
forintos beruházással új rako
dó épült Komárvárosban. A 
12 500 négyzetméter rakodóte. 
rület és a hozzá vezető uta
kon kívül megépítettek em, 
másfél kiLométernyi utat a 
személyforgalmat lebonyol� 
autóbuszok szá?nára is. 

- A vasúti áruforgalom fit. 
a közúti fuva.rigények kielégí-' 
téséről tárgyalt augusztus 4-én 
a Komárom megyei Szállítási 
Bizottság. Ez alkalommal vi
tatták meg a szállítási bizott
ság második félévi munkater•. 
vét is. 

- Harmincöt évt szolgálat 
után nyuga.lomba vonult Mar
ton Ernő forgalmi szolgálat
tevő, Káptalanfüred állomás 
dolgozója. Az állomás dolgo
zói és vezetői ünnepélyes kül
sőségek között búcsúztatták az 
idős vasutast, aki a gazdasági 
munkája mellett, 10 éven ke• 
resztül a szakszerve:ret mun,
kásellátási felelőse is volt. 

- Nyugdíjas vasutasok ta
nácskoztak. A hatvani MA V 
Liszt Ferenc Művelődési Ház
ban mintegy 60 nyugdíjas 
vasut«s vitatta meg a 497 ta
gú nyugdíjascsoport munká
ját és az elkövetkezendő idők 
feladatait. A nyugdíjasok ösz
szejövetelén részt vett Szuroml 
István, Hatvan állomás szb
titkára is. 

Eredményesen végzik 
munkájuka.t a szolnoki vonta• 
tási főnökség és a járműjavító 
kereskedelmi társadalmi el· 
lenőrei. A két szolgálati hely 
24 társadalmi ellenőre már 
több ízben kapott elismerést a 
városi és a megyei szervektől 

- A KAKTUSZOK SZE• 
RELMESE. Sajtí Sándor Sar. 
kad ál!omás dolgozójának Ja
pán, Fokföld, Argentína, Me. 
xikó, Amerika tájairól szár
mazó számos ritkaságszámba 
menő növény díszíti üveghéi
zát. 

MAGYAR VASUTAS 

a Vasutasok Sza'kEzervezeténell: 
lapja 

Szerka,;ztl a szerkesztő blzotbSáC 
Föszerkesztll: Gulyás János 

Felelös szerkesztő: Vtsi Ferenc 
Szerkesztőség: 

Budapest VL. Benczúr utca U. 
Telefon városi: 229--872 

Uzemi: 19-Ti 
Kiadja és terjeszti a Né!)6Zava 

Lapkiadó Vállalat, Budapest vn., 
Rákóczi út 54. Telefon : 224-819 
Felelős kiadó : Gábor Márton, 
a Népszava Lapkiadó Vállalal 

igazgatója 
Csekkszámlaszám, 75.915.001-

BZiltra f.apn:vomcla 

tolt a 60 tagú mezőny, Az el
ső körben a magyar Fülöp 
bukását kivéve, alig történt 
említésre méltó esemény. Saj
.nos a válogatott versenyző 
olyan súlyos sérülést szenve
dett, hogy a verseny feladásá. 
ra kényszerült. A vártnál 
gyengébben keooett Géra Im
re, az MVSC válogatott ver
senyzője is. Egy kisebl:> defekt 
után a csapat hatodik tagja, 
Bauer (BVSC) kerékpárt cse
rélt vele. Ezután már Bauer 
nem tudott felzárkózni. Géra 
viszont a cserekerékpárral 
sokáig a köz.ép.meronyben haj. 
tott. 

Nagy küzdelmet hozott Széc 
kesfehérváron az országos 
vasutas tekebajnokság, ame
lyen 1 1  csapat vett részt. Kü
lönösen az újjászervezett -
és a.z összevont Békés-Szolnok 
megyei bajnokságban tavasz
szal az első helyen végzett -
Szolno'íci MAV várt sokat a 
Vasutas Kupától. Valóban, a 
szolnokiak nagy harcot vívtak 
a Szegedi VSE-vel, amit mu
tat a csapatverseny végered
ménye is: 1. SZVSE 2539, 2. 
Szolnoki MAV 2406, 3. Székes
fehérvári" MAV Előre 2403, 4. 
Debreceni VSC 2394 fa. Az 
egyéni versenyt Kallós György 
(Szolnoki MA V) nyerte. A 
szolnokiak törekvése: vissza
kerülni az NB II-be, ahonnan 
1968 végén estek ki. 

sára. Három csapat vett rés.zt 1------------------------------------------

A másodilt körben már kez
dett szétszakadni a mezőny. 
A verseny várható esélyesei 
fokozatosan elhúztak a többi
ektől. Bár a különhség még 
ekkor sem volt nagy a szöke
vények és az őket követo"k kö
zött. Az igazi verseny a har
madik körben bontaikozott ki. 
Dieter Mickein, az NDK kitű
nősége valósággal kilólt az él
bolyból és pillanatok alatt fa. 
képnél hagyta honfitársát, 
Strengert, a szovjet Hrapovot 
és a magyar Juszkót. Géra és 
Pataki kissé hátrább, a szét
szakadozott mezőnyl:>en kere
kezett. 

Mickein az élen olyan ira
mot diktált, hogy az utolsó 
kört öt perc előnnyel kezdte 
a mögötte lovőkkel szemben. 
S mivel 

a magyar versenyzók kö• 
zül senki sem szegődött 
nyomába., már biztosra le• 
heteit venni, hogy az 
egyéni gyözelmet másod· 
szor is a német fU szerzi 

meg. 
Juszkó változatlanul tartotta 

magát a Mickein.t követő kis 
csoportban. Páty után Pataki 
is felzárkówtt Juszkóékhoz. 
Ekkor még nem lehetett tud-

. ni, hogy Mickein után hogyan 
alakul az egyéni sorrend. A 

csapawersenyben is csökTcen
tek esélyeink, mivel az NDK
beli Strenger és Kum·mich is 

* 

A különböző értékú és szin.: 
vonalú nyári versenyek után 
lassan elérkezik az „igazi'' 
ökölvívóidény, amilkor már 
bajnoki címekért, minősíté
sért, a csapatversenyben baj
noki pontokért verekednek a 
szorítókban. Különösen a sop
roni ökölvívósportot kedvelő 
vasutasok „éheztek ki", noha 
az SVSE ökölvívói az év első 
felében kilenc versenyen lép
tek szorítóba. De mindig ide
genben. Az őszi idényben 
Szombathely vasutas ökölvívói 
látogatnáK el Sopronba. A 
soproni vasutas ökölvívósport 
megbecsülését jelenti, hogy 
Gyevát Gyula, az SVSE edző
je két héten keresztül az 
egyik szakoktatója volt a vá
logatottakat felkészítő tatai 
edzőtábornak, a közelmúltban 
pedig az Országos Ifjú.sági Bi
zottságba is beválasztották. 
Szakemberekben tehát nincs 
hiány, csak most már igazi 
versenyeket is szeretnének 
látni a soproniak . •  , 

a munkácsi labdarúgó-tornán. 
A vendéglátó munkácsiak és 
Kassa területi vasutasváloga
tottja, vaJamint a nyíregyházi 
vasutasok. A tornán alapos 
.,keresztbeverések'' történtek: 
a kassaiak győztek a NYVSC 
ellen, de kikaptak a munká
csiaktól, míg a munkácsiakat 
a nyíregyháziak győzték le. 
Végül is az NYVSC a torna 
második helyén végzett és a 
közönség körében nagy tet
szést aratott kulturált, fegyel
mezett játékával. 

* 
Hasonló nagy vasutas sikert 

hozott a három napon keresz
tül tartó országos úszóbajnok
ság. Az Európa Kupa küzdel
mei élőtt álló magyar úszó
sport legjelentősebb hazai 
fesztiváljának színvonalát ta
lán az bizonyítja legékesebben, 
hogy a három nap során egy 
Európa-, 1 1  országos felnőtt és 
7 országos ifjúsági ré1rnrd szü
letett, túlnyomórészt BVSC
úszók jóvoltából. Az Európa
rekordot a.z ismét formába 
lendült Turóczy Judit érte el 
a 100 m-es gyorsúszásban : 
Európa első lánya, aki a „bű
vös" kerek egy percet elérte. 
Az Európa-rekordot eddig is 
Turóczy tartotta, 1 :00,2 perces 
idővel. Az országos úszóbaj
nokság ragyogó vasuta,s si
kerrel zárult. A BVSC 1114 
ponttal nyeTte a pontversenyt, 
a 809 pontos Újpesti Dózsa 

előtt. Az már szinte „termé
szetes", évtizedes „hagyo
mány", hogy a múugró baj
nokság minden számát BVSC
sek nyerték. 

Nagyon büszke az egész va
sutastársadalom e1·re a nagy: 

K E R E S ZT R E J T V.É N Y 
Vízszlllte.s: L A Magyar Né!>' 

köztársaságban • • • (Augusztus 20-
án húszéves az Alkotmány). 13. 
Következménye (latin). 14. Finom
gyapjas juh, gyapj úszövet. 15. A 
Labdát kell. 16. Verssorok össze
csengése, 18. Mozgékony. mozgat
ható. 19. Kukorica latin neve. �O. 
A m.alária gyógyszere. 22. Vissza : 
n<ámetalföldl festö (1420-1482) . H. 
Allami jövedelem. 2s. Vajon ll>? 
27. Szibériai tolyó. 29. Osztódó 
sejteket tartalmazó növényi szö
vetek összefoglaló neve. :t2. Ker
get. 33 . • • •  Raul Rezső, zeneszer-

ző, ez Operaház karnagya volt. 
35. Görög szóösszetételekben ui. 
36. Ilyen állat a kutya. 38. Nád
nyelvű fűvóhangszer. 39. Szemé
lyes névmás. 40. A nikkel kémiai 
jele. 42. Vörös tengeri kikötó. 43. 
Heg a testen. 44. A titán vegyje
le. 46. Egymást követő betűk. 48, 
Egy rész a kBméleonból. 49. Rang
jelző. 50. Rass-..: hangzás, han�za
var. 53. Epe kétharmada. 55. Ten• 
ger Jelzője is lehet. 56. Nem ké• 
sóbb. 58. A víz is az. 61. A ozén 
eltüzelésekor !s ez kclet.kezl.k. 63. 

Skót nevek elótt: :fia, -f!. 65, Fér
finév. 67. Asztalos is, lakatos il 
teszi. 68, Skand.1náv történeti l.ár
gy,l prózai elbeszélések. 70. Sem
mi, senunit oLaszu.L 72. e.szak„ 
an1erikai indián törzs. 73. • • . tu� 
berosum, bu.rgonya. 74, Kertihá.z,, 
csarnok. 

Függőleges: 1. Fejér megyet 
község. 2. Hónap<>k közepe. 3. 
Afrikai folyó. 4. Folyó Európá• 
ban. 5. Becézett női név. 6. Ná';
rium vegyjele. 7. A szenvedés. 8. 
Német elöljárószó. 9. BetüpóUás• 
sal elem. 10. Szabolcs megyei köz· 
ség. 11. Kérdőszó. 12. A Tiberis 
n1ellék!olyója. 16. Ola&z város az 
Adtia partján. 17. Angol költő, ir6 
és politikus (1608-167<1) .  20. Eleml 
csapás. 21. Biblla! alak (ék. 
hiány). 23. A ma élő emberfaj 
természettudományos neve. :!4. 
Ütlegel. 26. Ausztrália! futómadár. 
28. Babilon héber neve. 29. 
• . .  culpa. 30. Tagadószó. 31. Tö• 
rök méltóság. 32. Ritmusa. 34. Ez• 
Zel nem lehet verebet fogni. 37. 
Bácskai község. 39. A rodostói le• 
ve!ek !rója. 41. Attila legkisebb 
Ila. 44. Somogy megyei község. 
�5. Monte-Cristo vára. 47. Zokog. 
51. Norvég férfinév. 52. Arab k:1-
lifa (592-644). 54. Kralckó vára. 
57. Bifl:l'iz. 59. Olasz hármas. 60. 
Becézett női név. 62. Sós oldat. 
63. Fémajom, Madagaszkáron éL 
64. Hires római szónok (ék. fel.). 
66. Netán, hangtalanul. 68. A lúg 
ellentéte. 69. Háziállat himje. 71. 
E. V. 72. Orosz helyeslés. 

Bekfüdendó : vizszJnt..es 1. Be-
küldési batáridö : 1969. szeptember 
10. 

Az el1iz6 keresztrejtvén:v hely„ 
megfejtése :  A gazdasági vezetök 
tevékenységének véleményezése. 

Egy-egy könyvet nyertek az 
1969. évi u. számunkban m-egje• 
lent keresztrejtvény helyes meg• 
fejtéséért : HonU Antal, Bagola. 
Fó u. 15. Zala megye. Dr. Marko-
vks Gizella főorvos, Harkány:!ür-
dó, Bajcsl Zs. u. 1. Telchmann 
Matild. Bp. IX., Mester u. 33-35, 
I. 20. Somogyi István t6lnt. Ta• 
polca, A lkotmány u. 2, Pál.ti 
Györgyi, Szeged, Timár u S/a. 
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Dinamilius munkakezdés 
Balassagyarmat térségében 

Kísérleti jelleggel a mun
kaidócsökken tés új módszerét 
valósította · meg Balassagyar
mat térségében tJ budapesti 
igazgatóság. A módszer találó 
elnevezése: ,,dinamikus mun
kakezdés", Célja, hogy a for
galmi, nem utazó, beosztásu
sukat tekintve 12/24-es vál
tással dolgozó forgalmi szol
cáLattevők, váltókezelők, mal
házók és mások, akik részére 
a közbeváltás nem biztosítha
tó, 240 óránál rövidebb időt 
töltsenek havonta szolgálat
ban. 

munka-szervezés eredménye
ként a legtöbb dolgozó havi 
szolgálati ideje 240 óráról 205 
órára csökken. Egyes munka
he!yelcen 212 órával, másutt 
192 órával számolnak havon
ként. A közösen haszni!t 
cbehszlovák-magyar vonal
részen, Nógrádszakál, Littke és 
Ipolytarnóc állomásokon, ahol 
éjszaka nem szüneteltethető a 
munka, az állomásfőnök he
tenként háromszor nyolc nap
pali órában a forgalmi szol
gálattevő teendőit is ellátja. 
lgy ezeken az állomásokon is 
havonként 32-34 órával csök
ken a forgalmi szolgálattevők 
munkaideje. 

A térség vonatközlekedés�
ben nincs lényeges változás. 
Mindössze annyi változtatás 
történt, hogy a Vác-Drégely
palánk-Balassagyarmat vona
lon két tolatós tehervona
tot előbb indítanak, a Díós3e-

nő-Romhány vonalon viszont 
most Romhányból később, 
3.42-kor indul a tolatós teher
vonat. Az sem jelent problé
mát, hogy a vonatgépet most a 
fűtőnek kell leakasztania 
Ipolytarnóc állomáson, mert a 
korábbi két váltókezelő közül 
az egyik szabad. Lényeges kö
vetelmény, hogy a dolgozóttat 
a dinamikus munkakezdés be
vezetésével se érje anyagi hát
rány. Ezért intézkedés történt, 
hogy ahol az éjszakai pótlé
kot a dolgozó elvesztené, az 
annak megfelelő összeget rá
építsék munkaköri bérére. 

A tervek szerint már au
gusztus végén megkezdik a di
namikus munkakezdés tapas�
talatainak értékelését, s 
amennyiben a kísérlet megfe
lel a várakozásnak, gondos
kodnak további kiterjesztése
ről. 

Lőrincz János 

A dinamikus munkakezdés 
szervezői abból indultak k!, 
hogy a balassagyarmati tér
ség mellékvonalain nincs aka
dálya annak, hogy éjszakán
ként 4-5 órán át vonatmentes 
időt biztosítsanak. Ahol volt 
éjszakai tolatós tehervonat, 
annak menetrendjét úgy mó
dosították, hogy vagy koráb
ban közlekedjék és lega.l'ább 
22 óráig a végállomásra érjen. �-------------------------

vagy csak a kora reggeli órák
ban induljon. 

A balassagyarmati vonal!ó
nökség területén a dinamikus 
munkakezdés három változa
ta került bevezetésre. 

Az egyik változat szerint a 
dolgozó kora reggeltől késő 
estig teljesít szolgálatot. Napi 
szolgálata eléri a maximáli
san engedélyezhető 18 órát, 
vagy közel jár ahhoz. Az éi
nakai vonatmentes időben. 
legalább h4t órán át szinetel 
a szolgálat. A viszonylag hosz
szú na.pi murúra.idő a kisfor
ga]mú vonalon nem jelent 
különösebb megterhelést. 
Rendkívüli előnye, hogy a dol
gooó csak minden harmadik 
nap dolgozik, mert két váltó
társa ugyanígy teljesít szolgá
latot, trthetó, hogy a dolgozók 
a legtöbb szolgálati helyen a 
dinamikus munka.kezdésnek 
ezt a változatát választották. 
Ezt a változatot azonban f!í
ként az olyan állomásokon le
hetett bevezetni, ahol egyide
jíileg több vasutas teljesít 
szolgálatot, s ha a szolgál.atte
!'Ők 18 Ó1'ázt14k, a váltóórök 
más beosztásscl dolgozn.ak. fgy 
biztosítható, hogy az állomás 
az éjszakai órá'Kban se ma
radjon őrizet nélküL 

A második változat szerint a 
18 órától másnap reggel 7 
óráig terjedő éjjeli szol„álat az 
éjszakai vonatmentes

0 

időre 
félbeszakad és a dolgozó 22 
órától hajnali 3 vagy 4 óráig 
otthon a.l:szik. Ez a változllt 
csak ott ker-ülhetett beveze
téS'l'e - péZdául Dréqelypaláf!
kon - ahol a szolgálattevői; 
helyben lak1utk. 

A harmadik változat az é;
szakai vonatmentes idő kiha
g-;ásával lényegében délelőttös 
és délutános mús?.aknak me<>
felelő beosztásra épül. A délelőttös hajnali 3 vagy 4 óra
kor kezd és 13 óráig, illetve 
!3;30-ig teljesít szol{!álai:ot, 
nug a délutános V! órától 22 óriig. Ennek az ldóbeosztás
Tta1c is az az előnye, hogy éj
szakáMt minden dolgozó ott
hon töltheti, 

A Vác-Drégelypalánk-
Balassagyc.rmat. a Balass�
!lJ'a";'Wt-Ipolytarnóc, az 
.-,,szod-Balassaq11armat és a 
Diósjenő-Romhán11 vonalakon 
a budapesti igazaa.tósáa szer
vező bizottsága;' �elyben 
szakszervezetünk területi bl
zottsága is képviselve volt a 
dolgozókkal, a szakvonal � a 
:szak•zervezet helyi vezetóiv�1 
törtért helvszíni me�beszélés 
�)apján határozta meg. hogy a 
dtnamikus munkakezdés me
lylk változatát alkalmazzák 

Elmélyült 
baráti kapcsolatok 

Az NDK közlekedési miniszterhelyettese 
Szombathelyen 

Herberl Marktsche!fel, a 
Német Demokratikus Köztár. 
saság közlekedésügyi minisz
terhelyettese Szombathelyre 
látogatott. A magasrangú ven
déget Szabó Béla, a szombat. 
helyi vasútigazgatóság vezető
;e fogadta. Délelőtt a MA V 
Vasűtigazgatóság központi 
épületében tanácskozást tar. 
tottak, melyen a gazdasági, 
párt, és szakszervezeti veze
tők kicserélték tapasztalatai
kat a német és a magyar vas. 
útak egyéves fejlődéséről. 
Mint ismeretes, Herbert 
Marktscheff'el egy esztendővel 
ezelőtt járt utoljára hazánk
ban és így módjában állt fel
mérni a szombathelyi MAV 
Vasútigazgatóság területén 
azóta bekövetkezett változá. 
sokat. (A szombathelyi és az 
NDK-beli erfurti vasűtigaz... 

gatóság között 1961 óta baráti 
kapcsolat áll fenn.) 

A miniszte,-helyettes röviden, 
általánosságban isme,-tette az 
NDK vasútjainak programját, 
az ország fennállásának 20. 
évfordulójára. Az októberi ün
nepségsorozatra a szombat
helyi MAV Vasűtigazgatóság 
delegációját is meghívta. 

A német vendég megtekin
tette az igazgatóság irányító. 
berendezéseit. Felkereste az 
igazgatóság most létesülő új 
szárnyépületét, amelyben az 
első vidéki távközlő biztosító
berendezési építési főnökség 
kap helyet. Ez az apparátus 
építi majd a Szombathelyi 
MAV Vasútigazgatóság teru. 
!etén a legkorszerűbb automa. 
ta berendezéseket. Az elsőt a 
Szombathely-Hegyeshalom 

közti vonalon helyezik e['" 

Páncélvonat 

Gyors ütemben készül 
a Baross téri aluliáró 

BeJ'ejezödtek a Keleti pálya.udvar előtti süllyesztett tér betonozási munkálatai, A fala.k bar
kolásá.t a szakemberek már megkezdték. 

(MTI Foto Kovács Sánd01' felvétete) 
(Képriportunk az S. oldalon) 

Átadták a MÍÍV-nalc' a századik V-43-as 
villamosmozdonyt 

A Ganz-Mávag gyártelepén 
bensőséges ünnepség kereté
ben adták át a 100. V-43-as 
sorozatű szilicium egyenirá
nyítós villamosmozdonyt. Az 
ünnepségen megjelent Rödö
nyi Károly miniszterhelyettes, 
a MAV vezérigazgatója, Cser
gő János, a Ganz-MAV AG 
vezérigazgatója, Tölgyes La· 
jos, a. MAV Gépészeti Szak
osztályának vezetője, Dö. 
mötör József a Ga11z-MAVAG 
és Farkas Béla a Ganz Villa
mossági Művek vezérigazgató
helyettese. 

A szilícium egyenirányítós, 
korszerű vlllamosmozdonyok 
gyártására vonaf;k:óz6 licenc
szerződést, valamint az első 
hét darab import villamosmoz
dony szállítására vonatkozó 
megállapodást 1960-ban irták 
aiLá. Az első hét mozdony,t 
1963-ban szállították le és 
azok azóta egyenként egymil
lió kilométeres futást teljesít
ményt értek el. 

A Ganz-Mávag és a Ganz 

Az 50. mozdonyt 1967 júliusá
ban adták át a MAV-nak és 
most, két évvel később, már a 
100. villamosmozdony átadási 

ünnepségét tartották. 
Az V-43 sorozatú mozdo

nyok gyors építése adott len
dületet a hazai vonalvillamo
sításnak. Ez tette lehetővé, 
hogy mintegy 35 évi szolgálat 
után 1967-ben végleg kivon
ják a forgalomból a valamikor 
világhírű KandÓ-mozdonyo
kat. 

A hazai szilícium egyenirá
nyít6s mozdonygyártás érde
kessége az, hogy az első gé
peknél a mozdony „lel!lret" a 
szilícium egyenirányító beren
dezést teljes egészében kül
földről importálták. Később az 
egyenirányító szekrények már 
itthon épültek és csalc a dió
dákat importálták. Ma viszont 
már 33 mozdony fut olyan 
egyenirányító berendez,éssel, 

melyet teljes egészében a ha
zai ipar ál!i'tott elő. 

Az ipar saját erejéből több 
továbbfejlesztést jelentő kí
sérletet is elvégzett. 

Többek között az eredeti 
licenc forgóváz helyett 
haza.i tervezésű forgóváz
zal végeztek kísérleteket, 
melyek során a mozdony 
160 km/óra sebességet éd 

eL 
Az adhéziós (tapadási) vi,. 

szonyok javítására kiegyenlí
tő transzformátoros kísérlete
ket is folytattak, melyek ered
ményeként e ti:anszformátorG
kat kezdilt 's&ózál-Osan oeépf
ten! a mozdonyokba. Egy év 
óta pedig a legkorszerúbb 
thirisztoros egyenirányító be
rendezéssel is folynak kísérle
tek. 

A Ganz-MÁV AG által ké,. 
szitett V-43-as tipusú villa
mos mozdonyok ma már szer
te az országban közismertek. 
E mozdonyok méltó utódai az 
egykor világhírnévnek örven
dő Kandó-mozdonyoknak. 

Villamossági Művek dolgozói ,--------------------------

gondos felk&'"Zülés után fogtak 
hoZ'Zá a licencszerződés alap
ján az első hét magyar gyárt
mányű villamosmozdony gyár
tásához. 

Ezek 1964 végén kerültek · 
üzembe és azóta 6-700 
ezer kilométeres futási tel-

jesítményt ériek eL 

Darabáru szállítmányozási konferencia 
Debrecenben 

A Közlekedéstudományi 
Egyesület Vasútüzemi sza,1cosz
tálya, Gépjárműközlekedési 
szakosztálya és Szál!ítm,ányo
zá.si szak,osztálya együttmúkö. 
dési megállapodást kötött, 
melynek értelmében augusz
tus 28-án és 29-én, Debrecen
ben tartották meg a darab
áru..szálli tmányozási kon.feren
ciá t. 

A konferencia résztvevőinek 
kétharmada a fuvaroztatók 
képviselője volt. Eljöttek Deb
recenbe a nagykereskedelmi 
vállalatok küldöttei és a n.agy. 
tömegű darabárut fuvarozó 
vállalatok képviselői is. 

Amint a konferenciát meg. 
előző sajtótájékoztatón Tapo!. 
czai Kálmán, az Autóközi!eke
dési Troozt vezérigazgatója 
hangsúlyozta, a darabáruszál
lítás nagy horderejét mi sem 
bironyít,ia joblban, mint az. 
hogy 1968-ban 15 millió tételt 
három millió tonnát megha
ladó súlyban továbbítottak. 

A darabáruszállitás nem
csak közlekedési-szállít
mányozási téma, hanem a 
lakosság érdekeit érintő, 
annak ellátását biztosít-0 

feladat is, 

vá'b,'bítást kívánó lkúldemé. 
nye'k:ról van szó, melyeket 
gyorsan, biztonságosan és fő
leg olcsón ikeR a rendeltetési 
helyre juttatni. 

A közlekedéspolitika,! kon.. 
cepcióban elfogadott körzetesí
tési program a darabáru.. 
továbbításban ú; helyzetet te
remtett. A vasűt régebben 
1041 szolgálati helyen kezelt 
darabárut, ma már :kétszázra 
csökkent a darabáru kezelés\ 
helyek száma. A dara.oáru
kezelést a MAV az autóközle
kedéssel együttesen végzi és az 
új továbbítási rendre oo!ó át

térés 1967 szeptemberében fe
jezódött be. Ennek ikapcsán 
mintegy 3400 települést kap.. 
csolta.k be az összetett darab, 
árutovábbítási rendszerbe, 

A debreceni !ronferenc:fa bi
zom•árá segít a dara-báruto. 
vábbítási rendszer tökéletesí
tésében. 

A konferencia előadói 
részletesen taglalták a há
lózatfejlesztési· feladatokat 
és vizsgálták a fnvarozási 
határidő csökkentésének 

Iebetóségeit. 

A július 15. óta tartó kl
srlrleti üzem 300 i•asutas do!. 
gozó munkaidő-csökkentését 
teszi lehetnvé a ba.!<Issagyar
tnatl térségben. Az ésszerű 

Az F..szmel díjjal jula.l<nazott virágvonat. 

Az országosan feladott da
'rabáru-kfüdemények súlya 
természetesen az összes szál
lításoknak csak kis részét ad
ja, tételszámban azonban 
messze meghaladja a kocsira. 
kománYi forgalmat. Kis me..'1y„ 
nyiségú, legtöbbször gyors to-

A kon ferencián elhangzot,.. 
tak összefogla.lása után aján.. 
Iá.sokat állítanak össze, melyek 
allcalmasak arra, hogy a mi
nisztériumok és fuvaroztatók 
tovább tökéletesítsék a darab
áruto,·ábbítá• iP1enlegi rend
szerét. (Tudósítás a 4. oldalon) (MTI Fow Vi-tcíjos József felvétel,e) 

B. L 
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Bizalmiak az Északiban· A kulturális 
napok sike1re 
Dunakes:in 

A szakszervezeti munka 
a lappi l lére Abban, hogy szakszerveze

tünk helyesen, a dolgozók ja
vára és megelégedésére fejti 
ki tevékenységét az Északi 
Járműjavítóban, jelentős ré
sze van a 12 műhelybizottság 
mellett működő 230 szakszer• 
vezeti bizalminak. 

Hogyan dolgoznak? Milyen 
�ondok, problémák foglalkoz
tatják őket? Vannak-e olyan 
tapasztalataik, melyeket ál• 
talánosítva másutt is haszno
sítani lehetne? - Ezekre a 
kérdésekre kerestük a választ 
járműjavító iparunk fellegvá
rában. Először a szakszerve
zeti bizottság ajtaján kopog
tattunk. 

- Minden részletkérdésre 
kiterjedő alapossággal a műlt 
év végén vizsgáltuk a bizal
miak munkáját, értékeltük a 
velük való foglalkozás tapasz.. 
talatait - mondta Baranyai 
Zoltán, a szakszervezeti bi
zottság titkára. - Amit akkor 
megállapítottunk, az ma foko
zottan érvényes. Tőb-b éves 
munka eredmény-eként vált 
mind tartalmasabbá a bizal
miak munkája Legjobb akti
vistáink. li:ppen vizsgálatunk 
tapasztalatai segítettek ben
nünket ahhoz, hogy nagyobb 
gonddal foglalkozzunk velük. 
Ra;tuk keresztül mozgalmunk 
pilléreit erősítjük . • •  

Rendszeres 
a tájékoztatás 

Mit tettek a bizalmiak 
munkájának segítése érdeké
ben? 

sem kerüli el a műhelybizott
ságolG, ill-etőleg rajtuk k.eresz• 
tül a szakszervezeti bizottság 
figyelmét. 

Az eddig végzett munka 
alapvető mérlege - űgy hisz
szük - jól megvonható a 98,5 
százalékos szervezettség és a 
99,3 százalékos tagdíjmorál ér
tékelésével. Büszke lehet erre 
a 3100 dolgozót foglalkoztató 
nagyüzem minden szakszerve
zeti bizalmija. 

Beszélgetésünket a jármű
javító legnagyobb üzemrészé
ben, a X. osztályon folytat
tuk. Tóth József műhelybi
zottsági titkár így kommen
dálta az üzemrészben dolgozó 
bizalmiakat : 

- Nem dolgomaik egyfor
mán, de  hát, az ujjunk sem 
egyforma . . . Az biztos, bárki 
meggyőződhet róla, alapvető 
teendőiket rnlndannyian jól 
Lsmerik és ellátják. A problé
mákat időben jelzik, a kéré
seket továbbítják hozzánk. 
Bizvást számíthattL'lk és szá
rrútunk is rájuk. Ha valamit 
ismertetni, elfogadtatni aka
runk üzemünk szakszervezeti 
tagságával, l-egjobb, ha e!.ós:::ör 
a bizalmialG elé tárjuk. Ok a 
törzsgárdánk szóvivői, vé!emé
nyük mindig megfontolt, bár 
a közhangulatot is tükrözi. 

Megállapításait konkrét 
példákkal bizonyította Tóth 
József, de a rövidség kedvéért 
tekintsünk el ezektől, s inkább 
ismerkedjünk me,g közvetlenül 
a X. osztály néhány szakszer
vezeti bizalmijával. 

Az Arány János szocialista 
brigád nőtagjainak bizalmija, 
Németh Istvánné, aki 17 éve 
dolgozik a járműjavítóban. 

Csoportomban igazán 
nem nehéz a bizalmi dolga -
mondotta. - A tagdíjat min
denki rendesen fizeti. Nem 
kell unszolni őket a közös 

Sokat vitatkoztunk a szombat 
leértékeléséről, mire mindenki 
megértette, hogy a kollektíva 
érdekében történt. 

- Eddig csak a font meg a 
frank leértékeléséről hallot
tunk - vetettük közbe. 
Hogyan lehetséges ez a hét 
utolsó napjával? 

A ,,leértékelt" 
szombatok 

A 
szakszervezet elnöksé-

Alkotmán••unk ünnepének ge július 4-i ülésén, szé-·� les körű felmérés alapján tiszteletére rendezett üzemi 
értékelte a bizalmiakkal való kulturális napok befejezése- foglalkozást és a bizalmiak ként a Dunakeszi Járműjaví-
munkáját. A tapasztalatok értóban a kulturakti visták ösz.. tékelése felszínre hozta az szejövetelére is sor került. K. eredményeket és fogyatékosVeres András, a Művelődési ságokat. Központ igazgatója mintegy 

200 aktivista előtt számolt be Az elmúlt években né
az intézmény politikai és ne- hány helytől eltekintve - ki-

és szerepük határozza meg. A 
bizalmi a legkisebb szervezeti 
egység vezetője, aki napon,a 
együtt van csoportjának tag
jaival, módja és lehetősége 
van a tájékozódásra és a tájé
koztatásra. Legjelentősebb 
szerepe a határozatok végre
hajtásában rejlik, hiszen köz
vetlenül szervezi a végrehaj
tást, ő mozgósítja a dolgozókat 
aktív cseleltedetre. Éppen azért, , mert a hét velő tevékenységéről. alakult az üzemi szakszerve-

utolsó munkanapja - felelte E1mondotta, hogy élénk élet zeti szerve/e bizalmi csoportok 

E 
cikkben nem foglalko-Bartucz József. - Nálunk két- folyik a filmklubban. Ennek legmegfelelőbb szakszervezeti zunk a bizalmiak fel-hetenként van szabad szom- 550 tagja van. A szélesvásznű kerete, formája. Az alapszer- adatával, jog- és hatás-bat. Divattá vált, hogy min- mozi látogatói azonban sokkal vezetek egy r_észénél s�erve- körével. Ez az alapszabályban, denki azokon a szombatokon többen vanak. Az első félév zett a . bizalrmakk�l v�o fo�- határozatokban, a „Bizalmia;c vette ki fizetett szabadságának során a 235 előadást több lalko_zas, rendszet;->· es_ , tal.- kézikönyvében" kellően szabáegy-egy napját, amikor dol-

mint 10 OOO-en nézték végig. J talmaban megfelelo a táJekoz- lyozott, körülhatárolt. Az elgozni kellett volna. Szombaton • , , k . tatásuk Az alapszervezetek nökség űgy foglalt állást, hogy csak öt és fél óra a munkaidő, A musor,os es !ancestekne_ is jog- és · hatáskörének bővülé- a szakszervezeti szerveknek, a „leértékelés" óta ennyit is sok a r_eszve-voJe. Az idei 48 
sével nőtt a bizalmiak aktivi- funkcionáriusoknak úgy kell számolnak el annak, aki ekkor r�nctezvenyen ,1 1

. 
ezr�n vettek 

tása, a dolgozókat érintő mind dolgozniok, hogy a bizalmiak veszi ki a szabadságát. Azt r�sl:t, ·s ezen�ivul s�m�� c_sa-
több kérdésben kérik ki véle- központi személlyé vál;anak, nem engedhettük, hogy a ladi _rendezvenyt, ™;!'a_ao un. 
ményüket, igénylik javaslatai- központi helyet foglaljanak el közérdelc rovására az egyéni nepseget, KISZ.eskuvot tar- kat A szervező mozgósító a szakszervezeti mozgalom-ügyeskedés érvényesüljön . . . t�ttak. Sik�esen �véken;7ke- mu;,_kába mínct' nagyobb ban, a mindennapos szakszer� 

Tíz éve a kimérő csoport dik . a Z:neiskola ;s,. a:11:i-yen számban és eredménnyel vezeti munkában. 
bizalmija Kauremszky Ferenc. 27 iskolás, � elokesz1!0 ta; vesznek részt a bizalmiak. Ja-

gozaton pedig 19 óvodáskoru V"lt e'rdekvédelmi és tudat- Mindazok, akik valamilyen - Csoportom összeforrt kol- · � f ában vagy területen részt lektíva - mondta - minden- gyem1ek ismerkedik a zene- formáló tevékenységük. Az orm 
ks vel, a hangszerekkel. egyének és csoportok problé- vesznek a sza zervezeti ben segítjük egymáSt. Sokat 

Az idén az üzemi kulturális máinalc szószólói lettek, a tag- munkában. tudatában vannak jelent nekünk a jó összhang. annak, hogy ez egyik napról Mint bizalminak, igazán nincs napok sikere bebizonyította, ság hangulatára helyesen másikra nem valósítható nehéz dolgom, hiszen a tagdíj- hogy a nyár közepén az úgy- reagálnak. A bizalmiak ,ta�- �eg. Sok erőfeszítés történt elmaradás nálunk ismeretlen nevezett ,holt szezonban" is s1ervező tevékenvsége reven 
már az elmúlt években azért, fogalom. Aki beteg, megláto- lehet oly;n érdekes progra- nőtt a szervezettség, javult a hogy megvalósuljon a célkítű-gatjuk, aki megnősül, annak mokat rendezni, amelyeket tagdíjfizetési készség. zés, miszerint: ,,a bizalmi a szerény ajándékkal kedveske- sokan látogatnak. szakszervezeti munka alap-dünle, vagyis törődünk egy- Sz. L. A z eredmények mellett -11 , " A 1 gf l "bb tő azonban számos !ogya- p1 ere . e e so veze mással. Vitáink? Előfordul- ! �•ekto"l a legalsókig tettek -------------- tékosság jellemzi a bi- sze. v • nak, de azért minden kérdés- · 

zalmiakkal való foglalkozást, is ennek megvalósítására in-ben szót értünk. 1 ÜNNEP"ELYES BRIGÁDÉR- a bizalmiak munkáját. tézkedéseket, eredmények is 
Látszólag nem nagy ügy, TEKEZLETEN értékelték az mutatkoznak. A vizsgálat so-

amit ezek a bizalmiak végez- i 1969. első félé·v eredményei.t a Az alapszervezetek között rán módunk volt tapasztalni, 
nek. Mégis rangos feladat az I Nyíregyh-áro állomás MAV- vannak olyanok, ahol rend- hogy sok olyan bizalmi van a 
övék, hiszen a tagság válasz-

1 
.4.KOV 1complexbriqádjai. A szertelen. szervezetlen a bizal- vasúton, akire áll a meghatá

tott képviselői, segítségüket, , komplexbrigád 1967 októbe. miak felkészítése a munkára. rozás. 
aktivitásukat az alapszervezet I rében alakult és azóta i5 stl�- Feladatukat általánosságban 
sem nélkülözhetné. \ resen,, eredményesen segítik ismertetik, módszeresen nem 

Lőrincz János egymast. segítik őket tevékenységük

- Semmi látványos, nagy 
dologra ne gondoljon - felel
te a titkár. - Csak azt tet
tük, amit kértek, aminek szük
ségét láttuk. Megjavítottuk 
tájékoztatásukat. Havonta 
rendszeresen megkapják a há
zilag készülő aktivista tájé
koztatót. A részükre kiadott 
dossziéban összegyűjtik ezeket, 
s így mindig kéznél vannak 
a legújabb rendelkezések, a 
szakszervezeti munkát érlntő 
ín.formációk. 

rendezvényekre, nagyon aktív
,---------------------------a társaság. Bizalommal van

nak irántam, hallgatnak rám. 
Az idén három nyugdíjasunk 
bűcsűztatását szerveztük meg. 
A segélyekkel nem volt prob
léma. Két lányunk férjhez. 
ment, két gyermek és egy há
zaspár üdü! tetéséről gondos
kodtunk. Csoportom, amely 
17-18 tagú, teljes létszámmal 
részt vett a szakszervezeti 
politkai oktatásban, amiről az 
idén sem szeretnénk elmarad

ben. Sok a kívánnivaló az irá
nyításban, a segítségadásban 
és az ellenőrzésben is. A tájé
koztatást rendszerességében és 
tartalmában tovább kell javí
tani. Vannak bizalmiak, akik 
több éve nem részesültek ok
tatásban. Ezért alapvetően az 
alapszervezetek okolhatók, de 
felvethető a középszervek: fe
lelőssége is. Kedvezőbb felté
teleket kell biztosítani a bi
zalmiaknak sokrétű. felada
tuk végzé!.éhez, gondoskodni 
kell tevékenységü.k rendszeres 
értékelésért5l, anyagi- és er
kölcsi megbecsülésükről. 

S 
ok múlik azon, hogy a 

bizalmiak mennyire 
éreznek: felelősséget a 

tagság bizalmáért, ügyeik in
tézéséért, mennyire látják 
megbízatásuk fontosságát, 
Ra;tuk is múlik, hogy felad.a
tuk ellátásához szükséges is
mereteiket milyen mértékbe,s 
bővítik. A szerveze.tels.en, 
funkcioná;iu

.
sokon �·Í;}űÍi.k, mi

lyen mértékben biztosítják a 
lehetőséget, a feltételeket a 
bizalmiak munkájához. 

Ezek többsége olyan tény
adat, ami agitációs érvként is 
kitűnő. Részletes elemzést 
kaptak például az üzemi bal
eseti helyzet alakulásáról, a 
társadalombiztosítási ellátás
ról. Többek között arról is, 
hogy a különféle segélyekre 
a műlt é\'"l>C!n 5,5 millió fo
rintot for.!!Jol--ak az Északi
ban. Szec·\11'"?1 az aktivista 
tájékoztat,,. �n az űj oktatási 
évad részletes programja, 
felhívás a háztartási tüzelő 
nyári vételezésére , hogy 
csak a legfrisseblb anyagokat 
említsük. Már közvélemény
kutatásra is felhasználták a 
tájékoztatót. A bizalmiak út• 
ján kérdezték meg a dolgo
zókat, hogy egyetértenek-e a 
havonta egyszeri bérfizetéssel. 
A következő kiadvány már az 
eredményt közölte: a dolgozók 
96 százaléka a jelenlegi bérfi
zetési rendszer mellett foglalt 
állást. 

Jó a kapcsolat 
a műhelybizottsággal 

A bizalmiak januári űjjá
választása óta a múhelybi
zottságok rendszeresebbé tet
ték a velük való foglalkozást. 
Oktatást tartottak a részükre. 
Mindegyik műhelybizottsági 
tag 3-4 bizahnit külön patro
nál, s így egyetlen probléma 

V I Z S G A  

A KÖNYVTAROS 

ISKOLAN 

A vasutasszakszervezet bu
dapesti területi bizottsága a 
1etéti könyvtárosok részére 
hathetes alapfokú tanfolya
mot szervezett. Az előadáso
kon a könyvtár szervezésé
vel, i rányításával, olvasó to
borzással, kölcsönzési nyil
vántartási, statisztikai és 
egyéb gazdasági feladatokkal 
foglalkoztak. 

A tanulásban legjobb ered
ményt elérteket a terüle
ti bizottság könyvjutalomban 
részesítette. A vizsga „druk
kért" azonban kárpótlást 

ni . . . 

Egy évtizede bizalmi 

Takács Ferenc is a főgép
csoport-javító részleg bizalmi
ja, több mint egy évtizede. Ma 
már csoportvezető, de „össze
férhetetlenségről" szó sem le
het, hiszen a tagok ragaszkod
nak hozzá, azért választották 
újjá. 

- A csoportvezetői munka
kör sem okoz nehézségeket a 
bizalmi teendők ellátásában -
mondta. - Szfvesen is véq
zem, mert nálunk mindenkí 
szalcszervezetl tag. Minden 
problémájukkal úgyis hozzám 
fordulnána1e . . •  

A próbateremben dolgozó, 
18 tagű Kandó Kálmán ifjú
sáqi szocialista brigád bizal
mija Bartucz József villamos
jármfiszerelő. 

- Igyekszem a tagok kéré
seit gyorsan elintézni, hogy 
panasz ne legyen - mondta 
a munkájáról. A legtöbb 
dolgom az órabéremeléssel 
kapcsolatban volt, hisz az 
ilyesmi soha sincs vita nélkül. 

NEM TöBTtNT 

IfflZKEDts 

Ez év elején Vác és Somos
kőújfalu állomásokon levő vo
natkísérő-laktanya pihenő
helyiségeiben elhelyezett eme
letes ágyakkal kapcsolatban 
egy cikk jelent meg a Magyar 
Vasutasban. Akkor ígéretet 
kaptunk, hogy panaszunkat 
orvosolják és az ágyakhoz 
kapunk létrát. 

Sajnos azóta sem történt 
semmi intézkedés. Az ígéret 
csak akkor ér valamit, ha azt 
valóra is váltják. Az emeletes 
ágyakról még mindig ugrálni 
kell. 

kaptak a többiek is. Az Mindkét állomáson sokkal Északi Járműjavító Vzem Tö- jobb hozzáállást és intézkedést 
rekvés Jl!!űvelődési f!ázában 

\ 

várnánk a vezetőktől. A sok 
tartott musoros est Utá7! _a fe- hallgatás és semmittevés után 
hér asztal mellett barati be-

á . d . 1 k , é ·· nk t szélgetésseZ, koccintgatással i:11 r � e_Je _enne a er su e 
ért véget a tanfolyam. - is teliesitem. -

Harsányi Lászlóné Szucs Ferenc 

A F E LS ÓVE Z ETÉ K E N  

Az értékelés alapján az el
nökség meghatározta a szak-
szervezeti vezető szervek 
teendőit, s kihangsűlyozta, 

1 
hogy a bizalmi munka fejlesz
tésében legtöbbet az alapszer
vezetek tehetnek, azok, akik 
közvetlenül irányítják, segítik 

- Ejnye, kismadár, neked senki sem parancsolgat, mégis 
kint vagy ebben a zuhogó esóbeJL 

(Pusztai Pá.! rajza) 

Elv és gyakorlat 
A BUDAPESTI VASOT-

IGAZGATúSAG párt és szak
szervezeti bizottsága közös 
ülésen tárgyalta az igazgató
ság központjában dolgozó nők 
helyzetét és gazdasági funk
cióba állításának lehetőségeit. 
A tárgyalást gondos vizsgálat 
előzte meg, melynek során a 
nők iskolai végzettségét, fel
készültségét, bérezését, jutal
mazását, erkölcsi megbecsü
lését, gazdasági előléptetésük 
gyakorlatát vizsgálták megfe
lelő számű férfidolgozóhoz vi
szonyítva. 

A jelentés készítői 165 nó és 
ugyanennyi férfi helyzetének 
összehasonlítását végezték. 
Megállapították, hogy a nők 

közül csak 35..en töltenek be 
önálló intézkedést kívánó 
munkaterületet, főelőadó I. és 
II. besorolással. Pedig szak
vizsga szerint ketten felső
fokű, 56-an középfokű, 18..an 
forgalmi és kereskedelmi, 
vagy általános tisztképző tan. 
folyamot végeztek és csak 15. 
nek nincs szakképzettsége. 

A nők családgondozási, 
gyermeknevelési gondjai köz.. 
tudottan hátrányosak a to
vábbtanulásra. Mégis 9-en ál
lami oktatásban, 16-an szak. 
mai tanfolyamon, 131-en pe. 
dig különböző szintű politi. 

kai oktatásban vesznek részt. 
102-en, párt.. vagy társadalmi 
szervekben viselnek funkció
kat, társadalmi munkájukat 
aktívan, eredményesen látják 
el. Gyakori, hogy két vagy 
több megbízást vállalnak ma
gukra 

A JELENT°t.S a sokoldalú 
vizsgálat során szerzett ta. 
pasztalatokat így összegezte: 
„A munkaköri bérek egy főre 
vetített alakulása egyértelmű
en bizonyítja a nők hátrányo. 
sabb helyzetét a férfidolgo. 
zókkal szemben. A női( bére
zésének vizsgálatánál nem le
het bizonyítani a szocialista 
bérezési elvet, mely szerint 
egyenlő munkáért egyenlő bér 
jár." 

A nők munkaköri bérezése 
hátrányos a férfiakéval szem
ben. Csak néhány példát; ki
segítő munkakörökben a nők 
munkaköri átlagbére 260, a 
kiemelt ügyviteli alkalmazott 
munkakörben 129, előadói 
munkakörben 146, · főelőadói 
munkakörben 234 forinttal 
alacsonyabb, mint az azonos 
végzettségű, beosztású és fel
adatolcat ellátó férfidolgozóké. 
Az Igazgatóság egyetlen n01 
csoportvezetőjének bére a fér
fi-csoportvezetőkhöz viszo. 
nyí.tva az awnos képzettség 

és ellenőrzik munkájukat. 
A bizalmiak munkájának 

jelentőségét alapvetően a 
mozgalomban elfoglalt helyük 

ellenére 250 forinttal alacso-
nyabb. 

• 

Az azonos feltételek és 
munkák mellett a nők a juta
lomban és a premizálásban is 
hátrányban vannak a férfi. 
dolgozókkal szemben. A je. 
lentéskészítés idején 255 pre
mizált munkakör volt és eb. 
ben mindössze csak 8 a nő. 
dolgozók száma. A kitünteté. 
seknél sem előnyösebb a hely
zet, elég a jelentésből egyetlen 
mondatot idézni: ,,A kitünte
tések értékrendje növekedésé
nél csökken a nődolgozók IGi
tüntetési arányszáma a férfiak 

;avára.11 

A DOLGOZÖ NOK előme
netelének vizsgálata arról ta. 
nűskodott, hogy a szemlélettel 
van a legtöbb baj. A vezetők 
és vezetőszervek álláspontja 
szerint a legtöbb helyen „el
vileg" minden funkciót betölt. 
hetnék a nők. Más azonban 
a gyakorlat. Az „elvileg" le. 
hetséges a gyakorlatban már 
egy felelős vezetőnél így re. 
alizálódott: ,,El tudjuk kép. 
zelni a nődolgozók foglalkoz
tatását osztályvezető, csoport. 
vezető és mérnök főelőadói 
munkakörök kivételével." 

A tárgyilagos, tényeket tar -
talmazó jelentést élénk vita 
követte. A vitában ugyan a 
vélemények nem egybehang. 
zóan alakultak. Egyesek el
fogultsággal illették, mások 
pedig - tegyük hozzá: sze. 
rencsére ők vo1tak többségben 

A bizalmi munka javításá• 
nak sok feltétele és lehetősége 
van. Azzal a céllal közöljük 
ezt a cikket, hogy sok bizalmi, 
szakszervezeti tag és funkcio
narius, gazdasági vezető 
reagál a felvetésekre. A Ma
gyar Vasutasban ezzel a cik
kel rovatot nyitunk, s helyet 
adunk mindazoknak a hozzá
szólásoknak, amelyekben Zeir
ják a módszereket, az ered
ményeket, gondokat és javas• 
latokat s ezekkel elősegítik 4 
bizalmiak munkájának javítá• 
sát. 

-, tárgyilagosnak vélték / _a 
megállapításokat. A párt- es 
szakszervezeti bizottság ta�
jainak véleménye azt bizony1. 
totta, hogy helyes szemlél�ttel 
vizsgálják a nők egyeniogusá
gának, megbecsülésének helf
zetét. Egyetértésüket fejeztek 
ki az előterjesztéssel is. A 
szakszervezeti bizottság titká
ra tömören így fogalmazott: ,a 
munkaköri béraránytalansa
gokon lehet és kell is változ
tatni. A kerületi pártbizottság 
képviselője a jövőre utalva az 
eddigi gyakorlat kritikájaként 
a következőket hangsűlyozta: 
a kivezető út a párt politiká
jának következetes érvényesí
tése. Ezt elsősorban a kommu
nista vezetőknek kell szem
mel tartani. Nem engedhető 
meg, hogy a nők élenjái:ó 
munkája, társadalmi teve. 
kenysége mellett a vezetők 
még külön várják, hogy a 
nők kiharcolják maguknak 
jogaikat is. 

RtSZT VETT A VITABAN 
az igazgatóság egyetlen női 
csoportvezetője, aki közgaz
dász és jogi igazgatási mun
katerületen dolgozik. Találóan 
így fogalmazott: ,.a nónapo1wn 
elmondott ünnepi beszédből 
kellene kiindulni és annak 
megfelelő gyakorlatot terem
teni." Ez i:z egyetlen mondai 
is igazolta a statisztikákat, a 
jelentés készítőinek alapos te
vékenységét. 

Kovács János 
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Csorbát szenvedett a szakszervezeti 

demokrácia 

Ú T  K Ö Z B E N  

Helytelen szemlélet, rossz vezetési módszerek a Villamos Felsóvezeték 
Építési Főnökség ceglédi építésvezetőségeinél 

Az eső vigasztalanul esett, 
amikor Sári Józseffel, a Vil
lamos Felsővezeték Építési 
Főnökség nemrég megválasz
tott szb-titkárával a szolnoki 
munkahelyre, az oszlopállító 
csoporthoz igyekeztünk. A 
munkások sorsa, hangulata, a 
munkahelyi körülmények ér
dekeltek bennünket elsősor
ban. 

A rossz idő. no meg a más
napi ünnep miatt - hiszen 
valamennyien a családjukhoz 
igyekeztek haza -, a munka
idő előbb ért véget. Mielőtt 
azonban az esőáztatott - itt
ott lyukas tetejű - ponyvá
zott autóra szálltunk volna, a 
jelenlevő 10-15 emberrel be
szélgetni kezdtünk. 

Az emberekkel törődni kell 
Szinte kivétel nélkül az 

ebéd. miatt panaszkodtak. 
Pontosabban azt sérelmezték, 
hogy noha Szolnok magas-
fogad.ón dolgoznak, meleg 
ebédet ezidáig még nem 
kaptak. Tarisznyázniuk kell, 
s főtt ételt csak este, a telep
heJyükön, a zöld kocsiknál 
kapnak elég „borsos áron", 
6,80 forintért. 

- De milyen étel az is -
legyintett az egyik h'.'i?údo
rogi ember. - A cegled1 Ma
gyar l!:tterem -, mert onnan 
kapjuk a vacsorát - mon
dotta -, sokszor déli maradé
kot ad, keveset és minőségileg 
rosszat. Előfordult az is, hogy 
a leves romlott, savanyú 
volt. 

- Miért nem említették ezt 
a helyi szakszervezeti veze
tőknek? 

- A szakszervezetnek? 
mordultak fel egyszerre. 
Az csak a papíron van. Ve
lünk senki sem törődik. A 

jutalmakat is ú.gy osztották el, 
ho{111 meg sem kérdezték a 
bizalmit, a milhelybizottság 
tagjait. Az kapott jutalmat, 
rikinek az építésvezető meg 
a művezető adott. Azon gon
dolkodunk, hogy odébb ál
lunk. Elmegyünk máshová, 
ahol megbecsülnek bennün-

��lrj�tis� ?��!r
nyt�� 

gyu�'rl'"Nem sziveset\ válunk 
meg a megszokott munkától, 
de nem t.ehetünk mást. Ne
künk is vannak gondjain/e, 
panaszaink, e(l"lléni problé
máink. Itt csak a munkával 
törődnek, a munkással ke
tJésbé. Nem l<ivánunk mi 
sokat, csak jó szót, megértést 
és emberséget. 

S hogy az emberek nem 
mondtak valótlant. azt iga
zolta a műhelybizottság tit
kára, Arvai Sándor, aki egy
ben művezető is. Az utóbbi 
két esetben a jutalmakat va
lóban a szakszervezeti de
mokrácia figyelmen kívül 
hagyásával osztották szét. 0 
azzal érvelt, hogy az építés
vezető ötvös Károly este fél 
11 órakor szólt nekik. hogy 
reggel 6-ig szét kell osztani 
a jutalmakat. !gy nem volt 
mit tenni, mint a műhelybi
zottság titkárai, egyszemély
ben döntöttek. Az valóban 

meggondolandó, hogy a fá
radságos muruka után a 
már nyugovóra tért em
bereket, múhelybizottság tag
jait felkeltsék-e? Az vi
szont teljesen érthetetlen, 
hogy az építésvezető miért 
pont éjszaka osztatta szét a 
művezetőkkel, a műhelybi
zottság titkáraival a jutal
makat. A ceglédi építésveze
tőségnél a szakszervezeti de
mokráciát durván megsértet
ték. Különösen furcsa az, 
hogy közreműködött ebben 
Ötvös Károly építésvezető is, 
aki egyébként a főnökség 
szakszervezeti bizottságának 
bér- és termelési felelőse. 
Mint szakszervezeti tisztség
viselőn ek és mint a részleg 
aazdasági vezetőjének őr
ködnie kellett volna a szak
szervezeti demokrácia tisz
tasága felett. 

A hangula.ttal baj van! Ezt 
már a munkások második 
mondata 1.1tán éreztük, csak 
azt nem tudtul, még, hogy túl
fűtött lelkiállapot, sértődött
ség, rosszindulat, vezetőket 
lejáratni akaró megnyilvánu
lás, vagy reális sérelem be
szél belőlük. Szolnokról Ceg
lédre, a csöpögú tetejű pony
vás kocsin velük együtt utaz
tunk. A kocsin eltöltött idő, 
no meg a barakkban, !l a .la
kókocsiban folytatott be
szélgetés mindinkább me!(
győzött bennünket arra!, 
hogy az emberekkel, a mun
kásokkal nem törődnek. Jó 
szót, megértést nemigen 
kapnak. Ezek az emberek 
nem lopják a -napot. Nagy 
részük van abban, hogy a 
tJasutasnapra Szajolig elké
szült a villamosított , vonal. 
A vasút egyszerű munkásai 
ők akik nélkül nincs vil!amo
sít6s s nincs prémium sem. De 
túl �zen emberek, és akiknek 
gondjaik, óhaiaik, kérései_k 
vannak. Akik több száz kilome
terre a családjuktól, a család
jukért, a gyermekükért d.olgoz
nalc. Megilleti őket mindaz 
a bánásmód, mindaz a jog, 
amely ebben az országban a 
munkásokat megil!eti. Erről 
nem szabad megfeledkezni 
egyetlen építésvezetőnek, m�
vezetőnek és csoportvezeto
nek sem. 

Február óta nem volt szakszervezeti 
taggyűlés 

A beszélgetésünk során 
megtudtuk azt is, hogy a szak
szervezeti választások - te
hát 1969 februára - óta nem 
volt szakszervezeti taggyű
lés. Nem tartottak sem bizal
mi, sem műhelybizottsági ér
tekezletet. A szakszervezet va
lóban csak a papíron létezett. 
Az emberek jó része fél éve 
már nem fizeti a szakszerve
zeti tagdíjat. Ők azzal érvel
nek: miért fizessek, amikor a 
szakszervezet nem képviseli 
jogainkat? A tagdíjfizetés ön
kényes megtagadása persze, 
nem helye�, hiszen nem a 
szakszervezetnek. hanem első
sorban önmaguknak ártanak 
a dolgozók, de ez a momen
tum is jellemző az elkesere
dett hangulatra, a ceglédi te
lepen kialakult állapotokra. 

Valaki azt mondta nekünk 
ott. hogy fejétől búzlik a hal. 
Lehet, hogy fgy van. Ezt el
sé>,<nrbnn a Vill.cm.os Felsőve
zeték Építési Főnökség veze
tőinek és a 7. C. osztályának 
kell tisztáznia. Egy minden 
�és>.lelre kiterjedő vizsgálat 
nem a mi feladatunk. Azt 
Is elmondták az emberek 
la?.ért nem írunk neveket, 

mert kollektívan mondták 
H panaszaikat és nem len
ne helyes egyik vagy má-
sik ember nevét külön 
megemlíteni), hogy az 
egyik építésvezető a Balato
non nyaralót épít és a szabad 
szombatukon, meg vasárnap
fokon többen ott dolgoznak. 
\•olt olyan munkás, aki egy 
hónapi" nem ment haza a csa
ládjáh;z, mert az építésveze
tőnek a J:lalatonon dolgozott. 

A ceglédi telepen tehát az 
egyik építésvezető közremű
ködik a szakszervezeti de
mckrácia megsértésében, a 
másik építésvezető tevé�eny
ségéről mint nem eg,:,szen 
tisztességes dologról beszél
nek. Tartható-e a fegyelem, 
megkövetelhető-e a pontos 
munka akkor, amikor a dol
gozók törvénytelenség":�et, 
il!azságtalanságot, nemtor�
dömséget éreznek a gazdas�
gi és mo1.gaL>ni vezetők re
széről. 

A Cegléden eltöltött idő ar
ról is meggyőzött bennünket, 
hogy a munkások elhelyezése 
jó. Televízió, rádi� re'.1-de_lke
zisükrc áll. a !akokocsik al!a-

pata kielégítő, sőt, a nemrég 
vásárolt barakképii!etben egé
szen kulturált körülmények 
között lakhatnak. Szálláshe
lyükre, a szociális körülmé
nyekre - az ebédeltetést ki
véve - nem is panasz.kodtak 
az emberek. 

Ilyen előzmények után ke
restük fel másnap a Villamos 
Felsővezetélc Építési Főnökség 
vezetőit, hogy a Cegléden ta
pasztaltakat megbeszéljük. A 
több mint kétórás tanácsko
záson a következők voltak je
len: Mikó Imre a 7. C. osztá
lyának képviselője, Szász 
Gergely. a Budapesti Területi 
Bizottság mun1-"..atársa, Csá-
1·ádi János, a Villamos I<'első
vezeték I!:pitési Főnökség ve
zetője, Borbély Kálmán. a 
pártalapszervezet titkára. Ba
rad László, a személyzeti cso
port vezetője és Sári József, 
a szakszervezeti bizottság tit
kára. 

építkezik. A kialakult helyze
tet elsősorban a nem megfe
lelő vezető garnitúrával ma
gyarázzák. arra hivatkozva, 
hogy egyszerűen nehéz ta
lálni megfelelő, vagy a je
lenleginél jobb középvezető
kat. Abban azonban vétettek 
a főnökség vezetői is, hogy 
nem figyeltek fel időben a 
különböző hangulati meg
nyilvánulásokra és vélemé
nyünk szerint nem megfelelő 
embereket neveztek ki építés
vezetőnek a ceglédi munka
helyre. 

· 
- Maga felsővezeték-szereló? Jöjjön a cirkusszal. A mi 

kocsink kényelmesebb, jó a koszt és a légtornászt nálunk job
ban megbecsülik 

(Pusztai Pál rajza.) 

Az viszont igaz, és ez őszin
te örömünkre szolgált - hogy 
ezen a megbeszélésen a leg
határozottabban állást fog
laltak, és már a cikk megje
lenése előtt több olyan intéz
kedést hoztak, ami a dolgozók 
sérelmeit orvosolja. Intézked

A MÁV-AKÖV komplexbrigád 
mozgalomról 

Mít mondanak 

tek, hogy az emberek ne 6,80 A TÖRVt.NYERÖRE EMELT 
forintért, hanem 3,80 forin- közlekedéspolitikai koncepció 
tért Szolnokon, a fűtőház megvalósítása a személy- és 
konyháján kapjanak, vacso- áruszállítás feladatainak gyor
rát. Ebédet az egészségügyi sabb és gazdaságosabb végre
követelmények miatt nem hajtását, a fuvaroztatók igé_ 
tudnak adni, mert a magasfo- nyeinek jobb és kulturáltabb 
gadón nincsenek meg azok kielégítését, a közlekedési 

a foNno•·kse'g VP.Zet-ow•,1. a éeltételek, amelyeket a Kő- dolgozók élet- és munkakörül-
- JAL e1őír. Ha az ebédet nem ményeinek javítását szolgálja. 

is, de 3 forinttal olcsóbb va- Ennek megoldása alapvető-csorát kapnak a dolgozók, és en a két -nagy szárazföldi köz-A főnökség vezetői sok minden bizonnyal mennyiség- fuvarozási vállalatra a MAVmind�nról tudtak ugyan, de ben és minőségben is jobbat, ra és az AKÖV-re hárul, amit egy-két dolog azért őket is mint amit a Magyar Étterem- csak összehangolt és jólszerve-meg!epte. A rossz hangulat- bői hoztak. zett együttműködéssel lehet ról, az emberek által sérel- sikeresen végrehajtani. mezett bánásmódról tudtak. 
L ffl 'k Ami a hangnemet illeti, meg- evo · a E két legnagyobb szárazföl-

oszlottak a vélemények. Az di közlekedési vállalat tárgyi 
azonban őszintén meglepte a tanulságot felkészültségénél, szervezett-. 
őket, hogy a jutalmak szét- ségénél fogva kedvező felté-osztása a szakszervezet bevo- telekkel rendelkezik ahhoz, 
nása nélkül történt meg. úgy A főnökség vezetői meg- hogy optimális kapacitás-mondják. hogy a hozzájuk fel- ígérték azt is, hogy a szakszer- kihasználás mellett olcsóbban 
került papíron minden rend- vezeti bizottsággal közösen és ugyanakkor kulturáltabban ben volt. tehát aláírta a mű- rövid időn belül rendezik a elégítse ki az áru- és utashelybizottság titkára is. A szakszervezeti ügyet is, s a szállítási igényeket, mint hibát elsősorban az ltövette el, maguk módján minden se- ahogy azt a különböző célfualci a műhelybizottság meg- gítséget megadnak ahhoz, varozási eszközökkel 1ehetsékérdezése nélkül egyszemély- hogy a ceglédi telephelyen ges. ben döntött. Arról sem tud- megnyugodjanak a kedélyek. 
tak a központban, hogy fél év Biztosíték erre szavuk és az A � KÖZLEKED:es1 AG 
óta nem volt szakszervezeti az őszinte segíteni akarás, együttműködésének eddig be.. 
taggyűlés. Sári József szb- amellyel ezt az ügyet kezel- vált legeredményesebb formá
titkár ugyanis már több eset- ték. Azt Is meg kell mondani, ja a MAV-AKÖV komplex
ben kérte a szakszervezeti hogy a balatoni építkezést - brigád-mozgalom, amely öt
műhelybizottság ülésének már ami a főnökség dolgozói- éves múltra tekint vissza. 152 

jegyzőkönyveit és mindig azt nak munkáját illeti - leállitot- brigád. közel 10 OOO fővel vesz 
a választ kapta a ceglédiektől, ták. Ők is egyetértenek az- részt e mozgalomban, melyet 
hogy majd beküldik. Arról zal, hogy az építésvezető saját a kölcsönös érdekek felisme
tennészetesen hallgattak, beosztottjaival nem építtethet. rése hozott létre és hibái el-
hogy nincs mit beküldeniük. lenére is legjobb formája az 
Egyszóval félrevezették az A főnökség vezetói arról is együttes, összehangolt tevé-
szb-titkárt is. Hibát• követett biztosítottak bennünket, hogy kenységnek. A helyenként 
el azonban Sári József is, ilyen és hasonló eset sem Ceg- megtalálható formalizmus, az 
hogy nem vizsgálta alapo- !éden, sem másutt nem for- egyoldalúság, a kölcsönös ér
sabban és kö-vetlcezetesebben dul eló. A megfelelő tanulsá- dekek háttérbe szorítása, az 
a ceglédi mii/telybizottság got levonták mindebből. erkölcsi és anyagi ösztönzési 
munkáját. Mentségére szol- módszerek alkalmazása nem 
gáljon viszont, hogy nem Az úgy adminisztratív és tette lehetővé eddig a mozga-
függetlenített titkár, hogy gyakorlati része ezzel véget lomban rejlő lehetőségek meg_ 
közben tanul és az, hogy ért. Igazságot kapnak azok, felelő kiaknázását. 
mindössze fél éve van ezen a akiket ez megillet, s megro-

tlást akik azt érd.emelnek. De Ebből kiindulva szabta meg poszton. 
az �mberek bizalmát, hitét a központi vezetőség májusi 

Az is meglepte a főnökség visszaadni kevés egy ad.mi-
1 

határozata a MAV-AKÖV 
vezetőit - bár erről már ők nisztratív intézkedés. Ahhoz komplexbrigád-mozgalom 
is hallottak -, hogy az egyik tbbb kell, jóval több . • • helyzetének felülvizsgálatát, s 

művezetőjük a Balatonon ilyen [ a mozgalom tartalmi fejlesz-
furcsa körülmények között Szerényi József tését, a kölcsönös érdekek tisz-

A KISZ-esek 
élen járnak 

Záhonyban nem könnyű a 
vasúti szolgálat, ezt minden
ki tudja, aJk..i csak egyszer is 
megfordul a csomóponton. A 
több ezer dolgozó között -
akik egyébként 62 községből 
járnak ide tizenkettő-huszon
négyezni ott találjuk a 
fiatalokat is. 

- A mi KISZ-eseink 6-8 

kilométeres körzetben dol
goznak - mondja Csősz Bé
la, a csomópont KI$Z-bizott
ságának titkára. - Megtallál
juk őket a forgalmi szolgá
latban, az átrakókon, a szak
szo1gálati ágak minden 
posztján. Tudatában vannak 
felelősségüknek. Munkáju• 
kat becsületesen elvégzik. 

A 680 üjú kommunista. 
55 brigádban dolgozik. 
Ebból 37 már elnyerte a 

szocialista. címet, 

van háromszoros és négysze
res sz.ocialista brigád is. A 
kiváló címek odaítélésénél 
sok fiatal KISZ-e, megelőzött 
idősebb dolgozót. Volt vita 
ezért, de a KISZ kiállt ér
tük. Az idősebbek, a régi 
törzsgárda vi.szont helyesel
te. Nem a kortól függ a ki
váló cím - mondták. A 

munkátole pedig jó. 
Akármerre jár az ember a 

csomóponton, mindenütt ta
lál fiatalokat. A saruzók kö
zött, az átraikó te�jén, a fű
tőházban. Jókedvűek, szemük 
vidáman ragyog, de figyel
mük a munkára összponto
sul. 

- Ez nem megy másként 
- magyarázza Fülöp Arpád. 
forgalmi technikus. Az a hat 
ember, ak;i kézzel naponta 
1800 mázsát mozgat meg, 
nem !átszhat. A gépi átn.-

kók 36 ezer mázsát pakolnak 
át. Elképzelhető ez figyelem 
és gondosság né1kül ? Most, 
itt válik el, hogy melyik fia
tal mit ér, mit tud és mit 

akar. 
Mit csinálnak a fiatal 

műszakiak, segítik-e a ter
me!Jést? 

- Végezzük az operatív 
munkát és közben törjük a 
fejünket, mit, hogyan lehet
ne ésszerűbben megoldani. 

Sajnos, az átrakás gépe-
sítésében nincs szabad 
kezünk. Sokszor hibás 
konstrukciójú gépeket mi 
bütykölünk baszná.Ihatóvá, 

olyan berendezéseket, ame
lyeknél mi jobbat tervez
tünk, de valahol elsikkadt a 
javasilata. De nem adjuk fel. 
Amit itt helyben meg lehet 
oldani, a.z.t megcsináljuk. A 
kiváló mérnök és technikus 
mozgalom lehetőségeit maxi
málisan ki akarjuk használni. 
Hogy erre rámegy sok éjsza
ka? Megéri, könnyebb lesz a 
munka nekünk és másoknak. 

- Sok minden egyszerűbb 
lenne itt mondja Csősz 
Béla -, ha nem IIDeUa:le 

teletben tartását célzó irány� 
elvek kidolgozását. Nem a 
mozgalom szükségességét, lét
jogosultságát kell tehát vizs
gálnunk, mert ez nem lehet 
vitás ! De vizsgálnunk kell a 
mozgalom tartalmát, hatását, 
a munka- és üzemszervezésre, 
a gazdálkodás eredményessé
gére, a dolgozók közötti mun
kakapcsolat alakulására. 

A MAV-AKÖV KOMPLEX
BRIGAD-mozgalom helye, sze
repe tisztázott. A munkaver
seny egyik formája, s ennek 
megfelelően kell szervezni, 
irányítani, segíteni. Eszköz a 
vasút-, az autóközlekedés, s 
ezen belül az igazgatóság, a 
csomópont, szolgálati hely cél
kitűzéseinek, vállalásainak tel
jesítésében. Ezt kel! szolgál
nia, ezzel kell összhangban 
állnia, s ezt kell biztosítani az 
erkölcsi, anyagi ösztönzésnek 
is. 

A mozgalom és annak tar
talmi fejlesztéséhez jó kiindu
lást nyújt a két közlekedés;i,.ág 
vezetői által ez év elején elfo
gadott együttműködési megál
lapodás. Sajnos, ezt nem kö
vette a szakszo lgálatonkénti 
végrehajtási utasítás és in.. 
tézkedés. 

A megállapodás megfelel a 
követelményeknek, kifejezi az 
együttműködés célját, tartal
mát, a két fél kötelezettségét, 
a személy- és áruszállítás fel
adatainak eredményesebb 
végrehajtása, a dolgozók élet
és munkakörülményeinek ja.. 
vítása érdekében. 

A MOZGALOM TOVABB· 
FEJLESZTÉSÉNEK feltételei 
és lehetőségei kedvezőbbek, 
mint korábban, szükségessége 
nem vitatható. E körülménye. 
ket kell együttes erővel job
ban és céltudatosabban kiak-
názni, s ekkor kerülhet a 
MA V-AX.ÖV komplexbri-
gádmozgalom - természete
sen megfelelő tartalommal 
megtöltve -, mint a vasúton 
és autóközlekedésen belül al
kalmazott versenyforma, az őt 
megillető helyre. 

Dr. Bordi István 

olyan sok problémával küz
deni. Van itt bérvita, gyenge
szociális ellátás. özönvíz előtti, 
korszerűtlen mosdók és öltö
zők riasztják az embereket, 
nin<:S helyiség, ahol összejö
hetnének a fiataLok, sok a 
beutazó, akik műszak végén 
érthetően, rohannak vona
taikhoz. Mindezt őszintén és 
keményen elmondták KISZ
eseink a munkásifjúság hely
zetét elemző bizottsági ülé
sen. 

Van egy bizonyos egész
sége, türelmetlenség, de 
ez jogos, érthetó, fiata-

los megnyilvánulás. 
Ugya,nak)kor azonban a KISZ
fiatalok jól ismerik a távla
tokat is és ez nagy erő. Néz
zünk ki>rul. Két év alatt itt 
Záhonyban 150 lakást adunk 
át. Már felépült egy emele
tes óvoda, egy szép, modern 
bölcsőde, a MAV fP-nezi a 
rendelőintézet beruhti=rísait 
is. A „1-evegóben lóg� a bé• 
rek rendezése is. A mi ifjú 
kommunistáink a ho1m,p 
vasutasai lesznek, a távlat 
pedig csábító. 

Burget f,a JBS 



4 MAGYAR VASUTAS 

Munkaköri kötelesség, 
vagy a lkotói tevékenység ? 

Ötéves a salgótarjáni 
MÁV-AKÖV 

komplexbrigád 
Az 57/1967. KOT"m. sz. 1'en

de!et 2. § (1.J beke.zdés az újí
tás fogalmának meghatározá
sánál kimondja „Újítás az 
olyan ffl<lgo!dás, amely nem 
tartozik elöterjesztőjének 
munkaleöri kötelességei /rozé, 
cagi: munkaleöri feladatán be
lül jelentös alkotó teljesít
ménynek mínösül." 

A rendelet ezzel · ·a megha
lárc-.uissal �agyobb lehetős,é;::d 
biztosít az ·újítás.i tc\·ékeny
segben, mint az ezt megelő.. 

zó rendeletek. Lehetőséget ad 
arra is, hogy a munkaköri 
feladaton belül létrehozott ie
lentő& alkotói teljesítményt 
újításként értékelienek. A 
jogszabály és a hozzá kiadott 
VUSZ (Vasúti Újítási Sza
bllyzat) nem tartal:naz olyan 
előfrá.st, amely minden es-etre 
határozott inté0:kedést adna. E 
1cérdést eldönteni c�al, a 
konkrét jai•aslat elbtrá!Jsa so-
1'án az ügy összes /,örülm,ényé
nek ismeretébe,� lehet. 

MlXOB ALLAPITB!Tó MEG 

1 MUNKIKöRI KöTELESStGf 

A VUSZ 2. § b. pontja meJ
ll<lja azok1t az irányelve:i:et, 
amelyek alapján az egyszemé
�i elbíráló dönthet a munka
köri kötelesség kérdésében. Az 
irányelvek szerint a munkakö
ri köteless,ég akkor állapítható 
meg, ha: 

- a dolgozót feladat megol. 
dásá1'a jogszabály, a szolgálati 
hel·y szervezeti és múköd�si 
�::abályzata (ügyrendje) köte
lezi; 

- a dolgozó -vezetőjétől a 

feladat megoldás,í ra o:ya11 
utasítást kap, ttmelyben meg
a.djá/; 1'és;;ére a 111eg-0ldós 
módját és az eszközét. Nem 
ele,gendö tehát a ve=etó rés:é-
1'Ől a gondoltttnak csaJc a pusz-
14 felvetése; 

- a do!.go:::ót külföldre kül
dik valamiLye,i kérdés tanul
ményo.:ásár<L. E témal:örbe 
ia rtozó javaslat esetén altJwr 
lehet cro.Jc a munkaköri köte
lességtől e!tekinte,ti, htt a ha
ztti megt-a!ósítá.s je!eatós 1:;i.l
tozá.sokat tartalmaz.. 

A dolgozó részére a munka.
köri kötelesség egy-két kiY<�
tel,á-t.ól el tekin t\·e csak a El
ját szakszolgálatának intéúe
d-ési · jogkörére és terü!eM:·e 
állapítható meg. Ebből követ
kezik, hogy más vasúti s:-a!,
szo!gá!.ati ág területére e�ő.er
jesz:e! ja,·a•latnál általá1:mn 
munkaköri köie!ess-éget me:t
áEapítani ne:n lehet. A? itlÍ· 
nviw szer-rek do'gozóin tk 
,,.,v.nkaköre és inté=keé.í.l'i e-
1'Ülete többségében a Tc:ilszol
gilati helyekre is kiterjed. 
Ezeknek a dolgozóknak mun
kaköri feladat.át képezh eti te
hát ci kiilszo1r,áJati f6nöks-,g 
területén benyújtott helyi jel
legű ja1,-as!CLt is. P,ildául. ha 
az igazgatóság II. osztályának 

egyik dolgozója valamelyik 
építési fónöKS€ghez nyújt be 
j1vaslatot, úgy a jaYaslat el.
fogadása előtt a felügyele•J 
szerv vezé!tőjének véleménybt 
is '.ki kell kérni, aki a mun
kaköri kfrdésben is küteles 
nyil3.tkozni. (VUSZ 10. § 8. 
bek.) 

NYOLC HAPOH BELUL 

DöHTElll KELL 

A lelj<!S jogú munkaköri kö. 
telességre vona tkoz61n a ja
va;la t benyújtásj:ól számított 
8 na.pon beW.l dönteni kell. Az 
egyszemályi elbíráló, tehát a 
javas-lat benyújtása után a:wn
nal vizsgálja meg az ügyet és 
ne ak.1;.or határozzon, amikor a 
javaslat már elfogadás:a, 
h:i.sznosít.ísra és díjazá9ra ke
rült. 

Bíró:;:ígok, döntőbizottságot�, 
vagy egyéb ható.ságok'!'la�< a 
munkaköri kötelesség, ,·aey a2 
ezen belill végzett jeler.tős a'.
kotói te.ékenység kér<lé�é::ien 
- blrme!v-;.k szinten tö:-•,fot 
k a megállapítás - A MAV 
v�zfrigazgatója jogosult állást 
foglalni. 

Az egyszemélyi elbfrá!ók 
kfüü! sokan elkö-vet.ik a:::t a 
hibát, h{?g-,J heLyese"1. megá�la
p,tjá.k ug;;an a mu11/caTcÖ1'i kö
telességet, de utána nem vi::s
gd!j,í,k a jtlt•aslat C'l:cotó je!
le;lét. illet'l:e ;elentföér,ét. 1-:i
;táró!ag mur-knl.:őri 1:ö-i'-elcssé,Q 
címé!'!, a:: tí,jitá& etuta sítáM 
jogszabály ellenes. Munka.'-löri 
köte1es-ség fennfo!·g4Ea ese!,.én 
mindlg vizsgálni kell a jaY?-<>
lat alkotó je1legét és jelentós&
gét. 

Az alkotó teljesítmény je
lentőségének megítélésénél 
nem lehet csa', a gazdaságos-

ságot, vagy a viszonylagos új
donságot vizsgálni, hanem az 
összes körülményeket fi ye
lembe kell \·enni. A VUSZ 2. 
§ 2. c. pont szerint a javas,lat
tevonek a meglévő iroáalnú 
és egyéb fotrásokból megis
merhető ténye'.,et a vasúti sa
játosságok figyelembe vételé
vel saját el;;or:dolásaival is 
ki kell egészíteni. 

A MUNKA BIZTONSAG!T 

SEGi'i'ö lJJíT!SOK IS 

FONTOSAK! 

A munkakörön belül történő 
úJításnál, mely tulajdon
kl·ppen je:entós allrntéi telje
sitn1énl�nek mínósül. lényege
sen nagyobb teljesítményt, 
gazdaságosabb előírást, gyor -
sabb hasznosítást kell elérni. 
Amennyibm a hasznositásbé-l 
szánnazó eredmény értékelhe
tő, úay ennek az öss=egnek 
a jaeaslc.ttevó évi át!ll{ll.erese
tét meg lcPll h.ci!ad nia, ha vi
szont az előnyök a dolgozók 
munkakörülményeinek javít,1-
sát. baleset megelozés�l. 
egész,;:�gvédeunet, a kultur-J.lt 
u�azást segíti:!-;: e!ö, alc..ltor ew- 1 
ket a tényezöitet kell vizsgálPi 
és dönteni e ké�dfsben. Ez 
utóbbiaknál e!őfordulhat - é! 
legtöbb esetben ez mutatkozik 
meg -, hogy beruhá,üi hitei
ből, vagy a műsza!ri fajleszré
si a!ap'.xil jelentő.s össze��t 
kell a megvalós:ítás:-a for<líta
ni, me1ynek n1egt-é-:-i.Eé&:t bi� 
zonyltha:ó�n nem hhet kimt1-
tatoi, de a megoldás bi:z:';osíték 
a r7a. hogy sze:n61:ri, VS,,"Y tár
gyi ba};)set lehetőségét is �i
zárja. Az ilyen mu!llmbizton
ságot C.:ősegítő megoldások 
na;:yon je'.entősclt, közvetve 
segíti!t a termelékenyS<.\get, a 
jövedelem növekedését. a ré
szesedési alapot, ezért ezek 
rr.úszaki értékelését n3.:zy 
gonddal és kö:iiltekintően kell 
végezni. 

Az ú.j rer,delet m ooen!•i �é
szé,-e megadja a lehetőséget, 
hogy saját munkakö-rén be!1,l 
ny:ijtson be javMlatot. Az ú;:
tasi ja'"a�·--cto?rnt elbíráló egy
sz:emél.vi re:e1ós vezetők ré.szé
re C'Z fo'kozottabb felelós:léget 
jelent. A munkaköri köteles
ség és eze'l he:ül a jelentős 
alkotó telje3ítmény fennforsr�-
sát, vagy fe'ln nem forgását 
minden javaslattevő esetében 
viugáll"J kell. Elvileg fi.Zikai 
munkakörben doJgozó által ja_ 

• öt esztendővel ezelőtt, or
szágosan az e!sők között ala
kult meg a MA V-AKÖV 
salgótarjáni komplexbrigád
ja. A mo=galom úttörői ünne
pélyes szociali.!a br;gádérte
kezLeten emlékeztek meg ar
ró!, hogy bár az öt esztendő 
fo!yamwn a kezelt vago,iok. 
száma és az elszállított ciruk 
súlya, több 1'iiint a másfé!szere
sé,-e emelkedett, az egy va
gonra jutó átla.gos rttkodási 
idő, tiz óráról hatra csökkent. 
A koc:siforduló mcggyorsítá
sán kívül jelentősen csökken
tek a rakodási, vala:nint a 
birs.ígjellegú költsége.'.;:, A 
s"ocialista brigád saját kate
góriájátJ::n évről évre a leg
jobbak között szerepel, leg
utóbb is megelőzte a munka
versenyben Cegléd, Komá:-om, 
Vác, Dorog, Tatabánya korr.p
lexbrigádjalt. A ke.:demén11e
zés hatásám ma már ci megye 
hét vasútállomásán m;i,ködnek 
MÁV-AKÖV komplexbrigá,_ 
dok. 

KlSKUHF:SLEGYH!Zl 

GONDOK 

A Kiskunféle{ltJhá;:;a á!lomá. 
a szegedi igazgtttóság egyik 
legnagyobb utasfargttlmú áZ... 
lomá.sa. Eredményeik alapján 
a kiváló szolgálati hely, a szo
cialista szolgálati hely váro
mányosai. Az áUomáson az 
elmúlt faévben ja1:uit tt mun
kafegyelem, a termc!éti ered
mé11yelc, s ennek meg;clclóen 
tl jutalom sem mttradt el. Az 
első ftlzvben 18-an kaptak ki
váló doigozó kitüntetést - 20 
ezer forint pénzjutalommal -, 
s ezenkívül 12-1 ezer forint 
prémiumot Is kaptak az. állo
más vasurosai. A nemrégiben 
lezajlott termelési tanácsko
záson mindezt örömmel nyug_ 
tázták a kiskunfélegyháziak, 
de megragadták az afaalmat, 
atTa is, hogy elmondják: a 
ten;ezett állomásbóvíti:si mun
kát mlg mindig nem kezdték 
el, s ez súlyos gondokat okoz, 
sőt , könnyen a balesetek for
rásává válhat. 

Szemásl Józset 

---------------------------, -vaso!t megoldás is képezhet 
Ünnepi 

brigádértekezlet 

Fiatalos lendület 
- terebélyesedő akció 

Uombamód nóitek ki a földből ezek a háromemeletes KIS:...
laká.5ok. Igaz, a parko:sitás méir hátravan, de ez már a ldseb

bik gond lesz. 

A laltáshiány Dunakeszin is 
sol.< gondot okoz a fiatalok
nak. A dunakeszi járműjavító 
fiaf..'.l.ljai azonban segítettek 
magukon. Az elmúlt év tava.. 
s;::rin KISZ-lakótelep építését 
ha!ározták el és 72 ifjúmunkás 
- legnagyobb ,-észü.k cs,aládos 
-, közös akcióba kezdett. 

Hat. egyenként 12 lakásos, 
kétemele-bes lakóház építését 
tervezték. A tervek szerint 
mindez 12 millióba kerül 
majd. 

A terv nemsokára valósággá 
„álik. Egy hónapon betű! már 
t6 laTcásba beköltözhetnek a 
ioldog tulajdonosok. Har
minchat fiatal részére véget 
ért az albérletek, rokonokkal, 
szülők.kel való együttlakás 
időszaka. Az új otthon érdeké-

(Szónyi Lajos felvétele) 

ben sokat fáradoztak. Fiatalos 
lendülebtel, lelkesedéssel dol
goztak az elmúlt másfél év 
alatt, s a felépült három ház
ban már csak kisebb gépésze
ti munkák vannak hátra, de a 
másik három ház fala! is áll
nak már. Még az esös évszak 
e!ótt szeretnék tető a Iá hozni, 
hogy a télen a többi KISZ-fia.. 
tat is beköltözhes&en új laká
sába. 

A t.ervek szierin t jövő ilyen
korra már a többi ház is el
készül. A sikere!� pedig újabb 
akció kezdeményezésére ösztö
nöztek. 

A dunakestl járműjavító 
fiataljai már meg is kezdték a 
tár!!.Valásokat egy hason.1ó 
építkezésre. 

Szónyi Lajos 

mun1ca!cöri kötelességet, VtlO'lJ 
m!n6süUiet jelentős aUwtó tel-
jesítménynek. A MÁV Debreceni Jármú-

A javaslatot újításként elfo- javító üzem Boci:kai szocia
gadó határozatban szükséges lista brigádja az a.liko:mány 
rögzíteni azt, hogy a javaslat- napja_ előtt _ün,nepi s:?cialis,, 
teYónél nem áll fenn a mun- ta bngádgyulést �•·· Erre 
kaköri kötelesség, de azt is, m��vták Kl';'<'Skm alezr�
hogy a javasolt munltnkörón I 

dest 
. :,

s Losadkin órnall"f'ot 
, 
1� 

be1ül jelentős alkotó teljes!t- - a.1:1k ha2!mk fel�oadito 
ménynelt minősül. Erre azért harcaiban reS:z;t vetteK.. 
van szükség, mert a mús:2ki 
fejlesztéssel hivatásszerűen 
foglalkozók, a munkakörön 
belüli jelentö.s teljesítményt 
nyújtók és az egyéb újítók 
anyagi elismerése más form:i
ban történik. 

A Művelődési Héz ktubter
mJben ta1'tott ür.nepi brigád
gyűlésen tiszteletbeli tagság
ra kérték fel a szovjet tiszte
ket, majd ha.rá.ti bc,szélgetés 
alakult ki a szovjet elvtár
sak. s a brigádtagok között. 

A munkaköri kötelesség éc S ebből h31!Ilarosan taláa S7..0-
ezen belül a jele:itős alkotói rosabb ba.ráts-.í.g is fejlódi!c, 
teljesítmény megállapítása a2 ugyanis megállapodtak, hogy 
újítás fogalmánál igen össze- a városban á:J.omásozó szov
tett, bonyolult feladat, amely- jet alakulat katonáival a kö
ré határozott utasítást nem le. zeljövóben futballmérkó
het adnl, hanem minden le- zést játszanak, s e-zután nem
hető.iág alapos vizsgálata csak ünnepélyes alk--almak
után hozható megnyugtató kor, ha:nem. a hétköznapokon 
dönres. 

1 
is találkoznak majd. 

Sebestyén János Volosinovszkl János 

Korszerűsödik 
a Dunakeszi Járműjavító 
A vasút mérföldeket lépett 

előre az elmúlt másíél év 
alatt. A forgalom korszerGsí
tésében elért jelentős eredmé
nyek tanúskodnak erről, s egy
re több vonalon terjednek el 
korszerű automata jelző-irá
nyító berendezések is. Egyszó
val korszerűsödik a vasutunk. 
E folyam{ltba tartozik a Du114-
keszí Jármújavitó fejlesztése 
is. A haladás szele ide is elért. 
Mértékét kifejezve még elmon
dani is sok; félmilliá1'd fo
rintérl folyamatosan, szinte 
újjávarázsolják a több évtize
de épült jármújavítót. 

Elsó lépésként a kilencszáz 

főt befogadó öltözó-fürdő ké
szül el, s ez annyira előreha
ladott állapotban van, ho� a 
felavatására -, ha minden jól 
megy - november 7-ig sor ke
rül. 

A termelés fejlesztésére Is 
jelentős összeget fordítanak. 
Néhány év alatt megduplázó
dik a néaytengelyes személy
kocsi javítási kap,icitása és 
könnyebb lesz a munka mene
te is. l!:pül majtl egy új, hatal
mas szerelőcsarnok is, a: .ol a 
korszerű berende?.ésekkel a 
legmodernebb feltételek között 
dolgozhatnak a munk:isok. 

1 
l 
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Bgyenl'uha és f egy elein 
SZÉP NYÁRI EGYENRU

HÁNK VAN. Jó a minósége 
és tetsretós a fazonja is. A 
vasutasok egyértelműen vall
ják: soha ilyan formás és 
ilyen jó anyagból nem visel
tünk egyanruhát. 

Nyitoit fazonn,a,!, fehér i1t!J
ben indít 1:onatot a forgalmi 
szolgálattevő. Jegyet kér ud-
1,,ariasa.n a je171Jvizsgáló. Im
ponálóan áll tt kalttuzkocsi aj
tttjában a vanatvezetó. Az ál
lomásfiínök és az ügyeleles 
tiszt kicseréli ,-égi kar3raiag
ját, mert ehhez a. ruhához ú.j 
illi.k. A vasutas-feleség kék és 
szürke „Pád®"-inget 1:es: fé1'
jé11ek. A vonatfékező e!tes:::i 
s=ekrén!lbe, ha ú.tra merni, • 
teiveszi tl régit . • • •  

Minde'.1.kit egy � meg
változtatott eg,eUen tényező: 
egy jó in,t.,ézkecl&.,. Átfor�álta 
a külsőt. De vajon változtn
tott-e a gon<lolkodá..<on. a ,·i
setkedésen és a maga:ar'..á• 
son? 

Feltélilenül ! Sokszor elhang
zik: az egye..'\rl.Úla kötelez. De 
ennyire még nem é:-vényesü1t 
a való�ágban, mint éppen nap
jainkban. 

A tisztviselő és fóisko:t..�. 
azonos a.-i)·a:;ból hordja ruhá
ját, a jcgyviugálóval és kocsi
rend"2:ővel. A váltóőr abból, 
a.miből a főnö:,e. A killönb
ség csttk a lcJk, p'.ror, barna és 
zö!d 1'a:r.gjelzők között Zá,tszil..: 
az utazól,özönséa előtt. 

AZ ÖLTÖZK0D:e8 DE-
MOK!t .. TIZl\IUSA eg7enlü, 
társadalmi igazságunk!cal. 
N'ncs e;,ben semmi bántó. Ve
zetőink többnyire a vezút ka
tonái ,ént kezdték mun!n'iu
kat. Szorgruommal, tanu.5.ssal, 
álmatlan éJszaká.:c..�al jutottak 
el rangju.h."ig, beosz;tásukig. 
Hoss.zú évek erőfeszítései és a 
munka -nagy „meneteltsei" 
állnak eg,J-egy ra.ngjelzés mö
gött. 

Az egyenruha méltó k!fe)e.. 
zé6i f01ma. E'egyelmező eszkö-i. 
Külső megnyilvánul.:s. A vas
utas kelti az első be!lyomást 
a hazáruroa vonat'"..al érkező is
meretlen előtt. 

Mindez külsó la"lne? Vcla
miféle máz? Csillogni a.lorás„ 
vagy tets.zr'.g:és? Itt álljunk 
meg egy pillanatra 

Ennyire rendben volna min.. 
den ? Nincsenek fenntartá
saink? De vannak! l!:ppe'l 
ezekről is, mint mir.denről, 
őszintén kell szólni. 

Bántó a szemnek, ha meg_ 
bontja a ruha fo1'mtti ewsé
gét a hozzá n.em illó ing, cipö 
zohni vagy nuakk.endö. ll'Iég 
elazomoritóbb egyenruhás 'Dll$
uta.st látni lavasl<ocst bakján, 
rngy piaci árusítóhely eladé&; 
o!cla.!-án/ 

NEM SZABAD VISSZ,\tL,. 
NI AZ EGl.'ENRUHAYAL. 
Amennyire illik és srep a v0-
natokon, vagy a vágányok kö
zött, városi utcán vagy otthon 
- bán.tóvá válik arra nem 
méltó környeze�ben. 

Ilyen bántóvá válhat a tlaz.. 
teletadás mozdulata is, ha azt 
nem előírásosan végzik A fe
gyelemnek formai és tartalmi. 
egységat kell teremteni, mert 
a vasút nem tölthe:i be el.. 
hivatottságát, fegyelmezetl 
vasutasok nélkül. 

Régi óhaj és vágy nyert 
megvalósulá.st. A mm:kát. a 
vasutasság !elelőssé,gteljes 
szép munkáját reprezentálja 
külsőnk. A munkáét, mei)I 
mindannyiuiikat összefog, me!i, 
mögött mozaásba h.ozott mii., 
lló tonnák és elszáUított utas
millióT; éll'..ek tartalomként, Él
nek és éltetnek mindannyiun
kat, akik a v:i..•ú ttal a vasutas 
munkával egy életre elköbec€L. 
tűk magunkat. 

Vannak eltávozók és v� 
vtssz:itérők. S lesz idő, ami:,m'. 
az eltávozókat visszahozza kö
z&nk ez az élénik dinamizmus, 
változás, mely magával a 
vasúttal egyenlő. 

ODAÁLL YEZETOJE EL! 
A BEOSZTOTT. Azonos ru• 
hában van.nak mindketten. Am 
az új killső észre\·ételenül is 
megváltoztatta kapcsolatukat 
Tud:itot formált. Nevelt. Men 
va:ahogy az új egyenruha job
ban kötelez a fegyelmezettebb 
mag:ifartásra is. 

J"egyet nyújt szúk pénztári 
ablakon át a pénztáros, s a:i 
utas kedvesen s:rernléli. Meg.. 
szólít egy kisfiút a vonaton a 
jegyvizsgáló és az anya e;.. 
mondja, hogy mily kellemesen 
utazott. Menetrend után ér
de'.uődik egy idős hölgy . . . e 
megőrzi emlél:ezetében a fel_ 
\-i.1�osítá<;t nyújtqt. A kül!öl· 
di--elm�ó)fll't'JMlii;)')an, ho,o· a 
magyar vasutas ti.sz'ta, rende, 
és messzemenően udvarias. 

Igy formál bennün.1;.et az (1j 
egyenruha. Külsó!eg és be:.ső... 
leg egyarántl 

Vonatkíserők 
�taztatása önköltségben 

A Ma1111ar Vasu�s már több 
esetben foglalkozott a helyte
len vezényléssel, az: utazósze
mélyz.et felelőtlen utaztatá�
val, ide-oda küldözgel.ésével. 
Sajnos - mint azt a következő 
esetek is igazolják - vannak 
még hibál.., 

Kovács IX. István vonatve
zető, Hatva'!l állomás dolgozója 
1969. június 12-én a 4164-es 
számú vonattal 15 óra 10 perc
kor érkezett Szolnok állomásra 
és :l0 óra 30 percig a vezény
letben tartózkodott. Ekkor Ti
szatenyőre küldték önkoltség
ben egy „K" szerelvényért. 
Tiszatenyő állomáson közölték 
vele, hogy a „K" szerelvényt 
a nappalosok már elvitték. A 
vonatvezető önköltségben vlsz
szauta.zott Szolnokra, ahol 
13-án 3 óra 25 perckor kapott 
egy vonatot, amelyet Hatvanba 
továbbított. A felelőtlen kül
dözgetéssel Kovács IX. István 
a 23 távolléti órából mtndösz
sze 10 óra 59 percet dolgozott. 
A többit várakozással, feles
leges utazgatással töltötte. 

Pelle László vonatvezető két 
vonatklsérővel június 15-én a 

2048-as számú személyvonattal 
23 óra 17 perckor érkezett 
Szolnokra önköltségben, ahon
nan a 2099-es számú tolatós 
tehervonatot kellett volna to
vábbfü:miuk. A jelzett vonat 
azonban csak 16-án 12 óra 45 
perckor indult eL A há.ro111 
vttsutas 13 6ra 28 percet várt 
S:zolnok állomáson és 25 óra 
távollét alatt mindössze 1 vo
natot továbbítottak Szolnokról 
Hatvanig, 

Törő Ferenc, Vfgh lmre, Bó
di Ottó, Kiss Imre és Ilonka 
József hatvani vonatvezetők is 
nagyon sok felelőtlen küldöz
getésről tudnának beszámolni, 
Ezekután önkéntelenül is fel
merül a kérdés: mi.frt vára
koztatják a 1:onatkíséröket né
htt 12-14 órán keresztül? 

Ideje lenne már rendet te
tcm�eni a vezényléseknél, mert 
az ilyen és ehhez hasonló ese
tek csak hátráltatják a mun
kát és tovább rontják a lét
számhiány miatt fokozottab
ban igénybe vett vonatkísérők 
helyzetét. 

Az emberekkel így bánni fe
lelőtlenség! 

Szücs Ferenc 

Páncélvonat - virágvonat 
Az augusztus 20-i ünnepsé

gek egyik szép eseménye, 
évek óta a debreceni virág
karnevál Ez évben első ízben 
a színpompás felvonulásban a 
MÁV is képviseltette magát. 
A debreceni vasú.tigazgatóság 
a legendás hfril „XII. pán
célvonat" virágból kö!özött 
másával Indult a szemet gyö
nyörködtető vetélkedőn. 

ötvenerer néző tapsolt a 

vasutasok virágvonatának. A 
zsi�rí az E.szmei különdíjjal is
merte el annak a közel 150 
fős idősebb és KISZ-es 
vasutas dolgozónak minden 
dicséretet megérdemlő tevé
kenységét, akik az ünnepet 
megelőző napokban és éjsza
kán is lelkesen dolgoztak a vi• 
rágvonat elkészítésén. 

Bánszegi l(u.sef 



Nyugodt kö•·ül1nények között 
tanulhatnak . . .  

10 OOO ki lométer 

E u r ó p á n  á t  

Filip György mérnök, a DU
nakeszi Járműjavító dolgozó
ja feleségének és fiának tár
saságában 40fl-as Moszkvics Bépcesr:senlgyörgyön tartottál, a MÁ V•n e1.•el6ottlsonoli 

nyári •nunl.aért._•he-:;let-ét szemé!ygépkocsijukkal észak-·1 európai körutazást tett. Az 
Az. elmúlt éve."< gyakorlatá-

1 hoz 1,asonlóan, a Vasúti Főosz
tálv 3, szakosztálJJ(l ebben az 
évben is megtarLotta a MA V
nevelőotthonok nyári munka
értekezletét. 

w.muló növendékeinket int.�2- oa3utasgyerek�k minden vo- u�ás _fö célja földrés�ünk 
ményeinJc rendezett, tiszta kö- natkozásban megfelelő ellátás le�es7.akibb - emberek „ltal 
�"-'- , k • • .,. .. . -. meg lakott - helyénelt az n.u.meuye;i: özött var..-.. A ban_ rész�sul1enek. Intéi;mé- északi sarkíoknak (NORD-külsó-belsö tatarozási munlták nyemk mindennapos fáradsá.- . . 
(Kószeg, Répceszentgyörgy), gos munkájuklkal igvekezt..e.'<: a <;AP) eler�se volt. , Aki_ ide _e(� 
belsó s:repítések kellő időben gyakorlatban is megvalósítani ,ut �z átéli a „feher é1szak�t • 

g•"- t '  tek k' · K n.kate •·kben és 1 pd útirányként, 10 ország érm-
A MÁV-nevelőotthonok ve-

7etói, tanárai, a nevelóottho-
11o!moz kapcsolt ls.kol�k igaz
patói augus=tus ZJ-22-én é3 
.13-án a Répceszentgyörgyi 
J\fÁV--nev�lőtthonban találkoz
tak, hogy a háromnapos kon
ferencia keretében vitassák 

1meg az elmúlt év tapasztala
' tai t, s az eL évi íelada toka t. 

me vvr en , 1veve ap<>s- mu rvu az a a o- 1 tésével _ Varsó, Leningrád. várott, ahol a födémcsere kumentumokban lef:ktete_tt 
I Helsinki, NORD-CAP, Osló munkálatai még folyamalJban f;ladat?kat. 

hogy kel
_I

o mu- Stockholm, Koppenhága: vannak, Bodrogolasziban, ahol ve_lt:ségi színvonalon álló: be-

, 

Frankfurt, Bécs _ alig kevea téli hónapokban kk5zült c<sak �uletes embereket nevelien�� sebb, mint 10 OOO kilométer el a virestraktus kic.<erélése. társadalmunknak, s ezen_ ?"lu! hosszú útvonalat jelöltek ki A sz gedi nevelőotthon,ban je- a vasutasok n.a:gy családJánaik. A pontosan 9682 kilométeres lenleg a belsó tat.arozás f0- A beszámolót vita követte. .,kis rellu"-nek is bemő, él
lyik és remélj lik, hogy rövide- majd az értekezlet további ményekben zsúfolt útról, 20 

A megjelent pedagógurok 
r előtt dr. Rimóczi László, a 3. 
!szakosztály vezetője elóadásá
tnak első részében nemzettközi 

l 
politikai kérdésekről beszélt, 
majd értékelte a MA V ....neve
lőotthonok elmúlt évi munká

l ját. 
- Államunk, s ezen belül a 

f Magyar Államvasutak nagy 

t gondot fen-dit a nevelóottho
Mkban elhelyezett gyermekek 

! nevelésére mondotta a 
: 1zakosztálvvezető -, akik ár-
1'CJ$ág, elhagyatottság, a család 
cltmeneti nehézségei, vaw a 
s:rulők nevelési hibái, felelöt

' Jensége következtében kerül
nek veszélyeztetett h.elyzetbe. 
Sokszor hangsúlyozzuk, hogy 
e16Ö feladatunk nyugodt ott
hont nyújtani az igen nehéz, 
zilált családi !környezetből ide 
került gyermekeknek. Fontos 
feladatunk: az is, hogy a pszi
chikailag sérült gyermekei!<et 
helyes nevelési módszerrel, 
egészséges lelkületű gyerme
kekké neveljük. 

- Az 1968/69-es tanévre a 
MAV-nevelóotthondk!ba. 1324 
gyermeket vetbünlk fel, s a 1be-

sen ezt a munkát is befejezik. programja szerint a ikövetkezö napi távollét után a közel-Itt említjük meg, hopy 1968 ·z b é • b 
novemberétől _ a MÁV-neve- na_P<?kban A Tl':_Si kor gyerme- mu t a:1 �seg en és eaé�zs�-

lüotthonok életében elóször _ kerol, a nevelo és a gyermek a�s-e:1 erke4tek meg. A k_et es 
_ .. , kapcsolatáról, vnlamint a fel eves 408-as Moszkvicsról 

K_6szegen ::neqkezd_te muk&_:Ie
-: honvédelmi nevelésről hall- j pedig annyit, hogy az egyszeri 

set a __ 2? fos. iskolas km- elo�1 • hattak elóadást a MAV-neve-

1 

hengerfejtömítési hibán és 
napközi otthon, hogy ezzel is lóotth ok ...,.,,. 6 

. egy aklmmulátorzárlaton ki. 
javítsunk a vasutas dolgOzók on �g gusai. vül kitűnöen bírta. 
szociális h.elyzetén. Az óvodás (szcrényi) Sz. L. 
korú gyermekcsoportunk 
eltérő élet.. és foglalkozásrend- 1-------------------------
jük ellenére is -, szervesen 
és kedvesen illeszkedte.1< be a Jó HÍR AZ 11:PITKEZÖKNEK 
:r.agy gyermekközösségbe és 
érzelmileg is gazdagította a 
kösregi gyermekotthon életét. 

A szakosztályvezetö ezután 
a nevelóotthonok1oan végzett 
politikai és nevelö mu.n1tát ér
tékelte, majd kihang ú.lyozta, 
hogy a vasutas szülök ru·er
mekei a MA V-nevelőotthonok
ban nyugodt körülmények kö
zött tanulhatnaik. A minden 
részletre kiterjedő előadást dr. 
Rimóczi László szakos�1ályve
zető a következő gondolattal 
zárta: 

- A felügyeletünk alá tar
tozó nevelési intézményeink 
fó célja minden esetben az 
volt, és a jövőben is az lesz, 
hogy az ott elhelvezett - a 
nevelők gondjaira bfzatt 

Hogyan juthatnak bontási anyaghoz 
az építeni szándékozók? 

relmet záradé'.ickal látja el, va. 
!amint a szakszervezeti bizo�t. 
ság titkára is aláírja, és eg_i.·
ben ellenőrzik és igazolják, 
hogy a kérelmező vasutas r�n
del.kezik-e építési engedéllyel. 

- A többi anyagok igé,1y
lésénél mit kell tenme az Jpí
teni szándékozónak? 

- Azokból minden kérelme
zés nélkül vásároiha.tn:ik n 
vasutasok. A dolgozó egysze
rüen elmegy a tárolóhelyre, ki
választja a neki tet.szö anya
gokat és máris megtörténhet 
az eladás. 

25 éves a szocialista 

A lakásépítés nehéz vállal
kozás, különösen a maganc
sok számára. Az építkez5k
nek tehát minden segiWg 
:.ranyat ér. S meg is érdem
lik, hiszen részt vállalnak az 
ország gondjainak megoldása
t.ól, s maguk erejéból járulr.ak 
l,ozz.í az ország építé.:;éilez. A 

lakásépítő vasutasokat eddia 
is támogatta a MÁV. A na
;:>ol,ban azonban ezzel össze
függésben új vasú.ti utasítás 
került napvilágra. Az új sza
bályzat a 3/ 1969. 1. 24. PM., 
EVM., MOM. cn-szágos hat.is.. 
körú, valamint a MA V 
Kolle'lctív Szerzódése alapján 
nyújt még nagyobb segít
séget, teremt könnyebb, 
egyszerűbb lehetw.,éget a bon, 
tásból származó váll,ila:.i 
épító:m;agok lakásépíté.;1e 
történő felhasználásáról. A 
vasúti szabályzat egyik előkÉ
szitójél.ól, dr. Hal<lsz Györg'J
tól, az Anyaggazdálkodási és 
Ellátási Igazgatóság A. osz\á• 
lyán kaptunk tájékoztatást 

- Milyen anyagdit között 
válogathatnak? 

- Kaphatnak hulladék fé.t, 
ólomcsöveket, vaslemezeket, 
vasgerendákat korlátlan menu
nyiséabcn, ugyanis e=ekl,{,l 
le(ltöbb tárolóhelyen bőven ál! 
rendelkezésre. 

,# 

-Román Allamvasutak 

·x-· x - ; v· · .. . . . . · . ' . 
' . . 

. :,:. .,· 

A Román Szocialista Köz
társaság augusztus 23-án 

ünnepelte felszabadulásának 
25. évfordulóját. Ebbót az al.. 
iuilomból a Magyar vasutas 
hasábjain is megemlék.ezünk 
4 román vasutasok áldozatos 
munká;áról, a román vasutak 
fejlódéséről, eredményeiről 

Románia ipart és mezőgaz
dasági termelésének állandó 
emelkedése, az áru- és az 
utasforgalom mennyiségi nö.. 
vekedése és a gazdasági kap
csolatok sokrétűsége megköve. 
telte, hogy szakadatlanul bő
vítsék, korszerú eszközökkel 
lássák el a szállítási hálózatot. 
A vasú ti, országúti, folyami, 
tengeri és légi szállítás fejló
dése következtében évről-évre 
n6tt az áru- és sremélyszállí
tás volumene. 

A szocialista építés éveiben 
Romániában jelentös anyagi 
eszközöket fcn-dítoitak a vas
utak fejlesztésére. E beruhá
zások révén emelték a vas
utak műszaki színvonalát, s 
1961. év végén a román vas
utakon már 438 Diesel- és vil
lamosmozdony közlekedett. 

Az ötéves terv első három 
évében a román vasút 204 

•zemélyvagonnal és 45 Diesel
és villamosmozdonnyal kapott 
többet, mint az előző egész öt
éves terv folyamán, s így je
lenleg a szálitások teljes 
mennyiségének 68 százalékát 
Diesel- és villamosmozdonyok 
vontatják. A román ,,asutak 
1968. évben 77 darab 2100 ló
erös Diesel-elektromos moz
donyt, 10 darab 6950 lóerős 
vill,i,mos mozdonyt, 41 darab 
Diesel és Diesel-hidraulikus 
mozdonyt, valamint 4055 te
hervagont és 144 személyva
uont kapott. A Diesel-elektro-

mos mozdonyok biztosította 
megnövekedett vontatóeró és 
sebesség eredményeként a te
hervagongyártásban - a be
fogadóképesség növelésével és 
az önsúly csökkenésével -
rátértek a fejlódés megköve
telte műszaki tökéletesítésre. 
A személyvagonok gyártásá
ban is jelentős tökéletesíté
sekre és korszerűsítési műve
letekre került sor. Ezek egy
részt fokozottabb kényelmet 
biztosítanak az uta5ok számá
ra. másrészt lehetővé teszik a 
sebesség növelését. 

A vasút modernizálásában 
elért egyik kimagasló 

eredmény a Bukarest-Brassó 
közötti vonal Villamosítása.. E 
munkálat elvégzése megköve
telte a román vasutasoktól 
többek között a vonal mentén 
levő összes állomások elektró
dinamikus centrallzálásának 
bevezetését, a légi vezetéket 
tartó 8000 oszlop felállításál 
több, mint 1000 váltó kezelé
sének összpontosítását. Jelen
leg folyama.tban van a Craiova 
-Karánse bes-Kölnök-Re
sica vonal villamosítása, a 
t•asúti szállítás különféle fo
lya.matainak automatizálása és 
korsurúsitése. Újabb rendezé
si és elektródinamikus centra
lizálási munkákat végeztek el 
számoo vasútállomáson, töb
bek között Nagybányán, Pis
ki-rendezőpályaudvaron. Piat-. 
ra Olton, Kölnölcön, Titon és 
Brassó rendezőpályaudvaron. 

Az elkövetkezendő években 
a román vasutak előtt a fe.i
lódés nagyszerú távlatai nyfi
nak meg. 1970-ben a szállítá
sok 80 százalékát Diesel-elekt-. 
romos és villamos -vontatásS<Jl 
végzik, ami Romániát a leg
korszerúbb vontatással rendel
kező országok színvonalára 
emeli. A vasút villamosításá
nak üteme szempontjából Ro
mánia egy helyen van olyan 
európai országokkal, mint 
Lengyelcn-szág, Csehszlovákia, 
Szovjetunió, Franciaország, 
vagy Olaszország. Hasonlókép
pen, mint Lengyelor57.ágban, 
Romániában is évente körül
belül 400 kilométer vasútvonal 
fölé kerül felsővezeték. 

Antonlewicz Roland Jozet 

Mindenekelőtt arról érdek
lődtünk, a jövóben kik, milven 
bontási anyagból részesülhet
nek. 

Elsősorban a la.kt.st 
építő és építési engedéllyel 
rendelkező vasutasok számára 
biztosítunk anyagokat. Közü
lük is az elsőséget a szociális 
helyzet határozza meg. A hél
végi há?.ak. pajták, egyéb épü
letek létesítéséhez csak feles
leges készletek esetén jutta
tunk építöanyagot. 

- Ki dönti el a jogosult
ságot? 

- Tégla- és fagerendaigé
nyek esetén csakis az építési 
engedéllyel rende!J<:ező vasu

tasok igényelhetnek bontási 
a..'lyagot a felettes igazgatóság 
anyal,losztályától. Egy személy 
legfel;ebb 5000 tégldt és 5 köb
méter fagerendát kaphat. Ez 
körülbelül elegendő egy kisebb 
családi házhoz. 

- S ahol ezekből netalán 
mégis kevés lenne? 

- Ott az építési engeM1l vi:-1 
rendelkezők élveznek elsőbb
séget. 

Az An11aggazd6lkodn•I O•z
tályon elmondották, hO[}IJ a 
felsorolt anyaaok ugyan �'as !Í ti 
célra már alkalmatlanok, -re 
ház-. illetve lakásénltés céljá
ra tökéletesen meofcleln•k. ts 
olcsóbbá is teszik az építke
zést. hv aztán term�s7Pte
sen megkérdeztük: a bontá<i 
anyagok ára h'>gyan viszony
nk az újakéhoz? 

- A tégla, valamint a fage
renda ára az újnak körülbelü.l 
20-25 százalékába, a tartó
sabb, a hosszabb élettartamú 
vasalkatrészek anyagára pedig 
35-50 százalékba kerül. 

A bontási anyagok eloszti
sának eddig sokszor vitás xér
dése tehát végre jogilag is sza
bályozást nyert. A jövőben te
hát még igazságosabb, egysze
rűbb lesz az ügvintézés, vala
mint a vásárlás. A bontási 
anyagok juttatása természete
sen a lakásépítés vállala.ti .sP-
g,tségnyújtásának csak egy'k - Hogyan 

igénylés? 
történik: az részét képezi, mert a többi kö

zött például az anyagvásár\óf.( 
e-menetlevél alapján a ked
vezményes fuvarozást Is igény
be vehetik. 

- frásban kel bejelenteni a 
téglával és a fagerendával 
kapcsolatos igényeket. A szol• 
gálati főnökség vezetője a ké- Lepies Gylirgy 

Fellendülőben az újítómozgalom 
Amint már két hónappal ez

előtt hírt adtuk róla, a sze
gedi igaz�tóság érdekelt dol
gozói újítási ankéton foglal
koztak a mozgalom helyzeté
vel. Az ankéton részt vett 
szolgálati vezetők, újítási meg
bízottak megállapítotu\ik, hogy 
1968-ban az előző évekhez vi
szonyítva visszaesés tapas?tal
ható. Az ankét részvevői elha
tározták, hogy 1969-ben szer
vező munkájukkal haté!,:o
nyabbá, eredményesebbé te
szik az újító-mozgalmat. 

Az ankét óta eltelt időszak 
munkáját a napokban értékel
ték. Azokon a helyeken, ahol 
a dolgozók a vezetők és az 
úi(tási megbízottak felismer
ték az újítások jelentó<;égét, 

s ennek érdekében tettek i� 
valamit, megmutatkozik az 
eredmény. 

Az építési és pálvafenntar
tási dolgozók 1969 második 
negyedében 36 javaslatot ad
tak be. Nem ilyen biztató a 
forgalmi osztály dolgozóinak 
munkája, mivel mindössze 
csak 8 újítási javaslatra fu
totta erejükból. A vontatá<rl 
szolgálat dolgozóinak eredmé
nye is figyelemre méltó, 6k 
35 javaslatot nyújtottak be. 

A két szog!álatl ág: a pá
lyafenntartás és a vontatás 
újítói részéról benyú;tott ;a
vaslatok az előzetes számítá
sok szerint több mint 30 ezer 
forint megtakarítást eredmé-
nyeznek. Sziládi Sándor 

Gyors ütemben 
készül a Baross téri 

alu járó 

A Keleti pályaudvar előtti munkálatokat megtekintette a 
budapesti országgyűlési képviselők egy csoportja. 

Az aluljáróból a Keleti pályaudvar csarnokába vezető lépcsők 
elkészültek, s a kőfaragók rövidesen elkezdik a műmárvány

burkolat beépítését. 

Teljesen elkészült a földalatti vasúthoz vezető mo-igó!épcső. 

(MTI Foto Kovács Sándor felvételeiJ 
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I ndu l  az őszi üzemi bajnokság HÁROM „FÉLIDŐ" 

SZAJOLBAN 1 1 1 11 I: 11 1 
Tisztképző. A röplabdázók 
mezőnyében a Gépjavítók, te
kezésben a Szak- és Szerelö
ipari Főnökség indul ősszel az 
első helyről. Sakkozásban is 
a csoportelsők kör-mérkőzése 
dönti el majd, a csoportbaj
nokságok befejezése után, az 
,,abszolút győztest" és a to
vábbi két helyezést. 

MINTEGY 1200 

DOLGOZÓ SPORTOL 

RENDSZERESEN 

Hozzávetőlegesen hány 
üzemi dolgozó részére nyújt 
rendszeres testedzési lehetősé
get a jubileumi versen.ysoro
za t kérdeztük Szamosi 
Nándort. 

zetí, sporlszerető aktivista 
mozgatja, irányítja a jubileu
mi tornát, nekik nagyon so
kat köszönhetünk. Sok segít
séget 'kapnak az alap.szervek 
a szaltszervezettö1, a szakszer
vezeti bizottságoktól. Főleg a 
kisebb szolgálati helyek dol
gozóit segítjük felszereléssel 
és minden más támogatással. 
hogy ők is élvezhessék a 
sportolás örömeit, részt vehes
senek a jubileumi tornán. 

Öregfiúk mérkőzést ját-
szottak Szajolban a ceglédi 
XI. pályamesteri szakasz és 
a szajoli XVI. pályamesteri 
s-z.a,kasz szocialista brigádjai. 
A kedélyes, jó hangulatban 
lefolyt mérkőzésen 10 gól 
született. Az eredmény ba
rátságos, döntetlen volt. 

A kultúrteremben megtar
tott harmadik „félid5n'' már 
nem a gólokról ese"!;t s-zó, ha
nem a barátságróL A hal.nsz-
1-é, a birkapörkölt, a túrós

A környék legszebb állo
mása. Talán ez a cím is meg
illeti Szilvásvárad állomást, 
hisren a festői szépségű tájba 
nagyszerűen illeszkedik be a 
MAV-állomás rendezett pe
ronjával, sok-sok virágával, 
amelyet az á!Jomás kollektí
vája társadalmi munkában, 
nagy-nagy szeretettel és szo1·
galomm.al gondoz. 

csusza, s a sörök mellett a - Kilencven dolgozó jelenikét . S'."3�Z szocialista bri- kezett véradásra a zalaeger-gádJa1 Jo hangulatban szóra- • · t k„zül"·'· 
koztak. szegi csomopon on, s o w:: 

úgy túnik, az eredményes a . két �a"!? al�tt :8..an ad�'-{ 
futballtalálkozó után még si-

1 
"'.ert: ::i�et illeti _a vontat�

kerasebb lesz köztük a vas- s1 fonok:ség dolgozóit, ugyanrus 
úti együttműködés is. az üzemrészból 66 véradó ke-

Séra Alberi rült ki. 

- �telbemutatót tartott egy 
hét-en át az Utasellátó Válla.lat 
a szombathelyi Utasellátó ét. 
term'ében. A Debrecen, Győr, 
Szolnok. Kaposvár és Székes
fehérvár után Szombathelyen 
is megrendezett bemutató cél
ja az volt, hogy az e,,ayes táj
egységek jellegzetes ételeit 
most Szombath�ly lakosságá.. 
val ismertessék meg. 

- ÖTVEN ÉVES A CEGLll!.. 
DI VASUTAS ÉNEKKAR. Eb. 
ben a hónapban ünnepli fenn
állásának 50. ét;-fordulóját a 
ceglédi vasutas énekkar. A 
szeptember hónapban sorra 
keriilö jubileumi hangversenv
re 7 1.,asuta.s énekkart hívtak 
meg a ceglédiek. kö.iöttük a 

A Magyar Tanácsköztársa
'"1Íg megalakulásának 50. év
fordulója tiszteleté,·e kiírt ver• 
senysorozat - szalcszerveze
tünk Budapesti Területi Bi
zottsága sport albizottságá• 
nak rendezésében - már a 
tavi:szi idényben is sok érde
kes, izgalmas találkozót hozolt 
mind az öt sportágban : labda-· 
rúgásban, asztaliteniszben. 
sakkozásban, röplabdában és 
:ekében. A hazánkban is leg
népazerűbb sportágban, a lab
darúgásban 4 csoportban 32 

csapat; asztaliteniszben 
ugyancsak 4 csoportban 28 csa
pat; sakkozásban, 3 csoport
ban 22 csapat; röplabdában és 
tekében 1-1 csoportban 6, il
letv� 5 csapat küzd a Buda.
pesti Bizottság által kiírt tisz
teZetdíjakért - sportáganként 
kiadásra kerülő serlegekért, 
éremdíjakért - természetesen 
az üzemi bajnokságok általá
nos szabályai között, vagyis· a 
magasahbfokú bainokságokban 
szerepló sportolő1t kizárásá
val. 

- Mintegy 1200 dolgozónk 
sportot rendszeresen a 40 

szakszervezeti alapszerv cs-1-
pataiban, a.z öt sportágban 
Természetesen ezek mind 
sportminósí tés nélküli, tehát 
alapfokú sportolók, hiszen a 
jubileumi tornának az volt a 
tó célja, hogy azok is mozog
janak, felfrissüljenek, akik 
nem sportolnak versenysze
rűen. Mintegy 90 1zakszerve-

Végül egy kedves sportese. 
mény befejezéséről kaptunk 
hírt a. Budapesti Bizottság 
sportalbizottságán : Rákoscsa
bán bafejezödött a nyugdíjas 
csoport hagyományos Va.suta.s 
Biliárd Kupájának 1968/69. 
évi küzdPlme. Eddig Tarr Mi
hály, Csörnye Imre, Balázs 
Ferene, Mihály István és id. 
Semsey Károly neve szerepelt 
- mitit győztesé - a ser!egen. 
Az 1968/69. évi bajrwkság be
fejezése után Koncsek Lász
ló nevét is rávésik a szák.szer
vezet által adományowtt ser
legre, miután Koncsek László 
áz ez évi vasutas biliárdbaj
nok. 

___________________________ ..., neves szombathelyi és debre-

A LABDARÚGÓK 

KEZDIK Vedres József 

Vonzóvá kel l  tenn i  
a vasutat 

Egy szb-titkár nyílt levele 

A bajnokság - mind az öt ,-------------------------
sportágban kétfordulós. 

Tisztelt Szer.kesztóség! 
Mielőtt elkezdem az írást, 

sokat gondolkodtam azon, 
hogy érdemes-e egyáltalán ez
zel a témával fog!alkozllli. Vé.. 
gül úgy dönöttem, hogy na.. 
gyon is érdemes. 

'"1,pjá;k meg a dolgozók a 
hiányzó két fó bérének biz?
nyo$ részét? Hiszen hárman 
végzik el az öt ember mun
káját? 

Szamost Nándorral, a Buda
pesti Bizottság sport albizott
ságának vezetőjével az öszi 
idénynyi tásról, az egyes sport
ágakban a bajnokság állásáról, 
helyzetéről beszélgetünk és 
kértünk tájékoztatást. A bu
dapesti vasutasok sportéletét 
összefogó sportembertól meg
tudtuk, hogy az őszi idényben 
a labdarúgók !esznek a leg
frissebbek : szeptember els5 
napjaiban megkezdik, illetve 
folytatják a négy csoportban 
a küzde1meket. 

A Nyugatiban megnőtt az érdeklődés 

a természetjárás iránt 
Területünkről az ei-m.tílt fél 

év alatt 11 dÖlgozó haq)lta itt 
a vasutat azért, mert máshol 
többet keres és nyugodtabb 
körülmények között dolgozhat. 
Közöttük váltóörök és forgaJ_ 
mi szolgálattevők is voltak. 
Nem számít az, ha más terüle
ten többet is kell dolgozni -
mondják -, de nyugodtan al
szanak, megvan a megfelelő 
szociális ellátottságuk a:x 
üzemben és minden vasárnap 
és munkaszünetes nap SZ/1-
bad. A vi.z&gákka! sem kínoz
zák óltet. 

Szakszeroezeti bizottságunk, 
talán az ország egyik leg
nehez-ebb körülmények között 
dolgozó nervezete, ötven kilo
méter körzetben, négy irányú 
vonalból és 15 szolgálati hely
ből tevődik össze. Szervezett.. 
ség és tagdíjfizetésünk így 
is 100 százalékos. Területünkön 
van még 5 szocialista brigád 
is, akik segítik az szb munká.. 
ját. Az első félév célkitűzései
nek értékelése azt mutatja, 
hogy az árutonna terveket ko
csihiányok miatt nem minden 
szolgálati hely tudta teldesíte.. 
ni. Több dolgo.zánk tette már 
szóvá, ha nincsen elegendő 
kocsi az áruk elszállításához, 
akkor nem az állomás dolgo
zóina4t a hibája, hogy nem tel
jesítették az árutonna ter,et ! 

- A tavaszi idény után kik 
állnak legjobban csoportjuk
ban ? 

Az „A" csoportban az Autó
tuvar, a „B" csoportban a 
MÁV Kórház, a „C" csoport
ban pedig a Ferencvárosi 
Vontatási Fönöksé11, míg a 
· D" csoportban az Északi Jár
�újavító kezdi a tabella élén 
az őszi küzdelemsorozatot. 
Különösen a „B" csoportban 
éleződött ki szoros verseny: a 
kórháziak k.itúnó csapata csak 
gólaránnyal vezet a Távközlő 
Fenntartási Fönökség előtt. 

De nemcsak a „B" csoport
ba.n, a többi csoportban is ér
dekes mér'Kózések várhatók. 
Az őszi idény befejeztével -
,így november közepén - a 
négy csoportgyőztes körmér
kőzés formájában dönti el az 
_,abs7.0lút bajnokság" 1--t. 
helyének sorsát. Egy kis íze
lítőt már kaptunk a vasutas
napon az erőviszonyokról. Ak
kor a négy tavaszi csoportel
ső barátsáe:os könnérkózé.;t 
játszott. mel'l"'nek végén ez a 
sorrend alal<-ult ki : I. Atttó
fuvar. 2. M Av Kórház. 3. Fe
.-encváros VF, 4. l:sza.Jd Jár
mttjavít 6. 

De ez a körmérkőzk való
ban csak .. t.:aooe:atódzó" jelle
i:rú volt. Egyáltalán nem ;elen
t! azt. hoqu novemberben. a 
csoportqyőztes�k kü;dc1n1ében. 
hasonló sorrend alakul ·ki. 

G YűZTESEK TORNAJA 

AZ ASZTALI

TENISZEZÖKNÉL IS 

Árvay János, a Nyugati pá
lyaudvar II. sz. forgalmi szo
cialista brigád vezetője lelkes 
barátja a természetjáró sport
nak is. A régi Lokomotív tu
ristaegyesület utódaként 1962-
ben egyik megala.pitója volt a 
Nyugati pályaudvar Sport
klubja természetbarát szak
osztályának. Huszon'il:ett.en 
kezdt.ék, ma 87-en vannak. An
nak ellenére, hogy ötféle be
osztásban dolgoznak a pálya
udvaron, és ez rendkívül meg
nehezíti a túrákon, kirándulá
sokon való részvételt. A törzs• 
tz,gok így nem tudnak egyszer
�e túrázni, annál több viszont 
az egyes kirándulásokon a ven
dég. Az idén már több mint 
10 ;elenWs tú1'át nerveztek. 
Jártak két nap!g a Sük1cben 
és Sopronban. �zen a kirán
duláson a vendégekkel együtt 
62-en vettek részt. Aggteleken 
szintén több mint 60-an, Ze
begényben pedig 76-an ;ár�. 

Népszerű 
az országjárás 

- örvendetes jelenség 
mondotta Án,av János -, 
hogy az utóbbi időben nagyon 
megnőtt az érdeklődés az or-
57,ág. és természetjárás iránt 
a Nyuga,ti pályaudvar dolgozói 
körében. Bár · a szakosztál11 
tagjai sok esetben éjjeli szol
gálat után indulnak útnak, 
szívesen vállalják társaik ka
lauzolását, aki:k közül sooltan 
most ismerkednek meg először 
az ország természeti szépségei
vel. Nem lehetett például meg
hatódottság nélkül hallgatni 
annak a ceglédberceli idős 
vasutasnak a szavait, aki az 
aggteleki cseppkőbarlangot 
csodálva hálálkodott a szerve-

Szinte pontosan a labda- zólmek, megjegyezve, hogy 
rúgókéhoz hasonló a. helyzet az nem is álmodta, hogy Mag-,Jar
c.sztaliteniszezóknél is. A ta- országon ilyen, szépségek is 
vaszi mérkőzések után a négy �'annak. És nem ó volt az 
csoportelső „A" csoportban a egyetlen, hiszen az egyre nép
Tis-:tképzö, .. B" csoportban a szerűbb tömegkirándulások 
BVKH, .,C" csoportban az részvevői nagyrészt egyszerű 
1!:szaki Jármi1javit6 . .,D" cso- emberek, kocsirendezők, .rás:portbnn a Gépjavftók. t:i.rosok. akik eddig nemigen 

nak aklkora helyet adni a tu
ristáknak, ahol egy szertár
szekrényt el tudnának helyez
ni. 

A szakszervezet 
segítségét kérilc 

A szakosztály �jai egyéb
ként társadalmi. munkát is 
vállaltak: Márianosztra-Sós.. 
hegy között nagy igyekezettel 
gondozzák az öt kilométeren 
húzódó, zölddel ;/elölt turista
utat. Festik a jelzéseket, le
nyesegetik az ösvényre lógó 
gallyakat, irány- és útj�lzó
tábláltat helyeznélt eL 

Sok kelleme, nyári napot, 
víkendet töltöttek eddig a 
szakosztáty tagjai és vendégei 
11 Velencei-tónál Gárdonyban, 
egy köztelken állott bútorszál• 
lító kocsiból kialakított „tu
ristamotel' -ben. Most a közte
tek beépül, így meg.szűnik a 
romantikus „bungaló" is. He
lyette a Zempléni hegyekben 
�eretnének saját kulcsosházat 

· szerezni. Az ottani erdőgazda
ságg.a.! máris sokat ígérő tár
gyalást folytatnax egy régi 
erdészlakás bérbevételéról. Ide 
az eddigi szokás szerint nem
csak a szakosztály tagjai jár
hatnának, hanem természete
sen az állomás minden érdek
lődő dolgozója. A terv megva
lósításához azonban szükséges 
a szakszervezet támogatása is, 
mert a szakosztály é-ui 4-5 
PZer forintos költségvetéssel 
dolgozik és ez nem teszi le
hetö-vé e szerény, de sok, jó 
levegóre vágyó ember pihené
sét szolgáló elgondolás megva
lósítását. 

A Nyugati pályaudvar turis
tái egyébként részt vettek a 
Salgóvár alatt megrendezetl 
országos vasutas talátkozán, 
shol három napig 19 szakosz
tály 130 tagja táborozott a tu
ristaház melletti szép erdőben. 
A vezetóségek pedig !dőt .sza
ldtottak arra !s, hogy megbe
szé!jé:it a vasutas természetjá
rókat érin.tó problémákat a 
sport.ág összefogásárucr és to
vábbfejlesztésének aktuális 
kérdéseit. 

Zámbó István 

A forgalmi dolgozóknak 
évenként háromszor kell vizs
gázni. Vajon szükséges.e ez, 
ké�dezik úton-útfélen a dolgc,... 
z6k. Egy s.E:akmunkás efl'IIS%er 
lemzs,gázik �s többé nem kell 
a tudásáról számot adnia.. Ná. 
lunl, meg minden évben há
romszor. Ez is visszatartja a 
fiatalokat a vasúttól Tudjuk, 
hogy a vas-út veszélyetS üzem, 
de csak a szóbeszédben. A fi
zet.ésben már nem. Dolgozóink 
szívesen vennék, ha az életkö
rülményeikkel is foglalkozna 
a Magyar VaS11Ltas. Nincsen 
vonzereje a vasútnak és azért 
lllincs utánpótlás sem . .  ,Erölte
tett menetben" do1gomak. 
Tarjánp11szta állomáson vált6-
örból 5 fó a megszabott lét
szám. de már t,öbb hónapja, 3 
fő t1égzi 1i munkát. Miért ,iem 

Sínfalvi Gedeon, 
a lependéki pálya
udva1' f01"galmis
tája nösülni ké
szül. Röviden csak 
azt mondjul, el, 
hogyan hódította 
meg a szívét an
nak a leányz67tak, 
aki szintén varn
tascsalád sar;a, s 
al,i rövidesen -
mint Sínfafoi Ge
d.eon neje - re. 
mélhetöleg 1.1tán-
pótZással szolgál 
majd a MAV 

Az egyenruha é.s a szabad
jegy nem vonzza ma már a 
fiatalokat a vasúthoz. Nagyon 
jó és aktuális volna, ha azt a 
;el&zót, annit az új;á,építésünk 
idején mondtunk, hogy "Arc.. 
Cl%! a oosú! felé!", most már 
megváltoztatnánk olyan for. 
máoo,n, hogy arccal a vasutas 
felé. Az idősebb dolgozókra is 
gondolni kellene, mert csak 
beszélünk a törzsgárdáról, s 
azok megbecsüléséről, de ke. 
vooet teszünk ennek érdeké
ben ! 

Elvt6r.si üdvözlettel: 

Hoffmann József, 
szb.titkár, Veszprémva.rsáng 

4Uomd.s 

peron szerepét 
szátitam ma.gána.lc, 
érzéseim állomá
sán maga lesz a 
fönök, maga dönt 
mo.jd m;ndenről, a 
tola!ásról, a von
tatásról, a sebes
sér,ről . . .  

.!\fogától függ, 

- Itt is nagy mezőny gyúlt 
ö�sze _ mondja s-mmosi Nán- jártak távolabbi vidékeken és ! -------------
do,- -, s az a<ztaliteniszezők- akiknek nagy szükségük van a 
nél is csak az ászi csoportmér- figyelemfelkeltésre, kala,uzo
kózések után. a csoportelső'., lásra. 

törzsgá1'dá;ának. 
Azt tán mon

dani sem kell, 
hogy Gedeon nem 
volt közömbös a 

egy frarcia köz
mondás - s egy 
il11en es::-es vélet
len ismertette ösz
sze Piril;ével, az 
újcsa!ánfalvi álio
másfőnök lányá
val. Az , ismerloe
désból szerelem 
lett, a szerelemből 
komoly elhatáro

_zás. Gedeon érez• 
te, hogy eljött az 
igaZi, s alig pár 
h6napL ismeretség 
után az clábbi le· 
ve!et intézte szíve 
választottjához: 

.. Kedves Pirike! 
Bájos egyéni&ége 
mozdonyának 

1'állalja-e a fó-nök 
és a.z az utas sze
repét. Ha felszáll  
és a szemaf ór 
zöldre vált, úgy 
minden rendben, 
a boldogság exp
resszén ketten 
utazunk ma.;d. 

közötti •. győztesek tornáia" A szakosztály éppen ezért a 
dönti el a v€-gsó sarrendet. hazai tája'.ic, városok és egyéb 
Egyébként a vi,sutasnapon a ,._,. 
kauc-suklnbd:isok t.a,·�szi elsé látnivalók megismertetc,,d 

helvezettjei is bemutatták kör- tartja feladatának. Legoda
mérlcózé<e--; ver<enyen a t•idá- adóbb lelkes aktívák Barkócz11 
ott!{?,+. A Tisztl·ép,ó 1111nzöti. Arpád túravezető, Dudás Gyu-
2 BVKl'1. 3. Gé-p7r,vftók, 4- la, Zöldi János útvona!feleló
t�:z-al;i Járm1Íjnvftn. P,,�sze. sök és Alter Ottóné, Sitkei Já
�ká rc<2k ,i labrl.i •,-1:?.ólrn�l. e?. nos, Magyar Katalin szervezők. 
a.z i,reclmény sem iPlcnti �,.+. A pályaudvar vezetősége, le
hogv ilyen sllrrt>nd ul::i":rni számítva egy-két reszortveze
maicl ki a bajnokság u táni tót, támogatja és segíti közér
n0-�döntőben. dekű áldozatos társadalmi te-

S31tkozá�ban a három cso_- vékenységüket a vasutas ori,c:-•.c!si\. . �kik a l�gnagyobo száa- és természetjárás ügyét. P;�Lyc1 induln�k a csoport-

[ 

0 • 

b&--;no!•I dmért : .. A" r.sonort- Igaz, akad azert furcsaság ls, 
bll

.
-n

. 
� Bi,,t�pes•i. Vosútigazga.- �ert nem l:��t �ásnak nevez

•ó•I\,;,. .,ff' csoporthan O m azt a korulmenyt, hogy az 
B\"JCH, ,,C" csoportban a egész pályaudvaron nem tud-

A HIVATALOS LAPBÓL 
A Hivatalos Lapból a s=kszer- nők iránt. Udi:a

vezet! blzo+tságok és a do!gozók rolt, randet>úzott, 
figyelmébe aJá.nlJuk a kö,•et:lre- de komoly elhatá
z6ket : rozásra soha nem 
gé�ÍA-�íl���.;:ki'i;;2,

9
/Ji '· 

e t, juto!t. Mint a le-
vtmgá�atásról szóló 2'1969. (Il. pendéki pál11aiu!-27.J KPM sz.1mú rendelet egyes .,,12„ forgalmis'ája, 
�ri'.delkezése!nek végreha;Jtt&á• kom-0ly partinak 

Jelentkezés! fe1Mvás a munka• sz<tmított, ragad
ilgyt dönt6btzott8ági tisztségvlse- tak rá a nők, ám 
}��.�o,;i,'.;,�- évi továbl>képzll �- mindegyikkel 

34. sdm'ból : lt5129/1969. 2. e. A 11irorsan vér,zett. 
MA.V sz,ktsn:foly.aml Jegy,ete,k �desanyja 11oksz01" 
i'.n1:i"!\tá;:_ 1-!i.-tort cl.!jazáisá:1ak mondta már: ideiP 
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á
�ésfp��kt�1�«1''t: ö csak legyintett: 

m<>iiat.1�áról szóló sz:>bálvzathoz. - Vakvágán.y! 
11�03/1869. 11. e. Kocsirakomá• - s ezt nem lenvú küldemények fuvarozási h•- hefett félreérteni. tárld6nél rövidebb ld6n belí!'l I A , - ·•·•l k toV1ibbi1.ása - vi&zonylatok- ve..,. enne 

bao. esze i>cin - f4Tf}II 

szikrafogója (hála 
érte a Gondvise
lés slendrián sze
.-elő;nek) elrom
lott, s a kipatt.an6 
szikrák l.ángbabo
rították kiszáradt 
s::lvemd. Elképze-
léseim térvilágf-
tása tökéletes, 
tisztán látom a te-
1'epet, látom a 
nyílt vonali elága
zásokat, tisztában 
VIJgyok azzal. ho'71J 
e� a szerelvéniI, 
mel•J kettőnk Jö
vójét hordozza 
majd. nilárd töl
tésre fektetett vá
gányokon gördiil
het. Higwe el Pi
rike, nem II rziget-

Oh, mily bol
dogság lesz szá
momra, ha mint 
ábrándjait elérő 
férj és egysze
mélyben alkalmi 
kalauz, én lyu
kaszthatom ki me
net1egyét • . •  

Válaszát epedve 
várja: 

Gedeon.n 

Azt 1iisszük, fe• 
lesleges megje-
gyeznünk, hogy 
Pirike - vasutas-
lány lévén 
mindent megér
tett_ i• álasza rövid 
volt, cgupán 
ennyi: 

.,Gedikém, ké
szítheted a f01"
galmi tárcsát!" 

Kovai Iván 

ceni kórust is. A ;ubileumi 
hangversenyre Ceglédre !áto. 
gat a lengyelországi szczecim 
Hejnal-kórus is, amellyel a 
ceglédiek évek 6ta már szo
ros baráti kapcsolatot tarta.. 
nak. 

Gózvonta.tás a Fekete-. 
erdőben. A Német Szövetség! 
Köztársaságban, a Feilcete.er. 
dó déli lejtőin húzódiik a 
mintegy 10 khlométer hooszú 
Achern-Ottenooffen vasútvo. 
nal. A festőien szép vidéken 
szeptember közepéig minden 
második vasárnap egy rég! tí
pusú gőzmozdony vontat egy 
ugyancsak régi kocsiKlból álló 
szerelvényt. A ma már muzeá. 
lis értéknek számító szerelvény 
nagy népszertlség:nek. örvend 
a kirándulók körében. 

- A VILÁG LEGGYOR. 
SABB VONATA. A Japán Al-
1.amvasutak az elmúlt hetek
bE"Jl tartotta meg a világ leg
gyorsabb vonatának próbajá. 
ratát. A kísérletek sikerültek 
és az új vonat 1972�tól, egy 
most épülő fővonalon 250 ki. 
lométeres sebességgel közleke
dik majd. 

- 150 ezer forintos beru� 
házássa.J felújítják a tapolcai 
vasutas sportkör pályáját. A 
kivitelező munkát a kóröshe. 
gy:! tsz melléküzemága végzJ 
és a munkálatolk még ebben 
az évben befejeződnek. A pá_ 
lya építéséhez a tapolcai va-s. 
utasok több tízezer forint ér
télcú társadal.mj munkával is 
ho=ijáru:lnak. 

- A mintaszervezet rímmel 
kltüntet-ett Dunakeszi Jármll
javí tó Vörookereszt..alaJ)ISzer• 
vezete a váci járási szervezet• 
rel és a Vác Városi Tanács 
kór-h.ázá;nak vérellá-tó osztályá. 
val közösen véradást szerve. 
zett. A járműjavító dolgozói 
közül 227-en adtak vért. 

- NYUGDfJASOKAT BO
CSÚZTATTAK Hatvan állo
máson. Hatvan állomás szakszervezeti bizottsága és az ál
lomá<; gazdasági vezetői ünne. 
pélyes kü'.lsóségelk között bú
csúZJtattálk azt a 41 idős vas
utast, akik e"bben. az men 
nyugdíjba vonultak. 

A szerkesztőség 
üzeni 
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fKTOBER 17-31. KölöTT: 

A Szakszervezeti Világszövetség 
VII. kongresszusa Budapesten 
A 

TI1ág 

m

unkása.inak legátfogóbb szerveze. 
tei a szakszervezetek. 

Következ,ésk.épp, a ST.akszerve
zeti világkongresszuook min.. 
dig jelentős eseményt kép
viselnek glóbuszunk munká
sainak életében. A Szak.'lzer
,;ezeti Világszövetség VII. 

1 kangresszusa, melyet október 
17-31 között ,-endeznek Buda
pesten, mégis 1.,-ülö-nös helyet 
foglal el a szalkszeroezeti moz
galomba-n. 

A kapitall2Jlllus és az impe,a 
rializmUS könyörtelen logiká
jából fakadóan a =rnolti 
rendsz.er koITUpt oligarchiát 
kényszerít az elmaradott or, 
:,zá«okra, s miként Vietnam
� máshol is az erós7.aikhoz, 
a barbál" agreaszióhoz folya.
:mo<lik-

A 'Világ ha.lad6 eróinek, 
,zervezett munkásainak ösz.
szefogása. azonban gátat szab
hat az imperialista törekvé
seknek, fékezheti az agresszo
rok kapzsiságát, jelentós mér
télcben hozzájárulhat ahhoz, 
hogy csöklkenjen a nemzetközi 
fesZÜltség. 

A budapesti. szakszervezeti 
világkongresszus ezért lehet 
nagy eseménye a szakszerve
zeti világmozgalamrutk. Leglé
n,yegesel:fu részét az a doh"tt
mentum képezi majd, amely 
széleskörű vita alapján elem
zi a világpolitika, a világgaz... 
daság helyretét, és a szakszer
vezeti mozgalom szerepét, 
valamint feladatokat szab a 
uervezett dolgozók számára. 

Minderre miért van ma 
nagy szükség? 

A fejlett kapitalista or
szágokban egyre in• 
kább élerodnek a mo-

nopolista fejlődés ellentmon• 
dásai: a termelő erők növeke
dé,e, ipari és pénzügyi ellent.. 
mondásdk:kal pálrooul, a dol
gozók kapitalista ki=íkmá
nyolása fokozódilt, az egyes 
térségek és szektorok !között 
tnindinkább megbomlik az 
egyensúly; ugyanaik!kor a kapi
talisták támogatják a meglevő 

t fasiszta rendszereket, vagy 
újakat hoznak létre, s ön-

1 kényuralmi törekvéseikkel 
1 nyomják el a szabadságjogo
kat, s a demokráciát. Ennek 
ellenére új tá'!"Sadalmi törek
vések törnek ma,gukna.k utat 
- Európában, Latin-Amerl
kában, Ázsiában -, amelyek 
a megújhodás erőforrásairól 
tanúskodnak, szembehelyez
!koonek az imperializmussal, a 
kapitalizmussal, az új, a ha.. 
ladó szocialista társadalmak 
felépítésére ösztönöznek. Eh
hez a világszerte ,neglevó har
ci potenciálnak erósödéséhez 
járultak hozzá azok a nagy 
változások, amelyek a szocia• 
lista és halad6 társadalmak 
felépítése során létrejöttek. 
Számos országban megszűnt a 
kizsái'<:mányolás, megtört az 

imperializmu., viláqurolma, s 
ez bizalmat öntött a felsmba
duláséf't, a függetlenségért, a 
felemelkedésé-rt kű.zdó azéles 
tömegekbe. 

A haladó és az antlimperia
lista erők győzelmeit, sikereit 
azonban időnként visszaesé
sek és kudarcok is ik:ísérik. Az 
SZVSZ-.nek - BudaPESt,en is 
- szembe kell néznie ezzel a 
ténnyel, és elemezni kell 
okait, hogy le tudja küzdeni a 
nehézségeket, ellentmondáso
kat, hogy haté!konyabbá tudja 
tenni a szakszervezeti mozga
lom harcát. Ez a békéért, az 
imperializmus ellen vívott 
küzdelem - a gazdasági és 
tá>rsada1rni előrehaladással és 
függetlenséggel kapcsolatoo 
�zes törelwések m(\g\'a'lÓSÍtá
sá.nak elengedhet.etlen feltéte
le. 

Ha a Budapesten megrende
zéSf'e kerüló VII. szakszerve
zeti világkongresszws mara.. 
daktalanui figyelembe veszi -
és bizonyosan így lesz - Tco
runk követelményeit, értékes 
hozzájárulást nyújthat a világ 
dolgozótnak szak.'lzervezeti 
egységéhez. Az SZVSZ már 
eddig is világtörténelmi érde
meket szerzett egységtörek,ré_ 
seivel, s Budapesten. még to
vább léphet ezen az úton. 

A kongresszuson ugyan
is a tagszervezetek 
küldöttei mellett a 

többi nemzetközi szervezetek
hez tartozó és autonóm szer_ 
vezetek képviselői is részt 
vesznek. A kongresszuson kép
viselt tagság különböző gazda
sági és társadalmi rendszerű 
országokban él, melyeket málS 
és más politikai, valamint 
ideológiai áramlatok hatnak 
át. De bárhonnan is jöjjenek 
a küldötte.'lr, minden megkü
lönböztetés nélkül vehetnek 
részt a. kongresszus vitájában. 
A küldöttségek számára a tel
jes egyenlőség, az egymás né
zeteinek kölcsönös tisztelet
bentartása, s a demokratikus 
elveknek megfelelő aktív 
részvétel biztooított. Az akció
egység, az együttműködés fel
tételei is meglesznek a 1nuuz
pesti kongresszuson, és a nem
zetközi eróviszonyok a1.akulá
sa, a s2'Cllkszervezeti világmoz
galomban bekövetkezett válto
zások, fejlődések mind-mind 
arra utalnak, hogy az SZVSZ 
következetes munkálkodása az 
egység megteremtéséért nem 
marad hatást.alan sem más 
nemzetközi szervezetekhez tar
tozó szafkszervezetekre, sem a 
független szakszervezetek t.•e
zetóire, de tagságára sem. Ma 
már olyanok is helyeslik a 
velünk való együttműködést, 
a1tik néhány évvel ezelőtt 
minden kezdeményezésünket 
mereven visszautasítottak. Ezt 
a folyamatot örömmel üdvö
zöljük, s munkánk gyümölcsé
nek t.eltintjük. 

A fiatalok helyzetét vitatták meg 
A Kommunista Ifjúsági Szö

vetség Központi Bizottságának 
kezdeményezésére szeptembe,-
11-12-én ült össze Budapes
ten a II. országos if;,úsági. par
lament. A csepeli Munkásott
honban megtartott ülésen az 
ország 806 üzemi, 20 kerületi, 
11 városi és hét megyei konfe
renciáján megválasztott 300 
küldött, s több mint száz meg
hívott vett részt. 

A -vasutas munkásifjúságot 
az Allamvasutak különböző 
szolgálati helyeiről összesen 11 
:küldött képviselte. Jelen vol
tak a kétnapos tanácskozáson 
az érintett párt, állami, gazda
sági, szakszervezeti és társa
dalmi szervek vezetői. A nagy
jelentőségű tanácskozás köz
pontjában a fiatalok pályakez
dése, társadalmi összefogással 
történő segítésének gondolata 
állt. 

Célját tekintve újabb lehe
tőség nynt a KISZ Központi 
Bizottságának múlt évi feb
ruári és decemberi határozata 
alapján felvetódött ikérdések 
tematikus megtárgyalására, 
ezen belül többek kö7,ött a 
munkásifjúság termelésben el
foglalt helyzetének megvizsgá_ 
lására. összefoglalta és érté
kelte a különféle ifjúsági. ré
tegek pa-rlamentjeinek tapasz
talatait és meghatározta a ten
nivalókat. Megvitatásra került 

egy olyan országos akció el
indítása, amely a pályakezdő 
fiatalok segítését tűzi célul a 
mur1kahelyen való beilleszke
dést illetóen. 

A kérdések feletti vitát négy 
szekcióban bonyolították le, s 
ezek közül az egyikben részle
tes elemzésnek vetették alá a 
pályakezdéssel kapcsolatos 
kérdéseket, míg a másik a 
KISZ feladatait vizsgál
ta a munkaverseny szerve
zésében, illetve a szocialista
brigád mozgalomban. 

A harmadik szekció a ll1'tln
ikáslányok és fiatalasszonyok 
helye, szerepe a társadalmunk 
- az üzem, a munkahely, s a 
család és a KISZ-szervezetek 
- életében című témakörrel, 
míg a negyedik az üzemi 
KISZ.Szervezetek feladatai
val foglalkozott. 

A résztvevő küldöttek mind
egyike egy-egy szekcióban 
képviselte lcüldóit, így a vasu
tas delegáltaknak is, a viták 
során módjuk nyílt a vasutas 
fiatalok véleményének az 
eredményeknek, a tapasztala• 
toknak tolmácsolására. 

A második napon a plenáns 
ülésen összegezték a szekciók
ban elhangzottakat, majd hoz
zászóltak a témához a jelen 
lévő országos vezetők is. 

Szőnyi Lajos 
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N A P I R E N D E N .t 

A csökkent munkaképességű 
dolgozók helyzete 

Szakszervezetünk elnöksége augusztus 5-én ülést 
tartott. A tanácskozáson az elnökség tagjain kívül részt 
vett Szűcs Zoltán vezérigazgatóhelyettes és Máté Sán
dor, a 2. szakosztály vezetője is. Az elnökségi ülés na
pirendjén a csökkent munkaképességű dolgozók hely
zete, szakszervezetünk első féléves gazdálkodása, a 
vasutas dolgozók társadalombiztosítása és egészség

niil szük.'lég 1J<tn. A MOCSö 
által felülvizsgált dolgozók ne
veit tartalmazó névjegyzék 
egy példányát kiadtuk az igaz_ 
gatóságok személyzeti és mun.. 
kaügyi osztályának azzal az 
u tasi tással, hogy a fel ül viz.5-

(Folytatá.s a 2. oldalon) 

ügyi helyzetének javítását célzó, a központi vezetőség -----------

TARTALOMBÓL: 

Évek óta az élvonalban 

Tanácskoztak a 
szocialista brigád-vezetők 

(2. olcl!ll) 

Gazdaságosabb 
kocsifordulót 

(3. oldal) 

Huzavona 

egy újítás körül 

A túlmunka díjazása 
(4. oldal) 

Nyíregyházától 
a Szőnyi útig 

(6. oldal) 

intézkedési tervében foglalt legfontosabb feladatok 
végrehajtásáról szóló jelentés, a félszázalékos ÖTA el
ső félévi gazdálkodása és a vasutas dolgozók írásbeli 
és szóbeli panaszaival való foglalkozás szerepelt. 

KEZDÖDIK A CUKORRÉPAKAMPANY 

Gyócsi Jenő elnök megnyitója után a csökkent 

munkaképességű dolgozók helyzetéről Szűcs Zoltán 

vezérigazgatóhelyettes számolt be. 

Hárommillió tonna 
cukorrépa elszállításra vár 

- A vasűtnál ü7.ail!i baleset, 
vagy egyéb egészségromlás 
miatt csökkent munikalképes
ségűvé vált dolgozók megfele
lő munkakövben való foglal
koztatására a vasút mindig 
komoly erőfeszítéseket tett, 
ezen belül arra is törekedett 
- hang<;úlyozta bevezetőjében 
Szúcs Zoltán vezérigazgató
helyettes -, hogy a csökkent 
munkaképességűvé vált dolgo
zóknaik az esetleges alacso
nyabb munkabérrel járó mun
kakörbe történó áthelyezés 
miatt előállott keresetveszte
ségét - a ,-endelkezésre álló 
lehetőségek keretein belül -
mérsékelje. Ezzel kapcsolat.os 
intézkedéseink k&zül megem
lítjük, hogy több évvel meg.. 
előzve a népgazdasági szintű 
intézkedéseket, még 1960. év
ben 600 ezer forintot bocsá
tottunk a csökkent munkaké
pességű dolgozóink munka
köri bérének felemeliésére. 
Ugyanekkor olyan rendelke
zést adtunk ki, hogy a csök
kent munkaképességűvé vált 
és alacsonyabb bérrel járó 
munkakörben fog;)alkoztatható 
dolgozók munkaköri bérét 
úgy kell megállapítani, hogy 
keresetveszteségiiik a lehetóség 
szerint minél kevesebb le
gyen. 

A csökkent munkaképessé
gű dolgozók védelméről első 
ízben - négy évvel a MA V 
intézkedése után - 1964 évben 
jelent meg kormányzati ren.. 
delkezés, majd 1968. január 
1-i hatállyal jelenlt meg a je
lenleg is hatályban levő 1/ 
1967. MOM.-Eü. M-PM. sz. 
együttes rendelet, mely már 

az előzőnél részletesebb szabá
lyokat tartalmaz a csökkent 
munkaképességű dolgozók 
helyzetének rendezéséről 

A vezérigazgató-helyettes 
ezután arról beszélt, hogy az 
új munkahelyre áthelyezett, 
csökkent munkaképességű dol• 
gozót a betanítás vagy szak· 
képzés tartamára keresetki
egészítésben kell részesíteni, 
éspedig az egészségromlás mí
abt csökkent munkaképességű 
dolgozót 

legalibb 50 százalékos 
munkaképesség csökkenés 
esetén legfeljebb egy évig, 
az üzemi baleset miatt 
megrokkant dolgozó� leg• 
alább 36 százalékos mun
kaképesség csökkenés ese
tén időbeni korlátozás nél-

kül, 
Az új munkahelyre áthelye

zett, csökkent munkaképessé
gú dolgozó keresetét az áthe· 
lyezés elótti iceresetének 80 

százalékára kell kiegészlteni, 
s ebbe bele kell számítani a 
baleseti járadék, vagy a rok
kantsági nyugdíj folyósítására 
kerülő ,-észt is. 

- A csökkent munkaképes
ségű dolgozók helyzetének 
rende:ziéséről szóló rendelet 
végrehajtásával kapcsolatban 
a műlt évben orszá,goo adat
gyűjtést rendeltünk el - foly
tatta tovább az előadó - s a 
beérkezett névjegyzékeket 
a munkaképesség-csökkenés 
mértékének megállapítása cél
jából a 3. C. oszt. űtján átad
tu!k a Munkaképesség Csökke
nést Véleményezó Orvosi Bi
zottságnak. A dolgozók ügyé
nek elbírálásához ugyanis a 
MOCSÖ véleményére feltétle-

A vasúti Fóosztály kereske
delmi szakosztályának tájé
koztatása szerint az idén há
rommillió tonna cukorrépát 
kell az ország 11 cukorgyárá
ba továbbítani. A MA V és az 
Országos Cukoripari Tröszt 
Ercsiben elvi megállapodást 
kötött az idei c-ukorrépa ter
més �!szállítására. Eszerint or
szágosan 650 répaátvételi he
lyet jelölte/e ki és 450 vasút
állomáson történilc a cukor
répa rakodása. Fel.sorolunk 
néhány olyan állomást, ahol 
különösen nagy mennyiségű 
cukorrépa szállítására kell 
felkészülni: Hajduszoboszló, 
Törökszentmiklós, Fegyver
nek, Hajduböszörmény, Csong_ 
rád, Szentes, Csabacsüd, Gyór, 
Mosonmagyaróvár, Csorna, 
Bácsalmás, Hidas, Harta, Bá
taszék. 

Ezeken az állomásokon kor
szerűen gépesítették a cukor
répa rakodását. 

Az idei répaszállítási kam
pány január 15-ig tart, ami a 
korábbi évekhez viszonyítva 
a répaszállítási időszak egy 
teljes hónapi megrövidülését 
jelenti. Azelőtt ugyanis feb
ruár 15--én fejeződött be a cu
korrépa vasúti szállítása. 

Azért lett rövidebb a kam
pány ideje, mert a gyárak 
megnövelték kapacitásu
kat, rövidebb idő alatt 
több répát tudnak feldol-

gozni, 
viszont ezzel a vasút helyzete 
vált nehezebbé: a korábbi, il
letve a még nagyobb mennyi
ségű répát rövidebb idő alatt 
ikell elszállítani. A témához 
tartozik az is, hogy a cukor-

Megérkeztek az első répával teli vagonok a hatvani cukorgyárba 
(MTI Fato, Mező Sándor felvétele) 

gyártáshoz szükségesek má!i 
.alapanyagok is: mészkó, szén 
és pakúra, amelynek 70 száza.. 
lékát már elszállította a MÁV 
a cukorgyárakba, viszont a 
hátralevő 30 százalék is 150 
ezer tonnát jelent .. • 

Az őszi időszakban megnö.. 
vekszik a bányászat termelés<! 
is, hiszen a lakosság téli tü. 
zelőellátásáról van szó. :f:rt. 
hetó, hogy ilyen körülménye.k 
között a vasút és a cukoripai- · 
között létrejött megállapodá., 
leglényegesebb pontja, hogy 

a kampányt úgy kell le
bonyolítani, hogy az ne 
zavarja a népgazdaság 
többi ágazatának szállítá-

sát, 
mindenekelőtt az építkezéshez 
szükséges kő, kavics további. 
tását, a szénszállítást és Zá
hony üres kocsiellátását. 

A répaszállítások megszer
vezésénél elvi megállapodás 
született a rakodási idől: ·, vo.. 
natkozóan is. Eszerint 10 na.. 
pos leszámolási rendszert al.. 
kalmaznak, mely ösztönzi 11 
gyárakat az engedélyezett ra
kodási idó betartására. Ha a 
gyárak ezt a megállapodást 
betartják, a vasút nem számol 
fel kocsiálláspénzt. 

A külszolgálat dolgozóit bi
zonyára érdekli az is, hogy a 
mérlegeléssel kapcsolatban 
milyen álláspont született. A 
mérlegeléssel jár6 mellékdij 
a vasút fontos bevétele. E kér
désben elvi engedményt ne1n 
adhatunk. Azonban az ószi 
forgalom idején, amikor kocsi
hiánnyal küzdünk, mégis az 
üzemi szempont az elsódleges. 
Tehát, ahol kocsióra veszteség 
nélkül végezhető a mérlege
lés, ott ezt el kell végezni. Ezt 
a c-ukoripar is tudomásul 
vette. 

A kampány során 50-Gm 
ezer tonna répát a vasút az 
Alföldről a Dunántúlra szállít 
át az ácsi és sárvári cukorgyárak részére. Ez szintén számottevő többletfeladatot jelent. 

A folyamatos szállítás há
rom összetevőjét: a kocsi és rak?dóg� ellátást, valamint a répanak az állomásokra tör
ténő felhordását koordinálták. 

A kampányt úgy szervez-. ték meg, hogy keddtől péntekig kevesebbet rakodnak, szombaton, vasár• nap és hétfőn nagyobb 
mennyiséget. 

A cukoripar a MAV-tól 100 P_l�tó kocsit bérel, ezeken szálhtJa rakodógépeit egyik ré.. parakodóhelyról a másikra. 
. 

A cukorrépaszállitások ide_ jen a vasutasok legfontosabb feladata az, hogy a cukorgyárakban 1dürített kocsikat a 7,eggyorsabban továbbítsák hogy azo�at újból meg lehes� sen rakni. 
Bermann István 
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A CSÖKKENT MUNKAKÉPESSÉGÜ DOLGOZÓK HELYZETE 
(Folytatiú az 1. oldalról) 

gált dolgozók esetleges kere
setltiegészítésének megái!apí
tása és folyósítása iránt ha
ladéktalanul intézkedjenek. 

Az elnökség a jelentést tu
domásul ,,ette, azzal a meg
jegyzéssel, hogy az itt elhang
zott javaslatokat figyelembe 
véve, egy átdolgozott jelentés 
kerüljön elfogadásra a követ
kezÖ központi vezetőségi ülés 
elé. 

A következő napi.rendi pont
ként Pere József osztályvezető, 
szakszervezetünk főkönyveló
ségének vezetője az első fél• 
évi gazdálkodásról számolt 
be. Elmondotta többek közott, 
hogy az 

L féléves gazdálkodás 
mindenben megfelelt a 
SZOT-elnökség, illetve 
szakszervezetünk elnöksé• 
ge által megszabott il·ány
elveknek, s a szakszerve
zeti mozgalom eredmé
nyes továbbviteléhez, a 
megfelelő anyagi alapok 

rendelkezésre álltak. 

Az elmúlt évekhez viszonyít. 
va, megfelelőnek mondható a 
tagdíj befizetés is. Az egy fő
re eső átlagtagd.íj ugyan 
csökl,ent, de ez elsősorban a 
létszámc::sökkenésből, illetve a 
fiuktuációból adódott. 

Az elnölcoég a továbbiakban 
Krekó Ferenc osztályvezető 
beszámolója alapján a féls?.á
zalékos őTA félév! mérlegét 
tárgyalta meg. A féléves mér
legbeszámoló szerint kórházi 
ápolás alatt levő vasutas dol
gozólcnak a félszázalékos ŐT A 
terhére 3,7 millió forintot fi
zettek viss::a, segély címén 1,2 
millió, temetési segély címén 
pedig 2,3 millió forintot jutta
tott ta.gja.inak az ÖT A. Az em-
lítetteken kívül gyógyászati 
segédes:úözre és gyógyszer-
költ,ségre egymillió forint tá
mogatást adott ebben a félév
ben az ŐTA. 

A kiskunhalasi üzemorvosi 
rendelőt viszont ez év no
vemberében átadják ren
deltetésének, amelynek 
építéséhez az ÖTA 1.6 
millió forinttal járult 

hozzá. 

üzemorvosi rendelő épül ezen 
kívül Záhonyban és Nagyka
nizsán is, amelynek befejezé
sére I 970, illetve 1971-ben ke
rül sor. 

A félszáza!élcos ÖT A terhé
re kornerúsitLk a budapesti 
MAV Központi Rendelő audo
lógi ai áL! omású t, s ez clnölcsé
gi ülés eZfogadta azt a ja,oo.s
latot is, amely szerint a budct-

KreM Ferenc osztályvezető pesti audológiához hasonlóan 
beszámolójában arra is ki- a Szolnoki MAV Rendelőben 
tért, hogy nemcsak közvetlen, is létesítenet1c hallásvizsgáló 
hanem közvetett formában is állomó,st. A Duna-Tisza közi 
segítette az OTA a vasutas vasutasoknak tehát nem l,ell 
dolgozókat. A félszázalékos. ezentúl ha:lásvizsgálatra Bu
őT A terhére 22 millió forin- da))e3tre utazniuk, ha nagytel
tos hozzájárulással a Buclake- jesitményü hallásjavító készü
szi MAV Tbc Szanatóriumban léket igényelnek, mert ugyan
rehabilitációs pavilont építe- ezt a vizsgálatot Szolnokon is 
nek. Orvosi rendelő épül a el tudj.:ík végezni. 
Landle1' JerÜ> Jármiijavító Az eln&ség a félszázalékos üzemben 1,1 millió forintos őTA felhas�.nálásáról szóló támogatással. A_z összeget az beszámolót, majd a vasutas ŐT� _ebbe� � e,rbe;i átutalta, dolgozók írásbeli és szóbeli a k1v1telezes1 munkalatok, a panaszaival való foglalkozástervm'.?'.:?,

sí�sok
'., valam�nt __ a ról szóló beszámolót tudomá

�r:1h��o,< � k1v,tc-lez�k ko- sul vette, s az utolsó nap:i.renzotti vita nuatt csak 19 ,0  má- di pontként egyéb ügyeket 
sodik negyedévében fejezód- tárgyalt. 
hetnek be. (szerényi) 

Évek ota az élvon !ban 
EGYIK TRANSZMISSZló'JA 

a nagybudapesti élelmezésnek. 
Nem a nagy forgalom, h2.11em 
a jelentős munka jellemzi ezt 
az érdekes állomást, amelyet 
a Boráros tér, a Soroksári út, 
s másfelől pedig a Duna hatá
rol. 

Délután van. Tóth Zoltán 
forgalmi szolgálattevő és Si
mon Ferenc tolatásvezető a 
2074-es „fordát" várják. Tíz 
kocsi érkezile a Gabona Fel
t>ásárló és Feldol:7ozó Vá-llalat 
1'észére, de a jegyzék szerint 
ez a szerelvén , a VA.SÉRT
nek és a Papíripari Vállalat
nak is hoz árut. 

Ki1'ály János helyettes állo
másfőnölckel és Simon Ferenc
cel - az egyik aranyplakettes 
szocialista brigádvezetővel az 
állomást járjuk. 

- Különösen nagy munlcát 
vépm,tünk az elmúlt hónap
ba11 - mondja Simon Ferenc, 
- a.mikor 3700 kocsit kellet.t 
megmozgatnunk, kihúzni vag·y 
beállítani. 

Sok a darabáru is - veszi át 
a szót Ki1'ály János. - A té
telszám 5-10 OOO között mo
zog. A munka jobb levezetése 

érdekében az AXÖV 07 és 08 
üzemegységekkel komplexbri

. gád szerződést kötöttünk. Ez 
használt! Mi gyorsabban állí
tottunk be és húztunk ki, ők 
meg kissen, fürgén raktak Jti. 
Amióta a. szerződés ,,él", az„ 
óta nem volt súrlódás, de még 
nézete!térés sem a vállalattal. 
Évek ót.a élvonalb,m van az 
á l!omásunk 1959-től az 
1965 évet kivéve - minden 

Tóth Zoltán, - hanem a bri
gád tagjaié is. 

AZ IS SEGfTI A Jó UGYET, 
hogy oktatásokon, reggeli és 
esti ,.raportokon" mindig a 
legfontosabb ügyeket reszé
lik meg. A dolgozók tisztában 
vannak az őszi forgalom és az 
állomás jelentóségé'✓el, vala
mint azzal, hogy a kocsik 
gyors mozgatásával rövidül a évben élüzem., vagy vezérigaz- kocsiforduló. Mindhárom bri-gatói kitüntetésben részesül- gci.d nagyon ügyel a gyí!jtós 

tűnk. Az elmúlt évben is meg- 2075 számú vonat rendesJégé
kaptuk az élüzem címet. Arra re. Kettős cé!!al: azért mert 
is büszkék vagyunk, hogy a ÍP11 a gyűjtősárú i;yo1'sabban 
szocialista brigádmozgalom célba ér, nem utols6sorban 
egyilc fészke Dunapart állo- pedig azért, mert a ayííjtős 

vonat rendessége, menetrendmás. Jelenleg - ta:án egye- szerű közlekedtetése egyik dülálló eset - az állomás ua- fontos versenypont. Az állolamennyi dolgozója szocialts- mást kitüntették egyébként a 
ta brigádtag. A nyolc bri;rád „Szocialista szolgálati hely" 
közül kettő arany, kettő ezüst címével is. 
és négy pedig bron:z;koszonís. Estekdik. Mindenki a heTóth Zoltán forgalmi szolgá- lyén van. A tartalé!<mozdony 
lattevő az egyik legeredmé- frissen mozgatja a kocsikat, a 
nyesebb aranyplakettes brigád HÉV éles füttvszóval szalad a 
vezetője, a jó munkája elis- víznarton, an1ott rakh\ri mun
meréselcént nyolc napot a !dsok serényen ra'wdnak egy 
Szovjetunióban töltött. teherautóra, közl:>ea a hűvös 

d unai szél jókedvűen táncol a 
- Ez nemcsak az én érde- vágányok között . . .  

mem - jegyzi meg szerényen, Gergely József 

Tanácskoztak 

a szocialistabrigád-vezetők 
Ez év júniusában Ferencvá

ros csomópont pártbizottsága 
határozatot hozott a szo.cialista 
brigádok munkájának értéke
léséröl. s az értékelés után a 
brigádvezetők összevont mu!l
knértekezletének megtartásá
ról. Ferencv:iros csomópont 
szocialista brigád vezetői a Pé· 
celi úti kultúrházban ültek 
össze, hogy megvitassák a 
mozgalom jelenlegi helyzetét. 

Az értekezletet Móri László, 
a pályafenntartás szb-titkára 
nyitotta meg, majd Vágó Má
tyás, a csomóponti pártbizott
ság első titkára elemezte a 
csomópont szocialista brigád
jainak munkáját. Ismertetése 
szerint az itt működő 129 szo-

cialista brigád a teljes létszám
nak mintegy 50 százalékát fog
lalja magában. A brir7ádok 
ef}'IJ-két kivételtől eltel:intve, 
jól dolgoznak, de - m;nt az 
előadó mondotta - elégedettek 
nem lehetnek. Igaz, hogy 1600 

vasutas tanul. de kevés a s,u,k
vizsgázó. És azok a viszonylag 
fiatal dolgozók is, akiknek 
nincs meg az általános iskolai 
végzettségük - annak ellené
re hogy brigádtagok - nem 
sok hajlandóságot mutatnak 
a1apf-Okú ismeretei1c pótlására. 
Negatívumként róható tel az is, 
hogy akadozik a törzsgárda 
lti;lakí tása. A fiata.lok lcözül 
sokan kilépnek. De sajnos, 
-nemcsak ők, hanem a régi btí-

tordarabnak számító idósebb, 
szakmunkások is gyakra1i td• 
voznak meggondolatlanul. Igy, 
az amúgy is nyo171<lszt6 lét
számhiány csalc súlyosbodik. 

Gátolja a brigádok egyenle
tes fejlődését és akadályozza a 
mozgalom továbbterjedését az 
egyes munkahelyi vezetók kö
zömbössége és értetlensége. 
Gazdasági eredmények jelsza
vát hangoztatva, fé'kezik az 
előrehaladást - kárt okozva 
ezzel elsősorban környezetük 
munkáskollektívájának és ön
maguknak. Bár bővebb maa 
gyarázat nem szükséges ahhoz, 
mégsem tudják megérteni, 
hogy egy összeszokott baráti 
gárda mennyivel jobban meg 
tudia oldani feladataikat, mint 

------------------------7 azok, akik jó, ha bólintanak 

Szolidaritás a vietnami néppel 
Szúmos vasúti szolg<ilall hely küldöttsége nyllvánítoll 

részvétel Ho SI Minh elnök elhunyta alkalmából 

A „Vietnam 'G9" dokumentációs kiállíw ünnepélyes megnyi• 
tója 

(MTI Fofo, Szebelédi Géza felvétele) 

A Vietnami Demokratil= 
Köztársaság fennállásának 24. 
évfordulója alkalmából Buda
pesten, a Kultúrkapcsolatok 
L'ltézeiében „Vietnam 69" 
c1mrnel dokumentációs kiállí
tás nyílt, amely gazdag kép
anyagával betéintést ad a 
harcok közepette is szocializ
must építő, szorgos, hősies nép 
életébe, kultúrájába 

A magyar nép, a magyar 
vasutasság eddig is szolidari
tással fig:,,elte a vietnami nép 
hősi harcát, s nem egyszer ta
nújelét adta segíteni akará
sának. Országos m éretű moz
galommá vált a „Tal<arót Viet-

namnak" mozgalom, s ebből 
a vasutasság is 1'észt vállalt. 

A Szolnoki Járműjavító 

egymásnak. 
Lengyel Zoltán, az állomá!f 

szakszervezeti bizottságának 
titkára felszólalásában elsősor
ban az egyes vezetők értetlen, 
sége ellen emelt szót. Hangsú
lyozta azonban :  .,Nem elég a 
tüneti. kezelés, az okot kell 
megsziintetni". Vagyis a brlgáa 
dok munkájának hatékonysá
gát, eredményességét kell nöa 
velni -:- s ez önmagáért beszél. 

Legjobban a brigádvezetók 
hozzászólásaiból az derült lti, 
hogy mennyire időszerű volt az 
értekezlet megtartása. Minda 
ann11ian választ kerestek arra, 
hogy azolcnál a brigádtagoknál, 
aho! csileorog a gépezet és nem 
kellő a fejlódés, mílyen okolc 
j,Hszanak közre, és hogyan le• 
hetn.e azolcat megsziintetni. 
Olyan kérdések is a felszínre 
kerültek, amelyek máskor ta
lán elkerülték az arra illetéke,. 
sek figyelmét. 

„Ha tudni akarod, mi van a 
házadban, kérdez-0 meg a 
szomszédot" - tartja a mon
dás. Erre az augusztusi dél
utánra azonban nem volt é.--vé
nyes, mert a brigádvezetők 
őszin t-én beszéltek. 

A fűtőházi szocialista bri
gádvezetők véleménye szetint 
az ottani munkát legjobban az 
gátolja, hogv hosszú ídó óta 
főnök nélkül voltak kénytele
nek dolgozni. Ugyancsak „szi.i. 
netelt" a szakszervezeti bizott,,. 
ság munkája is. 

A vonatkísérők képviselő� 
azon kívánságánale adott ha,n
got, h.ogtJ jó lenne, ha végre 
valahára célszerűséget és lo{Ji,,
kát lehetne felfedezni a ve
zénylése/eben. 

Üzem és Szob állomás asszo
nyai a tavaszi bélcekampány 
idején szabad idejükben meleg 
takarót horgoltak a dél-viet
nami szabadságharcosok és 
gyermekeik részére. Példájuk 
nyomán a budapesti területi 
bi zot'".ság nő bizottsága kezde
ményezte e mozgalom elter
jesztését. A nagy szolgálati 
helyek nőbizottságainak veze
tői azonban javasolták, hogy 
gyűjtés bontakozzék é<; azon 
vásároljainak takarót. A szak• 
�zervezeti bizottságok vezetői
nek értekezlete is helyeslően 

--------------------------------------------------------, fogadta a kezdeményezést, így 

A kocsivizsgálók br!gádveze-
tóje a forgalom létszámába 
tartozó dolgozókkal e�•enl, 
jogokat és premi2álási felté
teleket kért brigádtagjai szá
mára. 

VA S U TA S P O R T R É  

Az állomásfőno'k 
Azt mondjá1c róla, 

lwgy jó vezető. Az állo
más dolgozói szeretik, megbe
csüli/:, s b-iznak benne. Bé
késcsaba: állomás felvirágozta
tásáért, a munlcasikerelc érde
kében a helyi szakszervezettel 
és pártvezetéssel együttmű
ködve évek. óta eredményesen 
dolgozik. 

Amikor Molnár Gábor, a 
főnöki szoba viszonylago3 
csendjében kél'ésiinkre társa
dalmi funkcióit kezdi sorolni, 
előszö1' képtelenek vagyunk 
jegyezni. Tudjuk, hoay szak
vonali vezetőin/e rendkívül el
for:,lalt emberek. az időbeosz
tás művészei, de hogy ennyi
re telik erejüleből - idejük
ből!? 

Tagja a vas-útüzemi pártbi
zottsá,gnak. megyei V.máca•ag, 
ahol az építési, közlekedési é& 
vízügyi állandó bizottság tit
kári teendőit látja el, tagja a 
Megyei Forgalomszervező Bi
zottságnak, a.mely a közleke
dési koncepciókból fakadó 
megyei problémák megoldásán 
dolgozilc. Szervező titkára a 
Közlekedéstudományi Egyesü
let helyi szervezetének, s a 
munkásőrségben tartalék szá
zadparancsnok. E jelentős 
funkció sorozattal párhuzamo
ean szakvonali munlcáját is 

rendkívüli precizitással szer
vezi meg, Munkája során so
kat tartózkodik a dolgozók 
között és !gy a legtöbbször 
„elsőkézből" értesül olyan 
problémákról, ame1yek megol
dása a vezetők feladata. 

Beszélgetésünk során 
két nagyon fontos momentu
mot szinte ell,erül Molnár Gá
bor. Közismert szerénységét 
ismerve arra gondo1unk, szán
dékosan nem be.�zél arról, 
hogy az állomáson az ő köz
reműködésével lendült fel a 
szociaiista brigádok munkája 
és vált jelentőssé a szakszer
vezeti bizalmiak tevékenysé
ge. 

- tvek óta úgy éreztük, 
hogy a szakszervezeti bizal
miak az adminisztratív köte
lességiikön kívül és a kam
pányfelada.tok mellett a min
dennapi tevékenységünleben 
nem töltik be azt a hivatást -
mondotta az állomásfőnök -, 

amely a taoság bizalmából 
szinte magától értetődő. E 

kérdést mé!yebben vizs{:lálva a 
párt- és a szalcszervezeti veze
tőséggel megá llap!tottuk, hogy 
az agitatív munkában a bi
zalmiak éppen a hel1Ji tájékoz_ 
tatást, az őket és dolgozótár-

saikat érintő helyi problémá
kat isme1'il, legkevésbé. Ilyen 
körülmények közütt cs.-il: 
olyan tájékoztatást adhatna/e 
a csoporttagoknak, amelyet a 
sajtón, rádión és tévén keresz
tfü a legtöbben tudnak. A 
helybeli problémákat csak a 
vezetők ismerik, az aktuális 
fe(adatok, gondok különböző 
megoldások, nehézségek, a ve
zetők váll.ín nyuqszanak. lgy 
kon:;ultatív formában először 
az állomásfőnök, majd ezután 
havon!�ént a vezénylőtiszt, 
bérfelelós. a lcét ál!omásfő
nökhelyettes. a tá1'sada!ombiz
tositási tanács vezetője, érte
kezett a bizalmiakkal. A kez
deményezésnek láthatóan örüL 
te!c a funcionáriusok, egy sor 
általuk nem ismert prob!émo. 
látott napvilágot, sokkal több 
agitációs eszköz, é1'v állt ren
delkezésükre, s jobban megis
merték állomásunk életét. 

Nagy 1•észe vari az ál
lomási jó eredmények 
e� 31·ésében a szocialista 
brigádmozgalomnak is. Az ál
lomáson 28 szocialista brigád 
működik, 545 fővel. Az embe
rekkel való foglalkozás, a dol
gozók ügyes-bajos dolgainak 
ismerete, nagyon sok tapaszta
lattal jár. A bizalom, a meg
értés sok olyan problémát 
megoldott már az állomáson, 
amelynek rendezését maguk a 
bajba jutottak sem 1'emélték. 
A rossz vágányra terelődött 
családi életek, az ital ereje, la-

1.ásgondok, betegségek, mind
mind nagy gondot jelentene/� a 
brigádok életében is. A dolgo
zók 71 százalé1ea 40 kilométe
res körzetből, vidékről jár be 
munlea.helyé1'e. [gy solekal ne• 
hezebb magánéletükbe bepiZ.. 
lantani. Ilyen köriilmények 
között elengedhetetlen köve
telmény az őszinte légkör. A 
szocialista brigádmozgalom -az 
állomáson nagyon sok nehéz 
helyzetet segített már eddig is 
tisztázni. 

A brigádok na1111 segítői az 
árván maradt vasutas csalá
doknak, vasutas gyermekek
nek. Az általuk patronált kis 
árválwt jelentős összegekkel 
segíti-k, féltő gonddal kísérik 
tanulmányi előmenetelüket, 
majd későbbi boldogulásul;.at 
az életben. Azelőtt társai), 
megbízásából a brigádvezető1; 
adták át a gyerekeknek, özve
gyeknelc az általuk gyiijtött 
összegeket, ma má1' a brigá
rak tagjai is ragaszkodnak ah
hoz, hogy a meghitt kis ün
nepségeken személyesen is 
részt vegyenek. Bizony, eze
ket a leis „családi" összejövete
leket a nehéz munlzában meg
edződött vasutasok is nem 
egyszer megkönnyezile. 

A szocialista brigádmozga
lom érdelcében lcifejtett ered
ményes munkásságáért Molnár 
Gábor állomásfónöle ebben az 
évben ko.pta meg a Szakszer
vezeti Munkáért Érdemérem 
ezüst fokozatát. 

Sz. Tófü András 

a területi bizottság felhívással 
fordult valamennyi szolgálati 
hely szakszervezeti bizottsá
gához és tagságához. 

Az élenjárólk között van a 
Há·mán Kató Vontatá-'ii Fő
nökség: lö 565, a Hídépítési 
Főnökség 8098, a Buda.pesti 
Va·sútigazgatóság 11 500, a 
Hatvani Vontatási Főnökség 
pedig 6125 forinttal. De le
hetne még sorolni az önkéntes 
adományok egész sorát és az 
adományozásban élenjáró szo
cialista L __ gádok n. _Jt, hi
szen a budapesti va·sútigazga
tóság területén egyre terebé
lyesedik az akció. 

A gyűjtések befejeztével, az 
októberi magyar békekonfe
rencia idején a budapesti vas
utasok és az akcióban részt 
vett szolgálati helyek küldöttei 
szolidaritási nagvgyülésen ad
ják át ajándékaikat a dél
vietnami forradalmi kormány 
magyarországi képviselőinek. 

E napokban a szolidaritás 
neme� erzelme szomorúságP",ql 
is vegyül. Ho Sí Minh elnök
f'lek, a vietnamiak népszerű 
Ho apójának halála fájdalma:s 
a békesze1'ető '11"-11gya1' vasuta
sok számára is. Az internacio
nalista szellem, a rokonszenv 
számos vasúti szolgálati hely 
küldöttségét vezette az el
múlt napokban a Viatnamt 
Demolcratikus Köztársaság bu
::lapesti nagykövetségéhez, ahol 
részvétlátogatáson keresték 
fel a gyász óráiban a vietnami 
nép magyarorszá;;ti képv:selóit. 
hogy együttérzésükről bizto
sítsák a szocializmust építő 
vietnami népet. 

(Kovács) 

őszinteség jellemezte Bencze 
La.ios állomá.sfőnölc válaszadá• 
•át is. Megállapította, hogy a 
vasút és a vasut.asok gondjait 
és problémáit nem lehet csak 
felülről megoldani. Szükség 
van az egész vasutastársa<la
lom segítségére is. A felsztla
lók egyébként konh-ét kérdé
sekre - kél'"őbb - írásbeli vá• 
laszt kapnak. 

Utolsó napirendi pontként a 
brigádvezetőket Bojtor lm1'e,, 
Madarász Katalin és a Törek• 
vés Művelődési H6= népi zene
kara szórakozhtta. 

Zsoldos Já.nos 

FELVl:TEL AZ 

úTTORőVASOTHOZ 

A l\fAV Széchényi-hegyi '1!
törővasút felvételt hirdet az 
1969. október l-én induló út• 
törővasutas tanfolyamra. Je
lentkezhetnek azok a buda
pesti és Budapest környéki 
pajtások, akik az általános is
kola IV-, V., VI. osztályos ta
nulói. tanulmányi eredményük 
legalább 3,5-ös átlagú, egészsé
gi szempontból úttörővasutas 
szolgálatra megfelelnek, és az 
iskola úttörőcsapata javasolja 
őket erre a kitüntetésre. A fel
vétel ideje és helye: 1969. szep
tember 21-én rlélelőtt 9-12 óra 
között az úttörővasút Hűvös
völgy állomásin. Felvilágosí
tás : 52-74/6 üzemi és a 364--
836 városi telefonon. 

A vasutasgyermekek előny. 
ben részesülnek. 
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Ajka jól zárta az első ,,fél időt" Gazdaságosabb kocsif ordulót 
Közép-Dunántúl gyorsan 

fejlődő, de ma is jelentős ipa
ri központja Ajka. Erőmű, bá
:r,yák és több nagyüzem terme
lése kapcsolódik szorosan az 
itteni vasútállomás munkájá
hoz és a ma már 23 ezer la
kosú város személy forgalma 
sem lebecsülendő. 

Hogyan felelnek meg Ajka 
:íllomás vasutasai az érthetően 
magas követelménynek? 

Immár négy es::tendeje fo
ltpmatosan teljesítik az „Él
üzem" .követelmén11ként elöirt 
L"'inteket. Tavalyi munkájult 
alapján is elnyerték ezt a ki.. 
tüntetést. Várható, hogy a 
folytatás sem lesz rosszabb . . .  
Kocsis Je-nó üzemgazdász pon
tos adatokkal elégítette ki ez 
irányú kíváncsiságunkat. Tóle 
tudjuk, hogy az idei első félév 
eredményei jó munkát tük
röznek. A személyvonatok me
netrendszenl indításában a 92 
százalékos élüzemi követel
ménnyel tzemben 91,55 száza.. 
lékot értek el és vonatkísé• 
t'Öik 108,57 százalékos teljesft
ményt produkáltak az elsó fél
évben. 

A teliervonatok 
terhelése nőtt 

Teherforgalmuk elérte a 
tervezett színvonalat és csak 
egy vonat hiányzott ahhoz .az 
első félévben, hogy elszállított 
árutonna-teljesítményük el
erje a félmillió tonnát. Ezzel 

natot küld az ajkaiaknak -
ami nem is ritkaság . . .  Mond
ják, hogy el.kelne már itt erő
sí!ésként egy jó, mozgékony 
Di esel-mozdony. 

Tekintve, hogy a szakszer. 
vezeti bizottság ti tk.á.rával be. 
szé!gettünk, s közben Horváth 
Kálirán oktatótiszt, az szb gaz. 
dasági felelőse is csatlakozott 
hozzánk, nem mulaszthattuk 
el, hogy az ajkai vasutasok 
helyzete, munkakörülményei 
felől is érdeklődjünk. 

A közbeváltást 
jól megszervezték 
- Sikerült tovább kiter

jesztenünk a forgalmi dolgo
zóknál már korábban megva
lósított közbeváltást. Augusz
tusban már minden raktámo
kunk két közbeváltást kapott 
- mondta Lambert János. -
A közeljövóben a fuvar
díjszámfejtők és a sze. 
mélypénztárosok közbeváltását 
is szeretnénk megvalósítani. 
Ezt segíti eló, hogy most ké
pezünk ki két új számfejtőt 
és személypénztárost. 

- Ezek szerint Ajkán nem 
gond az utánpótlás . . . - je
gyeztük meg. 

- Túlzás lenne, h.a ezt mon
danánk - szólt erre Horváth 
Kálmán. - A fiatalok elsó 
kérdése, hacsak nem vasutas
családból valók, az, hogy van-e 
szabadszom'bat, meg vasárnap 

ugy-e nem kell bejönni , . • S 
ha megadjuk a felvilágosítást, 
a legtöbbje elköszön. 

- A szociális ellátottság? 
- Lehetne rajta javítani -

mondta a titkár. - A ko.csi
rendezóknek, a vonatlcísérők
nek és a raktári dolgozóknak 
van öltözójük, ha kicsit zsúfolt 
is, de az állomás nódolgozói 
az irattárban kénytelenek öl
tözni. Az üzemi ebédet az erő
mű konyhájá,61 kapju:,, s egy 
ebéd 3,70 forintba kerül a dol
gozónak. Al!omásunkról 25-
30 vasutas veszi igénybe ezt 
a nagyon kedvezményes jutta
tást. 

A szakszervezeti élet alapját 
Ajka állomáson is a szerve
zettség jelenti. Erre nem lehet 
panasz. 

Állomásunkon minden 
dolgozó s.:nkszcrvezeti tag és 
a Magyar Vasutas elófizetóje 
is - jegyezte meg Horváth 
Kélmán, utalva arra, hogy az 
öttagú vczetóség és a 15 szak. 
szervezeti bizalmi a s::ervc::ó 
munkát illetóen jól megállja 
a. helyét. 

Hasznos volna, ha ezt az ak. 
tivitást továbbfejlesztenék a 
szervezeti életben, különösen 
a kulturális tevékenységben. 
Hiszen például egy letéti 
könyvtár népszerűsége igazán 
nem attól für,,�. hoey bejárók, 
vagy helybeliek dolgoznak-e 
az állomáson. 

Lőrincz János 

Az őszi szállítások sikere érdekében tanácskoztak a X. kerületi üzemek 

és Rákos állomás vezetői 

A MA V előtt álló fuvarozá
si feladatok rohamo.5an gya
rapodnak. A népgazdaság az 
idén a tavalyinál is több áru 
elszállítását követeli. Rákos 
állomáson különösen nagy 
gondot okoz a teherfut·arozás, 
hiszen a X. kerület -nagyüze
meinek ipart:ágányain egész 
évben feszített munka folyik, 
s az őszi csúcsforgalom előtt 
bizony gondot okoz a kocsik
kal való ellátottság. Mi sem 
bizonyítja ezt jobban, hogy 
ezek az üzemek augusztus hó
napban félmillió forint kocsi
állás pé-nzt fizettek, UflYanaT,
kor még azt sem mondhatjuk, 
hogy szervezetlenül rakodnak. 

Rákos állomás vezetősége, 
hogy megeló7.ze az őszi vitá
kat, hogy az igi'nyf'knek meg. 
felelően tud ia k;szolgálni part
nereit, beszél�eti<sre hívta ii<:z
�ze az ér:ntett üzemek szállí
tási osztflyvezetőit. Kétórás 
tanácsTwzáson ismerkedtek 
eg,..rmás gorufjaiual, s keresték 
azokat a lehetöség1>ket: ho
'11Jan lehetne még 17yorsabbá 
tenni a rakod1st, folvamatos
sá. menetrenclS2erúbbé a ko
csikiállításokat. 

VASARNAP IS 

RAKODNI KELLENE! 

majd a 1zál!ítási cs-úcsban 
sem. Mindössze azt kérték a 
vasutasoktól, hogy az eddigi
nél is pontosabban érkeztes
sék a szerelvényeket. 

A Növén11o!ajipari Vállalat 
kevés kocsit fogad, mindössze 
287-et havonta, ebból azonban 
72-ót kezeltek késve, s közel 
20 ezer forint kocsiálláspénzt 
fizettek augusztusban. A szál
lítási osztályvezetőnek prakti
kus kérése volt, amikor azt 
me>ndta, hogy a jövóben ne 
húzassák be a vagonokat az 
iparvágányra, hanem tolassák, 
s akkor eg11 iparvágánnyal nö
vekszik a rakodóteriHetük. 

Az állomás vezetői ezt meg 
is í�érték. 

Az Orion-eyáriak helyzete 
már nehezebben lesz me)!old
ható, ugyanis az C>daérkP?Ő 
áruk l=ti'1 bje kiilföMről jön 
és nehé� biztosítani a7 ütemP<
�éget. Gyaltran 70-1 00 ko�sl 
fot be. m-\skor pedig mind
össze 5-6. 

- úgy vagyunk, IT'lnt a hu. 
szoneis•ye7.ők, nem tudiuk, hoey 
a 17-re al-;ót. vaitv ászt ka
punk - J">'m�zkodott a szál
lít;í,;i oszt:'ilyve7.Ptő. 

A Magnezit Művek képvise 
Zóje arról számolt be, hv 
rakodógépet t:ásároltal;, s , 
zel valószínű, csökkenni for 
felesleges kocsiállas, jat•u 
rakod!is üteme. Az újonn, 
Yásárolt gép 30 perc alatt ra· 
ja ki  a vagont, a ti órás ké 
munka helyett. 

A téglagyárak rakocit 
problémái miatt is sokat sze' 
vednek Rákos állomás vasu1 
sai. Most azonban náluk · 
felépült egy új rakodóhely , 
megvásárlásra kerül egy ra 
kodógép. S ha fgéretükhöz hí
ven jól szervezik a munkát 
javulhat az állomás kocsiellá
tottsága. 

kapcsolatban érdemes meg;e- ,--------------------------
Debrecze-ni Károlv állomás

főnök és Varga B. A-ndrá$ 
pártitkár elmondta, h"zy mit 
igényelr.ek a vasuta.•ok. Kér
ték, ho�v s:rervezzék meg a 
folyam::to• szabad«z0m :iti. il

Az állomásfőnók "iszont 
rne,:,:jeeyezte : ha az éi5zakai 
rakodást ,mp.,,,;zervezn{>k. bi
zony csi>',1.:enhetne a lrnc<;lál
láspénz, több vagonnal dol.goz
haba a MAV. Ugyanis az 
Orlon!lál augusztusban a ke. 
:relt 82 koc•'ból 424rt fizet
te'< kocsiállá.<p€nzt. Úr'>' tűnik, 
l'�l„k li>nne mit javítani a ra
kodás szervezettségén. 

A szállítási o,;ztályvezetól<: 
nem először találl,oztak a szál
lítási csúcs előtti baráti beszél
getf'•en, mert az állomás vP
zetói az elmúlt évben és az
elótt is megrendezi-ék ezt. S 
hogy nem eredménytelenül, 
azt az bizonyítja, hogy már 
eddig is sokat tettek a 1:ál!ala. 
toU a korszerűbb, a gyorsabb 
ral:odás megszervezésében. 
Idén azonban újabb feladatok 
várnak a vasutaso1,ra és a 
s7.állíttatókra is. Úgy tünt, a 
Rákos állomáson lezajlott 
megbeszélés alapián to-vább 
jat-ulhat a sz,lllítóT, és a szál
líttatóT: kö=ötti e!]IJüttműkö
dés, s a kocsiálLfü;ok csökke
nésével felszabaduló va.gonka
pacitás hozzá•�rulhat ahhoz, 
h()l(v ?ökkenómentesebb le
gyen az orszá'! vt<rkeringése. 

11Yezni, hogy tehervonataik át
lagos terhelése 1572 tonna 
volt, 0,1 százalélGkal több, mint 
a:: elóírányzat. A végzett mun
ka minősége szempontjából lé.. 
nyeges, hogy a 91,5:l százalé. 
kos kocsitartózkodási, valamint 
a 99,46 százalékos kocsikihasz
nálási eredményük jobb volt 
az előírt szintnél. Vonatközle
kedés! tervülcet 85 százalék he
lyett 86,58 százalékra teljesí
tették az első félévben. 

Hét szocialista brigád dol
,:ozik Ajka állomáson, 74 tag
gal. Közülük az elsó félévben 
Horváth Lajos rendelkező for
galmi szolgálattevő brigádja ér
re el a legjobb eredményeket. 
A második helyet a fo:.-galmi 
brigádok ·versem·ében Kustos 
Tibor, a harmadik pedig Hor. 
váth János brigádja foglalta 
el. 

üzemi balesetük csak egy 
,,olt az idén: egy bokaficam. 
ami 21 napi munkakieséssel 
járt. Tárgyi baleseteik száma 
csökkent, de meg kell jegyezni, 
hogy az elöfordu!t hat baleset. 
ból négy váltófelt•ágás volt. 
Eze..lml az állomás tavaly 
üzembe helvezett biztosító be
rende:rksének kezelésével kap
csolatos kezdeti nehezségek 
adnak magyarázatot. Biztató 
fgéret, hogy a veszedelmes 
„mellékapcsolásokat"' a tavaszi 
hónapok óta sikerült megszün
tetni. 

A munkaveri;eny második 
félévi eredményeit Illetően -
erről is szólnunk kell - csöp. 
pet sem bí7.akodó a hangulat 
Ajka állomáson. Hogy miért? 

A huszonkettesek 
nem ralwdnak 

- Sok kiesést okoz nekünk 
á hét végi hlányos rakodás -
mondta Lambert János keres
kedelmi hirntalnok, a szak. 
szervezeti bizottság titkára. -
Különösen sokat bajlódunk a 
22. számú Állami tpítóipari 
Vállalat fóépítésvezetőségével, 
amely feltehetően még több 
évig dolgozik Ajkán. Pénte. 
ken délután bezárják a „bol
tot" és hétfőn délelőttig sen
kit sem találunk a telephelyü
kön, akit értesithetnénk a ré
szükre érkezett áruról Az 
üveggyár, a timföldgyár, az 
erömű és a mangánbánya 
egyilttesen nem ok,oz a.nnl/Í 
gondot, mint a 22-es egyma-
ga . . .  

- Mit lehetne tenni. ho_ey 
?negszúnjön a kocsik kirakat
l.an ácsorogt:itása? 

- Nem tudjuk, hiszen a szi
gorúan felszámolt kocsiállás
pénz pem használ. 

Ajka állomás teljesítményé
ben nagy szerepük van az 
irányvonatoknak. Naponként 
indítanak rakodással képzett 
irányvonatokat Budapest Fe
rencvárosba, illetőleg lnotá. 
ra, Györbe vagy Szombathely
re. Tartalékaik gózrnozdonyok, 
melyek nehezen győzik a ren
dezést és az iparvágányok ki
szolgálását. Killönösen, ha 
Celldömölk is rendezetlen vo-

Eresz alatt fecske fészkek 

Leples György Mint utas érkeztem a Hat
van-Salgótarján vonalon le
vő Mátraddéki Er6mil állo
másra. Már első pillantásra 
szemembe tűnt, hogy ugyan
olyan tiszta, gondozott és 
rendes, mint a legtöbb vasút
állomás. Ahogy jobban körül
néztem, azt is megállapíthat
tam, hogy ez az oruág leg
kedvesebb állomása. Az épü
let eresze alatt ugyanis 38 
megépített és több épülő fecs
kefészket számoltam ÖSS2e. 

Biológus va,:yok. Tudom. 
hogy a fecskék után m"nnyt 
piszkot kell az ott =1.gálatot 
teljesíió vasut�soknak eltaka
rítani. hogy az állomás t!•zta 
maradhasson. Meggy&ódé
sem, hogy a Mátravidéki Erő
mű állomás dolgozói vala
mennyien bec,;ületes emberek, 
és mert szeretik a hasznos
madarakat, nem űzik el az 
amúgyis pus-ztuló!élben levő 

letve vasárnaui raltodásokat. ,-------------------------

molnárfecskéket. K. L. 

VASUTASOK f:S POSTÁSOK 

s ahol lehetséges, az éjszakai 
rakodást is. 

A KAV-telep szállítási osz
tályvezetője a.� értekezleten 
elmondta, hoizy nemrégiben 
ertY ú.i telepet létesítettek, 
P.hol 100-120 kocsit tudnak 
majd egyszerre rakodni, is fgy 
- ígérte - a késetten ke�elt 
Tcoc, ·1. száma csökken-r,i foq, 
de legalábbis nem növekszik 

együttmfiködésének eredménye : 
gyorsaság, pontosság 

A posta még kezel, pedig a 
forgalmi szolgálattevő rná.r 
közeledik tárcsájá,·al a szol
gálati kocsihoz. Rátekint az 
órájára. Másfél perc múlva 
indulnia kell a pécsi gyors
nak. 

A pcx;tások szaporán do
bálják a csomagokat, újság
kötegeket, levélzsákokat a 
hosszú lengyel gyártmányú 
postakocsiba. Pillanatok alatt 
kiürülnek a mellette soTak-0-
zó -ril!amos targoncák, de még 
mindig újabbak is kanyarod-

nak a mozg6postához. A Nyu. 
gati ból befutott postai gép
koc,;ijárat hozott csomagokat 
és levélzárlatokat. 

A kijárati jelzón kigyullad 
a zöld fény. 

A tárcsa felhívást jelez a 
beszálláshoz. Mire a forgal
mi.,ta magasba lendíti kar
ját, már zárva a m-0zgóposta 
ajtaja. Nem maradt le 
egyetlen csomag sem, s a 
gyorsvonat pontosan gördül ki 
a déli pályaudvarról. 

A NYTRSl:GTől A DUNANTOLIG 

Naponta tizenegy moz
gót indítunk és ugyanennyit 
fogadunk a Déliben - mond
ja Tófü Jenó, a 78-as mozg6-
postafónökség kirendel tségé
nek vezetője. - Huszonnyolc 
évvel ezelőtt lettem mozgó
postás, s négy éve ezt a íki· 
rendeltséget vezetem. A vas
utasoktól nagyon sok segítsé.. 
get kapunk szolgálatunk el
látásához. Ez a segítség a vas
utasolc részéról nemcsak itt a 
Déliben tapasztalható, hanem 
a Keleti- és a Nyugati pá
lyaudvaron is. A MAV d-01-
gozóinak érdem€ is benne van 
tehát azokban az eredmé
nyekben, hogy például az or
szágos napilapok, szinte e(lll• 
idóben jelennek meg Buda
pesten éa a vidéki városok 
utcáin, vagy abban, hogy a 
Szabolcsban ma. feladott le
velet, e3omagot holnap Veszp• 
rémben, Siófo1wn, Na1111kani
zsán kézhez kapja a címzett. 

Török József, a postai ki
rendeltség csoportvezetője, 
név szerint sorolja azokat a 
vasutasokat, akikkel hooszú 
évek óta együtt dolgoznak: 
Rakk Kálmán állomásfőnö
kön, Borlai Jenó helyettes fő
nökön és Kampet" Ernő térfó-

nökön kívül szóba kerülnek a 
te>latásvezetók is. 

„NYARI ERŐPRÓBA" 

- Lassú Béla, Szlucska Mi
hály, Lakatos Alajos és a töb
biek gyakran átjönnek hoz
zánk, hogy megbeszéljük : me
lyik kocsit, mikorra, hova ál
lítsák. Látjuk jól, nem íköny
nyú az 6 feladatuk sem. A mi 
munkánkat a helyszúke és a 
létszámhiány nehezíti, a vas
utasokat pedig ezenkívül a 
nyári forgalom állítja rend. 
kívüli erőpróba elé. Csúcs
időben szinte percenként ér
keznek és indulnak a - több
ségükben balatoni - vona
tok. Képzelhető tehát, mit 
jelent ilyen körülmények 'kö
zött átállítani a mozgókat a 
postai vá!(ányokra. Akár az 
érkezési oldalról kell az indu. 
lási oldalra, akár az indulási
ról az érkezéslre mozgást vé
gezni, a tolató szerelvények 
keresztben elzárják a ki- és 
bejárati vágányokat. Sokszor 
szinte csodáljuk, hogy mégis 
milyen ügyesen, a vonatok 
késleltetése nélkül !kielégí
tik a mi igényeinket is. 

A postúsokban ugyanúgy 
megvan az igyekezet: segíteni 

a 1,as-utasok munkáját. A ffl
kodás gyorsítása, a munka jó 
szervezése hozzájárul a vona. 
tok menetrend,zenlségéhez. 
A postánál már készülnek a 
rakod.is gépesítésére. A ter
vek szerint a budapesti pá
lyaudvarokon nemsokára ke
rekekre szerelt szállftószala
gokat használnak majd a 
postakocsikba történő rako
dáshoz. Amíg ez megvaló. 
sul, a postások addig is ké
szek a jó együttműködésben 
reiló lehetőségek kihasználá
sára. 

KOLCSONOS 
KTVANSAG 

Vannak-e kölcsönös igé
nyek, kívánságok? 

Tóth J enó kirendeltségveze
tő így válaszol : 

- Szeretnénk, ha az esti 
órákban a postát hozó vona. 
tok közül, minél több érkez
hetne a VI. vágányra. A pe
ron egyéb részein ugyanis 
szűk a hely, e:rkrt a vasút, a 
posta és az Utasellátó vona
te>kat váró targoncál szinte 
barrikádok.ként akadályozzák 
az érkező utasokat a közleke
désben. Jó lenne az is, ha a 
MÁV müazaki kocsiszolgá
lata - amely úgyis gépesfti 
a vagonok mosását - elvál
lalná a mozgó postak,ocsik kiil
só tisztftását is. A postások 
jelenleg ezt társadalmi mun
kával végzik. 

Borlai Jenó állomásfőnök
helyettes a vasutasok egyetlen 
kívánságát tolmácsolja: 

- A targoncavezető postá
sok óvatosan, lehetóleg keve
sebb tillköléssel vezessék jár
műveiket a pályaudvar terü. 
letén. Hozzáteszi azonban: -
Ez a kérés nemcsak a posta, 
hanem a MAV és az Utasel
látó targoncavezetőinek is 
szól. 

Kovics J6:u;el 

Vasárnap dé l ben 

- Végre, valaki jött rakodni! 
- Hiába örül, én csak ellenőrizni jöttem a vasárnapi 

rakodást. ( Pusztai Pál Tajza) 

Erősödő forgalom -sikeres félév 
A napokban ért véget Deb

recenben a termelési tanács
kozások időszaka. A négy na
pon át folyó beszélgetésen, 
több mint 1500 vasutas vett 
részt, s mondta el vélemé
nyét. 

Az állomás dolgozói, él
üzemszinten teljesítették az 
1969. első félévi tervet. Az 
1670 tonnás tervszámmal 
szemben 1793 tonnát teljesí
tettek (101,5 százalék). A 
vasúti kocsik kihasználása a 
tervezettnél 3,2 százalékkal 
jobban sikerült. Debrecenb,m 

A most kezdódó ószi fOTga• 
lom idején, sok hasznát ve• 
szik majd a termelési tanács• 
kozáson elhangzottaknak 4 
debreceni vasutasok, hiszen a 
szocialista brigádok máris 
megfogadták. hogy a nehézsé
gek ellenére is mindent meg• 
tesznek annak érdekében. 
hogy ellássák a növekvő szál
lítási feladatokat, hogy a ter• 
vek teljesítése a II. félévben 
az elsőnél is kedvezőbben ala• 
kuljon. 

CzeglédJ Sándor 

sokasodott a munka, 9629 vo- ,_ ___________ _ 
natot kezeltek az e!só félév
ben, s nem volt könnyű tar
tani n. menetrendszerűséget 
sem. 

A több napon át tartó ter
melési tanácskozáson az ered
mények mellett a felszólalók 
felhívták a figyelmet a hi
bákra is, s ezek elsősorban a 
minőségi munkával voltak 
kapcsolatosak. 

A második félévi feladatok 
még jobb teljesítése érdeké
ben meghatározták a követen
dő módszereket, s ahol a leg
gyengébben ment a munka, 
ott több mint 10 ezer forint 
célprémiumot tűztek ki. A 
legnagyobb gond a kocsltar
tózkodásl terv teljesítése. Az 
elkövetkezendő időben ezen 
szeretnének elsősorban javíta
ni. Ezért célprémiumban a ko
csimesterek, a tolatásvezetők, 
kocsirendezők részesülhetnek. 
A legalacsonyabb összeg 100 
forint lehet. 

VERSENY A HATÁRON 

A Koprivnyica-Gyélcénye1 
határállomások közötti bri
gádverseny elsó félévének 
gyóztese Gyékényes lett. A 
tervezettnél is jobban sike
rült betartani a menetrend. 
szerűséget, a számadást, át
adást és előjelentést. Az ered
ményes munkát nagymérték
ben segítette a helybeli ha
tárőrség és I vámhivatal dol
gozóinak szoros együttműkö
dése, akikkel az állomás szo. 
cialista brigádja! szerződést 
is kötöttek. 

Gyékényes és Koprivnyica 
állomás dolgozói között ki
tűnő az összhang s szomszé
daink fogadkoztak, hogy a 
második félévet ők fogják 
megnyerni. 

Virfalvy Gyula 
Gyékényes 
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A túl111unka díiazása A szakosztályol< érdeke� 

vagy a vasút érdeke a fontosabb 
Szabad idővel és pénzzel váltható meg 

HUZAVONA EGY üJíT AS KOROL 
a havi 250-240 órán felül végzett munka 

A MAV Kollektív Szerző
dése a Munka Törvényköny_ 
véhez kapcsolódó KPM végre
hajtási utasítás alapján adott 
szabályokat a forduló szolgá
latban (12/24 stb.) foglalkoZ
tatott dolgozók munkaidejére, 
illetve túlmunkájára. 

A KPM-utasítás 5. §. 2. bek. 
azokra a munkahelyekre ren
deli a havi 210-240 órás mun
kaidőket ,. • . .  ahol a munka
idő egyrészében a forgalom 
folyamatoságának fenntartása 
érdekében a dolgozók jelenléte 
szükséges . . •  " A havi 240 óráig 
terjedhető munkaidő tényleges 
mértékét a váltásos szolgálat 
rendje - a szolgálatban töltött 
idő és a pihenőidő meghatáro
zott arányú (pl. 12/24, 14/34, 
16/32) rendszeres váltakozása 
határozza meg. 

A kollektív szerződés 23. 
§-a lehetőséget ad a 12/24-es 
fordulóknál havi háromszori 
közbeváltás beiktatására, a 

16/32-es fordulók helyett pe
dik 14/34 órás fordulók alkal
mazására, hogy így a havi 
munkaidőkereteket a heti 48 
órás munkaidőhöz közelebb 
hozzák. 

gálatban maradni és a legkö
zelel>bi saját túrban ismét 
szolgálatba kell jelentkezni). 
De rendes fordulón kívüli te
vékenységnek minősül a mun
kaidőn kívül tartott kötelező 
szakmai oktatáson töltött idő 
is, s a kollektív szerződés ren
delkezései szerint ezt is meg 
kell váltani. (Koll. Szerz. 66. 
§. 2. bek.) 

A forduló szolgálatban fog_ 
lalkoztatott dolgozók túlmun
kájának megváltására, illetve 
a megváltás módjára a kollek
tiv szerződés két helyen is tar
talmaz rendelkezést. A fcrr
duló szolgálatosok túlmunká
ját elsősorban szabad idővel 
kell megváltani, vagyis annyi 
szabad időt kell a dolgozónak 
rendes munkaideje teThéTe ki
adni, amennyi túlórát teljesí.
tett. Ez pedig azt jelenti, hogy 
a végzett túlmunka idejével 
azonos időtartamra kell a dol
gozó,t a szolgálat alól felmen
teni, s a szolgálat alóli mente
sítés után meg kell adni a for
duló szerinti pihenőidőt (pl. 
24 órát), úgy mintha a szol
gálatot teljesítette volna. (L. 
Koll. szerz. 142. old. Állásfog
lalás a 20. §-hoz.) 

A szabad idő ilyen megvái.
tásának szigorú, időbeli határt 
szab a kollektív szerződés 28. 
§. 1/b. pontja és a 29. § 3/b-c. 
pont rendelkezése. A közbe-

váltós fordulóknál, ha vala
mely közbeváltás elmaradt, 
vagy ha valamely okból át
menetileg 24/24-es fordulót 
kell teljesíteni, a túlmunkával 
azonos tartamú szabad idő ki
adásának határideje a munka
végzést követő harmadik hó
nap utolsó napján lejár. A 
június hóban végzett túlmun
kát legkésőbb szeptember hó
napban lehet szabad idővel 
megváltani. 

A közbeváltás nelküli  
forduló szolgálatnál pedig 
az esetleges 240 óra feletti 
munkáért járó szabad időt, a 
munkavégzést követő negyed
év végéig kell kiadni, (a má
jus hóban teljesített 240 órán 
túli szolgálat még a III. ne
gyedévben - szeptember vé
géig - szabad idővel meg
váltható), de a IV. negyed
évben minden szabadidő-tar
tozást le kell rendezni. 

A szabad idő kiadásának 
határidejéig nem rendezett 
tartozásokat a határidő lejárta 
után már nem lehet idővel 
megváltani, hanem a kollektív 
szerződés 29. §. 3/b. pontjában 
közölt átalány forintösszegé
vel kell a túlmunkát fordulón
ként kifizetni. Az átalány ösz.. 
szege a túlmunkát végző dol
gozó munkaköri besorolását fi_ 
gyelembe véve a következő: 

A szocializmus építése, a 
műszaki és gazdasági élet fej
lődése nem nélkülözheti a dol
gozók széles rétegei alkotó 
tevékenységének kibontakozá
sát. Az alkotó tevékenység 
egyébként az újítómozgalom 
fő feladatát képezi a vasút te
rületén is. 

Ennek érvényesülését van 
hivatva elősegíteni az 57/1967. 
sz. újításokTól és találmányok
ról szóló kormányrendelet, 
amely minden dolgozó részére 
lehetővé tes=i az újítómozga
lomban való részvételt és a 

vállalati hasznos eredménnyel 
járó javaslat esetén az újító 
e,-kölcsi és anyagi elismeTését 
ÍTja elő. 

„Ez döntő probléma, 

A vállalati hasznos ered
mény igényének ismeretében 
nyújtotta be 1968. október 15-
én Földházi János technikus 
és Molnár Gyula művezető a 
,,HTO-6 típ. oszlopok lámpa
fejjel való ellátása" tárgyú 
újítási javaslatát. (Az állomá
sokon gyakran láthatjuk, hogy 
a világító és hangszóró oszlo
pok egymás mellett vannak, s 
ezek nemcsak költségesek, ha
nem esztétikailag zsúfolttá és 
egyben 'balesetveszélyessé is 
teszik az állomást.) Az újítók 
a két oszlop egyesítését java
solták, hiszen ezzel, a baleset
veszély csökkenésén kívül a 
vasút részére hasznos ered
ményt, költségmegtakarítást is 
kívántak elérni 

ezt kell megvizsgálni" 
Az újítók szolgálati fónö1k- végett továbbította a 7. szak

sége - mivel szerkezeti módo- osztálynak. A szakosztály szak
sításról van szó - elbírálás véleményezője a javaslattal el-

IRIGYKEDŐK 

vileg egyetértett, és javaslatot
tett egy darab oszlop kísérleti 
legyártására. Mivel a tárgy 
szerinti oszlop megrendelője a 
9. szakosztály, a szakvéleményt 
megküldték a részülcre is. A 
9. szakosztály szintén egyet
értett a javaslattal és hozzá
járult az egy oszlop kísérleti 
legyártásához. Ezzel elvileg az 
újítási javaslat elbírálása be
fejeződött és megkezdődött 11 
két szakosztály közötti huza-'. 
vona. 

A 7. szakosztály, - mivell 
az említett oszlop megrende-'. 
lése nem tartozik hatáskörébe, 
- kérte a 9. szakosztályt a· 
kísérleti oszlop megrendelé-. 
sére. A 9. szakosztály . • •  Meg-. 
állapította, hogy a javaslat sze-. 
rinti, kettős célt szolgáló oszlo-. 
pok költségesebbek. A javasla-. 
tot a következő bejegyzéssel 
küldte vissza a 7. szakosztály-: 
nak: ., . . . az oszlop átalakítása 
a költségeket megnövelné, és 
így az olcsóbb oszlop helyett, 
drágább kerülne felhaszná; 
lásra. Ez döntő probléma, ezt, 
kell megvizsgálni". 

A 7. szakosztály ennek alap� 
ján 1969. július 26-án : ,.Javas� 
latukat nem kívánjuk alkal
mazni, mert kifejezetten gaz-. 
daságtalan" szövegezéssel a:IJ 
újítást elutasította. 

Ki vállalja 

Az így kialakított - csök
kentett és csökkentés nélküli 
- munkaidők lényeges eleme 
és meghatározója a változá
sok rendje, az előre megálla
pított rendszeresség. Történe-
tesen a közbeváltás nélküli L ll. m. IV. V. VI. 

munkaköri csopor,tban (Ft.) 
a többletköltséget? 

12/24-es fordulóban minden 12 Vizsgáljuk meg egy kissé 
óra szolgálat után, 24 óra Pi- Ugyintéző 140 130 120 110 részletesebben a szakosztályok 
henőidő következik, s fgy Ten- Szakalkalmazott 130 120 110 100 95 90 által hangoztatott gazdaság, 
des munkaidőként, havonta Kisegítő 100 90 85 80 talar.ságot: 
húsz ilyen forduló követheti Szakmunkás 110 
egymást, mert 20x12 áTa szol- Betanított munkás 95 A 7. szakosztály a térvilágí. 
gálat = 240 óra. A bevezetett Segédmunkás 85 táshoz szükséges oszlopokat 
havonként háromszori közbe- Y-fejjel 1700 forintért, az os-
váltás esetén, ha a váltások Az itt hozott átalány össze- idő lejártáig szabad !dóvel tornyeles oszlopot 1560 forint, 
rendje szerint minden hato. gét annyiszor kell számítani és nem váltott meg a szolgálati ért, a 9. szakosztály a HTO-6 
dik szolgálat után egy közbe- kifizetni, ahány fordulónak főnökség. - Uj vlllamosvonatot kapott a Pista bácsi! oszlopot a090 forintért kapj11 
váltás következik, ezt a vál- megfelelő túlmunkát a határ- Dr. Banka József (Pusztai Pál raj:::a) a Kitérőgyártó Üzemtől. Az 
tási rendet kell követni és fi- természetes, hogy bármelyik 

. gyelembe venni a havi mun- 1------------------------------------------------.,---------,. QSzlop kettős- celra való át1 

kaidőkeretként. Ugyancsak a alakítása az egy oszlop árát 
váltások rendjéből kell kiin- l'r e' ue1r a °áike1'e'e�r1· r.0,�"au'·re'g bizonyos mértékben megemelt 
dulni, a 14/34 vagy 16/32-es J IP'I � fft 'I- f� �. r• Ifi 'I(,;, 

és ezt a megemelt költséget 
fordulók esetében is. Ameny- nem akarja egyik szakosztály 
nyiben a 16/32-es fordulóban sem viselni. A gazdaságosság 
nincs közbeváltás, úgy 15xl6 1954. szeptember l-én a A létszám ekkor 192 fő volt. tik, ha bárhol dolgoznak és gárda tagjainak a kitüntetésen vizsgálatából az is kiderül., 
óra szolgálat = 240 óra a dol- MAV központi igazgatásának Ennyi ember kezdte a bármilyen munkát végeznek és az oklevélen kívül nagy ho(llJ a javaslat lényegét akar-gozó havi munkaidőkeTete. átszervezésével eg�időben munkát. Mindent telso- is, mindig biztosítják az ös.szegű pénzjutalmat is osz_ va vagy aka,-atlanul, egyik 

A KPM utasítás szerinti 

havi 240 óra a munkaidőke
ret felső határát adja, s ez 
azt jelenti, hogy a váltások 
rendjéből adódóan a forduló
szolgálatos dolgozó munkaide
je is maximum havi 240 6ra 
lehet. 

A havi 240 órás maximális 
munkaidő viszont nem azt je
lenti, hogy 240 órán túl a dol
gozó nem lcöteles szolgálatát 
eUátni, hogy példá.ul: a húsz 
12/24-es forduló után nem 
lenne köteles a huszonegye
dik szolgálatba is jelentkezni, 
hanem csupán azt jelenti, 
hogy a 240 óra feletti szolgá
lat már nem tartozik a dol
gozó rendes munkaidejébe, 
hanem az Mt. v. 46. §. 1. bek. 
szerint munkaidőn túl végzett 
munkának, túlmunkának kell 
azt tekinteni. 

A dolgozó tehát nem marad
hat távol mukahelyétól azon a 
címen, hogy a havi munkaide
jét már ledolgozta, hanem 
minden külön rendelkezés nél
kül - a havi munkaidő ledol
gozása után is - jelentkeznie 
kell a soron következő for. 
dulójába, de az a munka, ez 

a szolgálat már nem fér bele 
a rendes munkaidőbe, hanem 
túlmunka lesz és a túlmunka 
megváltására 1Jonatkozó sza
bályokat kell erre a szolgálat
ra alkalmazni. 

A túlmunka fogalmába 
tartozik az a szolgálat is, 
amelyet rendes fordulóján kí
vül kell a dolgozónak - kü
\ön utasításra - teljesíteni. 
Ilyen - rendes fordulón kí
tüli - szolgálat lehet a soron 

,<ivüli berendelés, (24 órás pi
·1 �nöidő megszakításával 
-r:s.sik túrba való „beugrás", 
\·agy ha a váltótárs távolma
radása miatt 24 órát kell szol-

alakult meg a Házkezelési rolni, amit azóta közmeg- érintett munkahelyeken a za- tott Madaras István, a főnök- szakosztaly szakvéleményezóje Főnökség. Ekkor foglalták clégedésre elvégeztek, ne- vartalan ügyemenetet. Ta- ség vezetője. A jutalmazást sem értette meg. A javaslat írásba azt is, hogy mi lesz héz, majdnem lehetetlen lán ez is egyik oka a közmeg- azonban nemcsak az ered- ugyanis azt célozta, hogy az az újonnan létrehozott fő- lenne. elégedésnek és a lközmegbe- ményes munka, vagy a jubi- d<li<'. k ·t zl h I tt nökség munkája, feladata. Rö- csülésnek. e gi e os op e ye egy 
A főnökség létszáma ma 256 leum, hanem a kitűnő közössé- oszlopot gyártsunk és nem az viden megfogalmazva: ők fő. A karbantartási, felújítási Legteljesebb megelégedett- gi szellem is indokolta. Elég a lényeg, hogy a szakosztá-�égzik
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munkálatok átlagos évi költ- ségét juttatta kifejezésre dT. például rápillanatanunk a lyok egyikének vagy másiká-igazga as1 ep e e ar an- Rimóczi László a 3. szak- ak d · Jan h tartását és az ezzel kapcso- sége 18-20 millió forint, a szocialista brigádmozgalom n gaz asagta , anem, 
é - é osztály vezetője is a 15 éves hogy a MAV nak gazdas 'gos latos valamennyi teendőt. legnagyobb m rvu takar kos- fejlődését jelző számokra. - a · 

ság mellett is. Ez a nem túl jubileumra rendezett ünnep- E tekintetben a ilasúti Újítási Köztudott, hogy ezek az népes gárda tehát jókora ösz- ségen. 1967-ben 16 szocialista bri- Szabályzat 2. &. 4. bekezdés is épületek már túl vannak a szeg felett „rendelkezik". Sdk A kitűnően megszervezett gád dolgozott 159 fővel. Egy úgy rendelkezik, hogy a hasz-gyermek - sót a serdülóko- függ munkájuktól és dicsére- ünnepség is jól visszatük- évvel később a brigádok szá- nos eredményt a MA V részére ron is. Éveik száma valahol tükre Jegyen mondva, mind- rözte a főnökségen uralkodó ma már 22, ma pedig 23, s a kell biztosítani, és nem a szak-80 és 100 között számlálható. dd' , ,. ztak d t . h 1 t t - k • osztályok valamelyikének. A magyar vasút megalapítá- e 1g meg nem o ... o csa- ren e es angu a o . fonö seg teljes létszámából 
sától kezdve egészen 1949-ig lódást. Persze a jó hangulat nem is 218-an tagjai a brigádoknak. Nyilvánvaló, ha az elbíráló 
az A. Ill. osztály kezelte a Elsőrendű feladatnak tekin- volt meglepő, hiszen a törzs- Zsoldos János az oszlop átalakítását, illetve 
már említett épületeket, va- ,------------------------------------------ összevonását elfogadná, gyár-
lamint a vasútintézeti és tása olcsóbb, gazdaságosabb 
nyugdíjintézeti lakóházakat. lenne a vasút részére, mint a 
Az 1949. március l-én vég- két oszlop további gyártása. 
rehajtott átszervezés , Ezt egyébként nagyon egyszerű 

a házkezelőség fizik'li dol• u1·1'to' k·. a szoc1·a11·sta hr1·ga' dok 
számítási adatok bizonyítjál-. 

gozóit a Budapesti Magas- A vasút jelenleg a két oszlop 
építményi Osztálymérnök- gyártásáért 4650, illetve 4790 
ség létszámába osztotta be. Ankét a MÁV debreceni járműjavítóban ;?�tr
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Ez rendkívül visszás helyzetet lopok" 3479, illetve 3390 forint-
teremtett. Ha bármi hiba ad6- Az újítómozgalom eredmé- tovább csökkent a nehéz fizi• ták a mozgalom erkölcsi és ba kerülnének. 
dott valamelyik épületben, . -1 d' . ·1 tart ttak k . unk k .  . k 't  . Nem lenne érdemesebb 11 az előadónak először meg nye1ro , gon Jatro o · ·ai m a, s a ·ezi mun a anyagi megbecsülésével ösz-
kellett a munkát rendelni. Ez ankétot az ebnúlt napokban a egyre több ötletes kisgép he- szefüggó időszerű kérdéseit. vasút érdekeit előtérbe helyez-
okból állandósultak a több na-

MAV Debreceni Járműjavító lyettesíti. ni a szakosztályok érdekeinél? 
pos lcésések. üzemben. Szabados Dezső fő- A dolgozók nemcsak hasznát Volosinovszki János Skultéti Emánuel 

mérnök ismertette az üzem Játjált az újításolmak, hanem ,----------------------------A tarthatatlan állapotok első félévi eredményeit, és a maguk is készítették a java.s-
megszüntetését célozta az a második félévi feladatokat. latokat. Az újítá..0-0k 65-70 
rendelkezés, amely rövid idő Elmondotta, hogy a benyújtott százalékát fizikaiak nyújtották 
múlva létrehozta a központi javaslatok száma és gazdasági be, s a legcélszerűbb javasla
hivatalok, segédhivatalok és eredménye is nőtt az elmúlt tokat pedig idén a szocialista 
házgondnokságok szervezetét. évhez viszonyftva. Az első fél- 'brigádok közösen dolgozták ki. 
Ugyanekkor visszahelyezték évben 497 240 forint hasznot 
a szakmukásokat a Magas- hoztak a javaslatooc, ötletek, s Az első félévben 18 szo-
építóktől. Ok is külön nevet az újítók ,-észére 22 514 forint cialista brigád adott be 
kaptak, mint műszaki ház- újítási díjat fizettek ki. javaslatot, s ebből 7 már 

d k á d I tak t ' bb megvalósult, 4 kísérlet gon no ·s g O goz ova · A főmérnök örömmel álla- alatt áll. E két hivatal felettes szerve pította meg, hogy az üzem lett végül is a harmadikként újító mozgalma is jelentősen Különösen a villanyszerelő 
megszervezett MA V Gazdasá- járult hozzá a ternlelékenység szocialista üzemrész, a légfék-
gi és Gondnoki Hivatal. Mi- növeléséhez. lakatos szocialista üzemrész, 
után egyre inkább egyszerűsö- és az újító lakatos szocialista 
dött a hivatali adminisztráció A beadott javaslatok 40 brigád tűnt ki. 
és a központi ügyintézést nem százaléka termelékenysé- Gál József üzemigazgató az 
igénylő feladatokat a külszol- get növelő jellegű, 30 szá- újítási anlzéton a szakvélemé-
gálatok hatá&körébe utalták, zaléka anyagtakarékosság- nyezöknek pénzjutalmat adott 
újabb átszervezésre lett szük- gal kapcsolatos, át, majd a mintegy 100 részt. 
ség. És elérkeztünk 195-!-hez, s a továl>bi ugyancsak 30 szá- vevő, szocialista brigádtagok, 
a Házkezelési Főnökség meg- zaléka munkavédelmi volt. Az műszaki, gazdasági vezetók, 
alakulásának időpontjához. üzemünkben ennek nyomán társadalmi aktívák megvitat-

Ismét a helyjegyről 
A Tokaj expresszen csak 

helyjeggyel lehet utazni. Az 
intézkedés helyességét senki 
sem ,itatja. Egyik olvasónk 
Kiss Lajos mégis arról ír, baj 
van a helyjeggyel. Ugyanis 
augusztus 10-én Szerencs állo
máson várakozott a vonatra, s 
egyszer csak arra figyelt fel, 
hogy a jegypénztárnal nem ad
nak ki több helyjegyet, mond
ván a megszabott mennyiséget 
már kiadták. Az utasok le is 
maradtak a vonatról. Olvasónk 
nagy meglepetésére azonban a 
Tokaj expresszen sok üres 
hely volt. Meg is kérdezte a 
jegyvizsgálót, Szerencsen miért 

nem adtak ki helyjegyet? Azt 
a feleletet kapta: Miskolc nem 
tájékoztatta Szerencset, hogy 
korlátlanul kiadhat helyjegye
ket. 

Hasonló panasz érkezett 
Nyíregyháza állomásról is. Ott 
a 2505-ös Tokaj expresszre 
nem adtak ki helyjegyet, ho
lott a kocsik sz;inte kongtak az 
ür�ségtól. 

Baj van a helyjeggyel? 
Nincs. Helyette az illetékes 
vasutasok körültekintőbb 
munkájára, fegyelmezettebb 
ügyintézésére lenne szükség, s 
akkor helyére kerülne a hely
jegy ügye is. 
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Klapka György unokája mflglátogaUa 
az Északi Járműjavítót 

Mindenki tudja, W volt 
!(lapka G}-örgy (1820-92). A 
legendás hírű honvl--dtábor
mok, aki 1849. október 5-ig, te
hát a vilá!l:osi fegyverletételt 
követően még hat hétiq, vé-
11elmezte csapatával Komá-
1-om várát, és cs'.lk a szabad 
elvonulás me-gadása &rán en
gedte azt át a túlerónek. 
Azt már kevesebben tudjéik 
tGapkáról, hOfT!J az 1867-es 
kiegyezést követően, amikor 
már kegyelmet kapott, és ha
tajöhetett száműzetéséból. a 
ma1n,arországi uasútfej1esztés 
rgyi1' úttörője volt. Az 1867-
fiS-ban szerveződött Hagyru:
�ejci Vago-ngyár RT 

Klapka György vezetésé
,,el hozta létre a �1ÁV 
&zaki .Jármújavítójának 

elődjét. 
�z ilzem feladata az volt, 
lhogy gc,ndoskodjék a Pest
�c köz.ölti, ,·agyis az észa
,ki vonalon közlekedő vasúti 
ljármüvek javítái,c\1ról. Innen 
kavta nevét az E:szaki Jármii
'j:ivitó. 

Az egykori honvéd.bíbornok 
rniat gyáralapító is hú ma
radt haladó elveihez, és a 
korban meglepő szociális kö
rüiményeket teremtett a gyár 
munk:isainak. Oltözőt és mos
dót, 60 mum.káslaffcást építte
tett. KlapJca suájci, francia és 
olasz szakmunlcásokat is hí• 
vott uagongyárába, akik ma.. 
g11kkal hozták a nyuga-
ton akkor már fejlett 
munkásmozgaloni tapasz-
talatait is. 

Rövid történelmi visszapil
lantásunk aktualitását egy mai 
e�=�ny adja. Klapka György 
1in-0kája, a 72 éves Marie The-

rese Masselin de Klapka asz
szony, lányának, dr. Sylvane 
Masselínnel, társaságában 
szeptembe� 2-án meglátogat
ta az tszaki Jármújavítót. A 
francia vendégeket, akik azért 
é�keztek hazánkha. hogy a 
n1agyar szabads·lgharc neves 
haclvezerének i;·athagyatéká;t 
sz'"mélyesen adják át a ma
gyar államnak, Görbicz Sár� 
dor igazgató, Baranyai Zoltán 
szb-Utkár, és dr. Nagy Istrá·n 
jogtan:ícsos, a Törekvés l\fű_ 
velódési Ház helytörtireti 
szakkfü'ének vezetője fogadta. 

A keclves vendégek meg
tckin,ették a korszerű 
nagyüzemet és a gyár tör
ténetét szemlélteiö állijndó 
kiiillítást, amely Klapka 

György emlékét is ö1'Zi. 
Az ajándékozó Klapka uno

ka nemeslelkúségére, nagyap
ja emlékének tiszteletére vall, 
hogy bár az értú-.es doku
mentum anyagért nagy össze
get ajánlott fel a British Mu.
zeum,, azt mégis inkább a ma
gyar államnak ajándékozta. A 
hagyaték anyagáhól rendezett 
kiállítást szeptember 5-én nyi
tották meg ünnepélyes külsó
s,,gek között a Budapesti Tör
téneti Múzeum maha�óniter
mében. A Törekvés Művelő
dési Ház énekL'wra l\Iolnár 
Lajos karnagy uezén.yletével 
énekelte a Klapka indulót, 
majd dr. Ember Győző aka
démikus, az Országos Levéltár 
főigazoatója mcmdott ünnepi 
beszédet. A Klapka irathagya
t6k vasúti vonatkozású anya
gának feldolgozá!lában részt 
vesz a Törekvés Művelődési 
Ház helytörténeti szakköre is. 

L. J. 

Marie..l'hen!f',e l'tlasselin de lila.pka és leánya (középen) 
J.átog::.Uisa az &zaki Já.rmúja.vitóban 

(Szücs József felvétel-e) 

Akiről nem írt 

a krónika 
A LEGOJABBKORI TöRTt• 

NETIRASNAK ki tudja meny-
nyi adóssága van?! 
Olyan bátor hóstetteken feszül 
még a titok burka, amelyeket 
sokszor a szerénység rejt el a 
világ szeme elől. 

A felszabadulás után például 
évekig nem tudtttnk itt vidé• 
ken a legendás újpesti partizá
nokról, a .,Laci" - és „Szir"• 
csoportokról. Az utóbbi cso
port vezetőjének kilétét ma 
sem ismerjük. Modern legen
dát alkotott. Hozzá fűződnek 
a hősi tettek, de s,:emélyiségét 
cselekedetein keresztül próbál
juk megformálni. 
. Negyedszázadnyi időnek kel
lett eltelni ahhoz, hogy rész
letesen megismerjük a Népsza
badság publikálása révén a 
Budai Önkéntes Ezred örök 
dicsőségét. 

A vidék erőteljes ellenálló
képessége nem fejlődhetett ki 
hazánkban, különösen itt, a dé
li részeken, a stagnáló frontok 
hiánya miatt. A szovjet haderő 
tervszerű előnyomulása erre 
nem adott lehetőséget. Mégis 
akadtak, akfk a felszabadulás 
fol11amatát sürgették - a ma
guk módján, néha egyed'ill és 
kockázr.tto.! a felismerés belső 
paral!csára, áTul6któl és besu
góktól mentes magablztosság
ban. A legnagyszerűbb. az 
'egészben a;,:, hogy nem dönget
ték mellüket. Nem álltak oda 
'egyszer sem hanglérossággal. 

Az eltelt negy'é'd.•z:ízad ezt 
igawlta. Emberi küldetésük 
legszebb, de nem veszélytelen 
fejezetét cselekedték becsület
tel, saját felismerésilkból faka
dóan. 

Veróle Pál kockázata nem 
volt l�icsiny. A vásárhelyi 
nagyállomást mentette meg a 
teljes pu3ztulástól. Zana Mi
hály vasutas társával pedig 
a . . . De hogyan is történt? 
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NYARA egy négy főből álló 
német csoport visszamaradt. 
Feladatuk az volt, hogy Hód
mezővásárhely állomás épüle
tét felszerelésével együtt lik
vidálják. A több ponton elhe
lyezett trikettő gócok már ké
szen álltak, csupán a beköté
sük hiányzott. Veszedelmes 
eszköz segédletével akartále 
uégrehajtani - angol gyújtó
zsinórrall A robbantás idő
pontját illetően pontos ada
taink nincsenek. Annyi bizo
nyos, hogy 6-án este a szolgá
latos vasutasok jelentős hánya
dát szélnek eresztették. 

Verók Pál is elindult. Ahogy 
a uizházhoz ért, gondolat gyö
kérzett ag-i1ában. Megakadá
lyozni! • . •  

Erősen alkonyodott. Egy alá
aknázott „góchoz" kúszott. A 
mélyülő barnaságban még Ját
ta a németeket. Hogyan is ta
nulta? - A rugót a nyíróék
kel együtt kell kiemelni, kü
lönben . . .  Megborzadt. 

MAr.YAil VA�UTA� 

A korszerú vasÍltnak a vasutas a lelke 

Nyilvános pártnapot tartott Debrecenben 

Rödönyi Károly, 

közlel,edés- és postaügyi mh1iszterlielyettes 

Debrecen csomóponton az 
állomás nagytermében több 
mint 600 vasutas dolgozó vett 
részt azon a pártnapon, amely
nek előadója Rödön1li Károly 
közlekedés- és postaügyi mi
ni.szterhe!11ettes, a MÁV ve
zér,gczgatója volt. 

Beszédében a moszkvai ta
nácsko?.ás tapasztalatairól, ha
zánk belpolitikai helyzetéről 
tájékoztat'.a a vasutasokat, 
majd vázolta a vasút elzö 
félévi eredményeit, többek 
kö:i:öH kiemelve, lio:;;y a ucrs
út 52 ,8 mi!!ió tonna árut és 
198 mil.lió 904 ezer utast szál
lított. Hangsúlyozta, hogy a 
munka nagy erőfeszitést kö
vetelt a ua.sut<LSoktól, s ezt 
a létszámhián11 ellenére jól 
elvéryezték. 

Növel:edett a vasút deviza
szerző tevékenysege, s a na
g,·obb export következtében 
növekedett a klilföldön levő 
MAV-kocsik száma. A deb-

receni igazgatóság területén 
doloozókra a S::ovjetuniób6L 
érkező áruk szálEtdsában nagy 
fe!ad�tok várnak. A csomó
pont dol::iozóit a miniszterhe
lyettes részlet�en tájéko;,;ta•ta 
a Yárható feladatokról. Ez
után s�ociális kérdésekről be
szé: t. Elmondotta. hogy sor 
kerül o. f1itőház szociáli.s léte
sítményeinek felépítésére, s az 
állomáson üzemi konyha épí
tésére. Foglalkozott Debrecen 
állomás aluljá.rórend.szerének 
építkez<.':ével, s megemlítette, 
hogy a Y!l útvillamosítást ez 
évben már meg fogják kez
deni. 

B�s�éde végén felhívta a fi
gyelmet arra, hogy a vasút 
bánnili•en korszerű is lesz, 
lelke to,:ábbra is a vasutas 
ma:·ad. A fegyelem. a hclvtál
lás a le�modemcbb eszközök 
mellett is r•"kii'i\7\i�htlen. 

Czeglédi Sándor 
szb-titkár 

Közlekedési múzeumok nemzetközi értekezlete 
Budapesten 

Szeptember 7 és 12 /között 
Budapesten, a Közlekedési 
Múzeumban került sor a köz
lekedési múzeumok n-emzet
közi értekezletére, amelyet a 
közlekedési és postamúzeumok 
világszervezete az IATM ren
dezett. 

A konferencián 14 ország 
23 múzeumának delegátusa 
vett részt. A szocialista orszá
gok küldöttein kívül eljöttek 
a budapesti tanácskozásra 
Ausztria, Svédország, Norvé
gia, Hollandia és az Amerikai 
Egyesilit Al!a.mok közlekedési
és postamúzeumai1iak vezetői 
is, hogy megtárgyalják a 
technika rohamoo fejlődésé
vel párhuzamosan jelentkező 
és a világ valamennyi techni
kai múzeumá-t foglalkoztató 
modellezés ügyét. 

A 'Ma(lYar Tudow.ányos Aka
démia áLtal is támogatott egy
hetes rendezvény során szak
mai TciáUitá.sra és múzeum, il• 
letoo üzemlátogatásra is sor 
került, de jó alkalmat nyújtott 
ez a megbeszélés a nemzetkö
zi kapcsolatok ápolására, a 
társmúzeumok tapasztalatcse
réjére. 

A közeljöv5ben hazánkba 
érkezik egy 1870-ben készült 
osztrák mozdony, cserébe egy 
1890-ben gyártott magyar 
mozdonyért. A cserére Sopron
ban, a határon kerül majd 
sor. A moszkvai politechnikai 
múzeum űrhajózási anyagát a 
jövő évbP.n kapjuk kölcsön, 
cserébe olyan járművek mo
delljei(,rt, amelyeket a Szov
jetunióba exportálunk. 

,,Köszönjük a jutalmat"  
Szakszervezetünk elnöksége 

a békéscsabai MAV nevelő
otthon két érettségizett diák
lányát, Ná:sz Margitot és Kuti 
Ágnest, középiskolai tanulmá
nyaik befejezése alkalmából 
személyenként 2300 forint 
pénzjutalomban részesítette. A 
két volt diáklány Szabó Antal 
főtitkárhoz írt levelében kö.. 
szcnte meg a szakszervezet se-

- Vigyázz, az angol robba-
nózsinór veszedelmes! . .  . 
Ütésre, nyomásra, azonnal! . .  . 
- így tanulta a tűzszerészek
nél. Verejték csörgedezett ha
lántékán. 

A KÖZELBEN AKNA DETO

NALT. Kurtábbodott a cse
lekvésig az idő. Ilyenkor a kéz
nek nem szabad remegni, mert 
egy elvétett mozdulat, és . • •  
Lélegzete a mellkasába szo
rult Sikerült. A szorongás kar
;aiból az öröm és az életösz
tön kitépte. Futott. Forró volt 
a lielyzet. Soha nem hitte vol
na, hogy a másodpercek is meg 
tudnak kúvü.lni. A germánok 
káromkodtak. Rázták, cibálták 
az elektromos szikravetőt. Már 
egészen közel hasogatták a 
gránátok az őszi estét. Végre 
eliszkoltak a németek, nagy fe
keteség nyelte el őket. A fő
épület nem mozdult, Verók Pál 
végtagjaiban zsibbadás erezett. 

Másnap merészkedett csak 
elő. Sehol egy lélek. Odafent 
repülők köröztek. Azt tanította 
az a behemót őrmester, hogy 
az ellenség az állomásokat ve
reti. :f:rdekes - gondolta - Itt 
gránát sem robban. A főépü
letben az életnek nincs jele. 
Már nem félt. Kilesett az ab
la.1e sarlwb6l. A rampánál ma.. 
rroar katonái; vo,mltak. De hol 
maradtak a gőgös kamerádok? 
Hüvös füttyű éjszaka rázta az 
ablakokat. A várótermek mint
ha megzsugorodtak volna. Mi 
lehet otthon ? - nyilall a kér
dés. Az utcák most nem biz
tomágosak. Maradt. Most hát
rá Ina meg patkány módra? -
F:�inalra a lövölnözések meg
ritku.tak. Ez valamit jelentett. 
Morajos csnrömpölés zúdul a 
Síp utca felől . • •  

gítségét. Levelükben a követ
kezőket írják: 

Kedves főtitkár e!utárs! 
Nagyon szépen 1,öszönjiik, 

hogy középiskolai tanulmá
nyaink befejezf!se után, az 
életbe való indulás e!ső lépé
seit megkönn yített.ék, gond
;ainlc megoldásához segítséget 
nyújtottak. Nász l\brgU 

' Kuti Ágnes 

Október a. Felszabadult a 
város. 

Verők Pál, a cselekvő alap 
énjének energiái is felszaba
dult&k. Kézzel-lábbal magya
ráz. Tolmács kerül, egy sudár 
termet, aki rögvest fordítja. 
Algyő és Kútuölgy között a 
vasúti pálya al:násitott. Nyom
ban hozzáteszi: :f:rtek az ak
nák nyelvén, mert méregfoga 
van annaJc. Nevetnek. Csodál
kozott, hogy fegyveres kísére
tet nem kapott. Kishomoknál 
nehéz dolga akadt, mert az út
átjárót is repíteni akarták. Két 
oldalt bevésett csatornából 
kellett óvatosan kibányászni a 
robbanóanyagot.. 

RAKIAL· KOPANCSHAL 

TOTTAK. Sztoj! Közrefogták. 
Megrezonált a géppisztoly csö
ve előtt. Egy szovjet őrnagy 
érkezett. Leintette őket. Verók 
Pál vállát megveregette a ma
gas rangú szovjet tiszt. Barát
ságra fordult a feszültség. Szó
val tudtak róla. 

Másnap Zana Mihály is csat
la:.1;:ozott hozzá. óvatos egy em
ber ez a Zana, igazi túz.szerész! 
Lám, a rudakba és dobozokba 
zárt rombolás és halál milyen 
szelíd az emberi értelem pa
rancsára! 

Október 15. ünnep uolt Ve

rók és Zana lelkében. Nem 
zászlós és kitüntetéses. Az el
ső szovjet szerelvénnyel talál
koztak a Nagygyörgy-féle ram
pártált - Nem vált romhal
mazzá a vásárhelyi nagyáUo
más, nem téphette szét a sí
neket a germán esztelen gőg. 
A két vasutas tudatossá érett 
bátorsága mint e!N láthatatlan 
szemafor, szabad pályát muta
tott a szovjet szere!vényekr'ek! 

Varsányi Péter 

s 

J(öszönqük a 25 épes 
szocialista Bolgár Ál/a;nvasutakat 

A MOM Sz:i.lrnsits Arpád Müvelödési Házban ünnepi 
nagygyűlésen emlékeztek meg Bulgária. felsza.badulásá.na.k 
25. édordulójá.ról. Kállai Gyula, az orszá,ggyűlés elnöke 

ünnepi bCS"�ét mondja. 

(MTI Foto Vigovszlcy Ferenc felvétele) 
A Bolgár Népköztársaság lított, addig ez a szám 1967-, 

szeptemoor 9-én ünnepelte fel- ben elérte a 63 millió tonnát. 
szabadulásának 25. évforduló- Hasonló növekedés tapasztal
iát. Az elmúlt negyedévszá- • ható a BDZS-nél a személy
zad alatt a bolgár vasutak je- szitllításnál is. 
lentősen fejlődtek. A Bolgár A!lamvasutak ál-

Bulgá.rilt gyorsütem'1 íparo- landó k�szerúsitése és fej]esz
sításánalc folyamata a népi ha- tése megkövetelte a vasutasok 
taw-ni éveiben m.egköi;etelte a létszámának növelését. Az 
vasút korszerűsítését és kiépi- 1948. évi állapothoz 1,-iszonyit... 
tését. Jelenleg Bugáriában 3899 = több mint kétszeresen nö
lmi rendes nyomU1vú vasútvo- vekedett a bolgár vasutasok 
naJ üzemel, ami azt jelenti Létszáma és elérte a 41 607 sze
hogy az elmúlt 25 év alatt Bul� mélyt. 
gáriáhan több mint 800 km új Bulgária a fejlődés útjára 
vasútvonalat építettek. csak a máoodik világháború 

A feL�zabadulás előtt Bulgá.. 
ria Európa egyik legfejletle
nebb országa volt. A szocializ
mus építésénelc éveiben azon
ban ugrásszerűen megváltozott 
a helyzet a Bolgár Allamvasü
takon. Villamosították a Szó
fia-Plovdivi 168 kilométeres 
vasútvonalat, s elindultak az 
első villanymozdonyok a Szó
fia-Karlovoi 171 kilométeres 

0

és Mezdra-Gorna Oriahovkai 
226 kilométeres vasútvonala
kon is. 1964-ben Bulgáriában 
már 403 km, 1967-ben pedig 
már 552 km villamosított va.. 
sutvonal üzemelt. 

A Bolgár Allamvasutak fej
lődésére mutat az a tény is, 
hogy amíg 1939-ben a BDZS 
csak 6,1 millió tonna árut szál-

után lépett és az ipar építé
sével egyidőben át kellett 
szervezni a vasút struktúráját 
is. 

A világ térképén a Bolgár 
Népköztársaság körvonalai 
egyre jobban kirajzolódnak. 
Egy kis ország_ amely a múlt
ban szegény és ismeretlen volt, 
s ma nemzetközileg ismert és 
keresett partnerré vált. 

Az elmúlt eredménye/e tük
rében nemzeti ünnepük alkal
mából a magyar uasutasole 
nagy családja nevében kívá
nunk a bolgár vasutas testué
�einknek további sikert, to
vábbi eredményeket swcialis
ta hazájuk építésében. 

AntoniewlC7. 
Roland Józet 

Nagy sikerrel zárult az Öszi Vásár 
A HUNGEXPO Külkereslce

delmi Vásár és Propaganda 
Iroda szeptember 5-15. kÖ
zött rendezte másodízben a 
Városligetben a Budapesti 
őszi Vásárt. A vásárt ez év
ben 50 ezer négyzetméteres 
alapterületen, 60 pavilonban 
tartották, s ennek mérete jó
val nagyobb volt a tavalyinál. 

Az őszi vásár sokban kü
lönbözik a BNV-tól. Ez utóbbi 
főként nemzetközi síkon nagy 
\'olumenű üzlelkötések szín
helye volt. Az őszi vásár funk
ciója más: ez az ipar, a ke
reskedelem és a fogyasztók 
nagy találkozója. A bemuta
tott termékek töbasége a la-

kosság közvetlen igényeit elé-> 
gíti ki. Az áruk nagy részét 
meg is lehetett vásárolni, az 
értékesít.ést nem korlátozták. 

A Budapesti őszi Vásá,-on 
450 vállalat, ktsz és 81 kisipa
ros vett rész;t. Csak olyan 
árut 1áthattunk a t'ásáron, me
lyeket leglcésllbb 1970 közepéig 
meg is vásárolh �nh. A Yá
sáron sok olyan ötletes, ízlé
S€S élelmiszerárut mutattak 
be, melyet bizonyára szíYesen 
vásárolnak majd a családjuk
tól gyakran távol levő vasuta
sok is, mert eJ?;ys;,:erú melegí
téssel t.-lpláló, meleg ételhez 
juthatnak az utazószolgálatot 
teljesítők. 

A1ÚZE UM PRESSZÓ 
a Közlekedési Múzeum területén, 
Budapest XIV., Május 1. út (Városliget) 

Megközelíthető 25-ös villamos és 70,_ n, 15-ös trolibusszal. 

Nyitva: 
Hétköznap: 1 1-19 óráig 
Vasárnap: 10-19 óráig 
Pénteken zárva 

• KIT0NO FEKETE 

• SAJAT KESZITeso CUKRASZSOTEMENYEK 

• VIRSLI, DEBRECENI 

• ITALKOLONLEGfSSEGEK 

�uTA S E LLArö:;? 
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yíregyházától 
a Szőnyi útig 

Eg)' kertész111émok 
portréja 1 1 1 11 ti 111 l 

REFLEKTORFÉNYBEN A VASUTASOK SPORTJA 
Baljós előjelekkel indult a 

Nyíregyházi VSC számára az 
őszi idény. Nemcsak labda
rúgásban, de más sportágak
ban is. A labda1·úgócsapa,t -
amely a tavaszi idényben is 
•zolgáU néhány furcsa, meg
hökkentő eredménnyel, - az 
Ó!zi szezont 8:0 arányú vere
séggel kezdte. Néhány NYVSC 
atléta pedig Szombathelyen, az 
országos vidéki atl.étilcai baj-
1'.l)ksá,gon viselkedett sport
emberhez méltatlanul. 

kapott Dékány István, az 
NYVSC egykori neves kapusa 
személyében, aki - addig -
az ifjúságiak edzéseit vezette. 
A szakosztály vezetése is r�gi 
nyíregyházi vasutas sportem
ber, Papp Imre kezébe került. 
Egyéb szervezett intézltedések 
is segítették a VB-ülés nyo
mán a kibon�ozást 

pata lett. A szép díjon kívül a 
KISZ megyei bizottsága egy 
rend felszereléssel is meg
ajándékozta az Utasellátó 
labdarúgóit, akik a megyei 
dötóben 10 csapat között har
colták ki a szép sikert. 

Kezdenek 
a „jegesek" is 

Ollá.ll Sándorné 

- A BUDAPESTI VASŰT· 
IGAZGATÓSÁG KULTúR
TERMÉBEN a MAV pártbi
zottsághoz tartozó Pártszerve
zetek titkárai és a pártaktivák 
megtárgyalták az elkövetke
zendő időszak gazdasági fel
adatait. Az értekezleten fel
szólalt Csamangó Henrik fő
igazgató. s arra kérte az aktíva 

• résztvevőit, hogy mint eddig, 
ezután is teljes odaadással se
gítsélc a vasútat. 

- Az orszigos ,,Ki minek 

mestere"-verseny jár.isi elő
döntőjét a dunake<:zi járműja
vítóban bonyo1ították le. A há-
rom első helvezett közlil -
akik beiutottak a szeptember 

- Osszerakható vagont pró
báltak ki Bulgáriában. Bur-" 
gasz város „Cserveno z.name„ 

vagongyárából már kifutott 
próbaútjára a mozgatható te
tővel és oldaltala1tkal épült űj
típusú vagon. A 26 tonna te
herbírású vasúti kocsi modern 
tervezése lehetővé teszi a ki
és berakodás valamennyi mű
veletének gépesítését. 

- HELSINKIBEN JAR'r, AZ 
ESZPERANTÓ VILAGKONG
RESSZUSON a, debreceni oo� 
sutas eszperantisták 20 tagú 
küldöttsége. A Szilágyi De::ső 
által vezetett delegáció részt 
vett a leningrádi utókongresz: 
szuson is. Mindezek nyomán a MÁV 

nyíregyházi csomóponti párt
bizottsága - soron kívül - a 
végrehajtó bizottság ülésének 
napirendjére túzte az NYVSC 
problémáinak megvitatását. 
Hamarosan komoly intézkedé
sek is születtek. A megyei baj
,nokság I. osztályában szerep-
16 labdarúgócsapat új edzőt 

Nem is kellett sokáig várni 
az eredményekre. Már az őszi 
idény második mérkőzésén -
lelkes, jó játék.1<al - 3 :O ará
nyú vasutas győzelem enyhí
tette a kiesési gondokat. A noi 
röplabdások is új szakvezetés
sel igyekeztek kiharcolni az 
NB II-ben maradást, a &om
bathelyen sportszerűtlenül vi
selkedő atléták közül pedig 
négyet azonnal eltiltottak a 
versenyzéstóL 

Közeledik szeptember vége, 
a nyárutó, lassan kopogtat az 
ősz, a tél előhírnöke. Készülód- · 
nek a téli sportok szakosztá
lyai is. A Gy/yn,gyösi VSC 
sielói - i{;az, még csak müha.. 
von, az ige!iten - -m,í,r t?erse
nyen vettek részt, a, Szónyi 
úton pedig a BVSC jér,lwron
gozók fokozták a felkészülést 
az 1969/70. évi bajnokságra. 

Mindig mosolygós, vidám 
asszony Oláh Sándorné. 

14-én Gödh1léín megrendezendő
,-

-------------,, 

Az N'I E  lanyok csak a haJrában maradtak alul. 

Az átigazolások során né
hány „nagy név" került a 
Szónyi úti vasutas jégkorongo
zókhoz. 1gy például az FTC
ból Schwalmi, a Vörös Meteor
bál Losonc?! Gy., az '.Építőktól. 
Závori és Szilassy. A szezon
nyitás előtt újra nagy a fogad
kozás az erős elihatározás, a 
Babá; József edző irányítása 
mellett készülő jégkoron.go:zók
nál: szeretnék megnyerni el
ső ízben a vasutas sport számá
ra a magyar bajnokságot. Ami 
a fel.készülési lehetőségeket, a 
csapaterooítést és minden más 
,,külső körülményt" illeti, ad
va vannak a feltételek a baj
nokság megnyeréséhez. 

' Eredeti, ha úgy tetszik: 
:rendhagyó módon készültek a 

I MAV NTE NB I-es női ko-
sárlabdázói a Magyar Népköz-
1ársasági Kupa küzdelmeire és 
a bajnokság folytatására: so
kat futballoztak a nyári, fel
készülési időszakban. Még sza
bályos labdarúgómérkőzést is 
játszottak a kanizsa.i vasutas
! lányok, mintegy 1000 (!) néző 
előtt a. nagykanizsai Finom
mechanikai Vállalat női csa.pa,• 
M rolt az ellenfeWk. A ;obb 
la:bdaérz.ékkel rendelkező ko
laraSOk a labdarúgópályán 5:1 
arányú győzelmet és nagy kö
.wnségsikert arattak. 

Az MNK elődöntőinek ered

15. forduló után 4 pon,t volt az 
előnye. Röplabdá.ba.n a BVSC 
utánpótlás, az ifjúsági csapat 
ért el figyelemre méltó ered
ményt: a Szónyi útra hazat."itte 
a hagyományossá vált nyíregy
házi torna díját, a Szabolcs 
Kupát. Pedig igen jóképes.ségú 
ellen.felekkel állt szemben, a 
többi között az „olimpiai re
ménységelt" keretéből össze
állított három csapattal 

Szabolcs megyéből még egy 
szép eredményről adhatunk 
hírt: a KISZ megyei bizottsá
ga által rendezett kispályás 
labdarúgó-mérkőzés sorozat, a 
KISZ Fesztivál Kupa győztese 
a Nyíregyházi Utasellátó csa-

Idén ta'lá:n. a szerencse is 

melléjük szegődik, és nem 
torpannak meg az első nehéz
ségek láttán . . .  

Vedres József 
ményei azt bizonyítják, hogy ,-------------------------
a futball-felkészülés nem volt 
haszontalan. A MÁV NTE lá
nyok hatalmas (125:30) arányú 
győzelmet arattak a Pécsi MTE 
é� biztos győzelmet (83 :26) a 
Du11a Cipőgyár ellen. Csoport
jukban m� jutottak to
,,ább, mert egy másik vasu
tascsapat, a Pécsi VSK elleni 
mérkőzésen - óriási küzdelem 
után - egypontos (58:57) vere
séget srenvedtek és így a pé
csi vasutasl�ok jutottak a 
következő fordulóba. 

Szatiolcs Kupa 
a Szőnyi űton 

' A labdajátékok áitalában 
tgen népszerűek a vasutas 
sportkörök, sportegyesületek 
női szakosztályaiban. A BVSC 
női kézilabda csapata az NB 
n csoportjában az élen áll, a 

Könyvismertetés 
Tánr.,ir.\ - �lúvelt Nép 12 = 13 Kalandok térben és időben 
új könyvsorozaf:ot indít a 

Táncsics Könyvkiadó és a Mű
velt Nép Könyvterjesztö Vál
lalat - csak azok számára, 
akik a munkahelyükön vásá
rolnak könyvet A sorozat cí
me: Táncsics-Művelt Nép 
12=13 Kalandok térben és 
időben. 

Az elójegyzók 12 hónapon 
keresztül havonta egy köte
tet kapnak. Minden kötet bo
rítóján egy-egy szelvény ta
lálható. Aki a tizenkét, szám
mal ellátott szelvényt össze
gyűjti és átadja a munkahe
lyi könyvbizományosnak, egy 
ajándékkötetet kap : G. Szabó 

Judit: ,,Legyen az egyik fe!e
ségem" című érdekes útleírást. 

A 12+1 kötetes sorozat vá
sárlói kalandos útleírásokat, 
izgalmas fantasztikus regénye
ket és egy - külfö�dön nagy 
sikert aratott - tudományos 
ismeretterjesztő mű első ma
gyar kiadását kapják. 

Sokféle téma, kitúoo írók, 
s-zórakoztató, kalandos, iziLal
mas művek. Le€t1•en a Tán<!lllcs 
-Művelt Nép 12 = 13 Ka
landok térben és időben-soro
zat előjegyzóje ! 

Csak az ü:remi, hivatali 
könyvbizományosnál jegyezhe
ti el6, vásárolhatja meg. 

K E R E S Z T R E J T V E NY 
1'alanft6 szer. 'I'!. Perzsil<d véros, 
Hafir költő szülőhelye. 7t. Ez a 
d.ivány. 75. Kocsonya. 

Filggöleges: 1. A v!zszlnta, 1. 
folytatás,. 2. Hangta!an síp. 3. Er
dős. bokros. t. Vároo a Szovjet
unióban. 5. Merev, rideg (latin). 
6. A délamerLkal pampák pászto
m. 7. Líra páratlan betűi. 8. . . •  
culpa. 9. O-val a Vé!lén mosószer 
márka. 10. Szavazat. fogadalom, 
latin szóval. 11. Tojásdad alakú. 

1a. Mldennapl űJság (ék. fel.). 16. 
Zománc. l:8. Franci.a város a Mav
ne csatorna mellett. 21. . . . pasa, 
hfres t3rök állarnMrf!. Z3. Viesza : 
madár!akás. 26. Sza!'(g:atott egyen
áram. 28. Belsőázstal h"gység. 31. 
A Kls-Szund.a szigetek tagja. 33. 
Köz.sél? a Duna és a Tisza össze
folyásánál. �6. Kalap, ta'karó 
anyaga. 38. Héber pap. n. ÁZ&ial 
onszá�. 43. Spanyol férfinév. 45. 
Román nép az A1pok délkeleti ol
d.alán (rétorománo..1<) . 45. A �o
namagvak fehérjéje. 49. Flnom, 
perggmentszer1'1 pap{Tos Cfranci..'!t) .  
SI.. Vajon Bábel? 53. Dalos. 5G. 
Betút>6tlással. a naprendsz<!?" leg
kif"-ebb bolygója. 58. A thr�k ere
detű d,1ko.k hazája. a kés6bbl Er
dé!:v. Gt. K-val a v<!gén gumós 
zölcl.ségfé!e. 63. ,.Nlnc,s e,r,, árva 
:túszá1 a . .  : k8zt kel�n". 66. 
IitY keroódlk a Iovae1ás ! 68. KaMl 
három<ltöde. 71. Igeköt.6. 73. Záp 
a szélein. 

lllekOldendll: V�te!I f; & 
fo1:vmhlsa-ként a tng1?t5teges 1. Be
küldési batáridll: 18611. október 
10, 

Egyszerű, mint minden 
anya, aki övéiért, és 
másokért is dolgozik. 11 
esztendeje van a vas
úl.n.áL Kertészmérnök a József
városi Pályafenntartási Főnök
ségnél. Vonalk.ezelő. Számos 
budapesti park készült elkép
zelése és ötlete nyomán. 

Füzetében több mint négy
száz tervet tart számon. Nem 
munkaköri kötelességként, 
hanem társadalmi munkában 
tervez. 
A társadalmi munkaórak szá
zai, sőt ezrei sorakoznak fel 
szorgalma jeleként, hivalkodás 
nélkül Ezért kapta a Fővárosi 
Tanácstól 1961-ben a ,,Szép 
Budapestért" aranyérmet, s ez 
évben pedig szakmai munká
jáért az „Érdemes vasutas" ki
tüntetést. Sok a felelős szak
mai szervezeti tisztségviselő is. 
Előbb négy évig mühelybizott
sági, majd három év óta pedig 
a pályafenntartási főnökség 
szaTcszervezeti bizottságának 
tagja, nőfelelós. Nemcsak saját 
főnöksége területén küzd nő
társai felemelkedéséért, boldo
gulásáért, hanem a területi 
bizottság nőbizottságának is 
szorgalmas munkatársa. 

Kovács János 

megyei döntőbe - ketten va
sutasok. 

- Az olaszor'l1:ági nsútl át
."árók ellenörúsére lnari tv
·amerákat állítottak fel. A ka

merák által szolgáltatott in
formációk alapján még időben 
jelezni tudják a szerelvények
nPk. ha az átjárókon nehezen 
P1hárltható akadály t.alá1ható. 
Hnsonló megoldással tökélete
sítik a milánói földalatti felül
vigyázó szolgálatát is. 

...; K1l,OMETERF'1\lT<:.E1\lT 

6.23 FORINTTAL CS0KKEN
TETT15K az 1000 tonna szállí
tására eső költséget a, szegedi 
inazgat6ság dolgozói az első 
félévben. A na.<111tömegú. áru
fm!arozás ím, több százezer fo-
1-inttal növelte az igazgatóság 
bevételeit. 

- Kitüntették a többszörös 
vasutas véradókat Nyíregyhá
zán. A vasútállomás ebédlőhe
lyiségében rendezett ünnepség 
után a Magyar Vöröskereszt 
megyei s:rervezete díszvacsorán 
látta vendégül a kitüntetett va
sutasokat 

411 idóJ va6ula� viMzaemfélezÍ6ei 

Pár hónap múlva nyugdi;ba 
megy. Egyre többet gondol ar
ra, mi lesz, ha majd megérde
melt pihenőjét tölti . • •  

Mert Gá�pár Andrá-s bátyám 
kenyere javát a MÁV szolgá
latában fogya,sztotta el. 

Mostanában va!,a,hogy beszé
desebb, mint amilyen általá
ban lenni szokott. Igen, sze
-retett mesélni. Alighanem 
azért, mert volt mit merítenie 
élményeinek tárh4zából. Tör
ténetei többnyire ha,ppyende
sek, amit tulajdonképpen el
pusztíthatatlan jó kedélyének 
köszönhet, no meg annak, hogy 
a legkritikusabb helyzetben is 
filozófusi lélelcre valló nyu
galmat árult el! Bár az is le
het, hogy góbé leleményessé
gét marosszékí születésének 
köszönheti. Legutóbb egy kor
só pilseni mellett elevenítette 
fel régi emlékeit, többek kö
zött az alábbi történetet, amit 
sz6 szerint igyekszem tovább 
adni. Ime a háborús sztori, ab• 
ból az időből, amikor szabo
tázs címén könnyen golyót 
kaphatott bárlci a füle tövébe. 

- Negyvennégyben kocsikí
sérő voltam, s nyár vége felé, 
amikor Magyarországon is az 
a rikácsoló őrült dirigált, Ak
naszlatináról egy tíz kocsiból 
álló, sóval rakott szerelvényt 
kellett Bécsbe vinnem. Pat
kánymérget szivesebben vit� 
tem volna nekik, de hát mit 
volt mit tenni/ 

már elmúlt egy hét is, mire 
Füzesabonyig jutottunk. Este
felé érkeztünk, s úgy nézett ki, 
hogy csak másnap dél felé me
hetünk tovább. Kitolattalc ben
nünket egy kül,ső vágányra, 
oszt Jézus! Éjféltájig csak 
bírtam a virrasztást, de jött 
a főnök, és látva, hogy nagyon 
rámtört a buzgóság, behívott 
magához, mondván, errefelé 
jó népek laknak, nem kell 
félni semmitől. Hát tényleg jó 
népek laktak arrafelé, mert 
ami igaz, igaz, nem mtték el 
egyből a kocsikat, mindössze 
kettőt törtek fel, amint arról 
hajnalban meggyőződtem. 
Viszketni kezdett a gégém. 'S 
úgy álltam ott, mint Bálám 
szamara. 

- Most aztán mi légyen? 
Jelentsem, ne jelentsem? Igy 
se jó, úgy se jó, Akárhogy 
spekuláltam, csak -rossz jött 
ki belőle. 

- Talán félóráig beszélget
tem ott magammal, de semmi 
okos dolog nem jutott eszem
be. Nagyon szomorú hangulat
ban voltam, amikor egy tanya
si a:sszonyra fwveltem fel. aki 
a közelben levő gémeskútból 
vizet merített. No Gáspár 
mondom feli,'idulva, ' itt a se� 
gítség! 

- Mondja lelkem, hogy 
vannak maguk sóval ellátva? 

- Először valami éke3, kun 
gorombaságot vágott a fejem
hez, de mondhatom, gyors 
észjárása volt, mert egy-ket
tőre megkötöttük az ilztetet: 
húsz veder víz, egy veder só. 

Vl=lnt..,, l, Ez a programpont 
ís szerepel a közlekedéspolitikai 
koncepcióban. (Folytatása a füg
göleges l-ben.) 13. A legalacso-
11yabbrendű hlndú k'.m!Zt tagja. 14. 
;Felújít, rendbehoz. 15. Kln1ondalt 
beffl. 17. . • •  .Joseph Alexandre 
:francia költi! (175&-lil05) . 19. Visz· 
ma :  eltompultság, közöm-g. 
!!O. Ujpestl MunkáS Kör. 22. M-el 
a végén, volt középlsko1ai típus. 
24. AZ klő teS2l. 25. 1933. márciu
sig kínai pénzegység. 27 . •  '. 

. .Jenö, 
nmgyar köll<'5. 29. Kevert film. 3,0-
Ezért a kupáért folyik a Jabclarú· 
gó vilá$ajnokság. 32. Térdre ro
gyott. 34. . . .  Paolo, Bran1i:a leg
fontosabb állama. 35. Bűvös lám..

p,ája révén mlnden kívánsága tel
•!esill. 37. Ralott férjüket a mág-

!yán a halálba követő hmdu asz
szonyo.k neve. 39. Hangta1an pár. 
40. A fényáram mért<!!kegysége. 
42. Ettől nem látják az erdöt. 44. 
Igekötő. 46, Latin kíséri!, a római
aknál hivatali cim volt, 48. Isten 

neve az ószövetségben, 50. Fo
goly. 52. Kiváló orosz festó (1914 
-1919). 54. Könny(! talcaró. 55. Hol• 
land város, sajt.Járó! híres. 57. 
Szabolcs megyei község. 59. Tör
ténelmiben található. 60. Könyv, 
latlnuL 62. . . .  , c•est rnoi: ,..az ál
lam én vagyok !". u. Ha sziát 
mondsz, ez is benne van. 95. Da
lol. 67. A szerbek régi elnevezé
se. 69. Névtelen adakozó. 70. Kxe
zoltartalmú fertól!enít.6 és szag-

Az elllzll l<"resztrejtvl!ny helyes 
megfejtése: Minden hatalom 
dolgozó népé. 

:..... Atvettem a kocsikat, súly, 
minden rendben, na, indul
junk neki. Szerettem vol= 
egy héttel idásebb lenni. Nagy 
felelősség szakadt a vállamra. 
Mit tudják a mostani fiatalok, 
mit ;elentett akkor egy sószál
lítmány !? Nem hiszem, hom1 
még egyszer megtenném. ,,No, 
Gáspár" - mondtam magam• 
ban, csak most segítsen a csí
ki szűzanya, a.mi ezután jön, a ehhez képest már csak 'Smafu 

- Azt talán kifelejtettem 
említeni, hogy a só ömlesztve 
volt, s fgy úgy elnyelte a vi
zet, mint a. kacsa a nokedlit. 
Amikor aztán az út végén 
Bécsben lemérték a vagono
kat, nyolc máma többletem 
volt. Vgy örült az osztrák só
gor, mint a vak a furulyájá-
11ak. s abban is biztos vagyok, 
ő sem áldozta fel ragya_. ,zó 
hazája, oltárán a különbözetet. Egy-e«Y !r.ön:vv« ny„mli u 

1969. évi 16. számunkban megje
lent k"res7Jlrejtvény helyes meg
fejtéséért: Varga Ferenc TokAj, 
Taroall út 25. Soós KJ.ára, forg. 
szo!g. tevő, Mende állomás. Ba
logh Zoltán fólnt. Miskolc. Radl· 
rok!kantak utcája 58. Szö!!ósi Ot
tón<!, H.ajmásk� állomás, Katona 
Kálmán, Szentes, Baross utca s. 

lehet." 
- Hát, mint mondtam, út

nak indultunk, s én most utó
lag sem tagadom, az a bizo
nyos zabszem nemigen talált 
helyet nálam. A pályák ritkán 
voltak szabadok, s a félreeső 
kis állomásocskákon nélia na

pokig rostokoltunk, s bizony 

- No, most mond;a meg, 
ifjú " barátom, nincs igazam 
amikor azt állitom, hogy d 
dolgok maguktól rendbe jön
nek? . : :  

S ha a vége 16, hát min
den ;ó. 

Kovai Iván. 

EZ EVBEN IS MEGJELENIK A 

N É P S Z AVA ÉVKÖNYV  
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A tartalomból: �rde"kes M'::: 

cok a világpolitikából. Ember 
az időalagútból. Tessék be-: 
szállni : ln dul a Meiró. Pil e 
lant.ás a jövőbe: a 2000. év 
küszöbén. Jogi tanácsok: a 
születésto7. a nyugdíjig min� 
den kérdésben. 

Mennyi jár a dolgozónak: a 
munkáért, a túlóráért, a h� 
lyettesítésért, az állóidóért. 
Mit mond az orvos: a do, 
hányzásról, a cukorbetegség, 
ről, az álmatlanságról. 

Aranyszabályok motorosok� 
nak és autósoknak. 

Szépirodalom: novellák, 
versek. '.Ételreceptek, divat, 
humor, keresztrejtvény él, 
sok más érdekes anyag teszik 
színessé az '.Évkönyvet 

Az Évkönyv ára 12.- Ft, 
Novembertől kapható az ú;, 
ságárusoknál. 

A SZERKESZTőSEG 

OZENI 

Szücs Ferenc, Hat'\,-an; Czeg:écij. 
Sándor. Volosinovszld Já."'IOS.. Deb� 
recen ; Bold!.z..Qr Gyula, Békéscs-a� 
ba; Bognár Károly. Tapolca; Szh 
ládi Sándor, Szeged ; Kiss Lajos, 
Nyíregyháza ; Vál'falvy Gyuta, 
Gyékényes: Leveleilcet lapank 
anyagához felhasználjuk. 

Bognár Károly, Tapolca, Co;t.tp� 
László. Balogh Sándor, Budapest: 
Levelentet illetékes helyre taváb• 
bltottuk. 

A HIVATALOS LAPBÓL 

A Hivatalos I.>Lpból a sza!mzer
vezetll. bizottságok és a do!gozó!ls: 
figyelmébe ajánljuk a következi!, 
ket: 

35. 5'Z.imb61: llS S�/19&9. !. B. A 
laloásépftés villa1atl támogatásá
ról szóló munkaUgyi vitákról. 

U6 312/1969. 2. B. AZ id
nyelvtudás anyag:! e!Jsme>'ésérc'.91 
szóló utasítás módosítása. 

A nem függetlenített párt- � 
tömegszervezeti tlsztségviselllk 
mun!kában nem 1öltl'.ltt Idejének 
elszámolása. 

36, számból: 36 105/l!lfilJ. BVK!t. 
I. Keze1ésl nyomtatvány rendsie
res!tése a IV., IV. a és IV. b,; m. 
szabadje,r,,ek 1!'(ényléséhez. 

U6 400/1969. 3. B. Idegen !nga&t 
has-ználatára vonatkozó kérdés"ek 
szabályozása. 

HELYBEIGAZITA.S. Lapunk 1-
aueusztus 19•én megjelent 16. szá
mában „Mennyit ér a határozat• 
c. cikkben tévesen közöltünk Off 
mondatot. A mondat helyesen a 
következt5képpen han«ztk: ,.A 
12,24-es fordulókban a 240 órán fe
lüli szolgálatért a kollektív szer
ződés értelmében biztosítani keli 
a szabad időt, vagy ki l<ell fizetni 
:1 bért". 

llKASCSERE 

.;.,. Elcserélném fl'.lldsa:!nti, !!Zobl4 
konyhás, nagyméretű társbérlete
met hasonlóra. Budapest terüle
tén. Erdeklődn! lehet: Bp. vm., 
K�repes! út 1. sz. alatt, Vargánl 
házfelUgyell5:néL 

IIAGYAB VASUTAS 

a Vasutasok Szakszervezetének 
lapja 

Szerkeszti a szerkeszti! blzotbsál 
F&zerkesztő, Gulyás János 

Felel&.! szerkesztő, V!si Ferenc 
sz.,.kesztllség: 

Budapest VI„ Benczűr utca u; 
l'e!efon városi , 229-872 

Qzeml , 19-77 
Kladja <!s terjeszti a Nép,izava 

t.apkladó Vállalat Budapeet VIl.i 
Rákóczi (it 54. Telefon: 224-819 

Fe!e!0s kiadó! Gábor Márton. 
a Né1>9zava t,apkladó Vállalat 

tgazgatója 
Csekkszámlaszám, TS.915.001--41 

Szikra E.apn:vomd& 



Köszöntjük a 25 6,e felszabadult 
Batt:o-nyá,t! 

!5 évvel ezelótt Battonyánál lépett magyar földre az elsó szov
jet katona. A Battonyán megtartott jubileumi ünnepségen Fe
hér La,jos, a Politikai Bizottság tagja, a kormány elnökhelyette-

se leplezte le Madarassy Walter emlékművé& 

V. országos vasutas 

építésztalálkozó 
Dehre�enhen 

A KPM 8. szakosztály és a 
�öz.lekedé:1tudományi Egyesü
let Vasúti Magasépítési Szak· 
osztálya szeptember 16-17-én 
Debrecenben rendezte meg a 
vastltas építészeí, V. országos 
t4táll.ozóját. Az elsó napon a 
MAV épületek házilagos ter
vezésének kérdéseit, a mása.. 
dik napon pedig a kivitelezés 
speciális feladatait és a fej. 
lesztés lehetósége;t tárgyalták 
meg a jelenlevó szakemberek. 

Az elsó napon két előadás 
hangzott eL Simonyi ALfonz, 
a debreceni építési főnökség 
tervezó csoportjának vezetóje 
és a KPM képviselője, Orosz
pataki Zoltán elmondták, hogy 
a vasúti biztosító berendezé.. 
sek nagyarányú fejlesztése, 
val.amint a MAV szociális 
programjának maradéktalan 
teljesitére. 

olyan jelen tós ierve'Zési 
feladatokat irányoz elo, 
amelynek ellátásával a 
MA V Tervezó Intézd je
lenlegi szervezete nem 

iud megbirkóznL 
Szükséges az egyes igazgató
sági, valamint jelentősebb épf_ 
1iési feladatok ellátására képes 
&Zalgála ti helyek tervezó cso.. 
portjainak mind anyagi, mind 
azemélyzeti vonatkozású meg
erósltése. 

Az előadók egységesen bí
rálták a tervezésben jelentke
zö „tervszerútlenséget'', ami
kor soronkívül tervezési 
feladatokat kérnek a terve
zőktől, nagyon szúk határidő
'Vel, s ezt a kérelmet hol oél
prémium kitűzésével, hol fe-

gyelmi eljárás megindításának 
lehetőségével „t,ímasztják alá". 
Hol m;ndkét megoldás együtt 
jelentkezik. tppen a tervezés 
mín.ósége érdekében az ilyen 
kérelmek előterjesztése csak 
akkor történjék, ha annak in
dokoltsága kétséget kizáróa,n 
beigazolódott. 

A második napon Kiss Ist-
11án., a KPM 6. szakosztályá
nak munkatársa előadásában 
elmondotta, hogy 

a MA.V-náJ talán soha 
sem volt ekkora. igény a.:& 
építési szolgálattal szem-

ben, mint jelenleg. 
Eppen ezért az építési ,zol
gálat is felkészül II fellldatok 
nagyságához és megteszi a 
szükséges fe;lesztési intézke
déseket. 

Szükséges ennek keretén 
belül az is, hogy a szolgálat
ban jelenleg található túlnyo.. 
mórés.zt egyedi - sok típust 
képviseló géppark mihama. 
rabb felújításra kerüljön. Az 
új gépeknél az a cél, hof]f/ 
azok nagy teljesítményű, több 
építési feLadat ellátására ké
pes - sorozatban gyártott -
gépek legyenek. A jelenlegi 
géppark felülvizsgálása fo
lyamatban. van, a közeljövő
ben. meggyorsul és azokat a 
nehéz gépeket, amelyek a 
vasút speciális igényeinek nem 
felelnek meg, kicserélik. !gy 
eltűnnek az építési szolgálat.. 
tól a hernyótalpas daruk és 
egyéb munkagépek, helyUket 
a ballonkerekú járművek fog
lalják majd el. 

BánkuCI László 

, ,  Televíz iót minden iskolának" 
( 

Szakszervezetünk elnöksége tíz nagyképernyös 
lelevizl6t adott át a Pedagógusok Szakszervezetének 

A televízió fel:hívása alap.. 
tan országos mozgalommá nótt 
már az az akció, amelynek 
célja az általánoo iskolá15ok se. 
gftése, televízióval történő ellá· 
tása. Szakszerveutünk elnök
sége, átérezve ennek fontossá
gát, el.sők kö:zött csatLakozott 
a mozgalomhoz és Szabó Antal 
főtitkár szeptember 20-án. - az 
elnökség nevében - tíz nagy
képernyős televíziót adott át 
\ Pedagógusok Szakszervezeté: 

nek azzal a kéréssel, hogy tíz 
olyan iskolának juttassák el 
azokat, ahová a legsziiksége
seb bnellc, legindokoltabbnak. 
tartják. 

Csatlakoztak a mozgalomhoz 
a Nyíregyháza állomás .forgal
mi és kereskedelmi szolgála
tának szocialista brigádjai is, 
és a szeptember 23-án megtar
tott brigádértekez.!eten elhatá
rozták, hogy két televíziót 
ajándékoznaii, Szabolcs megye 
két általáno� iskoLájának. 

TARTALOMBÓL: 

Küldiék el 
az igazolatlan 
mulasztókat 

(Z. oldal) 

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  

Nyari számvetés 

Keszthely 
állomáson XIII. fWFOLYAM, 19. SZ;\H Ára 40 fillér 1969. OKTOBER L 

A balesetek okairól 
Októbertól 

új évet kezdhetnénet 

és megelőzéséről tárgyalt 
az elnökség 

(3. oldaZ) 

HQgyan számítjuk 
ki a nyugdíjat 

.A szakszervezet elnöksége 
szeptember 23-i rendkívüli 
ülésén megtárgyalta ,,A vas
úti közlekedési balesetek 
okairól, a balesetek megelő
zése érdekében eddig tett és 
a jövőben foganatositandó in
tézkedésekről" szóló elóter
jesztést. A napirend előadója 
Lindner József MAV vezér
igazgató-helyettes volt. A ta

nácskozáson megjelent és fel
szólalt dr. Csanádi György 
közlekedés- és postaü{111i mi
niszter. 

Ha sokszor nehézségek árán 
is, de a vasút teljesíti felada
tát. A jó teljesítmények le
rontója, a vasút selejtje a bal
eset. Ennek minimumra csök
kentése mindent megelőzó te
vékenység. Erról beszélve 
látni kell, hogy a vasút foko
zott veszéllyel já-ró tevékeny
séget folytat. i:'.:ppen ezért 
mindent el kell követni a 
rendelkezésre álló eszközök 
felhasználásával a közleke
dés biztomága, anyagi, tech
nikai és személyi feltételei
nek megteremtésc're - szöge
zi le az előterjesztés. 

A biztonságos kö7Jekedés 
tát,::;i feltételeinek, a moder
niz,üás eddigi eredményeinek 
taglalása után megállapítja, 

hogy gyorsa.bb ütemű mü
szaki fejlesztésre van 
szükség-, elsősorban a köz
lekedés biztonsá,,.-.U szol
gáló b�endezések vonat-

kozásában. 
Minél fejlettebb a vasúti 

technika, annál képzettebb, a 
technikát és a műszaki beren
dezéseket alkalmazni és ki
használni tudó dolgozókra van 
szükség. Ilyen tekintetben a 
helyzet egyáltalán nem bizta
tó. Sok közrejátszó körülmény 
miatt egyelőre nincs is re
mény ennek gyökeres meg
változására. 

A vasútnál az élet- és mun
kakörülmények kedvezőtle
nebbek, mint a népgazdaság 
egyéb ágazataiban foglalkoz
tatott dolgozóké. Az is tény, 
hogy nem jut kifejezésre a 
bérezésben. A 11asút egyre 
kevésbé tud;a leköt-ni a jobb 
képességű és magasabb kva
lifiTGáltságú dolgozókat. 

A munkaeróhiány a ren
delkezésre álló dolgozók fo
kozottabb igénybevételét te
szi szükségessé, ami testi és 
szellemi fáradtsághoz vezet, 
s kedvezótlenül hat a közle
kedés biztonságára. A Lét
számhiány kihatással van a 
munkafegyelem lazulására 1.3. 
A jelenlegi könilmények kö
zött azonban a munkaeró
probléma alapvető megoldá
sa a vasút lehetőségeit , meg
haladja. 

A tárgyi és személyi felté
teléken kívül a vasútnál ma
gasszintú munkaerkölcsre, fe
lelősségérzetre, egyértelmű, 
szilárd alapokon nyugvó 
munkafegyelemre van szük
ség. A vasutas dolgozók dön
tó többsége egyetért mind
azokkal az inté;r.kedésekkel, 
amelyek a rend és fegyelem 
mei?szilárdítását célozzák. El
ltélik a fegyelembontókat, 
mert tudják, hogy a fegyel
mezetlenség növeli a baleseti 
veszélyt. 

Ott, ahol a fegyelmezet. 
lenséget eltútik, a becsü
letes dolgll'l'.Ók is előbb
utóbb elvesztik munka
kedvüket. mert több 
munka- és nagyobb fele-

lósség há.rul rájuk. 

A balesetek konkrét okait 
elemezve a jelentés a nagy
fokú veszélyességük miatt ki
emeli a közlekedő vonatoknál 
előfordult baleseteket, mert 
ezek okozzák a legnagyobb 
kárt az emberéletben és a 
társadalmi tulajdonban. Az 
ilyen természetű balesetei, 
okait elemezve megálLapítha
tó, hegy azoknak mintegy 45 

százaléka személyi mulasztá
sokra, 20-25 s.zázaléka ;ár
múvek, illetve futóművek hi
bájára vezethetók vissza. 

A forgalmi baleseteket oko
zó legjellemzóbb személyi 
mulasztások és azok megosz
lása: 

1. váltó- és vágányút-ellen
őrzés elmula-�ztása, előzetes 
értesítés nélküli foglalt vá
gányra ;áratás (32,5%); 

2. tolatás beszüntetésének 
elmulasztása (6,50/o); 

:r. vissza.jelentés, illetve 
menetengedély adása előtti 
vonatin.dítás (140/o); 

4. fékpróba-elmulasztás é$ 
vonatfékezetlen.ség (90/o); 

5. jelzőmegfigyelés-elmu-
la-dds ( 140/o); 

6. ,.Megállj!" állású Jelző 
meghal<tdás (60/o); 

7. késői fékezé$, biztoruágí 
hat.árjelző meghaladás (100/o); 

8. egyéb nemélyi mulasztás 
(8%). 

A részletezett baleseti okok 
egy része a dolgozók élet- és 
munkakörülményeivel függ 
össze: pl. szolgálati helytől 
távol lakás, fáradtsággal járó 
feledékenység, figyelmetlen
ség, elalvás, ritkán alkoholos 
befolyásoltság. De egyéb hi
bák is közrejátszanak: pl. a 
munkaszervezés fogyatékos
sága, kellóen meg nem gon
dolt intézkedés, helytelen 
gyakorlat. megengedhetet
len munkamódszer megtűré
se, technikai ismeretek hiá
nya. 

Az utóbbi idóltben bekö-
vetkezett legsúlyosabb 
kimenetelű ba.lesetek 
közvetlen elóidézője a.z 
ntasítások figyelmen kí
vül hagyása, hanyag, fe
lelőtlen szolgálatellátás 
és a munkafegyelem meg-

szegése volt. 
A balesetek egy része a 

járművek hibájából keletke
zett. Ami a rejtett hibák mel
lett a javítás és karbantartás 
elmulasztását is magában 
hordja. Sok baleset és veszé
lyeztetés forrása a korszerű
sítéssel szükségszerűen 
együttjáró, sokszor hosszú 
ideig tartó átmeneti állapot 
is. 

A vezérigazgatóság 1969. 
;anuár 31-én rendeletbe fog
lalta azolcat az intézkedése
ket, melyek végreha;tá.sa a 
biztomá.gosabb közlekedés 
megteremtésének alapj!I,. Az 
eredmények a bale�etek szá
mának csökkenésében már 
jelentkeznek. De a kép ma 
sem megnyugtató. További 
intézkedések szükségességét 
szögezte le a vita során az el
nökség is. 

Mindenekelőtt a ml'.íszaki 
előrehaladást, a biztonsági be
rendezé�ek gyor.sabb Gtemú 
fejlesztését kell biztosítani. 
Az élet- és munkakörülmé
nvek javítása, a szociális el
Iá tottság fokozása, a bérezés 
javítása, a dol�ozók szabad 
idejének biztosítása, az em
berséges bánásmód mind 
olyan ténye7.ők, amelyek ked
ve�óen befolvásolják a dolgo
zók hangulatát, munkamo
rálját. 

A 1'itában ft4!1t1 teret ka
pott az a tény, hogy egysze
rűsíteni kell az utasításokat. 
Alaposabbá és sallangmentes
sé kell tenni a kiképzést. 
Szükség van az egész oktatási 
rendszer gyökeres reformjára. 
Kihangsúlyozták a menetren
dek szigorú betartásának 
szükségességét. 

Egyértelműen leszögezte az 
elnökség, hogy az üzemvitelt 
a vasút jelenlegi fejlettségi 
fokához kell igazítani. 

Olyan bére'Lési forma 
szükséges, amely messze.. 
menően figyelembe veszi 
a felelősséget, a leterhelt
séget, a minőségi munkát, 
jobban elismeri a vasút
nál eltöltött s-rol:;rálaü 

Időt. 
A vita alapján az elóter

jesztést, az abban foglalt ja
vaslatokat átdolgozzák, konl,
rétizálják. A javított anyagot 
záros határidón belül az igaz
gatóságok és a területi bi
zottságok területükre vonat
koztatva tárgyalják, s meg
szabják az igazgatósá�i szin
tű intézkedéseket. Ezt köve
tően ezt a munkát elvégzik a 
szolgálati helyek szintjén is. 

(4. oldal) 

Amiröl 

az . események beszélnek 
(S. oldal) 

BO S:t MINR 

BBZGÁD 
Ho Si Minh nevét vette fel 

a debreceni járműjavító ifjú
sági szocialista brigádja. Szep
tember 4-én munkakezdés 
elótt rendkívüli brigádgyűlést 
tartott a járműjavító egyik 
személykocsi szekrénylakatos 
ifjúsági szocialista brigádja, 
ahol megemLékeztek a Vietna
mi Demokratikus Köztársaság 
elnökének., a nagy forra.dal
márnak haláláról. Az értekez
leten. Gergely Miklós brigád
vezető méltatta Ho Si MZnh 
küzdelmes, harcos életét, tevé
kenységét, majd ;avasolta, 
hogy a brigád vegye fel az 
elhúnyt nagy forradalmár ne
vét. A javaslatot a brigád tag
jai egyhangúlag elfogadták. 

Helyzetjelentés 
az aszi forgalomról 

A 
z egész vasú-t:hálózaton ra. Várható, hogy ennek ny<>

teljes erővel folyik az mán a dolgozók közvetlen 
ószi forgalmi feladatok anyagi érdekeltsége hozzájárul 

megoldása. Az év hátralevó majd ·az őszi forga'.mi szem
négy hónapjában, ha tervün- pontból oly kulcsfontosságú 
ket teljesft.eni akarjuk, havon- munkafolyamat meggyorsítá
ta csalmem 11 millió tonna sához. 
árut kell elfuvaroznia a MA V- A létszámhiány közismert 
nak. gond. A legutóbbi kimutatások 

Tervszerűbb és átgondoltabb szerint csak a forgalmi vonat
lett a vonatforgalom irányítá- kísérők létszámából 726 fó 
sa a gép- és személyzetgazd.ál- hiány van, és ebből 271 a bu
kodás. Az intézkedések ered- dapeSti igazgatóságnál. A 
ményeként javult a személy. �hiány egy kis r'észe Iátszóta
zetvezényLés rendszei·e, és el- gos: a cukorrépa.kampány 
ismerésre méltó eredmények idejére a t-onatkísérők egy ré
születtek a kocsitart6zkodási szét ideiglenesen. kocsiren.de
idók csökkentésében is. Au- zőkén.t a cukorgvárakhoz osz
gusztu.sban a vonatközlekedési tották be. Csak a budaoesti és 
tervet hálózati szinten két szá- miskolci igazgatóságnál 100 
zalékkal jobban teljesítettük, vonatkísérő végez jelenleg ko
mint az elmúlt év azonos idő- csirendezó munkát. A létszám. 
sza.li:ában. Elsősorban a sze. hiány akadályozza a vonatok 
mélyzet és mozdonyfordulóban menetrendszerinti indítását Is. 
növekedett a tervszerűség. A hét elején napi 3-4 ,•onat. 
Hozzájárult ehhez az is, hogy a hét közepén naponta 10-15 
a kitűzött tervek jobban meg. vonat vár 1-6 óra hosszat vo.. 
közelítik a realitásol..-at. nat!císérő szakaszra. A Lé� 

Az árukezelési helyek gyor- szám.hiány a sw!gálati beosz
sabb kiszolgálása érdekében tások összeá.Hításá1iál valóban 
jelentós célpremiumot tűzött g?ndot �ko'.'., de. a va.sutasok 
ki a vezérigazgatóság a mun- túln11omo tobbsege vállalta az 
kában közvetlenül reszt vevő ezzel járó többletmunT:át és a 
kocsimest-erek, tolatásvezetók. népgazdaság szál!ltási igényeit 
mozdonyvezetők kocsirende- ilyen körülmények között ü 
zők, mozdonyfűtök és kenők zimartalanul ki. 

_
tudja elégíteni 

ré6zére. összesen 80 állomás '! MÁV. Az őszi forgalom ide-
100 toiat6mozdonyáTa ti!ztek Jén �ncs ka;iacitáshi�y, és 
ld havonta 300 ezer forintos nem 1s lehet ilyenre h1vallko7r 
célprémiumot augusztustól 11.o- ni. 
vemberig terjedő négy hónap- Benn.-inn István 

Lapzártakor érkezett : 

Fegyveres erőinket köszöntötték 
Szeptember 26-án a Törek- Ezen a napon nyitották meg vés MúveLődési Házban több „A Néphadseregli,n.k a béke mint 500 fó részvételével a Ó'l'e" és ,,A szovjet hadsereg fegyveres erők napja alka!- felszabadítást harcai Ma(/1/<trmából ünnepséget tart.attak. országon". című kiállítást is. 



MAGYAR VMitrrAS 
1969. OKTOBER 1. 

Törődjünk többet a tagsággal 
Hozzászólás „A szakszervezeti munka alappillére" címü cikkhez 

A MAGYAR VASUTAS 
szeptember 1-i számában A 
irzakszervezeti munka al;p_ 
pillére" címmel cikk jelent 
meg a bizalmi munka orszá
gos tapasztalatairól E cikk 
késztetett m-ra, hogy a buda
pesti területi bizottságnál szer
zett tapasztalatokról, a szak
szervezeti csoportélet, a bi
zalmi munka javításának le
het�éről írjak. 

i,ezetó előtt a bizaLmi vélemé
nye is, amely nem cs-upán a 
sajátja, hanem a csoportjá
hoz tartozó tárgyilagos, szor
galmas emberek többségének 
is kifejezett akarata. Ez a 
legdöntőbb. Ez adja vélemé
nyem szerint a bizalmi tekin
télyének legfőbb alapját a he
lyesen értelmerett demokrati
kus rendszerben. Ez a szocia
lista közvélemény formálás, 
amely mással nem pótolható. 
Erre időt és alkalmat ,,áldoz
ni" nemcsak érdemes, ha.nem 
szüil<séges is. 

A BUDAPESTI TERULETI 
BIZOTTSAG augusztusi tes-
tületi ülésén a bizal-
miak mu,nká,jának elis-
merése mellett számos 
fontos határozatot hozott 

a,m-a, hogy valamennyi alap
szervezetben széles körű mun
ka bontakozzék ki a szakszer
vezeti tagok javára, társadal
munk hasznára. De töródni 
kell napjaink gondjaival is. 
Mindenkinek a valóságot kell 
megismerni tudnj és változ
tatni az előrelépés érdekében. 
Ezért feltétlen nagy szükség 
van arra, hogy e lapban is mi
nél több bizalmi írjon a mun
ka szépségeiről, valóságos 
gondjairól. !rjanak szakszer
vezeti műhelybiwttsági tiszt
ségviselők, gazdasági vezetők, 
mit és hogyan tettek a munka 
javításáért, a szakszervezeti 
csoportok véleményének érvé
nyesi téséért. 

Kováes János 

Hosszú évek óta különböző 
gy,lléseken, érlekezleteken 
min.dig szó esik arról, hogy 
emeljük a bizalmi munka 
színvonalát, s a szak=vezeti 
tagság ikörében S2Jélesítsü.k a 
szakszervezeti demokráciát. 
Ez pedig azt jelenti, hogy ja
v!tsuk a tagság közötti szerve
:zó, érdekvédelmi, poiitik.ai és 
kuLturális tevékenységet. Tö
ródjünk többet a tagsággal. ,-------------------------

Legyen módja a szakszervpzeti 
tagolcnak véleményt mondani, 
s szavuk ne csu.pán pusztába 
kiáltott szó legyen. 

A szakszervezeti munka ja
vulásának legbiztosabb muta
tója, bogy egyre több bizalmi 
kopogtat vezető ajtaján, vagy 
a szakszervezeti bizottságnál, 
!:Jogy kérdezés nélkül is tájé
koztatást adjon munlkatáirsai 
gondjairól, és=ételeiroL 
Mind töb<b bizalmi érzi, hogy 
l!lZ egyes tagok képviselete 
legfőbb feladata. Ezért mind 
gy<lkoribb, hogy fogadónap és 
fogadóórák nélkül nagy szor
galommal � felelősségfjel jár 
el csoporttagja érdekében. A 
bizalmiak többsége bátor szó.
szólója volt az egyedi pana
szok észrevételek képviselete 
mellett az új gazdasági me
chanizmus bevezetésének is. 
Nőtt a bizalmiak törvényisme
rete. Közülük sokan hétről hét
re, rendszeresen forgatják a 
kollektív szerződést, a bizal
miak kézikönyvét, hogy eliga
zodjanak és helyes útbaigazí
tást adjanak az ébredő gon
dokhoz, munkatársuk jogos 
vagy vélt sérelméhez. 

A KÖZÖNY ELLEN AZON
BAN egyaránt küzdeni kell. 
Mert, ha már a szakszervezeti 
csoportban felismerik ennek 
jelenroségét, akkor mindenütt 
kevesebb a hiba, és nagyobb 
az elégedettség. Az elégedett 
ember pedig szlvesebben dol
(IOzik. A bizalmi sokat tehet 
az elégedettségért, a közöny 
ellen, az üzemi és szolgálati 
hely szocialista közösségi mo
ráljának meghonosításáért. Az 
elmúlt hónapokban több he
lyütt felmerült a kérdés: ho
gyan? Hisz ehhez tekintély 
kell ! De mi adja meg a bizal
mi tekintélyét? - vetődik fel 
az újabb kérdés. A kérdésben 
pedig ott lapul a válasz. 

A bizalmi munka a szakmai 
és dolgozótársai érdekében 
végzett munka, amelyet a tag
ság akaratával az emberek,, a 
va.sút és a társadaLom érdeké
ben végez. Ez a tekintély hor
dozója. 

A szakszervezeti csoporthoz 
tartozó emberek ügyében sem 
a szakszervezeti bizottság, 
sem pedig a gazd� vezetők 
1ne döntsenek a bizalmi véle
ményének ismerete nélkül. 
Mindezekben a kérdésekben 
legyen ismert a döntés-re jogo
sult testület, vagy egyszemélyi 

A szakszervezeti munka egyik segitöi: 

A jól felkészült kultúrmunkások 
A szakszervezeti alapszerVE"

zetek vezető testületei csak 
úgy tudják agitációs, propa
ganda munkájukat jól végez
ni, ha tevékenységüket terv
szerűség, a dolgozókkal vala 
jó kapcsolat jellemzi. 

A jelenlegi időszakban az új 
határozatokból adódó sokrétű 
feladatok megkövetelik, hogy 
az új tisztségviselők, aktívák 
már tevékenységük kezdetén 
teljes energiával, eredménye
sen tudjanak dolgozni. Ennek 
egyik lényeges feltétele a 

munkára 00!6 felkészltésük, 
az oktatásuk megszervezése. 
Ezt a célt szolgálta a kultúr
nevelési- és sportosztály által 
Balatonkenesén rendezett 6 

napos felkészlto tanfolyam is. 
A tanfolyamon szerzett ta

pasztalatok azt mutatják, 
hogy rendkivül szüksé�s kul
turális területen az oktatások 
megszervezése. Az oktatási 
for4rtá.k közül a 6 előadásból 
álló esti oktatást javasoljuk 
szak.szervezeti bizottságaink
nak, amelyek vázlatát a Irul
túrnevelési- és sportosztály 
már kid-0lgozta a következő 
tematikával: 

.. A szakszervezetek meg
V növekedett szerepe és 
felelőssége a szocializmus épÍ
tésében. 

A s2>akszervezeti bizott
ságok irá nyitó és szerve

ző munkája a szakszervezeti 
alapszervezetekben. 

A szakszervezet agitdct
ós, propaganda és kultú

rális tevékenységénel, tovább
fejlesztése. 

A Az alapszervezetek fel
� adatai az általános és 
szakmai múveltség 11Övelésé
ert. 

A A korszerú tudományos 
V ismeretterjesztési munka. 

• A szakszervezeti po!itf
' kai tömegoktatás jelentó

sége, célja, tartalma és mód.. 
szerei. 

Az első két előadás azonos 
a többi szakszervezeti esti ok
tatás tematikájával. 

Az oktatási anYagok vázlat
szerűen készültek, s így fel
tétlen szükséges a helyi vo
natkozású feladatokat, célld
tűzéseket figyelembe venni, 
illetve azokkal az anyagot ki
egészí tenJ 

Az esti oktatás időpontját 
egyeztetni kell a szakszerveze
ti bizottság többi reszortosá
val, mozgalmi szervekkel. 
hogy lehetőleg a szolgálati he
lyen egy idóben egy tanfo
lyam múködjön és annak 
eredményességét, zavartalan
ságát segítsék a tisztségvise
lők, aktivisták. 

Az esti oktatásban a kul
túrális, agitációs propaganda 
bizottság tagjain kívül igye
kezzük bevonni az aktívákat 
is, hogy a kulturális munka 
főbb területeit részletesen 
megismerhessék. A tanfolyam 
vezetője minden esetben a 
kulturális agitációs propagan
da-bizottság vezetője legyen. 
Az előadás-Ok megtartása előtt 
az adott területre szóló hatá
rozat tanulmányozásánál ve
gyék figyelembe a munka so
rán elért eredményeket, hiá
nyosságokat és a szak.szerve
zeti bizottság ál.lásfoglalásá t 
is. 

A legfontosabb, hogy meg
ismertessük széles területen a 
kulturális, agitáci.Js propagan
damunkával kapcsolatos hatá
rozatokat, megértessük a fel
adatokat és mozgósítani tud
junk azok elvégzésére. 

A felkészülés az előadások
ra, a vitákra minden tanfo
lyamvezetőtől gondos és lel
kiismeretes munkát igényel. A 
kiadott központi vázlat meg
könnyíti a felkészülést, amely
nek eredményeként a tanfo
lyam elvégzése után több száz 
kultúraktíva alaposabb és el
mélyültebb ismeretekkel gaz
dagq_dva eredményesebben 
dolgozhat a szolgálati helye
ken. 

Horváth Ferenc 

Küldjék el az igazolatlan mulasztókat 
„Kábeles"-gondok a TBEF Ili-as körzetében 

- Nélkülünk nincs villamo
sítás - mondta Stréda And
rás mérnök, a Távközlő és 

Biztosítóberendezési Építési 
Fó11Ökség főmúvezetóje. - A 
25 ezer voltos áramot csak 
akkor lehet a felsóvezetékre 
kapcsolni, ha a mi kábeleink, 
berendezéseink már a helyü
kön vannak és rendben mű
ködnek. 

A fiatal mérnök részlete-

sen elmagyarázta, hogy meny
nyí mindent elvégeztek már 
az idén az általa irányított 
III-as körzetben a kábelfek
tetó és kábelszerelő részleg 
dolgozói. Ne kik is jelentős 
részük volt abban, hogy az 
idei oo.sutasnapra Abonytól 
Szajolig haladt előre a bu
dapest-debreceni foronal vil
lamosítása. 

néhány lakókocsi elavult, s 
a konyhás kocsik többsége 
szúk, ráadásul arra kény
szerülnek, hogy ezeket hasz
nálják öltözés, mosdás céljá
ra is. Joggal panaszolják a 
dolgozók, hogy néhánv 
konyhakocsiban a tűzhely lki
csiny, vagy teljesen haszna
vehetetlen már. 

Kiépítették a pályatelefon-hálózatot 

- Javítja a szálláskörü1mé-
nyeket, hogy újabb kocsikat 
kaptunk - tájélkoztatott is
mét Kovács János -, de eze_ 
ket, csak akkor tudjuk beál
lítani, ha néhány hét múlva, 
áttelepülürrk Kisújszállásra. Mivel sohasem pályáztunk 

szakmérnöld babérokra 
tekintettel a TBÉF munkájá
nak speciális jellegére -
csak megközelítő pontosság
gal vállalkozhatunk kivitele
zői tevékenységük ismerte
tésére. Abony és Szajol között 
50 Herzről 75 Hz-re alakí
tották át az automata térköz
jelzők táplálását. VédőkaP
csolással látták el Szolnok és 
Szajol állomások biztosító 
berendezéseit, védőföldelést 
kaptak a kábelkötések és a 
vonalszakasz összes berende
zési tárgya. Kiépítették a pá
lyatelefon..hálózat bonyolult 
és rendkívül hasznos rend
szerét. Most Szajoltól Karcag 
irányában haladnak a kábel
fektetéssel, közben Szajol és 
Tiszatenyő között automati
zálják a térközbiztosító és 
sorompóberendezéseket, vég
rehajtják Szajol állomás 
fényjelzósítését és biztosító 
berendezéseinek korszerűsí
tését, s nemcsak a tá,,beszélő 
összeköttetések kábeleit rak
ják a föld alá, hanem a tér
közbiztosító berendezések táp
lálására szolgáló ezer-voltos 
kábelt és Fegyvernek-Örmé
nyes állomásig a postai ká
belt is. 

A III-as körzetben, ahol 
most egyidejűleg 42 önálló 
hiteles munka folyik, az é,· 
végéig legalább 30 millió fo
rint értékű beruházás meg
valósítására törekszenek, de 
a legfőbb cél az, hogy a 'ká
belfektetéssel decemberben 
Karcagra érjenek. Azért rend
kívül fontos ez, mert a tervek 
szerint januárban ott cseh
szlovák kábelesek veszik át 
tőlük a „stafétabotot", ők pe
dig Debrecentől folytatják a 
munkát Nyíregyháza irányá
ba. 

Az emberi kézre is 
szükség van 

A nagyszabású fejlesztési 
munka élén a kábelfektető 

még 101 dolgozónk volt. A 
mai munkáslétszámunk 19, 
de csak papíron. A valósá
gos létszám, akik dolgoznak: 
47 ember. 

- Hol vannak a többiek? 
- Ketten szabadságon, 

nyolcan betegállományban. 
- A többiek? 
- Igazolatlanul távol, pe-

dig most már közeledik a fi
zetés napja. 

Tehát bőven van dka aggo... 
dalomra Kovács Jánosnak. Az 
alapvető probléma itt a 
munkafegyelemnek szinte a 
teljes hiánya. Nem akartunk 
hinni a fülünknek, amikor 
Kovács János elmondta: elő
fordult már, hogy fizetés 
után egyes csoportok testü
letileg eltúntek a munkahely
ről. Valósággal tombol az 
iszákosság, a lógás - tisztelet 
a kivételnek, - a törzsgárda 
ma is hűséges, szorgalmas 
tagjainak. 

- Semmiféle eszköz nincs 
a kezünkben a lógósok meg
fegyelmezésére - panaszolta 
a főcsoportvezető. - Az iga
zolatlan mulasztásoknak ed
dig nem volt következménye. 
A mi kapunkban nem tolon
ganak a jelentkezők . . .  

A szociális 
körülmények jók 

A III..as körzet műhelybi
zottságának is tagja Ko
vács János. Munkavédelmi 
és munkásellátási felelős. 
Megmutatta a lakókocsikat, s 
a látottak alapján megállapít
hattuk, hogy a főnökség a le
hetőségeihez képest mindent 
megtesz a dolgozók életkörül
ményeinek ;avításáért. A 
kárpitozott ágybetétek, a hű
tőszekrények, a rádiók és a 
televíziós !készülék a gon
doskodás kézzelfogható je
gyed. Már útban vannak a 
részleg szállására az új paP
lanok. Nagy gondjuk, hogy 

Köztudott, hogy nem gye
rekjáték a kábeles munka. 
Az viszont kétségtelen, hogy a 
44 órás munkahét bevezeté
se óta nagyon kedvező a 
munkabeosztás. Minden pén
teken 14 órakor befejezik a 
munkát és csak hétfőn 10.30-
kor kell újra jelentkezniök a 
dolgozóknak. !gy a legtávo
labb lakók is hetenként haza
utazhatnak. 

A bérezés jó, de . . .  
A bérezés nem rossz, hiszen 

július l-től órabérjavítást kap
tak az idősebb dolgozók és 
az egyéni teljesítmény alapján 
történő elszámolás a kezdők 
számára is lehetővé teszi, 
hogy megtalálják a számítá
sukat. Kétségtelen, hogy a na
pi 19 forintos kiküldetési pénz 
már kevés, a legszerényebb 
igényeket sem fedezi. Ebben, 
s a nehéz munkáért fizetett 
bérek dolgában is jó volna 
előbbre lépni, nem is szólva 
a teljesítmények el�zámolá
sával kapcsolatos vélt, vagy 
jogos panaszokról. 

A nehézségek ellenére !s 
biztató, amit a munkahelye
ken járva 'hallottunk több dol
gozótól. 

- Legyen végre határozot
tabb a vezetés, küldjék el a 
lógósokat, az igazolatlan mu
lasztókat! - mondták. -
Addig itt nem lesz rend, amíg 
egyesek csak fizetés napján 
látogatják nálunk a munka
helyet. 

- Inkább kevesebben le
gyünk, de aki ide szegődött, 
legyen js itt és dolgozzék min
dennap a munkahelyen ! 

Csak egyet javasolhatunk: 
a vezetés teljesítse a becsüle
tes dolgozók kivánságát és 
a megkezdett úton halad
va javítsa tovább élet- és 
munkakörülményeiket. 

Lőrincz János 

részleg halad. Árokásó gépek- .--------------------------

kel vágnak utat a kábeleknek, 
de sok helyen a csákányt sem 
nélkülözhetik. A 32 kocsiból 
álló telephelyüket Török
szentmiklós állomás mellett 
találtuk meg. A holtvágányon 
álló kocsisorban az első a 
főcsoportvezető szállása és 
irodája. 

Kovács János főcsoportve
zető némi aggodalommal fo
gadta érdeklődésünket. 

- Részlegünk nehéz hely
zetben van - mondotta. 
Amikor május elején Török
szentmiklósra • települtünk, 

Népszerű a bánrévei vasutasklub 
Bánréve határállomáson, a 

raktárépület egyik részében 
kapott helyet a vasutas-Ok 
klubja. A szakszervezet támo
gatásával működő klubnak, az 
utóbbi időben megnőtt a láto
gatottsága. Több mint 200 
klubtag, illetve alkalm.i vendég 
látogatja rendszeresen a tudo
mány és technika legújabb 
vívmányairól, a fejlődő életről 
szóló előadásokat, a könyvtá
rakat, de sokan tekintik meg 

a televízió adásait, s veszik 
igénybe a különböző társas
játékokat. 

A klubban kerülnek lebo
nyolításra a vasutasok rendez
vényei is. Váradi Pálné, a klub 
gondnoka. nagy hozzáértéssel, 
határtalan ügyszeretettel végzi 
munkáját. Neki is nagy része 
van abban, hogy a bánrévei 
vasutasok klubja egyre job
ban betölti hivatását. 

Murányi Tibor 

�lm1kasikerekkel ünnepeljünk Ú i lehetőség Tanácskoztak 

Felhívás a budapesti igazgatóság dolgozóilwz 

A Magyar Szocialista Mun
káspárt Központi Bizottsága és 
a Hazafias Népfront Országos 
Tanácsa felhívása alapján 
szakszervezetünk budapesti 
területi bizottsága az igazga
tósággal együttesen az elsők 
között hívta fel a dolgozók fi
gyelmét hazánk felszabadulá
sának 25. évfordulója méltó 
megünneplésére. A felhívás 
hangsúlyozza, hogy méltókép
pen akkor ünnepel a budapes
ti igazgatóság valamennyi dol
gozója, ha eddig elért ered
ményeit túlszérnyalva, nagy
szabá.cú munkaverseny-moz
galmat Indít és az ünnep tisz
teletb-e ti,tt felajánlások alap
ján S,jabb m,ml:.,,.?ilcerekct ér
nek el. 

AT.Ok a szolgálati helyek, 

amelyek az 1969. évben és 
1970. első negyedévében ki
emelkedően dolgoznak, a terü
leti bizottság és az igazgató
ság által rendszeresített „Fel
szabadulásunk 25. évforduló
ja" feliratú jubileumi zászlót 
és a vele járó pénzjutalmat 
kapják. 

A külön feltételek között a 
szállíttató felek igényeinek ki
elégítése, a baleset megelőzé
se, a menetrendszerűség be
tartása, a kocsitartózkodásí ido 
csökkentése és a szociális kö
rülmények javulása. 

A felhívást az igazgatóság 
valamennyi szolgálati helyére 
eljuttatták s különféle fóru
mokon a dolgozókkal ismer
tették. 

Sz. L. 

az á ltalános iskola elvégzesére 
A szakszervezeti bizottságok 

augusztus végi - szeptember 
eleji munkájában nem cse
kély szerepet játszik az iskola 
rendszerű felnőttoktatás meg
szervezése és segítése is. A 
szolgálati helyeken műdödő 
Oktatási és Ismeretterjesztési 
Tanácsokkal egyetértésben 
szervezik az elmúlt évekhez 
hasonlóan a kihelyezett kö
zépiskolai és általános iskolai 
vasutas osztályokat. A leg
több gondot az általán,as isko
lák szervezése jelenti. Néha 
komoly meggyőző munkát kell 
folytatni, mert akadnak em... 
berek, akik nem látják, hogy 
saját és családjuk érdekében 
cselekszenek, ha elvégzik a 
teljes általános iskolát. 

Távoli lakás, sok gye
rek, szolgálati beosztás, vi
dékről bejárás és más 
egyéni nehézség gátolja a 
dolgozókat abban, hogy a 

hiányzó általános iskolai osz.. 
tályokat elvégezzék. Ezek szá
mára indítja meg a b·udapesti 
területi bizottság a budapesti 
TIT-szervezet keretében az ál
talános iskolai magánvizsgára 
előkészltő tanfolyamot - kel
lő számú jelentkezés esetén -, 
amelynek keretében 5 hónap 
alatt heti 4 óra kötött elfog
laltsággal készülhetnek fel a 
jelentkezők egy-egy osztály
vizsgára. Ennek anyagi fede
zetét a területi bizottság vál
lalja. Azok nevét és címét, 
akik jelentkezni kívánnak, a 
szakszervezeti bizottságok ok.. 
tóber 5-ig jelentsék a buda
pesti területi bizottságnak. A 
tanfolyamok a VII. és VIII. 
osztály anyagából október 14-
én kezdődnek a később meg
jelölt vasutas szolgálati he
lyeken. 

A tudnivalókról a jelentke
zők értesítést kapnak. 

a szocialista brigádvezetők 

A Debreceni Járműjavító 
Üzem vezetői, szakszervezeti 
tanácsa és az üzem 175 szo
cialista brigádjának vezetői az 
elmúlt napokban értekezleten 
vitatták meg a mozgalom 
helyzetét és a következő idők 
feladatait. 

Volosinovszki János. a szak
szervezeti bizottság titkárának 
megnyitója után Nagy László. 
termelési felelős értékelte a 
mozgalc,m tapasztalatait, majd 
Gál József üzemigazgató a bri
gádmozgalom előtt álló felada
tokról beszélt. 

A tanácskozás második ré
szében vitára került sor, 
amelyben a felszólalók vala
mennyien újabb megfontolan
dó gondolatokat és javaslato
kat tettek azért, hogy valami
lyen módon eredményesebbé 
lehessen tenni a brigádmozgal
mat. Püspök György és Olajos 

Imre például arról beszéltek, 
hogy nagyobb gondot kellene 
fordítani a brigádokon belül a 
politikai munkára. Többen 
kérték a szocialista brigádve• 
zetők oktatásának megszerve
zését. Az értekezleten egyéb· 
ként összesen 26 500 forintot 
osztottak fel jutalomképpen a 
szocialista kollektívák legjobb 
vezetői között. 

Értékelték a „Televlziót 
minden iskolának'• mozgalmat 
is. A 175 szocialista brigádból 
161 csatlakozott a felh.ivásl1oz 
és eddig 2 televfzi6 vásárlásá
ra elegendő összeget gyújtöt• 
tek. 

Az üzem társadalmi és ga::. 
dasági vezetőinek. valamint a 
részt t>evó szocialista brigád• 
vezetőknek epyaránt az volt a 
véleményük, hogi1 a színvona, 
las tanácskozás elérte célját Í'S 

segítette a szoci'tlista brigád
mozgalom fejlódését. 
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Októbertől' 

új évet kezdhetnének . . .  
Bíztató a második lé/év 
Hajdúszoboszló állomáson 

Dunai rmomító állomás feladási rekordja 

- Jó, hogy végre eljöttek 
hozzánk! Már úgyis azt hit
itük, rólunk mindenki megfe
ledkezett . . •  - ezemkel a sza
vakkal fogadtak Dunai fino
mító állomáson, amikor leszáll
�unk a vonatról Valóban, la
pll'!lk hasábjain ez ideig nem 
találkozhattaik olvasóink az 
ll.963. jűlius l-én megnyíLt ál-
11.omás nevével 

Ezúttal sem a vélet:l.en hozott 
bennünket a Dunai finomitó 
állomásra. Eredményeik hírére 
figyeltünk fel. 

- Idei feladási teroilnk 750 
'ezer tonna - mondta Mocso
T!Cki László, az állomás szak
-szervezeti bizottságának titká
,-a - és szeptember 20-ig 716 
ezer tonna árut továbítottunk 
o.!lomáisunkról. Szeptember 
,·égére meglesz a terv, októ
bertől kezdhetjük a következő 
évünket. 

Túl a?: egym.Hliomodik 
tonnán 

mfitó állomás dolgozói részéról 
nem is marad el a segítség
adás. Bár ez az állomás fia
tal, az itt dolgozók többsége 
nem kezdő, a vasút törzsgár
dájához tartozik. 

Uj brigád alakult 

A náluk tett látogatásunk 
alkalmával éppen a C-tur, a 
.Kandó Kálmán brigád teljesí-

tot fogadtunk és írulí-tottunk. 
De igyekszünk mindent becsü
lettel elvégezni. A keresetem
mel elégedett vagyok, hisz 1700 
forintnál többet a gyárban 
sem keresnek a nők. Tavaly 
éretbségiztem, a tisztképzőn 
szerettem volna folytatni a ta
nulást, de sajnos, nem vettek 
föl. Talán majd jövőre • • •  

Kocsivimgáló csoport is dol
gozik Dunai- finomító állomá
son. Ve"'.-etőjük Molnár István, 
0lki 22 éve a vasút dolgozója. 
A kocsivizsgálók ezen az állo
máson rézkulccsal, kalapáccsal 
járnak a tartálykocsik között. 

- A szénhidrogének robba
násveszélyesek, ezért itt elő
írás a szikramentes szerszá• 
mok használata. Emiatt van
nak problémáinik a világítással 
is. Mi k.arbidlámpával nem 
dolgozhatunk, viszont az egy
szerű elemlámpa gyenge fényt 
ad. Nagy fényű akkumulátoros 
lámpát kaphatnánk a puszta
szabolcsi szertártól, de tö!.tőjük 
neki/e sincsen. Ehhez irányító 
szerveink segítségét kérjük. 
Műhelyproblémánk most már 
lassan rendeződik a DKV se
gítségével. A kisebb javításo
kat ugyanis célszerű házilag 
elvégezni. hiszen nagy kiesést 
okozna, ha egy földelőzsinór
szakadás miatt is javítómű
helybe küldenénk a kocsit. 

A szeptemberi nap már bá
gyadtabban süt, s az eső is 
gyakran megered. Am Hajdú
szoboszlón azért változatlanul 
tart a „főidény". A reggeli 
gyo'l"S, a Hajdu Expressz az or

szág minden részéből hozza az 
utasokat, akik pihenrul, gyó
gyulni j önnek a híres alföldi 
várooba. 

A vasútállomástól nem 
messze, mintegy száz-százöt
ven méterre fúrtak először ku
tat a szakemberek, és ma is ez 
a furrás szolgáltatja a 70 fokos 
gyógyvizet a városnak, a szál
lodáknak üdülőknek. Új szál
lodák, nyaralók épültek és 
ma már negyvenkét külön
böző befogadóképességű üdü
lő üzemel rendszeresen, köz
tük a vasutasoké is. Ennek 
megfelelően nőtt a forgalom, s 
az utóbbi években az idegen• 
forgalmn. Az idén augusztus
ban - például - ötvenhárom
ezer utas fordult meg az állo
máson. A főidényben naoi ti
zenkét-tizennégyezer, október
től áprilisig hét-kilenc ezer 
ember érkezik és indul vonat
tal 

JELENTöS 

A TEHERFORGALOM IS 

- Hogy győzik ezt a for
galmat? - kérdezzük Katona 
Lajos állomásfőnöktől 

títja és prizmázz.a a cukor
répát. Teljesítménye 70-80 
vagon. Tavaly hatezer vagon 
cukorrépa indult Hajdús;w• 
boszl6rló Hatvanba. Az idén 
több lesz. Körzetátlagban 
mintegy húsz mázsá.val jobb a 
terméseredmény, mint az el
múlt esztendőben. 

1 LEMARAD.AS POTOLBITO 

- Ezek szerint az idén is 
meglesz az állomás terve? 

- Nagyon bfzunJk benne -
válaszol ismét az állomásfő
nök. - Bár a féléves gazda
sági eredményekben van némi 
lemaradás, de amint Harsányi 
elvtárs is mondotta, a várható 
nagyobb termés az év végéig 
bizonyosan kedvero változást 
hoz. 

- Hogyan segíti ezt a gaz,. 
dasági munkát a szakszerve
zet? - kutatom tovább, s az 
újabb válasz.adó Szoboszlai 
Kárc.ly szb•titkár. 

- Négy szocialista brigád 
dclgozik az állomás területén. 
Rácz Lajos ellenőr kollektívája 
elnyerte már az ezüstkoszorús 
jelvényt. A többiek. a zöldko
szorűs fokozat birtÓkosai. Ma• 
ga az állomás az elmúlt 
évben megkapta a „Szocialista 
szolgálati hely" kitüntetést. 
Azt hiszem, mindez bizonyíté
ka annak, hogy a vasutas dol
gozók Hajdúszoboszlón is ko
molyan � <!Szik a termelési fel
adatokat, igyekeznek tudásuk 
legjavát nyújtani. 

- & a szerve2lel:1 életben? 

JOBB SZOCIALIS 

KöBOLMtNYEKET 

- Most kaptunk egy levelet 
a. Debreceni Területi Biz-Ott
ságtól, amelyben felettes szak
szervezeti srervünJk elismeré
sét fejezi ki az állomás vala
mennyi szervezett dolgozójá
nak a jó mozgalmi munkáért, 
a szervezési és gazdasági ered
ményekért. 

, Persze vannak még hiánye&
sagok, de ezeket az állomás 
gazdasági és poUtikai vezetői 
épp olyan jól látják, énékelik, 
mint a d<,lgozók. Nincs az ál
lomáson megfelel,ő melegedő 
és mosdóhelyiség, a kocsiren
dezőknek nincs egy klubszoba, 
egy terem, ahol rendezvénye• 
ket, megbeszéléseket tarthat
nának, ahol munkaidő után is 
összejöhetnének a vasutasok. 
A munkaidő csökkentéssel is 
űgy vannak, hogy azt csak a 
kocsirendezőlmél, raktári 
munkásoknál és a málházók
nál tudták eddig bevezetni. 

Hajdúszoboszló állomás kol
lektívája azonban régi, meg. 
bízható vasutasokból áll. Veze
tőik űgy irányítják a gazdasági 
és polltik:J munkát, hogy ja
nuár l-től Szilveszter napjáig 
helyt t,,djan.ak állni a nem 
mindennapos követelmények. 
nek. Mert &nnyi biztos, hogy 
ezen az állomáson mindig van 
mt:nka. 

Molá.t Ferenc 

Az állomás mun,kája szoro.. 
,san összefügg az űj nagyüzem, 
a Dunai Kőolajipari Váilalat 
gyors fejlődésével Az indulás 
évében hat hónap alatt 30 
ezer tonnás fel- és leadási 
forgalmat bonyolítottak le. 
1966-ban túlhaladták a 800 
ezer tonnát, 1 968-ban pedig 
az 1,3 millió tonnás forgalmat. 
Az idén augusztus 31-ig már 
erősen megközelítették az 1,2 
millió tanná.s fel- és leadást, 
s az esztendőt bizonyosan 
újabb rekorddal zárják. Au
gusztusban egy rekordot már 
elértek: havi feladásuk meny
,iyisége túlhaladta a száz
ezer tonnát. Az állomáson 
lfeladott 102 ezer tonnából 28 
ezer tonnát 39 irányvonatta! 
továbbítottak. Szeptemberben 
eddig 28 rakodással képzett 
irányvona,t indult Dunai fino
mító állomásról 

Bosszúság 
mások hibája miatt 

- Higyje el, sok dolga van 
a két személypénztárnak. Az 
egyik nyolckor kezd, és emiatt 
az utasok sokszor türeln1et}e
nek. Legtöbbször csak megfe
lelő szigorral tudunk rendet r-------------------------

Régi állomásainkon érthető, 
l-a arról halljuk panaszkodni a 
dolgozókat, hogy kevés a vá
gány. Dunai finomító azonban 
uj szolgálati hely, de a pa
n-.asz itt is a régi : 

- Kevés a vágány - mond
ják. - Allomásunkat nem 
ilyen hatalmas forgalomra 
tervezték. Ma is Ercsi áUomá
son hagytak a mozdonyok két 
vonatunkat, amit nem tudtunk 
fogadni. Nagytétényben 40. a 
szomszédos Százhalombattán 
21 kocsi várja, hogy hozzánT, 
kerülhessen, míg Budafok állo
máson 18 tartálykocsi veszte
gel állomásunk tólterhelése 
miatt. 

Az. állom.ás kicsinek 
bizonyul 

Mi az oka ennek a kémég
kívüli túlterhelésnek, ami 
rendkívüli helytállásra kész
teti Kocsis Imre á!lomá.sfőnök 
vezetésével Dunai finomító 
mind a 46 dolgozóját? - Kér
désünkre a legilletékesebbek
tői kaphattunk választ, mert 
néhány probléma megbeszélé
sére éppen az állomásra ér
kezett a DKV-tól Szijj Vince 
termékforgalmi főosztályvezető 
és Major László vasútüzemve
zetö. 

- Ami itt problémaként je
lentkezik - mondta Szijj 
Vince az népgazdasági 
szempontból tulajdonképpen 
ör:-vendetes tény. Amikor ez az 
állomás épült, még senki sem 
gondolta, hogy az alföldi ku
takkal is számolni kell. Szük
ségszerű, hogy amíg algyői 
csővezetékünk elkészül, ha
vonta 30-40 ezer tonna nyers
olajat tartálykocsikban szállít-
i;unik ide. Záhonyból is 
ugyanilyen vasúti szállítási 
többlettel kell számolnunk 
amíg megépül a Barátság Kő: 
olajvezeték második ága. A 
feladási többlet is a vezetékes 
:szállítás viszonylagos elmara
dásából adódik. 

- Most kezdjük olajfinomí
tónk fejlesztésének második 
:szakaszát - vette át a szót 
Major László. - Ennek során 
űl üzemi pályaudvart Is épí
tunk, de azzal is számolni kell 
hogy 1975 végéig megkétsze: 
rezzük a termelést. Az állomás 
dolgozói eddig rendkívül nagy 
segítséget adtak nekünk. Ezt 
kériük a iövőben is. 

Bizonyos, hogy Dunai fino-

Toona. István illus>ztrációja 

tett szolgálatot. A brigád ve
zetője E-rdélyi Józsefné segéd
tiszt, aki 10 éve vasutas, az 
állomás koc-siintézóje. 

- Két hete alakítottuk a 
brigádot - mondta - és az a 
célunk, hogy elnyerjük a szo
cialista címeL Ami a kollek
tív szellemet illeti, arra iga
zán nem lehet panasz és a mi 
turunk régóta balesetmentesen 
dolgozik. Hagyomány nálunk, 
hogy közösen megtartjuk a 
névnapokat és kézről kézre 
járnak a jó könyvek. 

- Mióta dolgozik Dunai fi
nomítón ? 

- Amióta megnyi1.t. Sok a 
mtmkánk, hiszen az utóbbi 
másfél órában is három vona-

A lkocsivizsgá1ók CSO!)Ortve
zetőjének kérése alapján egy 
problémára külön is sze
ret.néni<: felhívni főként a ki
sebb állomásokon dolgozó 
V2S'ltasok figyelmét. Ugyanis 
több kocsit azzal indítanak 
ú1ba Dunai finomít6 állomás
ról. hogy kiürítés után javító
műhelybe kell irányítani. S 
bizony a múlt hónapban át
vizsgált 4500 tartálykocsi kö
zött jó néhlny volt, amit a 
bárc:i.jelzés mellőzésével űjra 
visszairányítottak Dunai fino
mító állomásra. Sok felesle
ges kocsikilométer megelőz
hető egy kicsit figyelmesebb 
munkával. 

Fontos követelmény az is, 
hogy a beérkező üres tartály
kocsikon föltüntessék, mit 
szállítottak előzőleg. Sok 
többletmunkát okoz Dunai 
finomító állomáson, amíg meg
állapítják, hogy a kocsiban 
hengerolajat, petróleumot 
vagy esetleg orsóolajat :szállí. 
tottak-e . • .  

teremtení. Az is sok idegeske-
dést okoz, hogy a csatlakozó 
autóbuszjáratok késnek és 
csak „végszóra" hozzák az uta• 
sokat. 

Hajdúszoboszló állomás sze
mélyi forgalmánál jelentősebb 
a teherforgalom. A szomszédos 
Nagyhegyesről félméter átmé
rőjű csöveken érkezik a pro
pán-bután gáz, a gazolin, a 
nyersolaj, a Nagyalföldi Kő
o1.ajipari Vállalat sok más ter
méke. S ezekben a napokban 
elkezdődött a cukorrépa szezon 
is. Amikor ott jártunk, az állo
másfőnöki irodában találkoz
tunk Harsányi Lászlóval, a 
Hatvani Cukorgyár körzetfel
ügyelőjéveL 

- Hajdúszoboszló - mond
ja a legnagyobb szállítási köz
pont. Itt üzemel az ország 
egyetlen nagy teljesítményű 
BUMU 4•es szovjet cukorréoa 
rakodó gép, amely két perc 
alatt üríti a gépkocsikat, tisz-

A fiatalok sorsáról tanácskoztak 
Beszélgetés Nagy Erzsébettel, 

az Ors:zagos lfiúmunkás Parlament egyik vasutas küldöttével 

A Csepeli Munkásotthon 
volt a színhelye a második 
Országos Ifjúmunkás Parla
mentnek. A fiatalok 'két na
pon keresztül tanácskoz;tak az 
életükkel, munkájukkal ösz• 
szefüggő kérdésekről, s vitat
ták meg a KISZ-szervezetek 
helyzetét, feladatait, tehát 
mindazt, ami a mai fiatalsá
got érinti, érdekli. 

Ószintén beszéltek 
gondjaikról 

Nagy Erzsébet, a MÁV 
Adatfeldolgozó Főnökség gé
pi könyvelője, a vasutasok 
egyik küldötte volt. Vajon 
mit látott, tapasztalt a kétna
pos eszmecserén ? 

- Nemrégen fejeződött be 
a tanácskozás, s nehéz össze
gezni mindazt, amit ott hal
lottam, tapasztaltam, hiszen 
a rövid idő alatt oly sok min
den történt velem - kezdte 
a beszélgetést Nagy Erzsébet. 

Elsősorban olyan kérdés
ről hallottam a beszámolóban 
és a vitában, amiről mi már 
sokat beszélgettünk a fiata
lokkal 

- Mi volt a véleménye az 
Ifjúmunkás Parlament légkö
réről ? 

- Nagyon örültem annak, 
hogy mindenki őszintén, 

egyenesen mondta el, ami a 
szívét nyomja és a valós 
problémáik kerültek felszínre, 
s ami több, választ kaphat
tunk arra is, hogyan kerül 
sor megoldásukra. Sokan be
széltek a pályaválasztásról, a 

munkahelyi beilleszkedésről, 
bérkérdésekról, a munkás
szálláson élők gondjairól, a 
lakáskérdésról, a KISZ-szer
vezetek tevékenységéről, a 
kulturális és sportlétesítmé
nyei, fejlesztéséről, a tovább
tanulásról. Ezeikről azonban 
csak másoktól hallottam, 
ugyanis én a harmadi!k szek
ció munkájában vettem részt, 
ahol a munkáslányok és fia
talasszonyok helyéről, szere
péről a társadalomban, vala
mint az üzem, a munkahely 
és a család a KISZ.szerveze
tek életében meghatározott 
fogalomkörben vitáztunk. 

A nők helyzete 
nehezebb 

Nagy Erzsébet jól odafi-
gyelt a tanácskozáson, csak 
űgy ömlött belőle a szó. 

- A hozzászólók többségé
nek véleménye az volt, hogy a 
fiatal munkásnők a termelés 
valamennyi területén megáll-

ják a helyüket, s a gazdasági 
vezetők általában elégedettek 
munkájuk mennyiségével és 
minőségével is. Pedig szá
mukra a munkahelyi beillesz
kedés nehezebb. Egyrészt a 
családi gondok jobban terhe
lik őket, kiesést okoz a mun
kából a szülési szabadság, a 
gyermeknevelés, azonkívül 
kevesebb a szabad idejük, 
mint a férfiaknak. F.z utóbbi 
pedig azt jelenti, hogy a 
KISZ.szervezet munkájában 
kevésbé aktívan tudnak részt 
venni, !különösen a férjhez
menés időszaka után. 

Munkatársainak 
is beszámol 

A gépi könyvelésben dol
gozó Nagy Erzsébet a napok
ban beszámol alapszervezeté
ben is a második Országos 
Ifjúmunkás Parlamenten hal
lottakról. Bizonyára munka
társai is örömmel fogadják 
majd, hogy az ország politi
kai, gazdaság! vezetői kíván
csiak voltak, meghallgatták, 
részletesen megismerték 
gondjaikat, s hogy hallanak 
arról is, miként !kívánják 
megoldani azokat. 

Lepies Györu 

Nyári számvetés· 

Keszthely állomáson 
MJ!:G JA V ABAN TOMBOLT 

A NY ÁR, amikor meglátogat
itt k. a keszthelyi állomást. Fül
ledt meleg délután volt. Vé
;igneztük. amíg az utolsó em
be, is fr!cihelődött a Somogy
szob felé induló vonatra, majd 
ber:vitottunk az állomásfőnök 
szobáj!iba. 

Rozsnyai László állomásfó
nökt61 természetesen az állo
más nyán forgalmáról érdek
lóúti.:nk. 

- Nem panaszkodhatunk -
liangzott a válasz. - A Saxo
ma Fxpress, amely közvetle
n';! Lipcséből ;ár hozzánk, 
oda-vissza mindig zsúfolt, s 
jcl.en,lserr, emeli az állomás 
forgalmát. Ugyancsak mindig 
megtelik a Helikon is, és 
amir.t ez imént látták, a helyi 
vonatok is sok utast szállíta
nak. NEm dicsekvésképpen 
mondom, de a nagy nyári for
galom ellenére jó volt a me
nr,trend;;zerúség. Azt valljuk, 
hogy mi tulajdonképpen ke
reskedők vagyunk. Célunk, 
hogy az utas szivesen vegye 
igénybe a vasutat, mert így 
növelhetl e közlekedési ága
zat bevétele, ez pedig mind
nyá111nlmak hasznw. Annak 
é,·deJ;H,en. hogy minél több 
utast és szállíttatót vonzzunk 
a vasúthoz, udvariasságot, tísz
ta,;tl;:iot és rendet honosítot
tunk meg. Nem szeretjük, ha 
az állomáson tájékozatlan, 
ideges utasok toporognak, 
ezGrt több idegen. főleg né
met nyelven tudó informá
tort állítottunk szolgálatba. 

- Hogyan fejlődött a keszt
helyi állomás az utóbbi idő
ben és milyen változások vár
hatók a következő években? 

- Nagy változások nem vol
tak, de kétmillió foriJ!ltért 
megépült a régi hiányolt öltö
zol>pület. Van ebben pihenő•, 
f1i„dő• ,  villannyal felszerelt 
főzőhelyiség, és ami eddig 
"'""filtalón 11<>m volt az állo
máson, orvosi 7'endeló. Na.. 
ponta két órát rendel az üzemi 
orvosunk.. Jelentősebb válto
zás ezután várható nálunk -
folytatta tovább az állomásfő
nök. - Két-három év múlva 
átépítik és bővítik a 60 éves 
vágányrendszert, a teherfor
galmat pedig három kilomé
terre áthelyezik, mert a je
lenlegi vegyes forgalom mel
lett eléggé balesetveszélyes az 
állomás. 

:-:: Hogy állnak a munkaerő-

vel? Van-e utánpótlás? - ér
deklődtünk tovább. 

- Az állomások közül talán 
egyedű! nálunk nincs munka
erőgond, annak ellenére, hogy 
egy év óta csökkentett munka
időben, havi kétszeri közbe
váltással dolgozunk. Jövőre 
bevez<;,tjük a havi háromszori 
közbeváltást. Emberem van 
elég, mert a helyi tanács és 
KISZ-·szervek segítettek a to• 
borzásban. Érettségi utárr, sok 
fiatal jött hozzánk és válasz
totta a vasutasszakm.át, így 
jelenleg még a vonyarcvashe
gyi ál!omásnak is tudunk köl
csön adni munkaerőt. Nvolc 
munkabrigád dolgozik az állo
máson, közülük öt már el
nyerte a szocialista címet. Na
gyon szeretném, ha írna va
lamit embereimről is, bár va
lamennyien példásan látják el 
feladataikat és nem szólam 
részemről, hogy nehéz valakit 
is kiemelni. A jók között is 
vannak azonban legjobbak, 
hogy csak Szakály József fő
intéző szolgálattevőt említ
sem. aki az év elején ébersé
gével megakadályozta, hogy a 
tapolcai 5298-as tehervonat 
felakadt huszadik kocsija bal
esetet és na gy anyagi kárt 
okozzon. De ide kívánkozik 
Gönye Pál neve is, aki rend
kívül precíz tolatásvezető és 
oroszlánrésze van a vonatok 
menetrend szerinti közleked
tetésében. '.es, hogy a nők se 
maradjanak ki, megemlítem 
Kostyán Lászlóné 50 éves 
árupénztárost, akinek lelki
ismeretes munkájában b,---a, 
mindig ,.nyugodtan fekhetek" 
és Császár Lászlóné személy
zeti-munkaügyi vezetőt, aki a 
nyugdíjasok istápolója. Az ál
lomás 250 nyugdíjasának 
egyébként klubot rendezünk 
be, s a szaT.-_gzervezet féléven
ként összehívja őket, hogy fi
gyelemrr.el !kísérje sorsuk ala
kulását. 

ÜGY TUNHET, HOGY KIS
SÉ ELKALANDOZTUNK a 
fő témától, Keszthelv állomás 
forgalmától. A forg�lom za
vartalansága azonban az em
bereken, a vasutasokon is mű
lik, avagy nagyrészt tőlük 
függ. 1967168-ban egyébként 
elnyerték a szocialista szolgá
lati hely címet és ezt az e,-ed� 
ményt az idén is szeretnék 
tartani. 

Zámbó István 



MAGYAR VA�UTA� 1969. OKTOBEI\ t. 

Mit értünk újítás és vállalati 
hasznos eredmény alatt? 

Az újítás fogalmának meg
határozásához tartozik, hogy a 
javaslatnak viszonylag újnak 
lrell lenni. A kOl'lllányrendelet 
2. §. (2) bek. sz.erint: A meg
ol<icís inszon11lag akkor' ú;, ha 
ezt a. 1'áUalat - a. váUalati 
tíiítási 12abály.mt ilyen iráni,ú 
rmdeikezése esetén a gyár
ewség - még egyáltalán nem 
ha.sznosftotta és ha a ;a111Ulat• 
tétel idópontjában ennek hasz
nosítását bizonyít1r.atóa.a nem 
11ették tervbe". 

elegendő vállalaton belül a Vi
swnylagos újdonság. Ennek 
ellenére nagyon gyakran talál
koztmk a köve".kező vélemé
nyekkel: ez nem ú.J, régóta is• 
mert a megoldás, ebben a tan• 
könyvben, vagy szaklcönyvben 
is olvasható. 

figyelembe vételét a MA V 
újítási Szabályzat 7. §. b. pont

Havonta egy pihenőnapot 
vasárnáp kell kiadni 

E meghatározásból kitűnik, 
hogy a megoldásnak nem kell 
abszolút módon újnak lenni, 

A viszonylagos újdonság 
csak a vállalatra vonatkozik. 
A válla1aton belül már hasz
nosított megoldás újításként 
való újbóli kezelését a válla
lati újítási szabályzat rendel
kezései r;zerint lehet alkal
mazni. 

l)Jdonságot szolgálati helyenként kell vizsgálni 

ja is előírja. 
A MAV 1'jftási Szabá:JJ=.t ,,A dolgoz6nak hetenként értelmű szabály megkönnyítet-

7. §. 8. bekezdé;;ének pontjai egy pihenőnap jár. A pihenó- te az utazók hetí pihenőnap
adnak támpontot a hasznos napnak - ha a kollektív szer- jainak kijelölését azzal a ren
eredmény megállapításának és zódés másként nem rendelke- delkezéssel, hogy a heti pi• 
mérésének módjaira. A hasz- zik - vasárnapra kell esnte. heru5nap O órától 24 m-áíg tart, 
nos eredmény megállapításá- Ha a munkakör jellegére te- tehát csupán naptári napot 
nál összehasonlítási alapként kintettel a dolgozó rendszere- kell megjelölni. (Koll. Szerz. 
elsóso11ban a javaslat előtti sen vasárnap is dolgozik, ha- 32. § (4) bek.) 
tényleges helyzetet - ahol vonta. egy pihenóna.pot 1'asár- Az idézetként hozott Mt. 
erre lehetócség nincs a norma nap kell kiadni • •  •" (Mt. 41. rendelkezés lehetőséget adott 
67Jerin,ti állapotot, illetve a jó- § (1) bek.) arra, hogy egyes munkaköri váhagyott műszaki tervet - Amióta a munkaügyi sza- jellegzetességeket figyelembe kell figyelembe vennL Tény- bályaink heti pihenőnap biz- véve, a pihenőnapok egy réleges helyzetként a ha.sznosí• tosítását az utazószolgálat dol- szét ne vasárnapra, hanem tást megelőzó egy é1' átlagát gozói részére is előírják, min- hétköznapra jelölje ki a munkell alapul venni, a hasznosí- dig gondot okozott annak ki- kaadó, abban az esetben, ha tás fdópontjában érvényes ár- adása. Elóször nehezen szokták erre a kollektív szerződésben 

A --«. u· •p••� ---"'ál-tá- A rendelet nem utal arra, és bértételek figyelembeuételé· meg, hogy a vonatszemélyzet is rendelkezés van. •-• , ....,, _..., � - vel. Ha a tlényszámolk nem ré!:Zére is kell heti pihenőnapot A 1 1 h tó-nak 2. §. a. b. pallltjában hogy mit kell vállalati hasznos állnak rendellre..ésre, akkor a adni. Később, amikor már a A IM• V élt ezze a e e 
úgy rendelkezik, hogy a vi- eredménynek tekinteni. A gaz- normákból kell kiindulni, ha heti pihenőnapra való jogo- séggel, és az utazóknál éppen 
sonyla.gas újdonságot az el- dasági mechanizmus új rend- ezek sem i.sillilretesek, akkor sultságot senki sem vitatta, a a munkakör jellegzetességeire 
bírálási joggal ieh"llházott szerében erre a válalat a leg- lehet csak a műszaki terv az különböző szabályok értelme- tekintettel, a kollektív szer-
szolgálati helyer.:ként kell hivatottabb. A hasznos ered- .,_ ződésben módot adott arra, 
vt�•«"-1

-•. Ez azt ;elenü, hOflll m.;.,.., mérésének módszereit ooszehasoruf...,. alapja. zése és helyes alkalmazása hogy elóre jelöljék ki a dol-e�i;i •0!tegú javaslatnak a:r,_..., újítási szabálymtaknak Nem tekinthet6 ú;ítáSt!ak BZ azonban rnindig gondot oko- gozók heti pihenőnapjait. A o:"ja.oo.sol.t �birálási helven, a kell tartalmazniai olya-n javaslat, amelynél a vál• zott. kollektív szerződés nem hatá-
.zerkezeti megoldásnak pedig la.la.ti hasznos eredmény 4 200 rolta be, hogy mely napokra 
- melyet a Vasúti Fóosztály forintot nem haladja meg. 

Konektfv szerzo"'dés a lehet heti pihenőnapot jelölni, 
szakosztályai bírál1\4k el - a Mt mln6s01het Természetesen, itt sem szabad s nem adott a Munka Tör• 
,zakszolgála:t egész területé'11 ú•itásnak? csak a pénzben ktmutatható mérvadó vénykönyve rendelkezésein J;eU viszonylag ú;nak lenni. A • eredményre szorítkozni, hanem túlmenő korlátozást arra vo-
korábbi rendelkezés szerint A h48lm03 eredmény nem az elő'bbiek szerint kell ezt 1968. ,anuár l-től - végre natkozóan, hogy hány rnsár-el.1!g volt a viszonylagos új- minde-n esetben mutat!i.ató ki értelmezn

i. egyértelmű és egyszerű szabá- napot kell a dolgozó i:-észére 
"""'r"l!: e"·m=�•éhez, hogy ezt ,_, k A javaslat tehát csak 8 fen- l"OZást adott a Mt. Mt. V. vas- b"iztosítanl. l"'', mivel a kol-��-- = == pénzben. vannak ;avas ....... o , ti kb · ... ,..ett · 1 ' "'J a J·av·-'att'-'-•l Jdőszaká,_ __ ne d-'- e en isme. ,,,,. VISzony o.- úti végreha;'tására vonatkozó lektív szerződés több va""' -=> "'"' """' amelyek hasznos ere ,,..,nye a „donsá és áll 1 ti h .,_, hi:sznosí1sák, vagy ne tervez- /;ulturált utazást segítik, va{111 gos uJ • · g v a a asz- múlt évi, majd az 1969/70. év- kevesebb vasárnap kiadását --'-'· a '---�•ítását. A i·elen- há í "'· nos eredmény fennállása ere- re szóló kollektív szerzéídé- írta e10·, havonként e"" va-= '""'""'= hatékonyabb balesetet r t...,t, t ' · •·"'h,.._ · ··tás -•· oJ legi jogszabály szerint, ha ko- 4 dolgozók egészségvédelmét en nunosw. -=• UJl n..,.,.. sünk. A nagyon egyszerú és sárnap kl\·ételével hétközna-rábban - akár 30 évvel ez- i,:olgálják. Ezen elveknek. a Sebestyén János komplikációktól mentes egy- pokra jelölhető ki a dolgozó előtt is - hasznosították a pihenőnapja. Abban a hónap-megoldást, az elbírálást végző 1----------------------------------------- ba.n tehát, a.melyben öt vasár-
szolgálati helyen a ja..,·aslatot nap van, 4 heti pihenónap 
nem lehet viszonylagosan új-

Szoc·1al 1·sta br·1ga'dok 
hétköznapra eshet, de  egync1c 

nak elismerni. Az ú;i ;ogsza.- _ - vasárnapra kell esnie, ha pe-
o<il11 teliát Z-Jnyeges oáltozást dig a hónapban 4 vasárnap "an.. 
lwzatt e kérdés vizsgálatánál 

f I k f , b 
ak'<er 3 pihenőnepot lehet hét-i� szigmítást tett a viszonyla- re e tor eny en 1:ö:mapra kijPlölni. 

gos ú;ido-n.ság kérdésében. 
Egy javaslat vtsronylagos LA TOGAT ÁS A LANDLH JE Mö JÁRMOJAVfT ct UZEM8EH ájdoruágát kizárja az is, ha a A pih.enőnapot 

előre kel l  közölni ·nilla1at még nem alkalmazza 
ugyan. de anr.rui: hasznosít.árut 
bizonyíl.hao!ó módon tervezi. 

A javaslattevő konkrét 'bizo
nyítékot követelhet arra vo
natkozóan, hogy a javasolt 
mego!� mikor vették tervbe 
{s mikor raláltá,.'!;: meg a meg
oldás módját és eszközét. Bizo-
1', /j'Ít<isul ügyiratokat, jegyzö
hmy„eket és egyéb írásos 
a,nya.goka.t lehet felhasználni, 
i:s el kell fogadni a ta11.ú.1c 11yt
latkGl:a.tát is. 

A szakirodalom is 

lehet „forrás„ 

A Landler Jenó Járműjaví
tóban 10 évvel ezclótt, Hl59-
ben alakult meg az első szo
cialista címért küzdő · brigád. 
A mozgalom népszerús'2':;ére 
és fejlódésé:-e jellem;,ö, hos} 
az elmúlt 10 év alatt az ÜZC'"Tl 
áolgozóinak 75 sz·ízuléka csat• 
lakozott e mozg:iloml:oz. A 
megala.ku!ásl:or 13 bri�ádot -
ma pedig mér 178 s::c-::-'.a!:sta, 
illetve :;zocia.Zista cim ért k'J.z
dó brigC:dot tartana.le nyilván 
a júrmuj1:ivitó üzemben. 

11z esetleges hibái: lcija„ft<ú.i
ra ,_, - menet közben. 

A b1'fgádokJ::al 

töródt1i kell 

munkásőrök. Az ilyen brigc1-
dolc jelentősége nagy. Nem le
het elismeréssel szólni - vi
szont - a kultu,filis vállalá
sc!>:.ról és a brig:í.dtagok ön
mú.veléöérol. Vagy nem szere
pelnel;: ilyen értelmű elhatá
rozások a brigádszerzódések
ben. vagy ha szerepelnek., 
megfoghatatlanok és s?.óla
moknak tűnnek. 

A tanul.ást nem szabad 

elhanyagolnL 

Az ut:::zószolgálat sajátossá
gaiból következik, hogy gyak
ran az elóre szab,Uyosan kije
lölt heti pihenőnapokat sem 
tudják ki:::dni. hanem e na
pokon is dolgozniuk kell. A 
Mt. 1\-ft. V. i,égreh.a.jtásához 
o;dott 6/1967. (X. 8.) Jl,Iilm. 
rend. 9. § lehetővé teszi a heti 
pihenőnapokon végzett mun• 
ka megváltásának módját is." 
Ha a dolgozót heti pihenőnap
ján munkái:-a igénybe vették, 
helyette elsősorban másik pi• 

Annak ellenére, hogy a ki- henőnapot kell biztosítani. Ha 
helyezett általános iskolákban a kollektív szerződés mást 
évente 30-35-en tanulnak, ez 

nem ír eló, a másik pihenóna� 
pot a munkavégzést követő hÖ1 
nap végéig, idény jellegű vál
lalatoknál és munkakörökben 
pedig a holtidény végéig kell 
kiadni. A másik pihenónap 
időpontját a dolgozóval lehe
tőleg a munka elrendelésekor 
közölni kell. 6/1967. (X. 8.) 
l\füm. rend. 9. § (l) bek.) Ez a 
rendelkezés gyakorlatilag a pi
henőnap későbbre való áthe
lyezését teszi lehetővé, s nem 
azt, hogy előbbre hozzák a 
dolgozó pihenőnapját, mert 
csak akkor kell másik plhenó
napot adni, ha nem a rendes 
- kijelölt - pihenőnapon a 
dolgozót szolgálatra vezényel
ték. Újabb pihenőnap tehát 
csak az igénybevétel ulám 
idóben adható. 

A lci nem adott 
pih'enónapot 

l:i kell fizetnit 

A havonkénti kötelezóen e1111 
vasárnapra elöírt pihenónapot 
az utazókná I is b!ztositan, 
kell. Ez alól nincs felmentó 
szabály. A vasárnapra kije
lölt pihenőnapot nem lehet a 
másik hónapra áthelyezni, sem 
pedig.helyette hétköznapot ad
ni, mert a törvény éppen azt 
emeli ki, hogy „havonta egy 
pihenőnapot vasárnap kell ki• 
adni,, .. 

Az utazók . heti pihenőnap• 
jainak hétköznapra való át
helyezhetősége tehát gyakor
latban csak a hétköznapi pi
henőnapokra vonatkozik, a 
va<;árnapi pihenőnapot pedi� 
cs:ik a tárgyhónapon belüli 
másik - későbbi - vasárnap
ra lehet áthelyezni. 

Ha a dolgozónak másik Jl'I• 
henónapot nem tudnak bizto
s!tani, iUetóleg az eredeti pi• 
henónapi munkavégzést köve
tő hónap végéig a másik pi
henónapot nem adjáTe ki. úgy 
tot•,íbbi áthelye:::ésnek mar 
nincs helye. Ezután már cbak 
pénzben lehet megváltani a 
pihenőnapot, mégpedig az 
eredeti pihenőnapon végzett 
munkáért járó bér 100 szá
zalékos pótlékolás/ival. Igy 
szabálvozza ezt a 6_11967. (X. 8.) 
Mii.m. ·rend. 9. § �) beke:::dése. 

Di:-. Banka. J�ef 

Nagyon sokszor elófordul 
olyan elbírálás, hogy: ,,a 
;avaslat megoldásával már 
fagla.lkoznak", de a megoldás 
módját még nem találták meg. 
Helytelen az elutasítás olyan 
javaslattal sz.em'ben, amely a 
probléma megoldásának mód
ját és eszközét is mea,.adja. A 
UAV újítási Szabályzat 2. §. 
3. e. pontja ugyanis úgy ren
delkezik, hogy a megelőző 
tervbevé'"..elt adatszerűen kell 
igazolni és csak akkor lehet 
tervbE:véte!ről beszéhú, ha 
már ismeretes a tervbevel.t 
megoldás módja és es2iköre. 

A s:-:ámok azonban csak a 
fejlőd� tükörképei. Nem jel
zik azokat az akadályokat és 
buktatókat, amelyekkel az el
múlt évtizedben a vezetőknek 
és munkásoknak egyaránt 
meg kellett küzdenL 

Akik felelősséget éreznek a 
brigádmozgalomért és :fejlő
désért nem ülnek tétlenül ba
bérjaikon. Az országos vasutas 
és a Ill. országos szocialista 

A termelési felelős a továb
biakban arról informált, hogy 
ezzel párhuzamosan fejleszte
ni lehetne - a valóban arra 
szoruló - patron.:Jó mozgal
mat is, amely az utóbbi idő
ben egy-két kivételtól elte
kintve, ellaposodott. Eddig 
ugyanis úgy volt, ha valame
lyik műszaki vezető elvállalt 
egy bi:-igádot, azzal vagy törő
dött, vagy nem. De egy biztos, 
hogy tisztelet a ki vételnek, a 
többivel nem foglalkoztak. A 
tervek szerint a, ;övóben a ve
zetók felelóse1c lininének a 
h.ozzájuk tartozó üzemrészek 
valamennyi brigádjának a 
munkájáért. Szeretnék beve
zetni azt is: ha egy brigád év 
közben kiemeUcedó eredményt 
ér el, soron kiviil anyagi jut
tatásban r�szesül;jön. 

még mindig kevés. Az is igaz, 
hogy :rok a vidéki, családos, 
vonattal bejáró BZOk között, 
akiknek még nincs meg az ál
talános iskolai végzettségük 
De ez ma már nem lehet ál
landóan mentség. Tanulniuk 
kell, mert különben egyre in
kább lemaradnak a fiatalok 
mögött. Különösen vonatkozik 
ez a brigádvezetókre, akik
nek tekintélyén sok múlik. 

Hogyan számítják ki a nyugdíjat 

A t,iszonylagos újdonság fo
Q!Zlmából köuetke:::ik, hogy 
irodalomból, teMt könyve1eból, 
leírásokból is lehet megoldást 
meríteni és ezek a ja.vaslat�k 
tt; lehetnek tel;ies értékű. újí
tások. A régi jogszabály a 
megszünt sza'badalomban fog. 
lalt műszaki megoldások hasz-
1195ítására irányuló javaslatok 
újításként való minősítésére is 
rendelkezett. A jelenlegi ren
delet ilyen szabályt nem tar
talmaz, erre azonban nincs is 
szükség, mert a megszűnt sza
badalom lényegé'ben műszaki 
irodalomnak tekinthetó és 
mint ilyen, újítási javaslat 
foITása lehet. 

Az új renrlelet a hasznos 
eredmény megállapításánál is 
lényeges váltoo:ást hozott. A 
korábbi rendelet srerint a 
hasznos eredmények népgaz
dasági szinten kellett jelent
J..-eznie, míg az új jogszabály 
az anyagi elismeres alapját a 
vállalati hasznos eredményhez 
köti. A népgazdasági eredmény 
legtöbb esetben vállalati ered
ményként Is jelentkezik. Elő
fordulhat a=ban., hogy a 
trállalatnak valamilyen intéz
kedé-.,e hasznos eredményt hoz, 
!le az népgazdasági szinten 
Lem realizálható.. 

brigádvezetói értekezlet ta-
pasztalatait felhasznál• a, 
szükséges és ha.!znos - módo
sításokat szeretr.ének végre
hajtani a mozgalomban. 

Fontos o vállalások 

minőségi változása 

Miért volt erre szükség és 
melyek ezek az új javaslatok? 
- kérdeztük Földesi Ferenc
tói a szakszervezeti bizottság 
termelési felelősétől. 

A kialakult szocialista tu
dat egységessé kovácsolja a 
kollektívákat. Nem véletlen 
az, hogy a legrégib'b brigádok
nál a legkisebb mértékű a 
fluktuáció - a munkaerőván
dorlás. Nagy András arany
plakettes brigádja pe'1dául 
1960-ban alakult 10 fóvet 
Azóta együtt vannak. Az ak
kori két párttaggal szemben 
ma 4-en tagjai a Magyar Szo
cialista Munkáspártnak, 1 
munkás KISZ-tag, 2-en pedig 

Az önművelést segítette, de 
sajnos sok helyen közönyösen 
és értetlen ül fogadták a bri
gádok részére szervezett vetél
kedőt is. Tehát itt is elóbbre 
kell lépni. 

A mozgalom hibáinak felis
merése, ezek megszüntetése, a 
szükséges átszervezések min
den bizonnyal növelik majd a 
szocialista brigádmozgalom 
hatékonyságát, népszerúsé,:ét 
és elősegítik a járműjavító 
jobb munkáját. Zsoldos János 

- A tapasztalatok szerint 
az új gazdaságirányítási rend
szer időszakában a munka
verseny jelenlegi formája és 1-------------------------

lebonyolítási módja nem fe
lel meg a korszerű követelmé
nyeknelc. Nem nehéz azt meg
állapítani, hogy a szocialista 
munkaverseny elválaszthatat
lan a brigádmozgalomtóL A 
változás a. múlthoz képest 
annyi lesz, hogy szeretnénk, 
ha a brigádok az eddigi spon
tán felajánlásaik helyett az 
üzem érdekeit a legmesszebb
menőleig figyelembe véve 
szabná.le meg évi feladataikat. 
Vagyis rendszeresítenénk az 
úgynevezett tervlebontásos 
rendszert. Ez konkrétan azt 
jelenti, hogy a járműjavító évi 
feladatait lebontanánk üze
mekre, üzemrészekre, műhe
lyekre . . •  és végül brigádok
ra. fgy minden brigád a pro
filjának legmegfelelóbb és a 
közösség számára is a leg
több hasznot hajtó feladatot 
kapná Az eddigiekkel szem
ben nemcsak év végén - egy 
évben egyszer - hanem ne
gyedéven1cént értél:elnénk a 
munkát. lgy lehetóség lenne 

Több segítséget az újítóknak 
Az új gazdaságirányítási 

rendszerben az újítómozga_ 
lomnak fokozottabb szerepe 
van. Mint ismeretes, ezzel a 
kérdéssel már több esetben 
foglalkozott szakszeroezetűnk 
elnöksége és a. Magyar Vas
utas i3, azonban mindezek el
lenére sok még a hiba, sok 
még a tennivaló. 

A bej az, hogy egy-egy be
adványom csak nehezen halad 
előre a bürokrácia útvesztőjé
ben. 1968. március l�n például 
a Hatvan ' állomás által 
80 007 /1968. IX. sz. alatt 
naplózva adtam be „A ki
adott javítások papírjainak 
felhasználása" címmel egy 
újítást. 1969. április 26-án rá 
egy év elteltével a MAV bu
dapesti igazgatóság III. osztá
lyánál panaszt tettem. De ezt 

megelózóen szeptember 9-€11 a 
szakszervezeti bizottságnak is. 
A budapesti igazgatóságnál 
meggyőződte.lll arról, hogy 
1968. május 1-i dátummal 
7831/1968 sz. alatt a KPM I/8. 
f. osztályának küldték el az 
újítást. Ezen az osztályon már 
fübbször jártam. sajnos min
dig eredménytelenül 

- De nem mindenütt fog
lalkoznak így az újítókkal. 
Volt egy újításom, ami a 
IV. osztály hatáskörébe tar
tozott, és felkértek arra, 
hogy amennyiben van rá lehe
tőségem, örömmel vennék, ha 
az üggyel kapcsolatban szemé
lyesen tárgyalhatnának velem. 

Nagyon sok tapasztalatom 
van ezen a területen, de sajnos 
kevés jót és annál töb'b rosz. 
sz.at tudnék megemlíteni. 

Szúcs Feraie 

A HYUGDUKORHATABHOZ 

KöZELEDO vagy azt elért 
dolgozókat érdekli, hogy 
mennyi lesz a nyugdíjuk és 
ezt maguk is szeretnék kiszá
mítani. Ez egyébként elég 
bonyolult feladat, mivel a 

nyugdíj és a nyugdíj összegé
nek megállapításánál sok té
nyezót kell figyelembe venni. 

A VSZT-biztosítás alá tarto• 
zó dolgozók nyugdíját a MAV 
Nyugdíj Hivatal ál.lapítja 
-.neg, de csak a dolgozó által 
írásban beadott kérelem 
alapján. Kérelmet az erre a 
célra rendszeresített forma
nyomtatványon kell előter
jeszteni. 

Nyugdíjat abban az évben, 
amelyben a nyugdíjazás tör
ténik, a nyugdíj megállapítá
sának napjáig és a nyugdíja
zás évét közvetlenül meg
előzó négy naptári év alatt 
elért munkabér havi átlaga 
alapján állapítják meg. Van
nak esetek, amikor ettől el 
lehet térni. Ez esetben más 
bért kell, illetve lehet figye
lembe venni. {Pl. : túlszolgá
lás, hosszantart6 betegség 
stb.). Az átlagbér 1ciszámftásá• 
nál a nyugdíjazásnál számba 
vehetó idószak minden nap
tári napját figyelembe kell 
venni nemcsak a munka.napa. 
kat. Ez lesz a.z osztószám. 
Nem lehet azonban figyelem
be venni az Igazolatlan távol 
töltött idóket, többe!k között 
a betegséget, fizet.és nélküli 
szabadságot stb. 

.1 KERESOKtPTELEH BE
TEGStG a nyugdíjösszeget 
általá'ban nem érinti kedve
zótlenüL Ha azonban a vál
tozó illetményben részesülő 

dolgozók közül valakinek 
olyan hosszú a betegsége, hogy 
a szám'ba vehető időszakban 
nincs meg legalább 913 napi 
bére, változó illetménye a 
nyugdíj összegének megállapí
tásánál nem vehető figye
lembe, ezért nyugdíja keve
sebb lesz. 

Ha a dolgozó fizetésnél.kii,U 
uabadságot Tcér és az 30 nap
nál hosszabb, a 30 napon túl 
illetmény nélkül! szabadságon 
töltött idót munkaviszonyként 
nem veszik figyelembe. 

A nyugdíj két részből áll: 
törzsnyugdíj és nyugdíj-ki
egészítés. A törzsnyugdíj a 
havi átlagbér 50 százaléka. 
Ehhez jön a nyugdíj.kiegészí
tés, ami a törzsnyugdíjnak 
annyiszor 1 százaléka, ahány 
nyugdíjra jogosító évet is
mertek el a dolgozónak. Az l 
százalékokat azonban csak 
1929-től lehet számítani. 

HA A DOLGOZ!) A TELJES 
HYUGDUHOZ előírt szol• 
gálati időt - ami 1969-ben 24 
év, 1970-ben 25 év lesz és et• 
tól kezdve mindig 25 év -
nem szerezte meg, ak'kor a 
törzsnyugdíja a bér 50 száza
lékánál annyiszor 2 százalé!k
kal kevesebb, ahány év hi
án}'Zi.k az előírt szolgálati 
időbo,_ 

Az elmondottakkal elvi vo
natkozás ban kívántunk fel
világosítást adni a jelenleg 
érvényben levő nyugdíjtör
vény néhány fontosabb és 
közérdekű paragrafusáról. 
Néhány gyakorlati kérdésre 
azonban lapunk hasábjain az 
elkövetkező időben még visz. 
szatérünk. 

Társadalombiztosítási 
osztály 
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Az JZVJZ szerepe Húszéves 
a világ munkásainak életében a Német Demokratikus Köztársaság 

A 
munkásosztályra fo
kozott felelősség hárul 
napjainkban - tekin-

tettel a nemzetközi helyzetre 
s a különböző társadalmi 
,·endszerú országok belpoliti
kai viszonyaira - s ezért 
mindenképpen szükséges a 
szervezett fellépés, valamint 
e fellépés megfelelő elókészí
iése. 

A Sza.ksze1'vezeti Vi1ágszö-
11etség ténykedése tehát 
mindezek figyelembevételé-
vel alakult. S elsősorban a 
nemzetközi mozgalom meg
osztottsága ellen küzd, s azon 
munkálkodik, hogy párhuza
mos és közös akciókat kezde
ményezzen más szakszerveze
tekkel, illetve szakszervezeti 
szövetségekkel. 

Ez az egységtörekvés meg
mutatkozik akkor is, amikor 
a vietnami, arab vagy a gyar
mati liga ellen küzdő népek 
iránti szolidaritási akciók 
szervezésére kerül sor és 
azokban a kezdeményezések
ben is, amelyek az analfabe
tizmus felszámolását, a társa
dalombiztosítás kiterjeszté
sét. a monopóliumellenes küz
delem vagy a szakszervezeti 
jogok megvédésének ügyét 
szolgálják. 

E
zeknek az al,cióknak 
során az SZVSZ min
dig arra törekszik, 

hogy keresse a legmegfele
lőbb utakat a világ munkás
ságának, szakszervezeti szer
veinek egyesítésére. 

jes harcot folytatnak a bérek 
emeléséért, a munkaidő csök
kentéséért, a társadalombizto
sításért, a foglalkoztatottság 
védelméért. 

E
zek a feladatok hatá

rozzák meg a kapita
lista országokban mű-

ködő szervezetek tevékenysé
gét. S meg kell mondanunk, 
hogy a dolgozók haladó szak
szervezetei máris jelentós 
e1'edményeket vívtak ki a bé
rek javításában, a munkaidi! 
csökkentésében, a társada
lombiztosításban és az üze
mekben gyakorol�tó szak
szervezeti jogokban. 

Merőben más a helyzet a 
szocialista országok szakszer
vezeteinek esetében. Az itt 
munkálkodó szakszervezetek 
egy olyan társadalom építésé
ben vesznek 1'észt, amelyben 
megvalósul az egész világ ha
ladó embereinek legszebb tö
rekvése, amelyben véget ve
tettek a kizsákmányolásnak, a 
politikai, gazdasági és k'Uttu-
1'ális megkülönböztetésnek, 
ahol elmondhatjuk: a dolgo
zók kezükbe vették saját sor
suknak f1'ányítását. 

A szocialista országokban 
az uJ és korszerű alkotó 
munkában jelentós szerep jut 
a szakszervezeteknek, ugyan
olyan, mint amilyen helyet 
foglalnalt el a szocialista or
szágok a nemzetközi politi
kában. 

A 
Német Demokratikus 
Köztársaság 1969. ok

tóber 7-én ünnepli fennál
lásának 20. évfordulóját. Ha 

az évek számát te'kintjük, két 
évtized egy ország életében 
rövid időszalk. Ha viszont azt 
vizsgáljuk, hogy az eltelt idó 
alatt mi változott a. volt 
fasiszta Németország keleti 
felén - akkor azt kell mon
dani, hogy a Német Demok
ratikus Köztársaság dolgo
zói országuk felvirágoztatá.. 
sáért sokat, de nagyon sokat 
tettek. 

Miután a nyugati hatalmak, 
az Amerikai Egyesült AUa
mok, Nagy-Britannia és Fran
ciaország megszállási terüle
tükön 1949 szeptemberében 
erőszakos módon létrehoz
ták a Német Szövetségi Köz
társaságot - megakadályoz
va ezzel Németország egyesl
t.ését - október 7-én az addig 
szovjet csapatok által meg
szállt területeiken megalakult 
a Német Demokratikus Köz
tá,-saság. 

T
udnunk kell azt is, hogy 
a mai Német Szövetségi 

Köztársaság területe ásványi 
kincsekben és energiaforrá
sokban sok'kal gazdagabb, 
mint a Német Demokratikus 
Köztársaságé. 

De a demokratikus Német.. 
ország ennek ellenére nem 
vallott szégyent. Ipari ter-

melése ma ötszöröse az 1949. 
évinek. Mezőgazdasága szo
cialista nagyüzemi úton ha
lad. Killke1'eskedelme állan.. 
dóan nö, fejlódik a kapitalis
ta é$ szocialista országokkal 
egyaránt. 1968 első félévéhez 
viszonyítva az idén 11,6 szá
zalékkal nőtt áruforgalma a 
KGST-országokkal. Vasútvo
nalain a Deutsche Reisbahn 
1969-ben eddig már több 
mint 320 millió tonna árut 
száll!tott, míg 1949-ben egész 
évi forgalma csak 111 millió 
tonna volt. 

A
z elért eredmények azon
ban nemcsak gazdasági 

természetűek. Mélyrehatóak a 
változások ideológiai és po
litikai téren is. A szocializmus 
humanista szelleme legyőzte 
az imperializmus emberelle
nes ideológiáját. Felszámol
ták a fasizmust, a militariz
must, a revansizmust és 

a fajgyűlöletet. A né
met történelemben elsó iz
ben teremtettek egy valóban 
békeszeretó, demokratikus ál
lamot, amely - és ezt eUensé
geiknek is el kell ismerni -

ma szilárdabb és erősebb, 
mint valaha. 

A jubileum alkalmából kö
szöntjük ml is a Német De
mokratikus Köztársaság dol
gozóit, vasutasait, s kívánunk 
további eredményes munkát 
a szocializmus építésében. 

Rendkívül mozgalmas, ese
ményekben szokatlanul gaz
dag nyár után megkezdődött 
az eseményekben hasonlóan 
gazdagnak ígétikező őszi poli
tikaá nagyszezoo.. Ezt formáli
san is jelzi a világszervezet 
közgyűlésének megnyitása. A 
24. ülésszakon az ENSZ 126 
tagállamának delegációi vesz• 
nek részt, s a napirenden az 
általános vita után 103 téma 
szerepel. Már az első felszóla
lások után is nyilvánvaló, 
hogy a válságos közel-keleti 
helyzet s a fegyverkezési haj
sza csökkentése különleges he
lyet foglal el a tanácskozáso
kon. Éppen ezért keltett álta
lános visszatetszést, hogy Ni
xon amerikai ellllök, ak;i nem 
külügyminisztere útján, hanem 
személyesen vázolta fel már az 
ált.a.lá.nos vita első napján az 
amerikai külpolitika elképze
léseit, konstruktív java,slaitok 
helyett lényegében régi, elcsé
pelrt; frázisokat emlegetett. Még 
a New York Times is azt ír

ta: ,,A beszéd fók:ént védekezó 
ismételgetése volt a régi ame
rikai politikának. Kiábrándí
tóan hiányoztak belőle olyan 
ú; javaslatok, amelyekből ki• 
derülne, homJ az Egyesüit Al
lamo1c legalábbis nagyobb erő
feszítéseket hajlandó tenni az 
ENSZ békére irányuló munká
jának megkönnyítésére". 

négy nagyhatalom külügy
miniszterével. De megbeszé
léseket folytatott Rogers, a 
State Department vezetője 
angol és izraeli kollégájával. 
illetőleg Gromiko és Rogers is 
több ízben találkozott. E meg
beszélések nyomán nyilvánva• 
lóan ismét sor kerül a nyári 
szünet miatt elltalasztott, a kö• 

zel-keleti válság megoldását 
célzó négyhatalmi tárgyalá• 
sok újrafelvételére. 

,,Fof'ró ősz" 

Nyugat-Európában 
Világszerte több országban 

bonyolult belpolitikai fejlemé
nyek: tanúi lehetünk: rendkí• 
vül heves bérharcok színtere 
Nyugat-Európa. A francia; 
olasz és nyugatnémet dolgozók 
százezrei szüntették be a 
munkát az elmúlt idószakban. 
Az NSZK-ban a bányászok és 

a fémmU!Dkások követelték ü:i;, 
módon bérük felemelését, s a· 
munkahét lerövidítését. Olasz
országban is széles köröket öl
tött a tiltakozó mozgalom. Ma
ga a „forró ősz" egyébként vá
ratlan epizóddal kezdődött: a 

Fiat-művelt egyik üzemében 
800 munkás - a szakszervezet 
megkérdezése nélkül 

Érthető módon, az eltérő 
társadalmi rendszerek miatt 
különböző feltételek között 
végzik munkájukat a szak
szervezetek. Feladataik sajá
tosak és a sikeres tevékenység 
érdekében mindezeket figye
lembe kell venni. A világ 
munkásosztályát azonban -

a nemzeti és társadalmi kü
lönbségeken túl - egységbe 
1,ovácsolja alapvető érdek
közössége, történelmi szerepe 
és a közös cél. 

A 
szocialista országok 
szakszervezetei mun
kájuk állandó tökélete-

sítésével teljesítik kötelessé
güket saját országuk dolgo
zó tömegeivel szemben és a 
proletár nemzetköziség elvé.. 
tői, valamint a nemzetközi 
szolidaritástól indíttatva tel
jesítik kötelességüket a kapi
talista országok és a gyarma
ti elnyomás ellen küzdő mun
kások szakszervezetei iránt. 

Szívesen jöttünk 
Pápateszérre ... 

Aktív szovjet 
diplomácia 

Ugyanakkor rendkívül ked
vező fogadtatásban részesült a 
szovjet álláspont, amit Gro
miko külügyminiszter fejtett 
ki. A szovjet diplomácia ve
zetője ugyanis nemcsak rész
letesen és alaposan elemezte a 
jelenlegi nemzetközi helyzetet, 
annak mozgató rugóit s meg
oldási Zehetóségeit, hanem 
több fontos javaslatot is eló
terjesztett a nemzetközi biz
tonság megvalósításá1-a. 

smrájkba lépett, mire válaszul 
a Fiat több napra 30 ezer 
munkást kizárt. Ezzel kapcso
latban jegyezte meg a torinói 
Smmpa: ,.A vadsztrájkok, vagy 
más szóval a spontán, ösztönös 
sztrájkok egész Európában ter
jednek". Példa erre Francia
ország is, ahol a földalatti, az 
autóbuszüzemek és a vasút 
dolgozóinak munkabeszünte
tése napokon át megbénította 
a közlekedést. I Mindössze fél esztendeje 

A kapitalista országok 
szakszervezetei az imperializ
mus légkörében: dolgoznak. A 
kizsákmányolás „legfejlet
tebb"' formái ellen kell hogy 
harcoljanak, s érthető, hogy 
ellenük az uralkodó osztály 
minden eszközzel igyekszik 
kü7.deni. 

Ebből természetszerűen kö
vetkezik, hogy minden kapi
talista országban fokozódik a 
dolgozók harca a jövedelem
politika ellen, a teljes tárgya
lási szabadságért, valamint a 
szakszervezeti jogok korláto
::ása ellen. A dolgozók erótel-

A szocialista országok szak
szervezetei nagy erőt képvi
selnek a nemzetközi szakszer
vezeti mozgalomban. A hatal
mon levő munkii'sosztálynak 
ezek a szakszervezetei olyan 
országokban tevékenyked
nek, amelyek döntő jelentősé
gű támaszpontot képeznek a 
nemzetközi szakszervezeti 
mozgalomban. Az SZVSZ bu
dapesti tanácskozása tehát 
helyénél, időpontjánál fogva 
is sokat tehet az elnyomott 
és kizsákmányolt népek dol
gozóinak és szakszervezetei 
egységének megerősítéséért, a 
világ munkásai harcának 
koordinálásáért. 

annak, hogy az Északi Jár
műjavító pártbizottsága, 
KISZ-szervezete és a. T&rek
vés Művelődési Ház szocialis
ta szerződést kötött Pápate
szér község tanácsával, illet
ve a község párt.. és KISZ
szervezetével. A szocialista 
szerződés értelmében az 
Északi Jánnűjavitó, iUetve a 
Törekvés Mű„elődési Ház 
kulturális téren. segíti és pat
ronálja Pápateszér községet. 

A Törekvés Mű„elódési Ház 
41 tagú kulturális küldöttsé
ge első alikalommal szeptem
ber 20-án látogatott el Pápa
teszérre és a község nemrég 
felépült kultúrházában szín
vonalas műsort adott. 

Az Arthur beat együttes, a 
Dankó Pista ifjúsági népi ze. 
nekar, illetve a táncdalklub 
és népdal-klub fiatal, tehetsé-

Amiről 
az események 

beszélnek 
A 

z elbeszélések, az emlékezések visszavisz
nek bennünket felszabadult életünk elsó 

napjaihoz, a jelenünket megvalósító kemény 
dolgos évekhez, - ahhoz a 25 évhez, amely idó 
alatt a szorgos munkáskezek nyomán vált 
valósággá igaz életünk. 

1944 októbere a Szeged és környéke vas-uta
sainak is a szabadságot hozta. A visszaemlé
kezés sok olyan eseményt idéz, amelyeknek 
emlélee kötelez. Kötelez azok felé, akik ke
zünkbe adták a szabadságot, kezünkbe adták 
az életet jelen.tő munkát. 

lgy kezdódött, így indultunk el: Battonya, 
Mezőhegyes, Makó, Szeged. 1944. októbe1' 8, 
október 10, 11 és így tovább 1945. április 4-ig. 
Ez az út hosszú és rögös volt. Hiszen ember 
az emberrel, fegyver a fegyverrel találta 
szemben magát. Romos házak, kifosztott üze
mek, rongyos, éhes, de reménykedó emberek 
fogadták a hosszú úton érkező hősöket. Az 
elsö órákra, az első biztató szavakra emléke
zik és erről beszél Szólási István, Mezóhegyes 
állomás dolgozója is. 

Társaival, Márton Sándorral és Szilvási 
Györggyel azonnal szolgálatba álltak és ke
zükben a vörös zászlóval adták a jelzéseket a 
román mozdony vezetőjének. Az első vonat 
katonákat hozott, akik két hétig irányították 
Mezóhegyes állomás forgalmát. 

- Ti kik vagytok? - kérdezte a vonatról 
leszálló órnagy. 

- Ma.gyar vasutasok - felelték. 
- Hát akkor gyerünk munkára - mondot-

ta. - A kocsikat a rakodóponkhoz, s meg
kezdeni a rakodást, szólt az utasítás. 

lgy kezdődött az első vasutasmunka Mező
hegyesen. S ettől a naptól kezd"e jöttek és 
mentek a "onatok Battonyán át Mezőhegyes 
és Arad között. Október 11-én érkezett Me
zőhegyesre a szovjet állomásparancsnok, mert 
nóttek a feladatok. Az új meg új katonavo-

nato1ckal érkező szovjet katonák már barát
ként fogadták a munkájukat jól végző vas
utasokat. A munka mind több és több volt, 
hiszen alig két nap után már megindult a 
forgalom Mezőhegyes és Orosháza között és 
ami azt jelentette, hogy n.emegysze1' kerül• 
tek nehéz helyzetbe a vasutasok, hiszen a 
tűzvonalig kellett a vonatokat továbbítani. 
Sem a veszéllyel járó munka, sem a szokat
lat helyzet nem tartotta távol a dolgozni, élni 
akaró vasutasokat. Többen és többen jelent
keztek szolgálatra, hogy vasutasbecsülettel 
helytállva, még a nehéz helyzetben is segít
sék a győzelmet, segítsék az új haza építé
sét. 

Kovalcsik fódiszpécser irányításával az el
ső napokban megindult ti személyforgalom 
Mezőhegyes és Orosháza között. A kétnapon
ként közlekedő vonathoz elósz&r csak félve, 
bizalmatlanul jöttek az utasok. De egy-két 
nap után, már úgy megszaporodtak, hogy alig 
fértek fel a kis szerelvényre. Az első "onat 
látása könnyet csalt a szemekbe és Lakó Ist
vánné, az akkor 72 éves csanádpalotai lakos 
könnyes szemekkel mondotta: 

- Kedves gyermekeim, most már látom, 
hogy lesz belólünk valami, hiszen a. vonat is 
megindult. 

Nem voltak ezek nagy szavak, de a biza
kodást, az előre vetett reményt adták. Köz
ben folyt a küzdelem Apátfalva és Csanádpa
lota között a kilőtt mozdonyok helyreállítá
sáért. A makói műhely ,-ohambrigád tagjai: 
Virág János, Durnics István, Faragó János és 
a többiek feladata volt a gépek rendbehoza
tala. Nehéz és fárasztó munkát igényelt ez a 
vasút dolgozóitól, de becsülettel helytálltak. 

lgy jött el 1944. októbe1' 11-e és Szeged, az 
első nagyobb város felszabadult. Tönkretett, 
kifosztott városkép, felrobbantott hidak ron
csai, égfelé meredó, szétszaggatott vasúti sí
nek, felborult vasúti kocsik, romokban he
verő fűtőház, kifosztott, romos üzemek fo
gadták a felszabadítókat, az utcára, a nap
fényre jövó embereket. Szomorú kép, de még
is az utcára lépó szegedi emberek szemében 
a bizakodás, a felszabadulás öröme fogadta 
azokat a katonákat, akik vérük hullatásával 
tették lehetővé, hogy a város dolgozóinak al
kotó ereje kibontakozhassék. 

ges énekesei nagy sikerrel 
szerepeltek. Ugyancsak nagy 
tetszéssel fogadta a község la
kossága a Törekvés Műveló
dési Ház műszaki személyze
te által bemutatott Gusztáv 
filmsorozatot is. A műsor si
kerét mi sem bizonyította 
jobban, mint az, hogy más
nap, vasárnap délelőtt 'közkí
vánatra meg kellett ismételni. 

- Szívesen jöttünk Pápa, 
teszérre - mondta Balogh 
Lajos, a Törekvés Művelődési 
Ház igazgatója - hiszen fel
adatunknak érezzük, hogy a 
magunk módján, s szerény 
tehetségünkhöz mérten segít
sük a vidék kulturális életé
nek fellendülését. 

Gromiko a szocialista 
országok nevében egyidejűleg 
egyezménytervezetet terjesz
tett elő a vegyi és bakterioló
giai fegyverek e1tiltásáról is. 

Rendkívül jellemző, amit 
ezzel kapcsolatban az L'Huma
nité, a Francia Kommunista 
Párt lapja ír: ,.Amikor De 
Gaulle tábornok és gárdája 
annak idején azt állította ne
künk, hogy gazdasági téren 
minden a lehető legjobban 
megy, hazudtak nekjjnk. Ami
kor Pompidoti. és Chaban Del
mas néhány hóna,ppal ezelőtt 
megesküdtek, hogy nem fog
nak leértékelni, hazudtak. 
Amikor Chaban Delma·s most 
azt ígéri nekünk, hogy egye
düli gondja a dolgozók élet
színvonalának megőrzése, hogy 
is ne fogadnák ezt kissé ké
telkedve". 

A község vezetői és lakos
sága nagy szeretettel fogadta 
a küldöttség tagjait és azzal 
búcsúztak, hogy rövidesen is
mét találkoznak. 

Nemcsak a közgyűlés nagy
termében hangzanak el fontos 
politikai nyilatkozatok, hanem 
az East River partján emelke
dő üvegpalota „folyosóin" is 
lázas munka folyik. Szinte 
megszak:ítás nélkül tartanak a 
tárgyalások a különböző dele
gációk között. E megbeszélé
sek előterében a közel-keleti 
válság problematikája áll. En

nek: érdekében tanácskozott 
U Thant, az ENSZ főtitkára a 

S ez a kétely a hajtóerő, 
amikor a sztrájkoló vasutasok 
és a Metró-dolgozók inkább a 
magult akcióitól várnak javu
lást, mint a kormány gyámk� 
dásától ... Onodi György 

A sok más tennivaló mellett megkezdődött 
a vasút helyreállitása is. A szovjet műszaki 
tisztek és az itthon maradt vasutas vezetők 
irányításával az állomásfónökség, az osztály
mérnökség, a fűtőház, a fiókműhely dolgozói 
a felrobbantott vasút ,-omeltakarításával, 
majd helyreállításával teremtették meg a. vo
natközlekedés feltételeit. 

Krámmer, szovjet parancsnok barátként 
fogadta október 12-én munkára jelentkező 
vasutasokat, Veszelovszki Antal ma már 

nyugdíjas vasutassal az élen. A feladat egy 
301-es mozdony megjavítása volt. Nagyon ke
mény munkát követelt, de ment, mert a fel
szabadult nagy város lakossága élni akart, az 
életet kellett megindítani és ehhez vasuta
sokra és vasútra volt szükség. 

Már október 28-án megalakult a Vasuta
sok Szabad Szakszervezete és decemberben a 
fűtöházban üzemi bizottságot hoztak létre 
Gyenge Kálmán vezetésével. 1945. májm hó 
első napjaiban pedig megalakították a Ma
gyar Kommunista Párt vasútüzemi alapszer
vezetét. A fokozódó munka, az erősöaő szer-

vezeti élet eredménye, hogy 1945. június 26-
án nagygyűlésen a fűtőház dolgozói három 
iizemképes mozdonyt és 150 helyreállitott ko
csit adtak át a forgalomnak. Volt má1' enni
való, fizetés és akaraterő. A megszaporodott 
és mind erősebbé váló vasutas tábor a hozzá
juk csatlakozó vá1'osi lakossággal együtt, 
helyreállították Szeged állomásait, s 1945. ta
vaszán el.indult Szeged és környéke ajándéka, 
az első élelmiszer szállító vonat Budapestre. 

Toma. István illusztrációja. 

Az élet hírvivője is volt ez a vonat. Hir
dette az élni tudást a már szabad területen, 
de hírt adott arról is, hogy közeleg az egész 
ország népének dicsőséges napja. 

,,A1'ccal a vasút felé", ,.Előre az 500. mozdo.. 
nyért és a 10 OOO. kocsiért." Ez lett a jelszó. 
Ahogy gazdagodott az ország, úgy nőtt és 
hálózta be az országot a romokból újjáépített 
vasút. Nehéz munka volt, de boldog megelé
gedéssel tekintünk a 25 év távlatából, mert 
jó munkát végeztünk, a felszabadult dolgo
zó nép egységes munkája volt ez. 

Sziládi Sá.ndor 
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Jubileun1ot ünnepeltek 
Szo111bathelyen 

Szombathelyen nemrégen 
ünnepi közgyűlésre ült össze a 
Haladás Vasutas SE népes 
családja A Szombathelyi. Ha
ladás femuíl'tásának fél évszá
zados jubileumát ünnepelte. 
Az ország. egyik legpatinásabb 
sportegyesülete emlékezett 
wsza a.z elmwlt öt évtized 
harcaira, sikereire, eredmé
-riyeire. 

1919, a Tanáesköztársaság 
rövid, de eredményekben, 
egészséges erjesztő hatásában 
gazdag korszaka a vasutas 

dolgozók életében is. A 133 
nap szabadsága, a munkásjo
gok uralomra jutása megmu
tatta a helyes útat az egész_ 
ségesebb életkörülmények ki
alakítására is. Nem véleUen, 
hogy 1919-re a vasutas sport
klubok alakulásának hosszú 
sora esik A azombathelyi 
MAV műhelyben szervezkedni 
kezdett néhán71 sportneretó, 
lelkes ember anna,tc érdeké
ben, hogy létrehozzák a "'1.1-
utas dolgozók $Jl0rtegyesiile

tét. 

7i,;. sportolást ellenezték 
A legalapvetoob feltételek

kel - pálya, felszerelés -
nem rendelkeztek A javító 
főműhely akkori főnöke elle
nezte a dolgozók sportolását. 
Palágyi László, Man-th József, 
Mag·yar Lajos, Gabrosek Jó
zsef, Kaszia.kovics Ferenc MA V 
műhelyi dolgozók azonban 
narn mondtak le tervükrőL A 

„va.saltnadrágosok" közöbt is 
akadtak, a.kik elismerték, hogy 
joguk va.n a dolgozóknak a 

sportola.sra.. Horváth Jenő 
mérnök minden támogatást 

birkózósport kedvelői alak:ít.ot
ták még 1922-ben, újabb há
rom esztendő múlva a tenisz
sport hívei is megkezdhették 
működésüket a Rohonczi úti 
sporttelepen felépült pályán, 
amely Dunántúl egyik leg.. 
szebb teniszsporttelepe lett. A 

,,fehér spcn-t" számos, orszá
gos, s6t nemzetközi tekintélyű 
versenyzője került ki a Ro
honczi úti vörös salakr61. 

Kerékpáros, ökölvívó, atlé
tikai, majd vívó szakosztályok 
létesítése bizonyította, hogy az 

A Szombathelyi Haladás a magyar labdarúgósPOrl egyetlen 
,·idéki csapata, amely 3;l év óta a sportáJ első - néha. egy
két évig a második - vonalában játszik. Képünkón, egy 15 
évvel ezelőtti Bp. Honvéd-Sz. Hala.dás mérkőzésen, Kotász 
Antal, az egykori Honvéd „aranycsapat" sokszoros válogatoU-

ja, a csíkos mezes swmbat.llelyi védők.kel csa13zik. 

megadott a szervezó munká.. 1919-ben elvetett mag jó ta
hoz. (A dolgozók nem ma- lajba hullott. Még - az idó
radtak hálátlanok: a Szom- sebbek jól emlékeznek rá -
bathelyi Vasutas SE néven kísérlet történt jégkorong 
megalakult sportközösség első szakosztály alakítására is. Bu
elnökéül Horváth Jenő mér- dapesti csapatok is ellátogat
nököt kérték fel. Az első ügy- tak egy-egy bemutató mérkő
vezető titkár a szervezésben zésre Szombathelyre, de a 
oroszlánrészt vállaló Palágyi pusztító II. világháború a jég
László lett.) korongozók otthonát is - mint 

Az „ősszakosztály" mi is le
hetett volna más - mint a lab
darúgó-szakosztály. Maguk az 
o./.a.pít6 tagok, az egyesület ve
zetői hú;zták fel elsőként a 
stopplis cipőt és nem is bizo
nyultak gyengének a. város, a 
megye többi Zabdarúgócsapa.. 
tával szemben. Az 1920 tava
szán lebonyolított egyfordulós 
bajnokságban, az MLSZ szom
bathelyi alosztályában a 6., 
egy évvel később - már ren
des, kétfordulós bajnokságban 
- a 3. helyen találkozunk a 
Szombathelyi MAV Haladás 
csapatának nevével. A későbbi 
éve.lt folyamán is mindig a 
magyar amatőr labdarúgás vi
déki legjobbjai között „bérelt 
helye" volt a szombathelyi 
vasutasok futballcsapatának. 

Nem kétséges, hogy ez a ;6 
s;,:ereplés tette lehetővé, hogy 
már 1922-ben - a Perint
pat,a.k partján - a város te
rül.etet adott a vasutas spor
tolóknak. Még meg sem szá
radt a tinta a pályaépítési .en
gedélyen, már hozzá is láttak 
a pálya építfsébez. 

újabb" szakosztályolc 
alakulnak 

Nyugat-Magyarország a ha
zai sport fellegvára volt ezek
ben az időkben. Szombathe
lyen és környékén is komoly 
egyesületek működtek. A szín
vonalas veté!kedés természe
tesen a vasutas sportolók szá
mára is ha.s=n.os volt, a lab
darúgók erősödtek és nyomá
ban megkezdődött az újabb 
twkosz;tályok kialaldtása. Hi
szen bármilyen népszerű volt 
a MA V-dolgozók között a 
labdarúgás, azért más sport
ágak iránt is jelentkezett kö
rükben érdeklődés. 

A második szakosztályt a 

annyi minden más létesít
ményt - tönkretette. 

A Nemzeti Bajnokságba tör
ténő feljutás azonban még az 
első 25 esztendő krónikájához 
tartozik. A Szombathelyi Ha
ladás Zabda.rúgócsapata meg
nyerte az or-szágos bajnoksá
got és ezzel ;ogot nyert a mai 
NB, az akkori Nem;zeti Ligá
ban -roló indulásra. A ragyogó 
siker még jobban ráirányítot
ta a figyelmet a szombathelyi 
vasutasok sportéletére, az 
igazi fejlődés, a sportélet tel
jes kibontakozása azonban 
csak a felszabadulás után kö
vetkezett be Szombathelyen is. 

Elölről liezdenelc 
mindent 

Az esztelen háború rengeteg 
emberi és anyagi áldozatot 
követelt a Szombathelyi Ha
ladástól is. Nagy károk ke
letkeztek a létesítményekben, 
a felszerelés úgyszólván teljes 
egészében tönkrement, vagy 
eltűnt. Szinte mindent elölről 
kellett kezdeni a második ne
gyedszázad úttörőinek. Csak 
a legnagyobb tisztelettel lehet 
visszaemlékezni ezekre az 
időkre, hiszen a mostoha kö
rülmények között is újabb 
szakosztályok - női, majd 
férfi kosárlabda, sakk, asztali
tenisz, női és férfi röplabda és 
teke - alakultak. A Tanács
köztársaság évében meg.';ez
dett munka a szocializmust 
épító Magyarország01' szé
leskörűen, sokoldalú támoga
tással bontakozhatott ki a 
szombathelyi vasutassporto-
16k körében i.,. 

Ezzel - lényegében - el
jutottunk a mához, a jubileu
mi esztendőhöz. A szakosztá
lyok: hol magasabb, hol ala-. 

csonyabb szintű osztályokban 
folytatták: tevékenységüket, 
egyik-másik időközben meg
szűnt, de újabbak is létesül
tek, bizonyítva a fejlődés tö
retlenségét. Az utóbbi tíz év 
során megalakult torna és sí 
szakosztályok mellett első
sorban a súlyemelő szakosz
tály létrehozását kell hang
súlyozni, hiszen - az NB I
ben szerepló labdarűgók 
mellett ez a szak. 
osztály tud)a felmutatni a 
legkomolyabb eredményeket. 
A nakcsztály egész Szombat
hely sportéletébe új színt ho
zott. Tóth Géza súlyemelő vi
lágbajnok olyan szakosztályt 
hozott létre, amely jelentős 
részt kér - ;oggal - a ma
gyar súlyemelósport világ
sikereiból. Egész Vas megye, 
az egész ország nagyon büsz
ke erre a szakosztályra ! 

Rövid beszámolónknak 
magunk is így érezzük 
akadnak fogyatékosságai. 
Ezek sorában főként a nevek 
hiányát lehetne megemlíteni. 
Azoknak neveit, akik az el
múlt öt évtized során sokat, 
nagyon sokat tettek a Szom
bathelyi Haladás SE létreho
zása, fejlesztése érdekében. De 
éppen ez a szinte beláthatat
lannak tűnő névsor ment fel 
bennünket a felsorolástól. Ne
ves és „névtelen" vasutas 
dolgozók, sportszerető em
berek százai előtt hajtjuk meg 
a tisztelet, az elismerés zász
laját, amikor - e szerény, 
teljességet nem Igénylő so
rokkal - az öt évtizedre em
lékezünk. 

Vedres József 

Vasrilas 

sporlo ók 

jutalmazása 
s�pi>ember 17-én szakszer

vezetünik székházában Rödö
nyi Károly miniszterhelyettes, 
a MAV vezérigci,gató;a a vas
utasszakszervezet elnökségével 
egyetlértésben megjutalmazta 
a magyar bajndkságban kiváló 
eredményt elért vasutas spor
tolókat. 

Az ünnepélyes keretek kö
zött lezajlott jutalmazást Sza
bó Antal főtitkár nyitotta meg, 
majd dr. Csanádi György köz
lekedés- és postaügyi minisz
ter szólt a sportolókhoz. Meg
említve a vasutas sport dicső
ségében elért eredményeket, 
elismeréssel nyugtázta a sport-
ban tanúsított becsületes 
helytállásukat. Ugyanakkor 
felhívta a figyelmet, hogy a 
jövóben a vasutas sportolók
nalk következetesebben kell 
tevékenykedniök, hogy még 
jobb sporteredményeket 
mondhassanak magukénak. 

Szabó Antal főtitkár ezután 
felkérte Rödönyi Károly köz
lekedés- és postaűgYi mini..<t�
terhelyettest, a MAV vezé'f• 
igazgatóját a tu.taJ.mak átadá
sára, majd ezt követóen Kell· 
ner István, a kultúrnevelési
és sportosztály vezetője invi
tálta fehér a.szta.lhoz a vendé
geket és a sportolókat. 

A meleg hangulatú, baráti 
beszélgetésen a vasút veretói 
megismerkedtek a sportolók 
gondjaival, terveivel és az 
úszók, súlyemelők, asztaliteni
srerzók is elmondották hogy 
egyetértenek a sportolók nevé
ben felszólalt dr. Kamuti J e
nó11el, miszerint a jövőben még 
eredményesebben kívánnak 
szerepelni. hogy több dicsősé
get srerezzenek a vasutas 
sportnak. 

L. GY. 

MAGYAR VASUTAS 
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Újjáválasztják 
a sportegyesületek 

vezető szerveit 
A Magyar Testnevelési- és 

Sportszövetség Elnöksége ha
tározatot hozott a sportegyesü
leti vezető szervek újjáválasz
tására Ennek a határozatnak 
az alapján 1969. november 1.  
és 1970. január 15 között kell 
a sportegyesületek közgyűlé
sei t összehívni, hogy az elmúlt 
két év munkájának érbékelése 
után megtörténjék a vezetőség 
újra választása. 

A sportegyesületi i,ezetóség.. 
1'ála3zt6 közgyűlés elókészűle• 
teit és lebonyolítását az MTS 
elnöksége áital ;6váh.agyott 
irányelvek a.lapján kell meg
szervezni és végrehajtani. Az 
irányelvek meghatározzák a 
főbb tennivalókat; a köz.gyűlés 
napirendjft, célját, előkészíté
sét és lebonyolítását illetően. 

A kii7.gyúlés előkészítését, 
a sportegyesület feladatai
nak és célkitúzéseinek: 
meghatározását a helyi 
társadalmi szervezetekkel 
- elsősorban a szakszer. 
ve-rettel és KISZ-szerve
zettel - kii7.ösen végezzék. 

A célkitűzések, a beszámoló 
és a vezetőség újjáválasztó 
közgyűlések célja és jelentősé
ge megfelelően indokolják, az 
előkészítő munka átgondoltsá
gát, tervszerűségét. Éppen 
ezért a sportegyesületek elnök
sége ügyeljen arra, hogy a ve
zet-5ségválasztó közgyűlések 
politilroilag és szervezetileg is 
megfelelően legyenek elllk.é
szítve. A választásokat fel le
het használni a tagság nevelő
és agitációs tevékenységének 
javítására is, hogy a jogok és 
kötelességek nagyobb mérvű 

érvényesítésével - fokozni le
hessen a sportegyesület.ekhez 
való tart.ozást és a felel&ség 
érzését. 

A választások előkészítése 
során széles körű véleményku
tatás alapján hasznos meg. 
vizsgálni, hogy !kik azok a sze. 
mélyek, a!k:ik számításba jö.. 
hetnek a választásnál, aki'kinek 
szakmai fel:lreszültrege, maga
tartása, egyénisége és ügysze
retete biztosíték a sportegye
sület előtt álló feladataik meg. 
oldására. 

Célszerűnek tartjuk, hOff 
a sportmozgalomban je
lenleg is Jól dolgow -
mélyek továbbra Is a 
sportkörök vezetőségeibeu 

tevékenykedjenek. 

Az elnökség gondosan ké. 
szítse el beszámolóját, s a 
megválasztás óta eltelt idő
szak eredményeit. fogyatékoo
ságát érté'kelve az MTS II. 
kongresszusa határozata alap
ján szabja meg a további fel
adatokat. A közgyűlés előké
szítésére és lebonyolítására in
tézkedési teroet, forgatóköny
vet is célszerű készíteni, mely
ben meghatározzák az egyes 
napirendi pontok előadóit. 
Szakszervezeti bizottságaink 
nyújtsanak hathatós segítséget 
a sportegyesületi beszámoló és 
vezetőség újjáválasztó közgyű
lések előkészítéséhez és meg. 
tartásához, hogy a testnevelési 
és sportmozgalom a vasút te
rületén az elnökségünk által 
kiadott irányelveknek megfe
lelően eg,ész.ségesen fejlődjék 
tovább. 

K. 1. 

BVSC-úszók a jugoszláv 
tengerparton 

A BVSC női és férli úszó
csapata a fiumei "Primorje 
Ri;eka" se meghívására szep
tember közepén úszóversenyen 
vett részt Fiuméban. 

A 25 méteres medencében 
sorra került 18 versenyszám
ból 13-at a BVSC úszói nyer
úek. Kovács Edit 100 mélieres 
mellúszásban elért 1.16,4-es 
eredménye egészen kiváló. 50 
méte.res pályára átiszánútva is 
magasan jobb a fennálló re
kordjánál, amellyel az idén az 
Európa-kupában 3. helyezést 
ért el. A jugoszláv csapat 
4xl00-as váltója új országos 
csúcsot úszott, amihez csapa
tunk hajrája - ugyanis na
gyon meggyorsították a ju
goozláv versenyzőket - hozzá
járult. Sajnos Szentírmai na
gyon hiányzott ebben a szám
ban. A 4x200-M váltóban Csá
szári 1.59,l•et úszott, ami szin
tén kiváló teljesítmény. 

A nap hőse Kovács Edit 
volt, a.ki a 200 méteres mell
úszásban jobbat úszott Killer
mann Klára 8 éve fennálló 
2.52,2 országos csúcsánál. Ko
vács Edit 2.49-es 200-as ered
ménye azonban nem hitelesít
hető, mert 25 méteres meden
cében érte eL Kitűnően ver
senyzett Túróczi Judit is, aki 
4 számban szereme meg az első 
helyet. 

Szép úttal és sok-,sok él
ménnyel gazdagodva zárta a 

Utolsó kiserlet 

BVSC úszószakosztálya az 
idei évet. Kívánjuk, hogy ha
sonló eredményekkel folytassa 
a csapat az elkövetkező évet is. 

dr. Keresztes István 

S Í R K ÖAVATÁS 

A MAV vezérigazgatósága 
és a vasutasok szakszeroezete 
eln.őksége sírkövet állíttatott, 
az elmúlt évben tragikus kö
rülmények között elhunyt, 
d-,. Soproni József, a 3. 
nakosztály i,oU vezetőjének, 
szakszervezetünk elnöksége 
ta.gjá11,Q.k. Az ünnepélyes sír
kóavatásra 1969. szeptember 
24-én, d. e., 11 órakor került 
sor a rákos.keresztúri Új Köz
temetőben, ahol megjelentek 
a MAV Vezérigazgatóság ve
zetői, szakszervezetünk veze
tői, nagyon sok ismerős és 
barát. A részvevők előtt 
Szabó Antal fötitkár mondott 
avatóbeszédet. Az ut.olsó tisz
teletadásnál megjelent szer
vek vezetői, barátok és isme
rősök: elhelyezték a megemlé
kezés koszorúját az újonnan 
felavatott síremléken. 

- OJ UTAT Es V.ASOT! 
RAKODó előteret építenek , 
miUió forintért a pusztaaza,. 
bolcsi vasútállomáson. A 
munkálatokat a ten,ek sze
rint a jövó é1' közepére jeje,
zik be. 

- újjáépítették a répce., 
szerutgyörgyi MA v neveloott
hon konyháját és éttermét. A 
felújítás másfél millió forint,.. 
ba kerül. 

- .Atépftlk Hidas, Bonyhád 
és Mórágy vasút.álJlomásáot.. A 
korszerűsítés lehetővé teszi, 
hogy a Dunántúlról BudaPESt 
megkerüléoovel jussanak el 
teherszerelvén,Yek . az Alföld
re. 

- KORSZEROS!TIK ror

NA MEGYÉBEN a Bátanék

től Dombóvárig terjedő vaa
útuonalat. A pályaépítésre a 
Kiskunhalas-Báta.szék 1'0-
nal korszerűsítésének fol'l/f4,-_ 
tásaként került sor. 

- Lé'Ursuga.ra.k segítségé
vel automatizálták a vasúti 
rendező szolgálatot az ukrán 
kutatók. A sugarat a Vasúti 
kocsikra szerelt kódberénde
z.ésekre irányítják. Ez vissza
verődik, s egy vevőberendezés 
a kód alapján megállapítja a 
kocsi fajtáját, számát, rak0-
mányát é6 rendeltetési he
lyét. 

40 évi molgálat után 
nyugdíjba vonult Vécsei Pál 
AIBóórs állomás váltókezeló
je. Munkatársai fehér asztal 
·mellett, kis ünnepségen. bú
csúztatták · és adták át a maguk 
és a szakszervezeti bizottság 
ajándékait. 

LAKÁS C S E R E  

- Elcserélném k!skumélegyházl 
.k.étszobas fóbérletemet: budapesti
re. Cim : dr. I.krénYi Ferenc mlé
zó, MA V Gépjavító tl'zem. 'l'ele
fon : t00-500. 

- Tápiószecső állomáson le<.·ó , 
szobás szr,lgáJ.ati l.lk.ásomat elcse
rAf.ném e:&'Ssorb.an l)écsl, esetJ.eg 
a szegedJ igazgatósag terü..\,etén 

h.9..sonló nagyságú, :ffüds.zintest 

kerres J.a.k.ásra. l1lrdeklódnl lehet: 
Nagy Lajos, Tápiószecső MAv ál
lomás. 

A HIVATALOS LAPBÓL 
A Hlv.ntalos Lapból a szakszer• 

,·,eutl bizottságok és a dolgozóck 
figyelmébe ajánljuk a követ.k.ezo
ket: 

37. számból : U6 969/1969, 3, A. AZ 
öregségi és rokkantsági nyugella
lá,sok folyósltásával k.apeso;a1os 
re;1delke""8ek végrehajtása a 
MA V területen. 

38. számból : 116 237L1969. 2. B. 
Munk.aidöcsökkentés kiterjesztése 
az egészségl'e árta.l.m,as munkate
rületeken. 

114 �/1969. 11. B A Veszprém• 
killsö pu.-alsóőrsl vasutvonal 
s:remely•, útipoggyász-. és ex
presszáruforgalm.ána.k kő:z.útra te
relésével k:apcsolatos Intézkedé
sek. 

A szerkesztőség üzeni 
Szilád! Sándor, dr. Bánkfalvy 

Gyui.a, Szeged.; Kevei László. So
rok.sár; Pál István, Baké János. 
Miskolc ; VolosinoV6Z.k:l János� 
Debrecen; Jablon.kay Géza. Ba
konyszentlászló; Klss Lajos. N:,·ír
egyháza: Boldizsár QyuJa. Bé!k�,;
csaba; Markos József. Zalaeger„ 
szeg; Szücs Ferenc. Hatvan ; Pin• 
tér Lajos, Vácrátót; Gul:;ás Ist
vánné. SOpron ; Bognár Károly, 
Tapol�a; Kiss Lajos, Alsóőrs : Le
ve lelket lapunk anyagához fel• 
használjuk. 

Bencz.e Attl!a, Somookóújfalu; 
Nagy Jázsef, Nagykanizsa; Sebő 
István. Erd6kertes ; Hoftmann Jó
zsef. Veszprémvarsány :  Leveleiket 
illetékes helyre továl>bltottuk. 

Lelkes vasíítpártoló 

A vasárnapi rakodás népszerűsítésére térzene, 
Jacikonyha, ki mit tud stb„ stb. 

- Szállíttató feleket szerveztem egy lrányvo
nathoz. Kérem a jutalmat ! ' 

(Pusztai Pál rajzai) 



l(öszöntjük a VII. 
, Szakszervezeti 

Világkongresszust 

·� u-dapesten., az Epit6k Rózsa Ferenc S::ékházá-
_) nak kongresszusi termében október 17-én 

ünnepé.lyes külsóségek között, megn:,1!U a Szak� 
s::e1'Vezeti Világszövetség VII. kongresszusa. A csaknem 
két hétig tartó tanácskozáson 124 D1'szág, 230 szakszer
oozetének küldötte vesz részt, • ezeknek a szakszer-
1,ezeteknek több mint a fel,e nem is tagja a Szakszer
tie:etl Világszövetségnek. A VII. Szakszervezeti Világ
kongresszus egyik fontos vonása ugyanis az - amelv 
1cétségkfvül- páratlan a nemzetközi szakszervezeti szer
r,ezetek gyak01'latában -, hogy nyitva áll minden 
olvan 01'szágos kontinentális és világszinten működő 
uakszervezet számára - akár tagja a Szalcszervezeiti 
VUágször,etségn.elc, akár nem -, amelyek találkozni 
«k<irnak eg,Jmással azért, hogy kicseréljék tapasztala
taikat a munkásosztálv törekvésének diadalra vite
léért folvó harcbam.. 

Egy szaJcszervezeti világkongresszus .!ohasem formá
lia aktus, hanem olyan határozathozatallal, irányvonal
meghatározással ;ár, ameJy kötelezettséget Tó a nem
zetközi szakszervezeti mozgalom igen jelentős részéTe. 
Ez csendii,l ki a kangresszus előkészítésének alapjául 
r-olgáló okmányból is, amelv a követlcezöképp kezdő
dik: 

,,A szakszervezet! mozgalom, melyitek 11�vekszík 
jel,entősége, befolyása, az eseményekre gyakorolt hatá
sa, egy soha nem lá.!ott gazdasági, szociális és politikai 
átalakításokkal küszködő világban mtiködlk, s szük:sé
ge van aTTa, hogy felbecsülje ezen átalakulások termé
szetét és jel,entőségét, hogv ehhez alkalmazza irányvo
nalát, módszereit és akció-eszközeit, hiNtásának teljes 
betöltése céljából." 

A kongress= középpontjában e'1'llébké1tt M(lY fó 
Mpirendi pont áll: 

- A Szakszervezeti Vi!ágszövetség é.! a szak.!zer
t,ezete1' szerepe, feladatai é$ felelőssége a dolgozók 
egé$uége érdekében, a társadalmi haladásért, ti szak
szervezeti és demokratikus szabadságjogokért, a nem
zeti függetlenségért, a békéért, a monopóliumok ki• 
z.sákm4ntto16311, az i,nperia!izmut, ti ko!omaJ�ua, és a 
neokolonializmu• ellen v{vott liaTcban; 

- beszámoló & 1,fetnamf hel11zetról, 4 t>iet-Mmi 
dolgozók, a vietnami nép harcáról, a támadó amerikai 
imperialisták ellen, a bélce helyreál!ftá.m Vietnamban, 
s a világ dolgozói és népei szolidaritásáMk fejleszté
séént; 

- a fe11ődó országok azak.!zervezetei előtt felme
rülő problémák; 

- a szakszervezetek é, a tudomán110• technikai 
haladás. 

A kongre=mal, fő gondja lesz, hogy megtalá1ja 
az utakat és módszereket ahhoz, hogy a világ összes 
izakszervezetei és dolgozói még szorosabban lcapcso
I6djana1G be az imperializmus veszedelmes üzelmei 
elleni harcba, amely az amerikai imperialisták vere
ségei ellenére is kifejezésre ju.! Vietnamban, a Közel
Keleten; Európában, ahol az NSZK-beU neonáci..--mus 
•eszélye és az állam kormányának 11áborús törekvései 
egyre jobban n11ugtalanítják a dolgozókat és a népeket. 

De az agresszív imperializmtr.ssal szemben feUép 
egy hatalmas el!enállásl front, amelyet a szocialista or
szágolc, a nemzetközi munkásosztály és a felszabad,:ó 
mozgalmak allcotnak. Ez a front egyre szélesebb réte
gekre terjed ki, annál is Inkább, mert egyre nagvobb 
számban és erőteljesebben hangzik fel a hangja azok
nak, akik a tudományos és technikai fonadalom korá
hoz méltó életre ,tartanak igénvt. 

Ebból a szempontból 1968-ra és 1969-re jellemző a 
munlcásharcok rohamos fejlődése, az összes kontinens
nek szinte valamennyi kapitalista országában. 

A burzsoá közgazdászoknak ,.az osztályharc sorva
dásáról" szóló minden elmélete eUcnére a kapita!ista 
országokban a számok másról beszélnek. Míg 1920 
és 1936 között 177 ezer sztrájk zajlott le a kapitalista 
01'szágokban - s ebből 35 ezer az Egyesült Allamok
ban -, 81 millió dolgozó részvételével, addig 194.7 és 
1966 között a világ kapitalista 01'sZá!1aiban 380 ezerre 
emelkedett a sztrájkok száma - ebből 78 700 az Ewe• 
sült Al!amokban - összesen 300 millió sztrájkoló rész
vé.telét.'l?l. A háború utáni 20 eszteitdőben tehát a 
sztrájkok száma megkétszereződött a háború előtti ZO 
évhez képest. Ezen felül mindezekre a mozgalmakra 
jellemző a gazdMági és politikai változásokra való 
mélységes törekvés olyan időpontban, amikor a kapita
Jlsta 1'endszert egyre szélesebb rétegek vonják kétségbe. 

Nem meglepő ilyen körülmények között, hogy az 
emberek még nagyobb figyelemmel tekintenek a szo
claltsta országok szakszervezeteire, s nem meglepő az 
sem, ha a szocialista 01'Szágokban szerzett tapasztala
toka.t a többi országok dolgozói nagyobb éTdeklódéssel 
kísérik. mint valaha. Ez egyben felelősséget is ró a 
,zoctallsta országok szakszervezetelre. 

A kongreuzumak tehát ki kell dolgoznia, meg kell 
határoznia azt, hogy milyen legyen és miként tevé
ken11kedjen a jelen k01' szakszervezeti mozgalma. 

A kongresszus feltétlenül é, újból, erőteljesen ki 
fogja nyilvánítani a Szakszervezeti Világszövetség és 
07szágos központ;iai készségét az összes szakszervezeti 
erőkkel való együttműködésre azért, hogy wőzelemre 
jutta.!Sa a világ dolgozóinak törekvéseit, a világ dolgo
zóinak békeakaratát. 

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉN EK LAPJA 

XIll. 2VFOLYA!\I, 20. SZAM Ára 40 fillér 1969. OKTOBEB IS. 

A csökkent munkaképességtl dolgozók helyzetéröl 
tárgyalt a központi vezetőség 

A szakszervezet közponll vezetősége szeptember munkakörben 15 (nók 10) 
éven át szolgálatot teljesítők 

io-6n ülést tartotL Gy6csl Jenli elnök megnylt6ja után abban az esetben is jogosul
tak idóbell korlátozás nélkül 
keresetkiegész.tésre, ha nem 
üzemi baleoot, hanem egyéb 
egés2'Ségrombolásb61 eredő, s 
negyven százalékot meghaladó 

került sor a csökkent munkaképességű dolgoz6k hely

zetének rendezésére történt Intézkedésekről sz616 Je• 

lent6s t6rgyalására. Az előterjesztő Szücs Zoltán vez6r- munkaképesség-csöl--.kenés mi
att kellett alacsonyabb munka
bérrel járó munkakörre áttér
ni. Mlnthogy ílven esetben a 
keresetkiegészítés a társada
lombiztosítási költségvetés ter
hére nem utalványozható, ezt a 
bérköltség terhére folyósítiá,k. 

lgazgat6-helyettes volL 

A csökkent munka.1cépesség(i 
dolgozók védelméről elsó íz
ben 1964-ben jelent meg kor
mányrendelet. 1968. január 1-
tól van hatályban a mtmka
ügyi, az egészségügyi és a 
pénzügyminiszter együttes 
rendelete, mely az előzőnél 
részletesebb szabályokat tar
talmaz. Lényege, hogy az ere
deti munkahelyükön telj6' ér
tékű munka végzésére aJkal
matlan.ná vált csökkent mun• 
kaképességű dolgozókat elsó
sorban a vállalaton belül kell 
foglalkoztatni 

A rendelet a csökkent mun
kaképességű dolgozókat két 
csoportba oorolja: 

A vasút területén csökkent 
munkaképe�űnek tekinten
dó az a dolgozó, aki bármely 
oknál fogva bekövetkezett 
eg.ószségromlás miatt - orvosi 
vélemény alapján - eredeti 
munkakör-ében teljesértékú 
munka végzésére tartósan al
kalmatlan, s emiatt csak ala
csonyabb munkabérrel járó 
munkakörben foglalkoztatható. 

A vasút a népgazdasági szin
ttl intézkedéseket megelóz.óen 
foglalkozott a csökkent mun
kakkpességűek help,etével. 

1960-ban 600 etr,tt forintot 
fordítottak a csökkeni 
munkuépességúek béré-

1. az flzemi oolesetból nek emelésc!tt. 

A vita során a központi ve
zetőség abból az alapgondolat
ból Indult ki, hogy a dolgozó 
nem minden munkaterületen 
csökkent munkaképességű. At
képzés, esetleg szakvizsgák le
tétele után bizonyos munka
körökben teljesérté4cú munkát 
képes végeznL Elsősorban erre 
kell tehát a vasúton is töre
kedni. Az ilyen intézkedés mo-. 
rálls hatásában is kedvező a 
csökkent munkaképességűek-
re. 

Javaslat hangzott el aTTci 

i,onatkozóan, hogy a kollekff• 
uerzódés említ�t pontjábmt 
a 40 százalékos határt heli,es 
lenne csölc!Gentenl. Tehát ala,
aonyabb nózalékil mutlk41ú
peuég csökkenú esetb& is le-. 
he&9en 4 kereset�é3ziféai 
folyósílla.ni. 

Szükségesnek tartJII a köz.. 
ponti i,ezetőség az A/Z. azámli 
utaritá8 fel.ülvizsgálatát. El!l6. 
sorban azoknál teonl orvost 
engedményt a biztonság hatá.. 
rán belül, akik már h05Zl\ 

ideje a vasút szolgá!.atában 
á11n.ak. 

Külonös gonddal kell n

gyelnl azoknak a helyze

tét, akik korábban orvo&i
lac e1sú C90Porios munka-

körben dolgozi&k. 

de látá&-, hal!áscsöklrenés vagy 
egyéb megbetegedé. miatt 
ilyen munkakört a jövóben 
nem tölthetnek be. 

(Fo.lytaiás a i. oldalon.) 

M"edő, legalább 36 r.:-f.zalé- f.lgyan.a.1:.'ror olY4n Ter..del-
1:o. uakak• 11- .. - kn:� jeter.t meg, h..)gy a csöknés esetén idöbeli korlá.W- kent munkaképességűvé vált 
zás 'llélkül, és alacson�bb bérrel ;áró 

2. egyéb egér-ségromlás
ból eredő, legalább 50 -'Zá
zaléko.s munJ:aképeuég
csökkené, esetén csak az 
átképzés, betanítás idejé
Te, de legfeljebb eauéví 
idótarurnira lehet a clclgo
zónak keresetkiegészítést 
folvósítani. 

mun.kakörben foglalkoztatha
tók munkabérét úgy kell meg
állapítani. how keresetveszte
ségil.k minél ke1,esebb legyen. 

NiJ1cs előrehaladás 
az újítómozg,ilomb11n 

A szakszervezet elnök égének üléséról 

A keresetet n-z; áthelyezés 
előttinek C0 százalékára kell 
kiegészíteni. 

Ez a dolgmót anyagilag 
te6zl érdekeHté abban, 
hogy rövid Idő alaU olyan 
munkakörre képezu, " 
magát, amelyben a koráb
binál akár magasabb ke-

resetet Is elérhet 

1968-ban rendelet született 
arról, hogy egyes munkakö
rökben csak cso1dcent munka
képpeségúek foglallcoztatha
tók. Másrészt olyan értelem
ben, hogy bizonya; munkakö
rökben, tanfolyamokra tör
ténó felvételnél az ilyen dol
gozókat e1QI1yben kell résresí
tenl. 

A legújabb kollektív s:rerzö
dés 4. paragrafusában foglal
t:a:k is maghaladják a népgaz
dasági sz;intű rendelkezéseket. 

E i;zerint kock:edvez.ményes 

AZ ELN0KS2G OKTOBER 
10-1 ülé,;ének napirendjén sze
repelt a vasút újítómozgal
mának értékelése a Vasúti 
Főosztály előterjeszUse e.lap
ján. 

A:r. újításokról szóló 57/1967. 
sz. kormányrendelet az újító
mozgalom vitelében bővítette 
a vállalatok önállóságát, nö
velte az anyagi elismerés for
máit, s a .szakszervezetek sze
repét. A rendelet szellemében 
elkészült a Vasúti újítási Sza
bályzat. Az új gazdaságirányí
tási rendszer kezdetétől tehát 

Muzeális értékű gőzmozdonyok cseréje 

As llreg mozdony utolsó útjára készftl. 
(Tudósítá1 a.z S. oldalon) 

új elvek szabálvozzák az újft6. 
mozgalmat. 

Ha ettől az idótól taglaljuk 
a vasúton a mozgalmat, els6 
pillanatra szembetűnik, hogy 
a beadott újítások száma a:,; 
előző évekhez viszonyítva, 
mintegy 25 sz.ázalékkru Vissza• 
esett. Ebben többek között 
közrejátszott a VUSZ h-ésói 
megjelenése, az, hogy a rende.. 
let szűkíti az újítás fogalmát, 
az újítókkal szemben !s na• 
gyobb követelményeket tá
maszt. Mindezek objektív té..
nyek. Sajn06 awnban egyéb 
tényezők is közrejátszanak a 
csökkenésben, ami annál is sú• 
Jyosabb hiba, mert az újító,. 
mozga!omna:i: ezek évtized� 
óta kerékkötői. 

A javaslatok intézésének, 11 
szaki,éleményezésnck megen. 
gcdhetetlenül hosszú r,o!ta, a 
döntések helyett felsőbb szer
vekhez t.-aló továbbítása, a 
mozgalom propagandájának 
hiánya, az újítási díjak kifi
zetésénél tapasztalt huzavona 
nem egy újító k.edvét izegte 
már. 

Az elnökség szükségesnek 
tartja világosabb, egyértel
műbb utat adni az újítások 
menetének. Leszögezte, hogy 
romlott a mozgalom e't'.kája. A 
vasúton nagyobb figyelmet 
kell fordítani a technikai jel• 
Iegú újítások mellett az üzem• 
szerveresi, üzemviteli újítá• 
sokra, ésszerúsítésekre. 

Az újítás elfogadásánál nem 
,zunhet mea a ténykedéi. A 
bevezetés hozza csak az igazi 
hasznot. A mozgalom és az 
újítók, ú;itások propa'7álása 
megközelítőleg sem éri el s 

kívánt méTtéket. 
OJ HATAROZAT HOZATA· 

LAT nem tartja szükségesne� 
az elnökség, hisz:en a rendelet, 
a szabályzat mindenki által j� 
érthető. Sokkal nagyobb hiba, 
hogy nemegyszer az illetéke
sek sem Ismerik, s munkáju
kat nemegyszer Inkább v� 
szubjektivitás, mint a gazda
ságosság elve. a mozgalon, 
fontossága és jelentooége. 



, MAGYAR VASUTAS 

J/ ! t ·· "dik.... u oro 

1989. OKTOBER ts. 

a véleményükkel A csökkent munkaképességű dolgozók helyzetéről 
tárgyalt a központi vezetőség 

(Folytatás az 1. oldalról.) anyagi fedezetet •más fo-r- ÖT A céltámogatási albl-

Bizalmiak között a Budapest-Déli 
főnökségnél 

vontatási 

rá.l'ból biztositották az zottságával való időbeni A központi vezetőség úgy ,_ kk ,L • • ko··z'e'se'ről. A Déli pályaudvaron járva véli, hogy •'•ja>-'- rendeletek aw.p a umuw.lt összegé- , .. k u ,.,u hez kell visszacsatolni. 10. Felkéri a 3. szakasz- vízhordó emberekre lettun · . kibocsátására nincs szükség. A 8. A kim.teli költségél,nél tály vezetőjét. hogy a vas- figyelmesek. Nem ivóvizet ci-meglévők betartása a csökkent jelentkező megtakarított út negyedik ötéves tervének pelnek, hanem - ahogy ők munkaképességűek elbírálásá- támogat 's· ·· s e t -L· •óváhagyása után közölje mondják: - kezelt, sótalaní-nál J·elenleg levo· '-'L-y=oóaok a ' os z ge """' ' t · é =• == célra felhasználni nem le- az elnökséggel, milyen tott vizet. gy hordjak eg sz kiküszöbölését is ma�val von- het. _4 megtakarított összeg egészségügyi beruházásokat éven át a mintegy száz mé-ja. Meg kell állapítani - sz-e- újbóli felhasznáLásárói az kíván megvalósítani, mi- ternyire levő szerelóku.tak-gezte le a: közporuti vez.etőség ÖTA ügykezelési bizottság lyen pénzügyi forrásból, és hoz, a Diesel-mozdonyok és -. hogy B problémák megol- javasTatára az elnökség h.a- mely egészségügyi beruhá- motorkocsik hútóibe. Eg: dósa el.só801'ban nem pénzügyi tároz, amit a központi veze- záso,k megoo.lósltásához kéri ember két-két 20 literes kan 

kei János motorvezet6, 4 
szaksze1·vezeti bizottság titká
ra mutatta be őket, aki 19 órai szolgálattal a háta mögött éppen most érkezett egy K-menettel Veszprém-lcülsóről. 

Az emberekkel 
törődni kell nehézségeken múlik, hanem tóség hagy jóvá. az őTA anyagi támogatá- nával teszi meg az utat, buk-egyszerűen 4 nagyobb lelkiis- 9. Az ÖTA támogatás&Il sát. dácsolva az olajtól sikos vá- Arra vagyunk kíváncsiak, meretességen, a rendeletek be- megvalósítandó létesítmé- gányokon át. hogy a bizalmiak megítélése mrtásán. VClflll esetleg kisebb nyek vázTattervének t,i.r- A napirend lezárása után a - Nálunk nem a csöveze- szerint : igénylik-e, kérik-e módosításán. gya!ásán és a ,�eTvbírálato- központi vezetooég elfogadta a téket, de még a lajtkocsit sem véleményüket a szolgálati ve-A másik napirend során a }wn az ÖTA céitámog,a.tási Vasutasok Szakszervezete a „találták" fel - jegyzi meg zetók, mielőtt döntenek egy-központi vez.et&ég roegvizs- albizottságának szakértöi 1/2 százalékos önkéntes Tá:mo- némi iróniával Mészáros Sán- egy fontos lcözérdekű kérdés-g,álta, hogy az 1968. június 28-i vegyenek részt. Felkéri a 3. ga,tási Alap 1969. első féléves dor motorszerelő, szakszerve- ben? Támaszkodnak-e a kü-tnt.ézkedési tervben foglaltak szak9sztály vezetőjét, hog71 gazdálkodásáról szóló beszá- zeti bizalmi. Ezen az éjsza- lönbözó gazdasági vagy poli-mikén.t nyertek végrehajtást. intézkedjen a vázlatterv molót, s tudomásul vette a kán vele együtt találtuk a tikai feladatok megoldásában 

Ez az intézkedési terv a vas- tárgyalá,sának és a tervbí- társadalombiztosítás gazdálko- motorelőkészító brigád bizal- a bizalmiak segítségére? 
ntas dolgozók társadalombizto- 7'álatok időpontjának az d.ás,á,ról szóló jelentést. miját, Baráth Jánost is. Bé- - Nálun1c nemcsak 4 bi-
,ítási és egészségügyi helyze- zalmiak véleményére nem tének ;a.v(�ását célzó ten,nival6- ,------------------------------------------ tartanak igényt a helyi veze-kut foglalta össze. 

V l t L • ' • •- , tók - hangzik a válasz -, Megállapítás szerint a vég- i1 O yanaa os ui�a fff l ... unn,at hanem a szakszervezeti bi-rehajtás időarányosan és túl- zotuág álláspontjával sem nyomó többségében megtör- nagyon törődne/e. A látszat tént. Mégis szükségesnek tart-
H A 

ugyan megvan, mert például ja felhívni a választott szak- ozzászólás " szakszervezeti munka alappillére" a vasutasnapi jutalmazások srervezeti. szervek figyelmét a előtt a bizalmiaktól javasla-követke7.et.esebb rnu-Illkára. tot kért a művezető. Azután Emellett az alábbi konkrét in- című cikkhez mégis nélkülünk döntöttek. -tézkedé®ek megtételét írja elő: Még csak utólag sem magyarázta meg senki, hogy a szolgálati főnökség miért tért el a javaslatunktól. 
A szegedi területi bizottság miak számára is biztosítani - hasonlóan a többi közép- kell. Nincs az a vezetőségi szervhez - évek óta sokat tag, aki nyugodtabb lelkiis-tesz azért, hogy a bizalmiak merettel mondhatna véle-

megtartását is vállalják a bizalmiak oktatásában, emellett személyesen is részt vesznek csoportértekezleteken. Kolter GyuTa művezető erre így válaszol : 

olajos munkát végeznek, hó-• 
napok óta nem kapnak gy&•I 
potot, kézmosószert. Fél fül•I le! hall 1ttuk, hogy azért, 
mert rossz a mérleg, elvitték 
javításra, s nem lehet szét• 
mérni, lciporciózni az anya,, 
got. Ha csak ez lenne az Okai szerintünk kézenfekvő megoldás kínálkozik: a postások 1 szívesen megengednék, hogy_) náluk, a szomszédban végez..:· zük el a mérést. Az ilyen te-, hetetlenség láttán a dolgozók joggal vetik szemünkre, hogy még ezt sem tudjuk elintézni) Vannak más, hasoni& gondok, melyeket közreműkö-.: désünkkel itt helyben meg, lehetne oldani - veszi át a, szót a másik bizalmi - Ruhánkat, cipőnket gyorsan széteszi az olajsár, de a viselési idővel kapcsolatos tém;r számunkra tabu, azaz beszllo.,ni sem szabad róla. Milcöz� 
intézményesen nincs semmi• 
féle megoldás, én a bizalmi, 
„maszek módon" felvettem 4 
1capcso1atot a MfH-vel. ŐSZ• 
szeírtam, kinek van 3zii.ksége 
bakancsra és páranként 14 

forintos áron elláttam mun
lcatársa.imat a honvédségtől 
kiselejtezett, de még jó álla• 
potban levő bakancsokkal. Most ezekben dolgozunk. Egyetlen hiba, hogy gumital, púak, csúsznak a vason. 

L· A ióváJuigyott szociális, egészségügyi, munkavé
delmi és munkásellátási be
ruházásokat, feltíjításokat 
csak az elnökség és a vezér
igazgató hozzájárulásával 
lehet megváltoztatni. 

tevékenységét megfelelő ményt egy-egy dolgozóról, szintre emelje. Egy sor olyan mint éppen a csoportbizalmi. intézkedés látott napvilágot, Talán szerencsés helyzetben amely ilyen irányban hatott. vagyunk felelősségteljes munEnnek ellenére még nagyon kánk ellenére. A magyar hasok a tennivaló. tárórséggel komplexbrigád-

Növelni kell a bizalmi

munka hatékonyságát 

- Kérem, én nemcsak mű- Sérelmes intézkedések vezető vagyok, hanem egy-
2. Felkéri a 3. szakosz<;ály 

vezetőjét. hogy a SZOT el
nökségének 1969. március 
31-í hatá-romtána.k megfe
lelóen tegye meg a s.."'Ü.k.sé
ges tntézkedéseket az üzemi 
egészségügyi, hálózat átszer
vezésére. 

Ezekről beszélgettünk He- ban dolgozunk, így az aktuá
gedűs Sándor elvtárssal, Lö- lis politilrai és nemzetgazda
kösháza állomás szakszerve- sági problémákról időben ér
zeti bizottságának titkárával, tesülünk. Ez az aktuális tájéaki egyéb más társadalmi koztatási rendszer nagymérmegbízatása mellett a köz.. tékben elősegíti a bizalmiak 3. Megbizz.a. a társa.da- ponti vezetőségnek is tagja. agitációs, propaganda és ne-

lo111biztositási osztály':, hogy Még a központ és a terül e- velö tevékenységét. Nagyon az egészségügyi ellátás javi- ti bizottság b1igádmunkája jónak tartjuk a területi bitása érdekében a gyakorla- előtt - mint már annyiszor zottság munkamódszerét is. 
ti és ügyrendi kérdések ren- - 1rendkiv,üli szakszervezeti .?i�ro�sal< .. rendezvényeinket 

Véleményem az, hogy a bizalmi munlra megjavítása érdekében a felső és középszerveinknek jelentős tevékenységet kell kifejteni, a még meglevő hiányosságok felszámolására, a bizalmi munka hatékonyságának fokozására mégis az alapszervezet tehet a legtöbbet. 
·o dezése vé{lett keres� meg•, Bfa'óttsági ülé!ien ""tar:b,altllk . látogatják, hanem előadások 4 MAV vezérigazgatóját. a bizalmimunka megjavításá Sz. Tóth András· 

4. Az ÖT A-ból történő 
támogat.ás felhasználását 
határidőhöz köti. Amennyi
ben a támogatás határidőn 
belül nem nyer felhaszná-
1.ást, megvizsgálja az oko
kat és annak alapján intéz.. 
kedik. 

5. A 1/2 százalékos ÖTA
ból támogatási összeget 
csak kész kivitelezési ter
vek alapján hagy jóvá az 
elnökség az ügykezelési bi
zottság javaslata alapján. 

6. A támogatott egészség
ügyi létesít·ményekre a fel
szerelések összegét a 3. 
szalcosztály által elkészített 
költségvetés ismeretében 
határozza meg. 

7. A 1/2 százal-ékos ÖTA-' 
ból nyújtott támogatás csak 
arra a célra használható fel, 
amelyre a központi vezető
ség engedélyezte. Ha nem 
nyer felhasználást az enge
délyezett célra, mert az 

Kellemesebb az utazás, 

ha olvas 
A miskolci vasutasok minden alkalmat megragadnak a tanulásra és az önművelésre. 
A jármű.javító-üzemben 

1961-ben elkészült iizemi 
klub könyvtára 350 kötettel 
rendelkezett, ma pedig már 
1200 kötetre rúg a szépirodalmi, ismeretterjesztő és ifjúsági könyvek száma. Nemt'sak a kötetek mennyisége gyarapodott, hanem nőtt az olvasási kedv is. Amíg a könyvtárból az első öt hónapban csak 300 könyvet kölcsönöztek, addig a legutóbbi öt hónapban ez a szám elérte az 1500 kötetet. 

Az üzemünkben egyébként 
is olvasómozgalom indul, ezzel a jelszóval: •. Kelleme,ebb 
az utazás, ha olvas.". Az üzemi dolgozók 75 százaléka ugyanis vidékről, vasúton jár be munkahelyére. A kártya, a büfékocsi és a ki nem használt utazási idő helyett a könyvet ajánlja olvasóinak a könyvtár. Pál István 

val kapcsolatos helyi teen-
Ötös névadó ünnepség 

dőinket mondotta a beszélgetésünk elején. - Megállapítottuk, hogy bizalmiaink jó !elkészítésére kevés időt fordítottunk. Ha nem 
akarjuk, hogy a bizalmi funkció csak névleges legyen, ha 
növelni akarjuk tekintélyü
ket, többet keIZ velük töröd
nünk. 

Ötös névadó ünnepségre került sor szakszervezetünk Benczúr 
utcai székházában. A meghitt hangulatú házi ünnepségen, -
amelyen jelen volt Szabó Antal főtitkár - Küregi I:stvánné, 
a VI. foe-rilleti tanács anyakönyvvezetője iktatta be a legifjabb 
állampolgárokat: Molnár Zsoltikát, Döme Lacikát, Sándor 
Zsuzsikát, Szatmári lldikét és Varanni Zolikát. 

Jobb a tájékozottság 

A helyi párt- és gazdasági vezetés megértéssel fogadta tervünket. Ma már elmondhatjuk, hogy jó időbeosztással, egyéni és közös áldozattal a bizalmiak részére megfelelő általános és helyi vonatkozású eligazításokat tar- . tunk - folytatta tovább He-gedűs Sándor. - A lehetősé- 1 gek maximális kihasználásá- 1 val elértük, hogy konzultatív .: megbeszélésre is van időnk. li 
Az eddigi feladatkiszabás he- ' 
lyett a bizalmiak kérdéseket 
tesznek jel, majd beszámol
nak munkájukról. A jobb tá
jékozottság következtében 
munkájttk ma már nem kam
pá·nyszerú, hanem folyamatos, 
mindennapi tevékenység. A nagyobb önbizalom, a magabiztosabb tevékenység érdekében a szakszervezeti bizottság reszortosai - még a titkár sem - nem végezhetik el a munkát a bizalmiak helyett. Ma már idejét múlta 
az a hibás elméletből fakadó 
gyakorlat, hogy egyedül csak 
a titkár végez hathatós szak
szervezeti munlcát. A továbbiakban még erőteljesebben kell fáradoznunk a bizalmiak jogainak érvényesítéséért. A jutalmazásnál, kitüntetésnél, bérráép(tésnél, üdülőjegyek elosztásánál - &okszor ha elengedhetetlenül szülcséges, a rövid határidő rovására is - egyszer sem hagyjuk 
figyelmen kívül a bizalmiak 
javaslatát, véleményét. Több központi vezetőségi ülésen elhangzott már, hogy a felső és középszervek figyelmét, tevékenységét az alapszervezeti munka megjavítására, segítésére kell összpontosítani. Ez a jelszó alaoszervezetl szinten : a döntési jogot a bizal-

A hivatalos ünnepség után Szabó Antal főtitkár is köszön
tötte az újszülötteket, a szülőket és a névadó szülőket, majd a közJ)Qll,t szakszervezeti bizottságának nevében Sebestyén 
János, a szaks;;ervezeti bizottság elnöke ajándékokat ad.ott át 
az ünnepelteknek, 

Az ünnepeliek egy csoportja. 
(Szőnyi Lajos képriportja.) 

személyben a pártalapszervezet titkára is, valamint a Déli pályaudvar pártbizottságának tagja. úgv vélem, hogy mind a szakszolgálatnak, 
mind a pártszervezetnek le
het a szalcszervezeti alctivis
tákétól eltérő véleménye. A különböző javaslatok egyeztetése után nem biztos, hogy éppen a bizalmiak álláspontját fogadjuk el változatlanul. Furcsa is lenne, ha minden kérdésben egyedül az ő véleményük érvényesülne. Ezzel éppen az üzemi uemokrácia szenvedne csorbát. - tgy igaz. De a döntés után meg lehetne magyarázni a javaslat elvetésének okát. - Arra nincs időnk. Hol tartanánk a munkával, ha naphosszat efféle megbeszéléseket tartanánk? Enélkül pedig - meggyőző, okos beszéd nélkül - olyan problémák adódnak, melyek kicsendülnek a bizalmiak további szavaiból: Annak ellenére, hogy nalunk a szakszervezeti bizottság rendszeresen tart értekezletet a bizalmiak részére, hiányosnak érezzük tájékoztatásunkat - mondja Mé• 
száros Sándor, - Nem tudjuk például, mi az oka an
nak, hogy az emberek, akik 
nálunk rendkívül piszkos, 

- A szakszervezet részéról hiába léptünk fel annak érdekében is, hogy az utazástól - gépkezelői szolgálatból -hozzánk áthelyezett dolgózók részletfizetéssel válthassák meg egyenruhájukat, például a bundát, aminek viselési ideje még nem járt le. Van
nak tehát olyan dolgozók 
köztünk, akiktől antiszociális 
módon, az előlegből és o:: 
cizt követő zárfizetésből egy• 
szerre vonták le a mha árát� 
800-1000-1200 ·· tofirit6IU1't;·"s 
kénytelenek voltak üres zsebbel hazamenni családju.lchoz.. Még a kilépők vagy elbocsátottak is jobban járnak, mint azok, akik így, a vasút rendelkezése miatt kényszerültek más beosztásba, és nem lettek hűtlenek a MAV-hoz. A beszélgetés során még sok, hasonló téma került szóba, főként olyan sérelmek, melyek megszüntetésének: módjára a bizalmiak többfél<! javaslatot is tudtak mondanL Érdemes, sót szükséges is lenne meghallgatni őket a fűtőház vezetőinek. S az idllt sem szabad sajnálni a meggyőzésíikre , hogy ők iS meggyózhessenek másokat -., ha valamiben történetesem. nem lenne igazuk. 

Kovács József 

I gazodn i  
a m indennapi é lethez 

A szegedi területi bizottság szeptember 25-én megvitatta az igazgatóság terület.én folyó agitációs, pro!Xlc,a:anda és kulturális nevelőmunka helyzetét, s a következő idők feladatait A jelentés rámutat, hogy a szóbeli agitáció egyre inkább a közvélemény formálásának eszközévé válik. A személyre 
szóló meggyőző munka minden 
szakszervezeti tisztségl}i.selő 
fe!:adata, azonban a bázist a 
bizalmi hálózat jelenti. A megválasztott bizalmiak közül nem mindenki él ezzel a lehetőséggel. Tapasztalataik bizonyítják, hogy a felsőbb szervektől kapott tájékoztatás ami nélkülözhetetlen eleme az agitációs murukának - több helyen még mindig csak a szal{szervezeti bizottságok tagjaiig jut el. Ezelcen a helyeken a bizalmi hálózat tevékenysége le
szűkül, a megbízatásuk formá
lissá válik. Az ismertetésből kitünik, hogy az alapszervezeteknél nem kielégítő a tudományos 1 ismeretterjesztő munka. Kevés 
humántagozatú munkásakadé
miát, ismeretterjesztö előadás-
sorozatot szerveztek, pedig az 
előadások népszerűelc voltak. 

A roúvelódési intézményekkel kapcsolatban megállapítják, hogy S-Ok még a tennivaló, mert a kultűmeveló tevékenység nem érte el a kivánt szintet. A könyvtári munkll 
évek óta egy helyben topog. 
Főleg a könyvtári propaganda
munka megjavításában 0011 sok tennivaló, mert a propaganda igen gyenge. Az alapszervezeteknek sokkal jobban kell segíteni a szocialista brigádok kulturális vállalásainak helyes kialakítását, a feltételek biztosítását. A kulturális, agitációs é� propagandamunkát idószerűségénél és jelentőségénél fogva is - helyes volt a területi bizottsági ülés napirendjére tűzni. Sok tanulságot le· het levonni a jelenté!.ből és a hozzászólásokból. Egyet azon• ban nem szabad figyelmen kívül hagyni: a szaJcszervezet 
agitációs, propaganda és kul
túrális nevelő tevékenysége 
csak a1ckor válik hatélwnyab• 
bá, ha az igazodik az élethez, 
a mindennapos gyaJtorTat meg� 
annyi kérdéséhez. 

Horváth Ferene 
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Elkészült a vasút távlati terve 
1985-ig 90-93 milliárd forintot fordítanak 

a vasút korsze·rűsítésére 

Jól működő bizalmi hálózat segíti 

a kitűzött célok elérését 
Rákosrendező pályaudvar 

szakszervezeti bizottságának 
irodájában beszélgetünk. 

O�'tóber 18-án lesz egy éve, k.ai módszerek.kel, a !konténer- vii,l a vmamasított vonalak Végh Gyula főintéző, az állo
)logy az országgyűlés elfogad- szállítás elterjesztésével, a hossza. A negyedik ötéves más oktatótisztje aki a 
ta r. közlekedéspolitikai irány- rakodólapok, portáldaruk, tar- tervben a következő vonala- szakszervezeti bizottság ter
elveket és meghozta a vasútról goncák számának emelésével kat villamosítják: Budapest- melési felelőse is - már 
i;zóló új törvényt. hajtják; végre. Szob, Szajol-Lökösháza, Sa- hosszabb ideje helyettesíti 

A MÁV-nál azóta - gondos jóecseg-ózd.. Bali Ferencet, az iskolára 
előkészítés után - befejező- 1985-ig 2600 új személyko- küldött titkárt. 
dött a jövő vasútrendszerének A villamosított csival és 24 ezet teherkocsi-
körvonalait tartalmazó 15 éves h val bővül a MAV kocsiparkja. - A napokban zajlott le 
távlati fejlesztési terv kidol- vonalak ossza Ebben az időben áttérünk eu- állomásunkon a szocialista 
gozáGa. Ennek bevezetője ki- növekszik rópai egyezmények alapján a brigádvezetők értekezlete, 
emeli, hogy 15 év múlva is központi vonó- és ütköző- ezenkívül szinte azzal 

január 1-től pedi,g az ünnepi 
műszaknak újabb lendületet 
ad.: hazánk felszabadulásának 
25. évfordulójára és a Lenin 
centenáriumra tett vállalás. 
Aprilis 4. után tovább mun
kálkodunk az 1970-es tervek 
teljesítéséért. A dolgozók 
vállalásai elsősorban a menet
rendszerűség további javítá
sára, a vontató járművek fo
kozottabb kihasználására, a 
kocsitartózkodási idő 16 óra 
alá csökkentésére, a fuvaroz-

tatók igényeinek tökéletesebl>, 
kielégítésére irányulnak. 

- Nagyon sok akadály neE. 
hezíti a kitűzött célok eléré� 
sét - mondja Végh Gyula -..; 
d.e vállai<lsuk seövegezeseko,o 
a dolgozók jól látták ezekef 
az akadályokat, és reálisa1' 
felmérték a tennivalókat. A

f 

szakszervezeti bizottság a ma-: 
ga sajátos eszközeivel - e1..; 
sősorban 47 főnyi bizalmi há{ 
lózatának mozgósításával --:. 
igyekszik segítséget nyújtani., 

váltowtlanul a vasút marad A hosszútávú terv fontos ré- készülékek alkalmazására. egyidőben - megtartottuk a 
ci közlekedés vezető ágazata. sze a MAV műszaki fejleszté- Nagy mennyiségben szerez szakszervezeti taggyűléseket 

1985-ig 90-93 mil1iárd fo- se. A pályák rekonstrukciója be a vasút vil.!amos- és Die- is. A két esemény nyomán Kölcsönös tájékoztatás 

pntot fordítanak. a vasút kor- keretében nagy sebe..sségre te- sel-mozdo.nyokat. Az új hat- született a hatá.Tozat, hogy Az állomás felső végén, 
szerűsítésére. Ennek a hatal- szik alkalmassá a törzshálóza- részes motorvonatokból 100 állomásunk dolgozói október ahol a vonatok érkezésével, 
ma:s összegnek 75-80 százalé• tot. 190 kilométer hosszban darabot vásárolunk 1985-ig. 1-től április 4-íg ünnepi mű- összeállításával - rendezésé-
kát a vasút önerőből fordítja építene/� másod.ili vágányt. szakot tartanak. Az év végéig vel és gurításával - járó 
modemizalásra, a fennmaradó 1985-ig 1700 kilométerre bő- B. L az 50 éves jubileum jegyé-ben; munkák zömét bonyolítják 
összeget pedig állami támoga• le, Vas István térfőnök emlí-
tá:sból fedezi. Ötéves terven- ----------------------------------------, ti : 
)cént mintegy 30 milliárd fo- - Mintegy 100-110 dolgozó nntos részletekben hajtják 

_A l t bb L k 
hiányzik a szükséges létszám-végre a hosszútávú fejlesztést. • 

t o"zo• •tt ból. A műhelybizottságok és 
A távlati fejlesztési terv eai 1a vaju ajO a bizalmiak jó munkája, pél-ltét legfontosabb fejezete a d damutat.ása és szervezőkész-.itorszerűsítés és a vasúti köz- sége nélkül ez a hiány belát-;tekedés racionalizálása. , Az asztalnál állo' szu"lo"'•, hatatlan következményekkel 

A vasútvonalakat 
kategorizálták 

A U'tt•· � 't Csend lett. A többi gyerelcre ,,,. 
Z orovasu hűvös- is átragadt a szomorúság. Csa,k mintha összebeszéltek volna, járna. A dolgozóle helytállása 

völgy,i végállomásánál nagy a a kisleány haHt szipogása hal- kérve néztek Sásdi Zoltánra. csak úgy Teépzelhető el, ha a 

sürgés-forgás. A mozgólépcső lik. A csendet a gyermek alig - Na jól van. Nem bár1c<m. szolgálati vezetőle a legsz01·0-
alig győzi felfelé szállítani a hallható szavai törik meg : Legyen, ha olyan nagyon aka- sabb kapcsolatot tartják ve-
ki:rándulókat, meg azokat az _ Nagyon jól fogok tanulni, rod - mondja a titkár és meg- lük, s ebben éppen a bizal-
apró gyerekeket, akik az út- szeretnék úttörővasutas lenni simogatja a gyermek fejét. miak adhatják a legnagyobb 
töróvasút forgalmi irodájába _ mondja fogadkozva. - gergely - segítséget. A jutalmak szét-
igyekeznek. Ifjú vasutasokat osztása, az egyéni problémák 
toborozmak.. •---------------------------- rendezése közben nem nélkü-

Az egyik „sorozó bizottság-
lözhetjük a bizalmiak véle-

ban" Sásdi Zoltán főintéző, Az 1969. évi tervte/jesíféssel: ményét, ugyanakkor rendsze-
res tájékoztatásukat sem haaz úttörővasút titkára és Visi 

l970 
nyagolhatjuk el, hiszen ők Hilda úttörővezető fogadja a Ke'szu· · 11·u··n1< fel ' az • évi együtt élnek, dolgoznak mun-kicsiket. Valamennyien a ke- katársaikkal . • •  zükben tartott felhívással je-

nyí brígád.jában rend min, 
holott többnyire hozzá oszt;u1c·1 
be az új dolgozókat vagy a 

máshonnan ide helyezetteket: 
Az átmenesztőknél Komlósí 
Károly végzi kifogástalanul' 
immár tíz éve a bizalmi 
munkát. Fakan József tola-. 
tásvezető, múhelybizottsági 
elnök érdemeit sem kell kü-. 
lönösebben hangsúlyoznom. A 
fiatalabb bizalmiak közöd 
meg olyan kiváló t,asutasolc· 
is akadnak, mint Jántsk11 La� 
jos kocsirendező, Bogár Já� 
nos és Tóth 3. Sándo-r forgal� 
mi szolgálattevők. A másl:k 
két műhelybizottság titkára( 
is hasonló aktivistáklml; 
szakszervezeti bizalmiaikka:I• 
végezhetik feladataikat. 

· 

Termelési tanácsfozás 
előtt 

Az állomás szervez.ett dol:. 
gozói szeptemberben gyűjtést 
rendeztek a vietnami nép 
megsegítésére. Az úgyneve-

A terv „A", ,,B", ,,C" kate
goriara osztotta a hálózatot. 
Az elsőbe a törzshálózat tar
tozik, amelyen a MAV sze• 
mély- és áruforgalmi teljesít
ményeinek 78-80 százaléka 
bonyolódik le. A „B"-kate
góriába tartoznak a mellék• 
vonalak, melyeket a szükségle
teknek megfelelő mértékben 
modernizáltak. A felszámo
iásra vá?'ó gyenge forgalmú 
vonalak (,.C"-kategória) a tel
jes hálózatnak mindössze 
másfél százalékát teszi ki. 

lentkeznek, melyben az úttö- • &•1eu • 
k rővasút vezetősége röviden is- JU I ffll mun aversenyre 

merteti a felvételi feltételeket: A. '6 b' 1 · 
zett takaróakció eredménye

i IZO m1 szervez, ként 2246 forint g11últ össze 
irányít, ag itál Rákos-rendezőn. A bizalmiak 

1985-i•g a vasúti tonnatelje
sítmé11yek a terv szerint kis 
mértékű emelkedést mutatnak, 
s lényegében stagnáló tenden
«iájúak, ugyanakkor az áru
�onnakilométer tekintetében 
::assú emelkedés várható. Te-
1lemesen csökken például a 
szénszállítás. Az egyre elter-

-je��tJ.IL ��ve;;;(:té�s szá!Htás 
megkCÍll.71yíti és 111,ll{Jgyorsitja 
az olaj- és a szénhidrogén
,ermékek -szállítá;sát, melynek 
magy része ezért elkerül a 
-o-asúttól. 

A távlati tervjavaslat leszö
gezi, hogy évente 115 millió 
�onna áru szállításával számol
aatunk. A tömegáru.le egy ré
sze csökkenni fog, például a 
szén, olaj, koksz, tégla, cserép 
viszont növekszik, a kő-, a ka
vicsszállítá.s, a műtrágya. a 
bauxit, a timföld, a betonele
mek -száma és a gyümölcsju
varozás. A terv kimondja, 
hogy a MAV-nak továbbra is 
!egfontosabb feladata az ösz
szes személy- és áruszá11ítási 
ö:gény maradéktalan kielégl
:.\se. 

Csökken 
a személyszállítás 

A személyszállításnál az 
tttasok számának lassú csök
kenésével számolhatunk. En
nek főbb okai : az ötnapos 
munkahét elterjedésével csök
kenni fog a vasúti utazást na
ponta igénylők száma. Meg
lassult a mezőgazdasági dolgo
zóknak az iparba való átáram
lása is. Növekszik viszont a pi
henni, üdülni utazók száma, 
s az életszínvonal emelkedé
sével pedig nagymértékben nő 
a belső és külső idegenforga
lom és a tranzitutasok száma. 
Mindezeket figyelembe véve, 
1985-ig a személyszállítás 10 

százalékos csöklcenése vár
ható. 

A személy- és áruszállítás 
:színvonala állandó emelése 
:szempontjából a legfontosabb 
a biztonság fokozása. Meg kell 
teremteni a sebességnövelés 
előfeltételeit is. A nemzetközi 
fővonalakon - a törzshálóza
ton - 140 kilométerre emelik 
a megenl!roett sebességet. Az 
utazási sebesség 80-100 küo
méterre nő. 

A jövő szerelvényeit a moz
donyvezető által kezelt köz
ponti ajtónyitó- és csukóbe
rendezéssel látják el. A ko
csik utasterét légkondicíonál-

l §ák és megteremtik a higiénia 
összes feltételét. 

Növekszik az árufuvarozás 
sebessége. Megrövidül az áru 
útja a feladástól a leadásig. 
Ezt korszerű fuvarozástechni-

4-es tanulmányi átlagered
mény, az iS1:olai úttörőcsapat 
ajánlása és egy orvosi igazolás 
szükséges. 

A gyermekek háromhónapos 
tanfolyamon vesznek részt, 
s a tanfolyam elvégzése után 
vizsgát tesznek és csak ezt kö
vetően lehetnek vasutasok. 

Katonq János,. q. Déli VPT,ta
tási Főnökség mozdonyveze
tője és kisfia is itt várakozna,k. 
A gyerek csupa érdeklődé<;. 
Le nem veszi szemét a falon 
levő úttörővasutat ábrázoló 
festményekről. Látszik, hogy 
vasutas gyerek, mert már az 
első kérdé."I'e kiitűnő választ 
ad. 

Egy önálló, viiágos tekintetű 
kis legényke a következő „je
lölt". Magabiztosan válaszol a 
feltett kérdésekre. Tizenkét 
éves. flatodilc osztályba já-r. 
Mindig kit·ií.nő volt. Apja gé
peszmémök. Régi vágya a 
vasutas munka megismerése. 

- Mérnök leszek, mint apa, 
de vasutas mérnök - mondja 
Béni Lajos, büszkén, magabiz
tosan, miután felvették. 

- Sok ilyen gyermek kel
lene - szólal meg Sásdi Zol
tán. - Jóllehet, kellő időben 
elküldtük a felhívásokat a 
szolgálati főnökségeknek, de 
nem nagyon reagáltak. A kül
ső vállalatok és iskolák jobban 
szívükön viselik az úttörő
vasút ügyét, mint a vasutas
ság. 250 gyerekre lenne szük
ségünk és 1alán 130-140 lesz. 
Azért lenne kivánatos több 
vasutas gyerek, mert azok 
már otthon magukba szívják 
a Va$Út szeretetét és könnyebb 
őket úgy nevelni, hogy az álta• 
lános iskola elvégzése után 
vasúti szakközépiskolába je
lentkezve vasutasolcká válja• 
nak. 

Közben, amíg beszélgettünk, 
újból összegyűltek a kis je
löltek. Majdnem több a leány, 
mint a fiú. Egy copfos, rövid
szoknyás gyerek következik : 
Füsti Anna. Apj.a gyári mun
kás. Hatan vannak testvérek. 
De tanulmányi eredménye 
vallatásánál már félszegen 
válaszol : háromegészöt. 
Sásdi Zoltán csak nézi a kis
lányt, aztán a fejét forgatja, 
mely tudvalevőleg azt jelenti, 
hogy a szabályok értelmében 
csak 4-es felett lehet úttörő
vasutas a gyerekből. 

A gyerek csak áll Egyetlen 
pillanat alatt oda a korábbi 
magabiztossága. Ké!.li: szemeit 
befutja a könny. Pityereg. 

A Magyar Szocialista Mun· 
k4spárt Központi Bizottsága 
és a Hazafias Népfront Orszit,. 
gos Tanácsa felhívására 
amelyben hazánk felszabadu
lásának 25. évfordulója tiszte
letére az 1970. évi tervteljesí
tés sikere éroekében munka
versenyre szólították fel az 
üzemek, gyáraik dolgozóit 
nagyoll' sók levél érkezett 
=rkesztóségünk:höz. A leve
lelt - amelyek részíetes :is
mertetésére épp a nagy szá
muk miatt nem vállalkozhat
tunk - kivétel néll<ül an-61 
számolnak be, hogy az állo.
másokon, csomópontokon és 
járműjavítókban a legfo.nto
sabb feladat az 1969. évi terv 
teljesítése, a Tanácsköztársa
ság 50 éves jubileumára indí
tott munkaverseny felajánlá
sainak teljesítése. 

Valamennyi hozzánk kül
dött levélböl az is kide
rül, hogy az 1969. évi ju
bileumi munkaverseny 
lendiiletét a következő év• 

ben fokozni kívánják, 
és ennek a versenynek méltó 
befejezésével, az éves terv 
sikeres, és maradéktalan tel
jesítésével kívánnak felké
szülni a következő évi felada
tok elvégzésére, a felszabadu
lásunk 25. évfordulójára indí
tott mun..1<:averseny pontjainak 
teljesítésére. 

Elsőnek az P:szaki Jármú.ja
vító Üzem dolgozóinak levele 
érT,ezett hozzánk, amelyben 
arról adnak hírt, hogy az 1969. 
évi tervüket élüzem szinten 
kívánják teljesíteni, és a kö
vetkező gazdasági évre vállal
ják az M 61-es és a V 43-as 
mozdonyok javítási idejének 
csökkentését. Felajánlották 
azt is, hogy a V 41-es és a V 
42-es mozdonyokba terven 
felül felszerelik az önműködő 
vonatmegállító berende:ziése
ket. 

A Dunakeszi Járműjavító 
üzem dolgozói röpgyűlésen 
határozták el, hogy az 1969. 
évi terv teljesítésével megfe-

lelő „alapot" kívánnak terem- most az új tagdíjbesorolás eh 
teni az 1970. évi versenyfela- Halmágyi Domonkos térfel- fogadtatásában segítenek. 
datok elvégzéséhez. Vállalták vigyázóval az V-ös őrhelyen Nem mindenkivel könnyl'.Í 
azt is, hogy 1970-ben 50 ezer váltunk szót. ő a 2-es mű- megértetniök: nem a tagsági 
munkaórát kizárólag a teljesít- helybizottság titkára. Nem díj emelkedett, hanem a dol� 
m..énv növelésével fognak elér- mondja, de hamarosan ész1·e- gozók keresete növekedett, 
ni. vesszük, hogy a hiá11yzó gép- ami együtt jár a tagdíjbeso, 

A jubileumi munkaverseny- Jefsérőt is ő pótolja, sót oly- rolás módosításával. Részt 
hez egyébként a következő kor-olykor besegít az AB-vá- vettek a bizalmi�k az okta� 
szolgálati J1e1:.Y.�k •. 

0
<;,v;ttJJHH�z- · gafiy�}56'1'!on-'"d'ól�i;l� ' tolal:Ct�i ·:szervezésében i&. Minden 

tak: l)aískolc- Tiszai pu.; Tapol- ·csapatn1ik, mely össz�en lfét bizalmi j�lentkezett a, l'észük, 
cai Vontatási Főnökség; Deb- emberből áll te inditott előadássorozatra, 
receni Járműjavító üzem; Hiába, nem csábító mely táj�ko'.'tatásukat hiva., 
Veszprémvarsány állomás; munkahely a vasút. Nagy a tott s_zolgal�i. Ok�óber 15-16 
Hódmezővásárhelyi Pálya- felelősség, állandó a veszély, -17-_el_l ped'.g - illetve a vos 
fenntartási Főnökség; Szeged kényelmetlen a szolgálati idő. natk1seroknel 13-án - a ter, 
Rókus Távközlő és Biztosító· Szerencsére itt van mellet- melési tanácskozásokra ke, 
berendezési Fenntartási Fő- tem Balogh Gyula kocsimes- r�lt sor

'. 
ami�ek �lők�zítés�, nökség; Vésztő Vontatási Fő- ter, műhelybizottságunk gaz- b?l -� bizalmiak 1s kivették 

nökség; Békéscsaba Va;ntatcísi dasági felelőse, aki jól kéz- reszuket. 
Főnökség, Nagykőrös állomás, 
Jánoshalma állomás; Hatvan, ben tartja a gurító területét: - Azt akarju,k - mondta 
Vasúti csomópont, Nyíregyhá- szervez, irányít, agitál - te- a nevükben Komlósi Károly 
zi vasúti csomópont, Debrece- szi hozzá a térfelvigyázó. , hogy az ünnepi műszak 
ni vasúti csomópont; Pécsi - Tehetem, ha jók a bizal- vállalásait közös erőfeszítés, 
Távközlő és Biztosítóberende- miak - hárítja el a dicsére- sel, a számos gond és nehéz

zesi Fenntartási Főnökség; tet Balogh Gyula. Azután ne- ség ellenére, meg is tudj� 

Debreceni vontatási Főnölcség veket említ : - Bálint István valósítani. 
és a MAV Magasépítési Fő- sarus érdeme, hogy húsz fő- K. J. 
nölcség. 

Az eddig beérkezett levelek 
sokaságából arra következte
tünk, hogy a 

hazánk felszabadulása 25. 
évfordulója tiszteletére in
dított munkaverseny min
den állomáson, szolgálati 
helyen és járműjavítóban 
megértésre és népsrerú• 

ségre talált. 
Kérjük azonban a verseny 
szervezőit, a szakszervezeti bi
zottságokat, és a versenyben 
élenjáró szocialista brigádo
kat, hogy az 1969. évnek fő 
feladata az éves terv, és a Ta
nácsköztársaság 50. évfor
dulója tiszteletére kiirt mun
kaverseny teljesítése legyen. 
Ezt a versenylendületet fokoz
va, s megfelelő alapot teremt
ve, 1970 január elsejével kezd
jék meg a 25 éves jUbileum 
tiszteletére indított munkaver
senyt. Elsőrendű feladat az 
éves terv teljesítése, az oszt 
forgalom sikeres lebonyolítása 
legyen. 

Naponta elvész egy kocsi 
A májusi menetrendváltozás 

óta a 711. sz. vonatot Szeged
ről, az érkező 730. sz. vonat 
szerelvényéból állítják össze. 
Ugyancsak a 712. sz. vonat 
szerelvénye fordul a 729. sz. 
vonattal. Nem tud.ni mi okból, 
mind a 730-as, mind pedig a 
712-es rendszeresen kalauz
kocsi nélkül közlekedik. (Ez a 
múlt évi menetrendben egy
szer sem fordult elő.) Mivel a 
vonalon nemcsak útipoggyászt, 
hanem sok esetben a filmeken 
kívül romló és egyéb expressz
árukat is adnak fel, a kalauz
kocsira feltétlen szükség vol
na. 

kező esetben lret mellékkocsi4 
kell naponta közlekedtetni. 

Tekintettel a megnövekede� 
forgalomra, az exportos ko. 
csikra igen nagy szükségünk 
van, s így helyesebb volna a 
vonatokat Dnh kaliauzkocsik, 
kal közlekedtetni, vagy ha a 
700-as vonalra „nem jut" már 
kalauzkocsi, akkor az egyszer 
besorozott mellékkocsikat for. 
dítsák vissza a szerelvénnyel. 
mert Szeged személypályaud. 
varra feljuttatni exportos te. 
herk=it a Tisza pályaudvar
ról Szeged Rendezőn keresz
tül néha gondot okoz. 

Dr. Bánkfalvy Gyula 
Első naptól kezdve Szeged .------------

úgy segített ezen, hogy a vo-
natba egy poggyász mellék
kocsit sorozott be, · s e célra 
egy személyvonattal futható 
S jelű teherkocsit. 

AZ EGYKORI P.llR.!IHCSNOK 

· VISSZ.llTtRT 

Villanyszerelők vetélkedője 
Budapest Nyugati pálya

udvaron azonban a kocsi rend
szerint elkallódik és a 730-as 
sz. vonattal szinte sohasem 
jön viss2Ja a mellékkocsi. fgy 
az árukat az első személyko
csi lezárt első részébe teszik 
be, de ott utazik egyébként a 
vonatvezető is. Míg Budapest
ről . ritlcán jön a filmen és 
poggyászon kívül más áru, 
Szeged és a vonal rendszeresen 
küld expresszárut is Budapest
re. fgy az áru elszállítása ér
dekében Szeged állomás újabb 
mellékkocsit soroz be. Ha a 
712-sel visszajön a mellékko
csi, akkor csclt egy, de ellen-

Békéscsaba vasutasai, a vá
ros lakossága október 7-én 
ünnepelte Békés megye fel
szabadulásának 25. évforduló
ját. Ebből az alkalomból Bé
késcsabára látogatott Did
Twvszlcij Mihail, a leningrádi 
Műszaki Egyetem docense, aki 
25 évvel ezelőtt mint a felsza
badító szovjet had.sereg főhad
nagya Békéscsaba állomás pa,
rancsnoka volt. 

Dicséretesen szervezt:ék meg 
a debreceni igazgatóság terü
letém a KISZ Közporuti Bizott
sága, a SZOT, a Munkaügyi 
Minisztérium s a Magyar Te
levízió által hazánk felszaba
dulásának 25. évfordulója tisz
teletére meghirdetett villany
szerelő szakmunkások üzemi 
vetélkedőjét. A versenyre 23 
fiatal jelentkezett, akik ezt 
követően Nyíregyházán a 
Villamos Vonalfelügyelőségen 
mérték össze tudásukat. Az 

Izgalmas üzemi elődöntőn 
Rátz Péter, Torma Györgv, 
Kelemen László, Kőhalmi 
Imre és Kozma Ferenc 
villanyszerelők érték el a 
legjobb eredményt, s ezzel 
jogot szereztek a megyei dön
tőn való részvételre. 

A debreceni lgazgiatósá,g ve
zetői az első öt helyezést elért 
ifjú szaikmunkásol;:at pénzju
talomban és 2 nap jutalom
smbadságban részesítették. 

Bánszegi Já7sef 

Az egykori állomásparancs
nok tolmácsolta a szovjet 
vasutasok üdvözletét is, majd 
hosszasan elbeszélgetett a cso• 
mópont dolgozóiv-a.l az elmúlt 
25 évről. 
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A döntés 1ne/történt de ne1n bajtjlik végre A forgalomirányítás 1,karmestereiu 

Egy újítási javaslat négy évi 11tazgatása 
a nemtörődömség útves� töjében 

ÉJSZAKAI ELLENŐRZÉSEN A VAS ÚTÜZEM 

BIZTONSÁG I  OSZTÁLY EM BEREIVEL 

' ·  Az Ipartelepek jobb kiszol�sa érdekében a perkupai • ,iipszbányát kiszolgáló ipar
''l'ágányt még 195ll-ban felújí. tották. 

Hat évvel késo7>b, 1964-ben a bUdöskútpuszta-bódvaszilasl vonal átépítése során, a miskolci igazgatóság felmérése és gazdaságossági számítása alapján az említett ipar
vágányt újból felújításra ja
vasolták. A feiújit&sra vo?UUkozó tervet a miskolci igazgatóság II. osztálya rendelte 
mea a MAV Tervezó Intézet
tiél, melyet a Vasúti Fóosz-

• • 1álv 6. A. osztál·11a 120 709/1964. 
az. 4la.tt Jó'Dá is hagyott. 

A tervbú:álat és jóváhagyás 
után a felújítási munkák ki

, vit.elezésével a MAV Miskolci 
1 EpUé'si Fónökséget bízták meg. 
Váradi István és Knoll László 
azt a feladatot kapta, hogy az 
elvégzett munkát múszakil.ag 
ellenőrizzék. lm, jutott tudo
másukra, Ji,<>gy e3y nemrég 
felújított iparvágányt nagy 
költséggel - 1 670 OOO Ft -
µmét fe1. klvánnak újítani. 
Felmérést végeztek és megál
lapftották, hogy mind pálya
fenntartási, mind forgalmi 
,szempontból szükségtelen a 

felújítás, mert itt 10 km/ó se

besség tpellett 20,2 tonna ten
gél.ynyomással közlekedhetnek 
á vonatok. Ennek a vizsgála.t
nak az alapján Váradi ls1.ván 
és Kudl László 1966. janu.ár 
lll-én újítási javaslatot nyúj
iótt be, melyet a VIJ$ÚtL Fóosz
tál.y 6. szakosztálya eluta.sított 
11,n,wk ellenére, hogy az újí
tásban java.solta k. megveláiitá
,ára rendelkezett. 

Az újítók felleb!:ieznek 
Az újítók a 29/1969. számú, 

az újításokról szóló komiány
:rendelet alapján felü!vizsgá.!.a
tot kértek a szakszervezettól. 
A szakszervezet a panaszt jo
gosnak találta és 1967. április 
,s.án kért.e annak•felül.viusá� 
tatát. A felülvi.zsgálae sotafi 
'.f'usa Lajos szakosztályvezetó
llelyettes elisme·rte, hogy az 
t 670 OOO forint hitelösszeg 
megta.karítását az újítási ja
va.slat tette lehetővé, ez az 
állásfoglalás lényegébe.TJ. a ja
vaslat újításként való elisme
rését is jelentette. Ezután a 
szakosztály osztályai vitatták 
a döntés jogosságát, és ennek 
alátám.a:szt..4sára a miskolci 
igazgatóság 11. osztályától 
újabb véleményt kértek. Az 
igazgatóság II. osztály vezető
je a Gy. 80-20/1968. sz. je
lentésében a következőket ír
ja: ,,A tervet a 6. A. usztály 
ha.gyta ;&vá. Az t<;ítók114k a 
vágány átépítéséről tudomáruk 
nem volt." Ez pozitív része 
a jelentésnek. Majd így foly
tatja megítélésem szerint, mi
vel a."munka gazda„ágosabban 
megvalósítva nem lett, mint 
ahogyan azt a tervezó elóír:a, 
a java.slat újításként nem ke
zelhető." Vajon miért nem 
gazdaságos ha 1 670 OOO forin
tot me" hidunk takarítani? 
Erre � nem tér ki a jelen
tés. 

A vezerigazgató
helyettes döntött 

A felülvizsgálat ·kérését kö
vetően másfél év múlva, 
1968. november 6-án a Vasúti 
Főosztály 1. szakosztálya meg
sokallta a sok huzavonát és 
jelentést kéSzitett, IH;�Yb_en 
kérte az újítók szerzo1 Jo
gának elismerését, és an
nak megállapítását, hogy a 
javaslat megtétele nem volt 
munkakör! köteledségük. 

A jelentésre Harmati Sá·n
di,r vezérigazgató-helyettes 
1968. november 12-én a ikövet
kező döntést hozta: ,.Az 

iga.zgatósá.g II. osztálya fe!iile
tes munkát végzett, mert hoz
:ájárult egy 1958-ban felújí
tott pálya felújításához. Az 
iparvágányt a két újító javas
latára nem ú;ították fel, 
ezért a 1ava.slat újításnak mi
nés!theM." 

A 6.A. nem intézl<edik 

Erek után mindenki azt 
gondolná, hogy az Ugy napok 
alatt lezárult, az újítókkal 

megkötötték a szerzódést, és 1·észükre a díjat kifizették. 
Nem ez történt. A 6. szakosz
tály osztályai - 6. A. és B. -
és annak vezetői, t•alamint elő
adói ismételten megmutatták, 
ho1111an kell a vezetői d.öntést 
fisr11elmen kívül ha{11Jni - an
nak ·végrehajtását elodázni. 

A vasút életében · - még 
szakosztályi szinten Is - igen 
fontos a k.iadott döntéssk, 
rendeletek maradéktalan és a 
lehetőségekhez képest gyors 

Szeptember hónapban: 

végrehajtása. Ezzel nyi.lv{m 
egyetért mindenki. E:ért himg• 
zik farcsán, hogy a döntá;; 
óta elti!lt köz�! egy év a.att a 
G. A. osztályn::ik kevés volt 
arra az idő, hogy a gazdasági 
számítá.,"'t - mely már a ja
vaslat benyújtásakor is is
mert volt - a megtalrnrítást 
kim1,m!rálja. 

Nyilvánosan kérdezzük meg: 
mi.ért nem ta rtjik be a ve
zető döntését? 

Skultéii Emánuel 

Tízmillió tonna árut sz,állított el 

a vasút 

Az egyre növekvő őszi forgalom nagy feladat elé 

állítja a vasutast és a vasulat is 

1969 tavaszán, de részben 
már az előző év ó;;zén is l>izo
i,yos negatív tendenciák je
lentkeztek , a vru;úti forga,lom 
lebonyoHtásában. A korsze-ril.
sítés előnyei nem mutatkoztak 
meg a kffiánt mértékben. f:p
pan ezért a vezériga;:gatóscig 
márci1U hóna.pba.n s:?á.11?,os in
tézkedést tett a ked vezótlen 
ha.tá.sok ellensúlyozására. 

- A megnövekedett igények 
kielégítése érdekébe,1 fokozott 
gondot kel! fordita.ni az ,előző 
éaekhez képest m,eg-növekedett 
állomási kacsitartó.zkodási idók 
csökkentésére. Elsósorba.11, a le
és feladási állomások kocsi
tartózT,:odási idejét k.etl C-'ök
kenteni. 

- Biztosítani keIZ, hog!J a 
felek részére, 11 kocsik ti=ok-

A tervszerű és menetrend- ban az időszakokban, amil:or 
szerű közlekedés biztosítására a r,:t1wdási kedv -nagyobb, f"?n• 
tett intézkedések fokozatosan delke;:ésre állja.Ml;;. 
meghozták azokat az eredmé- - A megengedett határokon nyeket, amelyek biztosítják a és aza.báli1=atokon l.H!!ü! e!sómegnövekedett feladatok el- sorban, az idegen l:ocstk1Uik ex. végzését. 1969 szeptemberében portra történő felhaszná.lá.sá- az utal.só három esztendő val., vala.mint a ra.Trott eleg,J legkiemelkedőbb szállítási tel- nagyobb arányú érke.rtetésé-jei,-ftmények.ént - több mint á lO millió to-nna árut .szállított vez és gyorsítás oo.t biztosita
el a vasút, s a b:izis hónap· ni kell a dolgozó kocsipark nö
hoz vi.szonyltva 104,1 százalé- vekedését, s a rakott kocsifor
kos eredményt ért el. A sze- dul6 idő csökkentését. 
roélyvonatok menetrendszeru- - lUínden erővel segíteni 
��0„4-�ékkal. a te-1).�r-,. .kell a r.íl21Ponti rakodóhelyek 
vonatok menetrenru;ze� lés a súlypontrú-rttle"·l'!T.Jeodliff
pedig a tavalyihoz k�-t 6,5 hoz szükséges kocsi1, maradék
százaléldral növekedett. A vo- talan, naprakész kiállítását, 
natkőzlekedési tero 88,5 szá- e!sósorban Záhon11 kocsieUátá
�lék, 1 ez Z százalékkal jobb, sát, a szénbányák, a Táre<ikózi 
mint az elmúlt é1> Mson!ó idö- Operatív Bizottság tgényeinek 
szaTGána.lc eredménye. Az ex- kielégftését, a cukorrépakam
port forgalmunkat a taval11i- pány folyamatos lebonyolítását 
hoz képest 25 százalékkal túl- és a 1MZógazda.sági export ter-

Vágánygépkocsink menet-
készen vár a negyedik vágá
nyon. hogy Varga Lászlóval, 
!\1ackó Ar.drássai és dr. Hege
cW: Károllyal-, a \·asútüzem 
b!ztons.'..gi osztály munkatár
saival éjszakai ellenőrzésre 
induljunk. Első állomúsunk 
Nyékládháza. 

Valós&gos fényorg1num 
pompája fogad. A jelzők er
dején zö!c!, sárga. vörös fC� 
nyek villognak. Távolabb 
neoncsö,·ek koszorúja. �lz\ az 
állom6st. Megérkeztünk. Tótli 
llf<ityás forgaLmi szolgá!atte• 
vő jelentlce;:;i/:, majd. bevez2t 
bennünlcet a forgaimi irod.cí
ba. 

- Forgalmi szempontból a 
vonal legnehezebb állomá
sai közé tartozik ez. az állo
más - mondia az integra
dominó rendsz.erú biztosító
berendezés gombjainak ke
zelése közben. A műszerfalon 
tény csíkok vib1·álnak. szin íe 
percenként cseng a telefon. 
Itt valóban sok dolga akad a 
forgalmi szolgálattevőnek. 
c�ak néhcfnyperces szünete:c
ben tudunk sz6t váltani. Tó!h 

Mátyá.s már sr11akorlott mcste• 
re fogla!lcozásá.nak. Tiz éve 
teljesít itt szolgálatot. 

A mai napon 138 koesirako
mányt - főleg szenet és kavi
csot - továbbítottak. 24 ko
csi exportrakamányuk is volt. 
Nem tartózkodhatunk tovább, 
sürget az idő. 

- A '108-as gyors után ín

dull:atnak - -rr.<Jndja a for
galmi ,zo7gá.lattcvó és mári-1 
a telefonhoz lép. 

Utaso1, az eresz alatt 

Osz.ies, hűvös este volt, 
amikor megálltunk Emőd 
felvételi épülete előtt. A r-.i.
kodótérre épült áilomást tu
lajdonképpen nem is illeti 
meg a felv&teli épület elne
vezés. Közvetlenül a háború 
után raktározási célokra. épí
tették. -Némi átalakítás után 
itt kapott helyet a. forgalmi 
iroda. a személypénztár C>s 
egy váróterem. me]ynek be
fogadó képessége 20-30 fő. 

zett. A mechanikai vágány
utas berendczé:.1 engedelme
sen tm·ábbítja parancsait. 
Kérdésünlc:e. hogy elége
dett-e foglalko:cisávaI. ig_y 
válaszolt: 

- Ez a beosztás 11em tar,o
zik a kényzlmes fog!a.llco::áso7: 
kü:::é. Nag-,J felelősség és so1c 
éJszabi;;ás já'rUI hozzá, de éll 
már mcgszoT:ta,m és mea is 
szerettem. Azt hiszem. akarat 
és rátermettség nélkül ezt a 
szolgálatot nem lehet m&ra.
déktalanul elvégez.'li. Forgal
mat irányítani. rendelkezni 
imponáló feladat. Sok Izgal
mat. örömet t:llál benne az 
ember. 

Tovúbb a vonalon 

Amíg Emőd állomáson a 
felvételi épület korszerűtlen
ségét állapíthattuk meg, Me
zőkeresztes. Mezónyárád és 
Mezőkövesd állomásokon már 
örömmel láttuk. hogy folvik 
az állomási épületek folúji
tiLa. korszerűsítése. Nemcs�k 
külsóleg, esztétikailag lesz
nek szebbek az állomások, 
hanem műszakilag is megfe
lelnek majd az egyre szigo
rúbb forgalombiztonsági fe.1-
t.:te!elmek. 1970-be-n adják át 
a dominó rendszerű biztosí
tó berendezéseket, amelyc'., 
nemcsak biztonságosabbá te
szik a közie;,;edést, hanem 
memwvelik e két állomás át
bocsátó képességét is. Jelen
leg mechanikai vágányutas 

meg, hogy eddig rendellenes.,. 
stigttt, s:::a&ilytalanságot se
hoL sem tzpasztaltunt,. Fe
m1e.mezette n. az utasitásba:t 
előírtak szerlnt végezték • 
doigoz6k a munkát. 

- A feladatold1oz mérterl 
,·an-e elég forgalmi szolgá
latte1·ő ? 

- Sajnos. nem. De egye-
lőre ez országos probléma. Ide 
hivatásérzet. rátermettség és 
töb!> viz.<ga szükséges. Talán 
e� is nehezíti a feltöltést. fs 
persze, a nag-,r felelőssé� s€lll 
utolsó szempont sok liaW 
előtt. 

Közben vágánygépkocslnk: befutott Füzesabony állomás
ra. A forgalmi irodában Ke
lemen Isivún szolgálattevőt találtuk a do-minó berendezés müszerjala elótt. őt kérdez
zük a forgalom pillanatn;rl 
helYzetéról. 

- Most már lényegesen ki� sebb a forgalom. A személy� 
és tehervonatokat menet, rend szerint továbbítottuk, 
jelenleg csak tolatást vég, zünk. 

:E:j�zaka két óra volt. runh kor a Füzesabony és Hatvan 
közötti állomásokat is e len ... őriz\•e visszaindultunk Mis.., kolera. 

Jelesre vizsgáztak 

E:::en az é;s:::akán tizenké& állomás fü:enkét forgalmi 
szolgélattet:őjének munkáját 
ellenórizte a miskolci vasútterendezéssel lrányitjál: 

forgalmat. 
22 óra 20 perc, Ismét n:),flt 

vonalon futunk. 

a igazgatóság t:asútiizembizton
•Jgi és személyzeti osztálya. 
amely sol�kal többet ;etentett; mint rideg, hivatalos ellenőrzés. Az ellenórzé;; során, 
szóba kerültek egyéni prob
lémák. személyi jellegű kér
dések is. melyek nagymér
tékben elooegítették az egyén 
megismerését. a kölcsönös bi
zalmat. 

A 421/II. vonat8zá!'l'.mal 
közlekedő vá_'(ánygépkocsink 
l'tban van Füzesabony felé. 
:E:jszaka van. 

- A szolgálatot teljesíló 
forgalmi dolgozók.na.k ez a 
legkritikusabb időszaka 
jegyzi meg JUaclcó András, a 

s.::eméluzeíi osztá.Zu munka
társa. - Ilyenkor már fárad
tabbak az idegek, kísért az 
elalvás veszélye, "pedig ez a 
szolgálat állandó intenzitás
sal kívánja a friss szellemet, 
a válságos he]yzetben is dön
tóképes találékonyságot. 

- Mi a véleménye a mai el
lenőrzésről? 

- Orömmd állapíthatjuk 

Az ország vérkeringésének, 
a vasúti forgalomnak iránvi� 
t'5l. .,kaqnester�., -, aki�el 
utunlc sprAn 'ial�kÖ�.\I.Í11_t::::; 
me1térdE!mli!i'. az élismetést és 
megbecsülést. Nehéz. fárasz
tó munkát végeztek. de -
ahogy ők mondták -. nem 
i�mernek szebb, meg-tiszte, 
lőbb feladatot. 

Kaszala. Sándor 
teljesítettük. mékek klszállíttúát. 

E néhány a.da,t is i�lja, - Feltétlen szükséges a rcm-

Vad Géza forgalmi szolgá
lattevő 1946-t61 teljeslt itt 
szolgálatot. Irodája kicsi és 
kénueimetlen. Véleménye sze
rint ez az épület már nem 
felel meg a korszerű köve- ,--------------------------

hogy erőteszítéseink nem ma- dezápályaudvarok elegyfeldol-radtak hatástalanok. gozó képességének maximális 
De tovább kell fokomi fokozása, és az elegytovábbi

tá& minőségének, az irány
elegyképzés rendjének mara
déktalan bet4rtá3a. 

ezeket az eredményeket, 
ha meg a.kanmk birkózni 
az egyre növekvő w.d for

galommal. 
Az őszi forgalmat nemcsak 

a mezőgazdaság jó term€Skilá
tása és ennek követ'keztében 
a tavalyit közel 40 százalélclral 
felülmúló e�'1)0rt- és tcansit
forgal.om növeli, hanem az ;s, 
hogy elmaradt a tavaszi elő
szállitás. Kőből l millió ton
nával, kavicsból pedig 800 ezer 
tonnával szállítottunk keve
sebbet tavasszal," mint az el
múlt évben. Mindenki előtt is
mert az fs, hogy a tüzelőanyag
szállitás milyen feladatot ró a 

- Az ele1111továbbítás meg
f1l/Orsítása mellett fel kell hív• 
ni a fi(l11elmet a mozdonyfel
használás rendszerességére, a 
mozdanyfordul6k betartására 
és 4 1>anatközlekedés tervsze
rú biztosításliro. 

Központi feladat tehát to
vábbra is mind helyi, mind pe
dig hálózati s-iinten ezek fi
gyelemmel kísérése, mert csak 
így végezhetünk eredményes 
munkát. 

8. Forplmi SmkoszWt 

telményeknek. Pedig az utas
forgalom nagy, A nyolcezer 
lakosú Emőd község há
romnegyede másutt dolgozik. 
A menetjeg·yet váltó utasok 
száma egy hónapban eléri a 
35--40 ezret. Az egyéb menet
jegyekkel rendelkezők pedig 
még növelik ezt a e:ámot. A 

kis befogadó képességű, váró
terem miatt - különösen a 

regge!i órákban - az utasok 
százai szorulnak a szabad ég 
alá, és az esős, hideg é1.•sza
kokban az eresz alatt keres
nek menedéket. Nagyon idő
szerű lenne egy új. korszerú 
felvételi épület megépítése. 

Vad Géza a forgalmi tiszt
képzó intézet elóéves hallga
tója. Kiváló szakember. sze
reti a vasutat. Közben Buda
pest felől személyvonat érke-

vasútra. 1--------------------------

Az őszi forgalom feladatai
nak megoldását elősegítheti az, 
ha a szocialista brigádok a ki.s 
és nagy állomások do]go:r.ói to
vább folytatják azt a lendü
letes munkaversenyt, amelyet 
a Kl\1P megalakulása és a Ta
nácsköztá-rsaság kikiáltásának 
50 éves Jubileumára ez év ele
jén kezdeményeztek, s ame!y
nek célja az 1969. évi gazda
sági terv sikeres teljesítése. 

Ezek a gudaságt eredmé
nyek képezhetik majd 
alapját az 1970. január el
sején kezdődö hazánk fel
szabadulása 25. évforduló- · 
ja tiszteletére Indított 

munkaversenynek is. 

AZ 1969. évi (,sz! forgalom le
het az 1970. év sikerének zá
loga. 

A:r. őszi forgalom sikeres le
bonyolítása megkívánja: 

- Száll!tási wények fokozat• 
tabb mennyiségi és minőségi 
kielégítését. El kell érni a heti 
csúcsok jelentkezésekor a M 
ezer kocsi s berakást és háló
zati vlszanylatban a száUitási 
tervek teljesítését. 

Felelőtlenség - garőzdaság 
A pálya mentén hagyott 

fenntartási és építési anyagok 
szinte mágnesként vonzzák a 
felelőtlen embereket airra, 
hogy azokat bosszantásként 
vagy kimondottan búnös szán
dék!kal a vágányra helyezzék. 
Az anyagok őrzését és össze
szedését rendeletek szabályoz
zák. A 104 108/1969. sz. vezér
!,gazgató! rendelet megszigorít
ja az ilyen irányú rendelkezé
sek végrehajtását. 

Szeptember 15-én Szár és 
Tatabánya állomások között 
mégis előfordult, hogy 

két gyerek a vágányok kel· 
zött heverő geo-talpleme
zekból Z-2 darabot a sín-

szálra helyezett 
A 4. sz. gyorsvonat mozdony. 
személyzete az akadályt idő
ben észrevette és így a vona
tot időben megállította. 

Ete és Császár állomások 
között szeptember 16-án a 
7316 számú. személyvonat előU 

ismeretlen tettesek egy hasz
nálaton kívül helyezett útát
járóra. figyelmeztető beton06z... 
lopot helyeztek a vágá.nyra. 
A vonat vonómo:zxlonya az 
oszlopba beleütközve megron
gálódott, de nem siklott ki. A 
jel.zóoszlop a vágány mellett 
volt. Elszállltásra várt. 

Tudjuk, hogy a munka be
fejezése után nem minden 
esetben van mód a még fel
használatlan vagy fölössé váló 
anyagok beszállítására, de 

tegyOuk meg mindent an
nak érdekében, hogy az ap
ró anyagok a helyszínen 
ládákba zár alá kerülje-

nek. 
Természetesen ezzel nem tud
juk megakadályozni a ha
sonló cselekmények elköveté
sét, de amennyire lehetséges, 
ne adjunk m6do.t a felelőtlen 
srem.élyek garáz.dálkodására. 

Kovács Imre 

Baleseti kronika 
Szolnok rendező pályaudvaron szeptember 5-én a 2002. számú vonattal végzett tolatás közben elütötték Hegedüs Sándorné váltótisztitót. Nevezett az elütés következtében bal kezén csonkulásos üzemi balesetet szenvedett. A balesetet az okozta, hogy a 2092. s�ámú vo_natot a magasfogadó Vlll. szamú vágányáról a guritódomb helyett a szajoli bejárati vágányra tolták, ahol Hegedüs Sándorné váltót tisztított. 

* 

Szeptember 7-én 9 óra 15 
perckor Rákos állomáson a 
már legurított, kocsik összezárása során halá!.os üzemi bal
esetet szenvedett Ré dit János 
sarus. A baleset azért következett be, mert nevezett egye
nes testtartással lépett a moz
gó kocsik közé, miközben az 
ütközők összenyomták. 

* 

Szeptember 17-én Budapest-
JÓZ$efváros pályaudvaron a 
411 043. számú mozdonnyal 
végzett tolatás közben- elütöt• 
ték lUajoros István kocsiren
dezót, a.ki a baleset következ
tében életét vesztette. A bal
esetet az okozta, hogy Majo
ros a trepnl felőli oldalon 
szándékozott a vá.gá,nytengely
be jutni, miközben az ütkö
zök ősszenyomtá.k. 

* 

A Baja állomásra bejáró 211:,. 
számú vonatból szeptember 
21-én kiesett Mihalovtcs Rozá
lia, Baja állomás létszámába 
tartozó lámpakeze!6, akt lábcsonkulásos sérülést szenve
dett. A baleset azért történt, 
mert nevezett a leszálláshoz 
készülődve, a mozgásban levő 
vonat alsó lépcsőfoltára lé-

pet:t, s közben egyensúlyát 
vesztette és lezuhant. 

* 

Szeptember 27-én Kisvárd4 
és Fényeslitke állomások kö, 
zött a 9722 II. számú gépvonat 
elütötte Leveleki András Sf 

éves pályafenntartási elómun, 
kást. Nevezett a sérülései kö-, 
vetkeztében életét vesztette. A 
balesetet egyéb okok melleti 
az okozta, hogy nevezett � 
9722. számú vonatgép Grszel• 
vényében, illetve vágánytenge. 
Iyében tartózkodott és onnan 
figyelmeztető riasztások elle• 
nére sem távozott. 

* 

Záhony á.llomáson a z. és S. 
számú őrhelyek kömtt szei>
tember 29� az 1719. számú 
vonat elütötte "E:si.lt l<'erenc. 
Záhony Géptelep kirendeltség 
létszámába tartozó géplaka
tost. Nevezett az el ütésnél el• 
szenvedett sérülései következ
tében életét vesztette. A ki
vizsgálás még tart. 

* 

Okt<>ber 2-án Pécs áJlomáJI 
1. számú vágányára bejáró 
191 1. számú gépvonat elüt.ötte 
Beréti Margit, Pécs vontatási 
főnökség dolgozóját, aki fejsé
rüléses és zúzódásos balesete, 
szenvedett. A balesetet vágá� 
nYok között tórténc:, figyelmet-; 
ien közlekedése idézte elő. 

* 

Szolnok rendező pályaudvar 
nyugati indító vágánycso'port
jának 504. számú- átszelési ki.: 
térőjében október 4-én éjjel 
eddig ismeretlen vonat elütöt-' 
te Kovács Antal 56 éves váltó
tisztítót. Nevezett az elütésnél 
elszenvedett sérülés követlcez
tében életét vesztette. A bal
eset kivizsgálása folyamatban 
van. 
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Tehervonaton 

Mögötted • tiagonok sorát látod, 
s az egyre rótebb erdőszéleket. 

- Vén masiniszta, s úij, örök barátok 

már, • mégis úitU keres a nemed? 

KiYréd rakódnak le a változások, 

mint az utak szélén a levelek. -

Neked nép egy híd alá búvó áTok, 

11 rudod, mit ad a Bakon.y, a Mecsek. 

Előtted kmyít a tá; völgy-tölcsh-e. 

Az őszt falu: köd- és ház-ha.lom. 

Ew m,á1·kémény füstöt terit az égre. 

- Visznek éveid, mind súlyos vagcm, 

azéMötétek és ércnehezek, telve 

mind, bennük a föld, 11 az életed terhe. 

FAZEKAS LAJOS 

Szíriában ·új vasútvonalak épülnek 

a Szovjetunió segítségével 
A Szovjetunió aktívan részt 

,vesz a szíriai vasűtépítéseknél. 
tl964-ben adták át a Latakia.
. Kamisli között 750 kilométer 
bosszű vasútvonal építési ter
vét. Ez a vonal Latakia kikö
tőjét a keleti területekket !köti 
össze, ahol nagy mennyiség
ben terem a gabona, melynek 
nagy részét exportálják. 

Különösen az Eufratesz f<>4 
]yó gátjának megépítése után 
nő majd meg a fővonal jelen
tősége. Annál is inkább, mivel 
lényegesen nagyobb lesz a 
mezőgazdasági termelés, UJ 
gyárak, üzemek létesülnek s 
az olajipar is megkezdi műkö
dését. 

· A vonal sikeres építéliének 
biztosítására termelő bázist 
kell� .. �t;��i. A aziriai 
kormány a · Szovjetunióh-0:: 

•fordult segítségért. Ezt köve
tően Aleppóban vasbeton
elemgyár épült. 

A fővonal épitére mag,rui 
technikai szinten folyik. Eddig 
200 kilométernél hosszabb pá
lyát készítettek et Jelenleg a 
legbonyolultabb szakaszon ha
lad az építőmunka. Latakiától 
az Orontes folyóig terjedő 
szakaszon többnyire sziklás 
talajt kell megmozgatni. A 89 
kilométer hosszű szakaszból 
60 kilométer hosszban egy
mást érik a hidak, a 75 méter 
magas viaduktok, alagutak, 
mély völgyek és magas tölté
sek. 1968-ban kezdődött meg 
az Eufráteszen átvezető 660 
méter hosszú hid építése. 

Két évvel ezelőtt a Földkö• 
zi-tenger partján fekvő űj ten
geri kikötőt Tartust kellett a 
vasúti hálózatba bekötni. A 
vasút megépítéséhez - melyet 
ezelőtt rendszerint magánvál
lalkozókkal végeztettek -, 3 
évre lett volna szükség. 
Szovjet szakemberek tanácsá
ra Szíriában építési szerveze
tet létesítettek, melyet a Szov
jetunió tervrajzokkal, gépek
kel, felszerelési és építőanya
gokkal látott el. Az Akkari
Tartus vonal egy éti alatt 

épült meg. 
A Szíriai Arab Köztársaság 

gazdasági fejlődése megköve
teli Damaszkusznak, a fővá
rosnak vasűti összeköttetését 
az ország centrális és északi 
terület.eivel, valamint a szom
&Zédos államokkal: Irak/cal, 
Törökországgal é.!1-Jordániái,aL 
Ugyancsak szovjet szakembe
rek készítették el a Damasz
kun-Homs vonal tervét is. 

A vasútvonalak építésében 
nyújtott segítségen kívül a 
szovjet szervezetek a helyi 
káderek kiképzésében is részt 
vesznek. 1964 óta ezernél több 
építési szakembert, többek kö
zött 350 exkavátor-, bulldózer-, 
darugépészt képeztek ki, 
40--n.él több mérnök emelhet
te képzettségi szintjét és 20-an 
a Szovjetunióba-n, részesülnek 
szakképzésben.. 

Szíriában magasra értékelik 
a szovjet szakembereknek a 
vasűtépítésben és a káderek 
kiképzésében végzett áldoza
tos munkáját. 

fiujzonöl éve lörlénl 

A LOMHA, KORSZEROT
LEN, kis vicinális prüszkölve 
hagyja el Makó állomást. Az 
idős vasutas tisztelgő alakja 
egyre ldsebb lesz. Vonatunk 
áthalad a vasúti hídon és be
lefúrja magát a nagyranőtt 
kukoricatáblák közé, majd 
frissen szántott föld mellett 
vezet az útja tovább Újszeged 
felé. A himbálódzó kocsiban 
es:r.embe jutnak Borbély Sán
dor asztalossal folytatott be
szélgetésem emlékei az e!ső 
magyar város felszabadulásá
ról 

* 

A péntek délutáni szerelvé-
nyek vasutasai mindig friss 
híreket hoztak. 

- Hol oo-nnak az oroszok? 
- Battonyáról jönnek és 

már elfoglalták Csanádpalo
tát ill. 

- Hú, mi lösz itt. 
. - Ml lcmne, majd új életöt 
kezdünk - így best.?éltek eg11-
mással az emberek. 

A SZECSEV, a Szeged 
CaongT<UU VIJ8úti Társaság 

tisztviselői azonban begyul
ladtak. Másnap reggel már 
szekereken, rozzant teherautó
kon hordták ki az állomásra 
holmijaikat. Fejvesztett me
nekülés, páni félelem lett úr
rá rajtuk. Nem csoda. Amit itt 
24 évig a Szovjetunióról, a 
szovjet emberekről tanítottak 
az a bátrabbakat is, a tisztes
ségesebbeket is meggondolás
ra késztette. Mi, egyszerű em
berei< pályamunkások, vasuta
sok, a fenntartás szakemberei 
valahol a tudatunk mélyén 
éreztük, ezután másképpen 
lesz minden - emlékezett 
vissza a huszonöt év előtti 
időkre Borbélf/ Sándor. - J'!:n, 
a munkanélküliséget, a nélkü
lözéseket hagytam, ott 1938-
ban a vasút biztos kenyeréért 
- mondotta -, de mekkora 
kenyér is volt ez ll!kkoribjm? 

SZó'VAL, AZ URAK ME
NEKULTEK. Hiába rohangá
szott közöttünk fenyegetően a 
jóindulatű Reicher László 
igázgató úr. Kiabált és paran-

MAGYAR VA�UTAS 

A KELETI PÁLYAUDVAR 
fogorvooi rendelőjében ezúttal 
nem az orvos érdeklődik pa
naszunk felől, hanem mi fag
gatjuk dr. Szenteti Miklós fog
szakorvost, 

- 1965-től dolgozom a vas
űton. Ez már családi tradícíó 
- vallja - hiszen a nyugdíj
ban levő édesapám is a MAV
nál teljesített szolgálatot, mint 
az angyalföldi állomás főnöke. 

Az egyetem után különböző 
helyekre pázyáztam. A vágy 
- mondanom sem kell - egy 
budapesti fogorv� állás volt. 
S a valóság, Komáromban az 
állomás üzemi fog[iszata lett. 
A kezdeti viszolygás a vidék
től, végül valóságos szeretetté 
változott. Néhány év után ke
rifüem ide, a Keleti pálya,
udoorra. 

de az elsösorban a szervezettől 
függ, hogy kidobja-e az idegen 
anyagot, vagy befogadja. 

Megtalálta számítását, 
elégedett? 

- Budapest a tudományok 
kö,;pontja. Aki orvosi pályál'a 
lép, az egész életén keresztül 
az embereket szolgálja. De 
nem 111indegy, hogy hogyan. 
Csak egyet szeretnék kivívni : 
a bizalmat. 28 éves 'LYJlfYOk, s a 
jövö számomra a.z állandó ta
nulás, továbbképzés. Még eb-

Vonzóvá kell tenni a varutat 
Válasz Hoffmann József szb-titkár nyílt levelér• 

La.punk szeptember 1-i számában megjelent „A -a 
vonzóbbá kell tenni' c. cikkel kapcsolatban sok hozzó.szó · 
érkezett sze-rkesztőségünJchöz. Először Ki,ss L.ajos n11irem1 
főintéző leveléből idézünk: 

.,Sokak által -már régebben felvetett óhaj az - s e6 mos:, 
fórumot is kapott -, hogy a Magyar Vasutas többet fogla1koz• 
zon é!et'cörülményeinkkel és anyagi megbecsülésünkkel. Kü,lö
nösen nem lehet közömbös az idősebb vasutas dolgozók 11ieg.. 
becsülése. Egyes vezetők azonban úgy gondolják talán, h,ov;, 
az idősebbek 'l?iár úgysem hlLg-yják itt a vasutat, vagy l&a itt
hagyják az sem baj? 

őszintén megvallva. M{fyon rosszul esett, hogy a. t)l!$Utll9-
nap alkalmával nem kaptam egy fillér juta.bmat sem. Kérdé
semre azt a választ kaptam, hogy kevés volt a pénz éti dZéff 
nem adhattak. Tehát nem a.zé'lt mert nem érdemeltem meg, 
hanem azért, mert kevés oolt a pénz. 36 éves szolgál.a.ti idóre 
tekintek vissza. s 114 ezt látják a fiatalok, 1wgy így bánnak OB 
idősebb törzsgárdába tartozó dolgozókkal, nem lliszem, hOfN 
ez lelkesítené oket." 

* 
Jablonkai Géza bakonyszentlászlói !evelez6nk fgg w: 
„Valóban nagy szükség van most arra, hogy „arccal 11 

vasutas felé" forduljanak, mert mint ahogy szeméZ11e•e11 is 
tapasztaltam, vannak személyzeti gondok, 11 ha. sürgősen nem 
segítenek, akkor a bajok még súlyosabbak ég megolda.tlc
nabbak Lesznek. 

- A rövid életrajz után ar
ról szeretnénk hallan,i, mit le
hetne tenni annak érdekében, 
hogy az emberek egészséges 
fogak:kal járja.naik. 

. .. , Tarjánpuszta. állomásra például hónapok óta üre8, betöl-
tetlen állásba járnak helyettesíteni a tartalékosok, és sok a ki
lépés is. Ezért a. dolgozók nem tudják kivenni a kollektív s.ter
ződésben biztosított szabadságukat sem. Ez a tény csak 11� 

idézi elő, hogy elkívánkoznaTc a vasúttól és a. megma.ra.dókr• 
még több teher hárul. amit viszont anyagilag nem honorálnak. 

- A megelőresben, tehát a 
!QgSzúrésben látom a megol
dást. Ezt kötelezővé kellene 
tenni. Jelenteg, a.kit én leszű
rök, annak a diagnózisát át
küldöm az üzemorvoshoz, <Ilki 
felliívja a beteg figyelmét, 
hogy jelenjen meg a. fogorvos
nál. Ez adminisztrációt is je
lent, s emellett körülményes. 
Ha egy k�ben összpontooulna, 
idejében lehetne segíteni. Saj
nos a fogszuvasodás az egész 
világon népbetegség. 

Naponta hányan f.otdulnak 
meg a rendelőben? 

Inkább havi átla,,"Ot 
mondhatok. úgy hatszázan, de 
gyakran többen .is. 

AZ EMBEREK IDEGEN
KEDNEK a fogfúrástól.. De tiá
!u11.1e már fájdalomról alig keU 
beszélni. hiszen az újfajta lég-
turbinás fúrógép a fá.jdaJ:ma.t 
leredukáJ.ja és az időt is le.. 
csökkenti. 

- Mi a véleménye a beépí
tett fogsorról? 

Tudomán1,10a 1..."tLlatások 
folt11Ulk en� tökéletesítésére, 

Munka közben 
(Márton. Emese felvétele) 

ben az évben egyhó-na.pos to

vábbképzésre megyek. Utána 
lehetó6ég nyílik s.zájsebészet
ből szakvizsgát tenni. Itt a 
rendelőben elég szűkösen va... 
gyunk, és fájó pon,tundc. hogy 
!).inas öltő2lónk. 

- A magánélet? 
- Nósülés előtt állok. Saj-

nos a lakásprobléma egyelőre 
beárnyékolja a iöVőt. 

b. m. 

--------------- .,__,,. . . .  - - -,:i 

Muzeális értékü gózmozdonyok cseréje 
A magyar és az osztrák köz

lekedésügyi műreumok meg
állapodása a.lapján október 9-
én Sopronban két műzeális 
értékű gőzmozdony kicserélé
sére került sor. A mozdonyok 
ünnepélyes cseréjén megjelent 
RödönYi Károly miniszter• 
helyettes, a MAV vezérigazga
tója, Ben1covics Dezső, a 
GYSEV vezérigazgatója és dr. 
Karl Ka.lz, az Osztrák Szövet
ségi Vasutak vezérigazgatója. 

Az OBB egy 1860-ban épült 
29 sorozatú volt déli vasűti 
mozdonyt adott a magyar 
Közlekedési Múzeumnak. Eb
ből a típusból Ausztriában és 
Magyarországon, valamikor 

csolta: "Innen nem megy el 
senki!" - akkor már nem so
kan hallgattak rá. A bútorok
kal, különféle palclcoklkal meg
rakott szerelvény elindult 
Apátfalva felé. Üres lett az 
állomás, elcsendesedett min
den. Reicher igazgató úr ha
ragosan dw..zogva, megszégye
nülten ment haza. Mi csak 
néztük a tiszt urak menekülé
sét. 

Nemsokára azonban füstfel
hőt láttunk. 

- Mozdony ez - mondom 
az egyik komámnak. 

- Az bizony. 
- Csak nem az oroszok? 
- Ugyan, hogy képzeled. 

Azok nem vonaton ;önnek. 
- Hát, nem is azok voltak. 

Az urak szerelvénye jött visz
sza, mert Apátfalva után a 
sz.ovjet előörsök beléjük lőttek, 
s viS1Szafordították a szerel
vényt. Újból ugyanaz a rumli 
a kipal.{olással. Szeged felé 
persze nem mehettek, mert a 
Maros felett átívelő hidat a 
várost védő magyar alakula
tok aláaknázták. Kedd hajnal
ban Iszonyú robbanás rázkód
tatta meg a földet, szinte be
leremegett az egé'>Z környék. 
Levegőbe röpült a híd. 

- Utána néma csend ülte 
meg a tájat. Valamennyien 
éreztük, hogy ez a némaság vi
hart jelez. Röviddel késóbb 
fegyverropogás hallabizott a 

sok mozdony közlekedett. Je
lenleg ez az ismert legrégibb 
olyan típusú mozdony, amelt1 
hazánkban is forgalomban 
volt. Ez a példány, amely vi
lágszerte is rí tkaságszámba 
megy, három évvel ezelőtt 
még a Graz-lcöflachi vonalon 
közlekedett. 

A MA V egy 333 sorozatú 
osztrák gyártmányű mozdonyt 
adott cserébe, amely 1885-ben 
épült. A mozdony hosszabb 
Ideig a nagybecskerek-nagy
kikinda.i vonalon teljesített 
szolgálatot. Legutóbb Budapest 
Déli pázyaudvaron használták 
tolatószolgálat:ra. 

csanádi erdőből, a gépfegyver
sorozatok végigvágtak a szer
tári épület falán. A vakolat 
tompa puffanással, porozva 
szívta magába a lövedékeket. 
Gyorsan bebűjtunk a szertári 
bunkerbe. Egy-két órát SZ<>4 

ronghattunk ott, amikor óva
tosan felny:Ht az ajtó és belé
pett egy verejtékező katona. 

- Kto, tű? - kérdezte, 
majd utá'l!a többen is benyo
multak a szúk bunkerbe. 

Vasutasok vagyunk -
mondta oroszul lsztin György 
egy kétegyházi román ember. 

- Katonák vannak-e köz
tetek? 

- Nincsenek. 

MASNAP MAR MOKtfDtfTT 
A BI.IRO - a parancsno'.kság 
- és osztották az iratokat a 
vasutasolcnak, hogy mielőbb 
háborítatlanul megkezdődjék 
az űjjáépítés. 

- Asztalos a szakmám, a 
pályafenntartásnál dolgozom 
ma Is, de akkor átvezényel
tek a szomszédos SZECSEV 
műhelybe (ma ez az üzem a 
BMG makót mezőgazdasági 
gépgyára.) Megrongálódott 
vasűti kocsikat és a Vörös Had
sereg sérült teherautóit javí
tottuk élelemért, ruháért és 
némi készpénzért. Közben Ju
hán Márton és Kutas Gyula 
kiépítette a távközlő berende-

Nehéz az ilyen folya,ma.tot feltartóztatni, mert az eg,Jik 
1cilépé9e a másikra is demoralizáló hatással van. Sürgő, és h4t-i 
hatós intézkedésekre van szükség." 

Magyarnóta d_élután az utókezelöben 
A MAV Kórház Szántó Béla szórakozásról és zené1-öl Ve

utcai baleseti utókezelő szalc- res Károl11 és népi zenekar11 
szervezeti osztál11bizottsága gondoskodott. A csak.nem két
nagy sikerű magyarnóta dél- órás műsorban Kürti na, 
utánt renderett az utókezelő Szentendrei Klári, Fekete Má• 
gyógytornatermében. Ez volt ria., Mindszenti István, Soó, 
a második alkalom, amikor a János és Máté István énekesek 
baleseti utókezelő vezetői, or- szerepeltek. Konferált: Cser
vooai, osztálybizot� tagjai halmi János. 
műsorral kedveskedtek a járó Kellemes és emlékezeres 
betegeknek. délután volt, s ez nemcsa;k a 

Fenyvesi Edit a. szakszer- mi véleményünk, hanem azoké 
vezet osztálybizottságának a betegeké is, akik nagy-nagy 
titkára, Kecskés Erzsébet nó- figyelemmel hallgatták a mű
felelős és az osztálybizattság sort, akik ez alatt az idő alaü 
többi tagjai nagyon lelkiis- feledték fájdalmukat, betegsé
meretes, előkészítő munká- güket, feledték azt., hogy kór• 
val szervezték meg a hangu- házban vannak. 
latos délutánt. A gyógytorna- A betegek nevében is kö• 
terem falain és mennyezetén szönjük mindazoknak a fára
szőlőlevelek és szőlőfürtök .d,;i;zását, akik a műsor &ik�{:I 
Iogtar,"fd��a szüreti ''öár.-a "E:l(>segíte�. ·1 
szüret hangutatát. A kitűnő - azj -

Vasútépítési és pályafenntartási 
konferencia Szegeden 

A szegedi igazgatóság és 
az igaz.gató.ság pályafermtar
tási osztálya szervezésében a 
Vasűti Főosztály 6. szakosztá
lya Szegeden tartotta meg az 
első Vasűtépítési és pálya
fenntartási kcxnferenciát. A 
kétnapos tanács1cczásan a hat 
vasútigazgatósá.g képviseleté
ben 250 szakember jelent meg. 
A megbeszélésen jugoszláv 
vendégek is részt vettek. 

A tanácskozás résztvevőit 
Kiss Károly, az igazgatóság 
tiezetője köszöntötte, majd 

zéseket, kicserélte az elpusz• 
tult és tönkrement berendezé
seket. 

- Am!ffl beindult az élei 
és csak távolról hallatszott 
már ide a fegyverropogás, a 
repülőgép és a félreismerhe
tetlen tankbúgás, már nem is 
tudom ki, bejött hozzám a 
múhel,y,be és azt mondta: 

- Jó lenne szervezkedni, 
alakítsuk meg a vasutasszak
szervoo:et he!fli csoportját. 

- Bizony, meg kéne tenni. 

- Borbély szaktárs vállalod 
a szervezést? 

Igen. 

- fgy jöttünk össze a ro
mos irodaépületben az első 
szakszervezeti taggyűlésre. 
Sok mindenről esett ott szó, de 
legiJil:kább az új életről, a meg
változott viswnyokról. Körül
néztem, csupa reménykedő 
munkásarcot láttam. Beszél
tem én is. Megtapsoltal<. Az
tán a választ.ás következett. 
Titkárra és vezetőségrl! sza
vaztunk. Hallom ám, hogy a 
nevemen szólítanak. Felfigyel
tem. ,,A legtöbb szavazatot -
mondta az elnöklő szaktárs -
Borbél11 Sándor elvtárs kap
ta. 0 lesz a szabad makói va.
BUtasszakszervezet első titká
ra. • • •  " Az emberek gratulál
tak, kezek nyúltak íclém a fél:. 

Csanádi József, a Közlekedés
tudományi Egyesület közle
kedési tagozatának titkára be
szélt a konferencia jetentősé
géről, Elmondotta többek kö
zött, hogy ez az első ilyen fó
rum, ahol a szakemberek az 
építési, a pályafenntartási 
munkákról kicserélhetik ta
pasztalataikat. 

A lretnapos konferencia a 
korszerű pályafenntartási � 
pek bemutatójával fejeződött 
be. 

Szlládi Sándor 

homályban, mert már estele
dett, s a villannyal takaréirns
kodni kellett, csak néhány 
gyertya meg mécses világít<># 
imbolygó fénnyel. 

- Hát fgy törlént ez 104.4. 
szeptember végén, október ele
jén. 

Kis vonatunk egyre kö:re
lebb ért az űjszegedi vág;áll<>4 
máshoz. Az utasok között sok 
az iskolás. Még egy történet 
jut esrembe, amit Borbélt1 
Sándortól hallottam: 

1 945 ELEJ�N MAR FEL• 
SZABADULT a környék, de 
a német bombázók még min
dig nem hagytak ful a re
ménytelen harccal. Atrepültéik 
a frontvonalat és Itt szórták le 
gyifüos terhüket. Az egyik re
pülőbomba telibe talált egy 
szerelvényt, amelyen diákok 
utaztak, gyanútlanul, boldo
gan, a hosszú háború befeje
zésének örömteli érzésével. 

Riadtan tekintek ki az abl.a,. 
kon. A csendes, békés Őll2i tá
jat látom, s a fiatalokat, akik 
nevetgélve, beszélgetve, köny
vük fölé hajolva olvasgatnak. 
Utaznak haza, várja őket a 
család, a jó meleg ebéd. A hu
swnöt év előtti időket csak a 
történelemből ismerik. 

Molii Ferenc 



• MAGYAR VASUTAS 

Jubileum Nagykanizsán, Vácott 
és Ferencvárosban 

OKTÓBER 15-NOVEMBER 4. : 

Műszaki könyvnapok 

Még harco1tak a magyar 
munkások a Tanácsköztársasá

. gén, még elszántan védték a 
• hazát, amely először volt iga
:rán az övék, amikor 1919 nya
roín néhány sportszerető vasúti 
dolgozó megalakította. Nagyka
trizsán a Vasutas Atlétikai Clu
bot. Az ellenforradalom veze
tői azonban nem nézték jó 
S2lemmel az új munkásklubot 
s így szinte minden támoga� 
nélkül maradtak a sportolni 
vágyó kanizsai vasutasok. Há
f'omévi kínlódás után végül 
kénytelenek voltak feladni ön
cUlóságukat, és bele kellett ol-
1'adniok a város csapatába, a 
Nagykanizs,at TE-be. 

A fúzió megtörtént ugyan, de 
a zalai vasutasok szívében ott 
élt a remény, hogy amint le

: het, ismét önálló egyesületük 
lesz. Erre azonban csak hosz
llZÚ !dó múlva. 1934-ben ke
rülhetett sor. Nagykanizsai Va• 
,utas Te.!tedzó Egyesület né· 
1'en alakult meg a sportkör, és 
most már - noha a felszaba• 

· dul,uig nem kényeztették el 
, támogatásukkal a.z akkori vá
\ ro.rl, vasúti vei;etók, sport.ható• 
l Bágok - már nem kellett fel-

NB III-ban, az úst,ók, a vívók, 
a. birkózók, a cselgáncsozók, a 
kézilabdázók és a motorosok 
egyéb szintű bajnokságokban 
versenyeznek az egyesület szí
neiért. A 11 szakosztály léte 
bizonyítja, hogy az 1919-es ha
gyományokhoz hívek marad
tak az utódok. 

Olimpikon 

mint alapító tag 

A fennállásának félévszáza
dos jubileumához érkezett, 
ugyancsak a Tanácsköztársa
ság nagyszerű napjaiban ala
kult a Ferencvárosi Vasutas 
SK is. A kezdeménye:,;és, a 

·szervezés szakszerű volt. ElTől 
nem kisebb sportegyéniség 
gondoskodott, mint a központi 
szertár főnöke, Kokas Gyula, 
aki az első újkori olimpián -
1896-ban Athénben - a ma
gyar csapat tagja volt, mint 
kiváló tornász. 

Természetesen a torna lett az 
egyik alapító szakosztály, a 
másik pedig a labdarúgóké. 
:Érdekes, tornászsikerekről ke
vesebbet tud a sporttörténe
lem, de arról bajnoki tábláza
tok tanúskodnak, hogy a Lab
darúgóit milyen gyorsan ke-

a Ferenc-városi 
zászlaját. 

Vasutas SK 

A Dunalcanyar Kupa 

győztesei 

A váciak szerényebbek. A 
Duna-menti városban még 
csak fennállásának 25. eszten
dejét köszönti a Váci Vasutas 
SE. Szakosztályainak száma is 
jóval kisebb, mint a kanizsaia
ké, vagy a ferencvárosia.ké. De 
ebben az évben már országos 
bajnokot adott a 175 kcm-es 
túrahajók kategóriájában Ko
vács Károly személyében, az 
500 kcm-es kalegó1·iában pedig 
ezüstérmes lett Burián Béla. A 
sakkozók - Marót Géza mes
terjelölt irányítása mellett -
idén a Dunakanyar Kupa győz� 
tesei lettek, a megyei bajnok
ságot pedig aligha lehet ebben 
az évben elvenni tőlük. Az NB 
II kapujában állnak. A megyei 
bajnokság I. osztályában vál
takozó sikerrel ugyan, de 
he1ytáll a labdarúgócsapat is. 

Három vasutasegyesület, há
rom jubileum. Köszöntjük 
mindhármat az 50., illetve a 25. 
évforduló alkalmából. 

Vedres József 

A TECHNIKA &s E.'I\JNEK 
KAPCSAN a műszaki tudo
mányok rohamos fejlődésének 
tanűi vagyunk. A mi bazánk
bam, szocialista társadalmunk
ban az ember nemcsak lét
rehozója a technikának, ba
nem élvezi is annak gyümöl
csét. Ezért társadalmi és egyé
n; érdek, hogy lépést ;artmnk 
a fejlődéssel, ho(T'J blrtolwsai 
legyünk a legújabb felfedezé
se:cnek, a legjobb munka.mód
szereknek s műszaki ismere
teknek. A rohamos fejlődés 
egyben azt is jelenti, hogy 
amit ma meg-tanultunk, az 
holnap már lrevés lesz. A ma 
kultúrált muru.1<.áisa, szakem
bere, nem nélkülözheti a mű
szak.i irodalmat, a holnap 
technikájának i..<meretét. 

A magyan- műszaki könyv
kiarlás hagyományos nagy se
regszemléje az évenként meg• 
rendezésre kerülő műszaki 
könyvnapok, ahol bemutat.. 
ják a műszaki irodalom leg
újabb termékeit. Az idén, az 

eddigiektől eltérően nem Bu
dapesten, hanem Miskolcon 
lesz az ünnepélyes megnyitás, 
mintegy hirdetve ae.t a j-elen• 
tős �efüggést, amely a gi• 
gantilkus m�etű ipari létesít• 
ményel.n.k és a műszaki iroda
lom hordozója, a műszaki 
könyv között van. 

A MAGYAR SZAKSZER· 
VEZETEK mindig nagy jelen
tőséget tulajdonítottak a kor
szerű műszaki fejlettségnek, 
mint a j&ét egyik forrásának . 
A SZOT elnöksége 1968 szep
temberi ülésén tárgyalta a 
szakszervezetek fel.adatait a 
kultur1füs nevelómunka fej
lesztésében. A többi között 
megállapította : ., . . .  a ;eien 
időszakban kiilö•l./is gondot 
kell fordftani a szakmai kép
zés és továbbk.épzés támoga
tására, a tudomá:.yos-teclml
kai ismeretek népszerű ter
jesztésére." A Táncsics Szak
szervezeti Könyi· kiadó a m-0z
ga.lomban betöltött srzerepénél 
fogva. kötelességének tartja, 
hogy saját tevékenységével is 
hozzájáruljon - els.ősorban 
- az ipari munkásság műsza
ki ismereteL-le.lc fej,esztésé
hez. 

A kiadó két művel jelent
kezik a Mfuzaki Könymapo
kon : 

Moldoványi Gyula: Elektro
technikai számítások. A 
könyv terjedelme 296 oldal, 
ára : 30,- Ft. 

A másik mű Borbás István 
-CsQrnai László-Katona 
Zoltám.: Az elektrotechnikus 
válaszol CWlŰ könyve. A 352 
oldalas könyv ára : ?5,- Ft. t

i adni többé önátlóságát. Egyik 
·szakosztálya a másik után je
. lentkezett - sikerrel - nem
i esak a Dunán túl, de az ország 
'sportéletében is. rültek a III. osztályból az -------------------------------------

A két sportkör 

egyesül 

amatőr bajnokság I. osztályá
ba, és ott milyen remekül 
helytálltak. A Gyáli úti kato
nakórház előtti réten kezdték 
a labdarúgó/e, ám j6 szereplé

Gralulá unk a varsói sikerhez! 

A felszabadulás szélesre tár
Lla a l�hetóségek kapuit a zalai 
tr..sutas sportolók előtt is. A ré
t e;i sporttelep helyett, inkább 
�doknak nevezhető pályák 
\után az 1960-as évek elején 
egészséges társadalmi összefo-

,'gás, segítség eredményeként 
'nagyon szép pályához jutott az 
•lll-"VTE. Ez év elején azután -
-fordított előjellel - a törté
ll<!!em megismételte önmagát. 
Az akkor 103 éves Na.gykani• 
-�� TE vru-etói úgy látták, he
· l,yesebb, ha fúzióra lépnek a 
va.mtasok sportegyesületével. 
'11111 aJ.akul! ki a sportkör mai 
tteve: MAV Na.OYkaniZsai Test• 
edző Egyesület. Az egykori 
NTE-sportolók jó barátokra, 
of;ijiont nyújtó sport.egyesületre 
leltek a vasutasok táborában. 

.Mintegy ez.er főnyi tagsággal 
� több mint 300 sportolóval -
a Dunántúl egyik legtekinté
lyesebb sportköre lett a MA V 
NTE, Egyik-másik szakosztá. Jya az egyetemes magyar 
sportéletben is szerepet ját
szik Női leosárlabdacsapata. az 
NB I-ben, a. női asztalitenisze• 
rok, valamint az ökölvívók a.z 
NB II•ben, a kerékpárosa/e 
t1-{11Jancsak a sportág második 
1'cmalában, a labdarúgók az 

sük nyomán hamarosan pályát A SÚLYEMELŐK VILAG- tak. A nemzetek összesített 
építhettek maguknak. A fel- ÉS EURóPA-BAJN0KSAGAT pontversenyében a nagyon 
szabadulásig még tenisz-, te- szeptember utolsó napjaiban a tiszteletre méltó III. helyezés• 
ke-, kézilabda- és sportlövész- lengyel fővárosban rendezték hez három vasutas sportoló: 
szakosztályok kezdték meg meg. A magyar sportolók - Bakos Károly és Szarvas Gé• 
működésüket. akik ebben a kétségtelenül ne- bor (Testvériség), valamint 

A felszabadulás 11'1:án sakk-, héz sportágban „márkát" je- 1'óth Géza (Szombathelyi Ila• 
asztalitenisz-, természetjáró- és le,ntenek - ezúttal is helytáll- ladás/ nawszerú teljesítmé• 
női kézilabda-szakosztály je- nyekkel júrult hozzá. 
lezte, hogy a Gyáli útiak élni . Pedig nem is mondhat,ó, 
tudtak a nagyobb lehetőségek- hogy a szerencse túlzottan 
kel. A labdarúgó-szakosztály pártfogásba vette 6ket. Bakos 
különören eredményes: az J. például grammra pontosan 
csapat ezekben a hetekben tör annyi súlyt nyomott, szakított 
a III. osztályból a II. osztályba, és lökött a középsúlyúak me-
de két serdtil6-, egy ifjúsági zlinyében, mint a vHágoajnok-
és egy tartalékcsapat is képvi- ságot nyert Japán Maszasi 
sell a Ferenevarosf Vasutas- Oucsi: 487.ll kg-ot. Igy aztán 
színeket a magyar labdarúgó- mérle�e kerültek mindketten, 
sportban. é.s a japán !iú 10 deJ<ával 

Az egyesillet Péceli űti könnyebbnek biz,onyult. ő lett 
sportcsarnoka Budapest egyik összetettben a világbajnok, Ba-
legje!entósebb t.eremsportbázi- kos „csak" ezüstérmet szerzett, 
sa, amely sok - nem a vasút- de ezzel az országos csúcsot je-
hoz tartozó - egyesületnek is !entö eredménnyel ui.!zont 
korszerú otthont ad. Az egye- megsze:rezte az összetett Euró-
süiet iránti szeretet, megbecsü- pa-ba.jnoki c!met - ezen kívi.!Z 
!és szép példáját látjuk a régi - lö!-ésben világ• és Európa.-
Ferencvárosi Vasutas sporto- bajnolcsáoot nyert. 
lóktól: minden hónapban egy• TÓTH GÉZA. A HALADAS 
szer összejönnek és fehér a.sz- 37 ÉVES - a világbajnoki me-
tal mellett beszélgetnek a régi zőny legidősebb - versenyzője 
időkről, amikor - mennyivel sem adta alább a félnehézsú-
nehezebb körülmények között Meg sem rez·zen a több mint Iyúak mezőnyében. A 4.95 kg
- még maguk is aktív sporto- másíél máz..oá.s stíly Tóth Géza os összte!jes!tményévcl új ma
Jók voltak és magasra emelték keúben (l'Jar rekordot ért el. Ezzel a 

--------------------------------------,160. (/) országos rekordjé.t ér• 
te el, és a 13. világbajnoki, 

Keresztrejtvény 
Vl7sztntes: .1. Ez a. i,agyjelen:6• 

ir,lgú esc.m<ény október 17-26 kö
ul� Josz Budapesten. (Folytat!lsa 
a Vizszf.ntes 26•ban.) 13. Az Egye
slilt Al!amok forclitott névbetfil. 
H. Kóbor, nomád Jc.azár néptö,.,,_ 
dék. 15. Becézett női név. 16. Vl
clé!d település. 18. A szerelvény 
teszi az állomáson. 19. Leenge<ll 
a keo:éből. 20. A szerelmi Ura gö
rög mü.zsája. �- Save our Souls 1 
23. Mese, monda. .24. Zeus legré
gibb jóshe1ye Eplrusban. 27. Név
n�. :is. A Vo!ga mellékfolyója. 31.1. 
Legtöbbször a földbe kerül. 31. 

Számok elé kerülő Idegen rövldf• 
tés. 32. OLasz folyó. 33. A m<>.jomkeny,ér.fa latin neve. 35. Német 
prepozfció. 30. Juttat. 37. 501 ró-
ma! "7.ámrn.al. 38. A nJkk<el kémiai 
Jele. 39. Európai nép. 40. Asványl 
füszer. 42. AzslaJ f6város (ék. 
fel . ) .  45. A:r. argon vegyjele. 46. 
Vonatkozó névmás ford!t.ottja. 48. 
Becézett n61 név. 49. Somogy me
gyei község. 50. BetOpóU!ással te
le. 51. A Tisza mellékfolyója. 64. 
Mgl mezőgazdasági munkás. Sü. 
Latin részlet. 57. Török név. 59. 
PlmplneJJ.a Anlsum. 60. Ablaldlve-

gezésnél használják. fil. A nyugst! 
SIZeIIliták főistene. 6.1. Osztr�.k vá
ros. 64. Mint 15. vízszintes. 65. Ki
vonat, összefoglalás (görög). 67. Brazil futballista. 68. Kozák pa
rancsnok. 69. Ilyen Ját.ék J.s van. 

Filgg6Ieges: 1. Biztog letét az 
;;;;;zg;nk�Ye:'et�!::lan

��gt�f 

olimpiai, Európa-bajnoki ér
mét szerezte meg a kitűnő 
sportember, aki már a sportág 
új reménységeinek neveléséből 
is alaposan kiveszi T'észét. 

Tóth Géza ugyancsak löleés 
fogásnemben. szerzett világ• és 
Em·ópal-baj1wki érmeket. 

SZARVAS GAB0R A MA
GYAR CSAPAT ÚJONCA volt, 
s nemzetközi szereplésének el
ső nagy állomását jelentette 
Varsó. A Landler Jenő Jármú.• 
javító fiatal .szakmunkása 
azonban hamar levetkőzte el
fogulllságát, érthető idegessé
gét. Nyomásban még elmaradt 
a legjobbaktól, de szakításban 
és főleg lökésben remekelt. 
Végül az összesített verseny-

ben - 440 kg összteljesítmény
nyel - a szovjet Viktor Ku
rencov mögött S7.arvas Gábor 
is ezüstérmes lett. 

A magyar vasutastársadalom 
büszke mindhármójukra és az 
egyesületre is, ahol ilyen kitű
nő sportolókat nevelnek. 

Lenct bús:.1 Kih1fa.1 ue.u!"zeob .... 
,;;... mondja Ila.kos Károly. 

A H ivatalos 

Lapból 
A mvatalos Lapból a eza.kl<zer· 

ve.ze!á. bizottságok és a ciol„ozók 
figyelmébe ajanljuk n követkeZó
ket: 

:9. számbó-1 : 113 OTi/19<:9. &. B. A 
MA v terület� Iev<'.> .ták kiterme:é
sér<> vonatkozó ut3S!tás módosl
tása. 

!O. sz:imból: UC 96$11969. 11. B. 
Tényleges vasúti alkalmazottak és 
nyuge!Mtottak aTcképes 1gazo:vá
nyán.ak érvényesft{...c-,e 1970. évre. 

u. számból : 118 657:1969. 2. e. A 
nappali tagozatos lskol.:3.l képzés
ben .riészvevőkkel köttat.6 tam„Wná
n,yl szerződ,l,<ek &1.abályo:iása t�.r• 
gyában k!.a.dott utasítás hatály• 
talan!tása. 

1969. OKTOBER 18. 

- 20 EZER F0RINT0� 
ADTAK ÖSSZE és küldtek ef 
a Vietnami Nagykövetségre d. 
"Takarát Vietna-mna.k" a.kciö 
keretében a. hatt-'<l:ni csomó
pont do!.gozói. 

* 

- Oná.lló műsoros e&tet ad• 
tak a debrecerJ jármüjavító 
üz.em Művelődési Házfmalt 
öntevékeny mű\·észeti együt
tesei a \·áros vasu-t:is szocia
list.a brigádjai ríszére. M 
Aranybika Szálló lJairtók ter
mében több mint 700 szocia
lista brigádtag tapsolt a mú• 
vészegyüttes tagjainak„ A 
nagy sikerre va:ló tekintett.el 
az előadá.st november 7-ál 
megismét.Lik. 

* 

- ll�tárfozgalmJ érleke.zle-
tet: tartotia.k a debreceru é.s a 
lvo\·i vasút!gazgatósag veze
tői. A tanácskozáson értékel
ték nélzy határállomf.s:  Zá• 
hony, L:sap és Eperjeske-Bá• 
tyu munkaverseny szerzódésé• 
ben megszabott közös mu."l.lcá• 
ját. A második félévi ered
mények alapján a vörös ván
dorzászlót Csap és Bátyu 
állomás vas-..itasai kapták. 

* 

- mGY xsVTIZEDES VAS� 
úTI SZOLGALAT UTAN 
nyugdíjba vanult Boros Gyula 
feWgyeUi, a. m-islc.olci igazgató
�áu kereskedel-mi osztál11á11ak 
dolgozója. Nagy szákértelmé
re és segítőkés::.ségére mindig 
lehetett számita11i. Eredmé
nyes és jó munkát végzett a 
darabánL-Szál!ítás köl'zetcsíté
sének megszervezésében. A 

munk,i.társak nevében Székely 
Zoitánné búcsúzott az idős 
va.sutastó! .. 

A szerkesztőség 
üzeni 

Szilád! Sándor, Sze.:Jed; Bo!<li,: 
�r Gyula, "Bé.késcsab� ; Voios.;.� 
novsz.ki JánQ6. Czegl.éd..I Sán<ivr

1 Marosán Pál, Debr<>ce.n ; Bognár 
Károly, Dancs Józset. Tapolca; 
Szücs Fe.i.-enc Hatvan ; Bakó Já„ 
nos, M:iBJ.toJc.; 'M3rko� Ját.se!. za
�egersz�gi :Bebt.n Rózsa. Mfsk.o!e 
llim'lört p:i.; lluru Jánós dr .•  Bán; 
Jru.ti • Lá.szl.ó. Bp. ; Csiba Jó-z.sef, 
Gödö,ló ; Bánáti József. Rendé4 
Péter. P-écs ; Hottmann Jooser, 

����
v
��; �=i,, �� 

ou.; .Táhor János, Nyiregyhd.i;a f 
Le,•elefket lapunk anyas-á.hoz fel� 
ha.<:r..rul!Juk. 

Sipos József, Szeged ; F.indll Já, 
nos, Dom.'bóv..ir; .rane�vJf\9 Já.:1'>$, 
Hernád : Leveleiket lllcl�l,cs hely, 
re tOTábbltoituk. 

LAKÁSCSERE 

'0gy 57,0ba, kon:i.�tut, üTeJT• 
ra.ndá.s, ke� Budapest XIX„ 
k!,,� lakásomat elc.serélnw, 
s:iegedi 1 vagy 2 szobás loká.sr.1. 
f:roeklód.'11 lehet: K--ác! JózsC:. 
Szeged, Oskola u. �/1 b, I. 5. 

MAGVI\B VASUTAS 
a V�tasolr S1t1:lu;zerve:retének 

\Apja 
s,erkasztl a uerlte,;ztő !llzot!ú• 

F(lf;z�cltM"111: Gulyá• lán"" 
f'elelös sz.erkoozt�:  \"te, ,.t!'rene 

Srerltesztc5sél:(: 
8uj:aJ:)eS't vt.. Beni;zűt utc.a tL 

Telefon v!irc<ll • !:�FT, 
flzeml : tll-'11 

Kiadja és ter1eisrtl a "léi,su,-a 
Lapkl:tdO v-,mat•• Bud•v"" vn4 
llák1ez! o, 54. r,tofon · t:'!-819 
Felel6s klaöó! C-áboT" Mdrton. 
• Népszava Le.pk!adO Váúa1a, 

t�a,�at61a 
Cs�klSzA.mlAsz.ém : n.�1s.001-• 

SVk""'I , �- �-:im :1a 

előnyt szerz�. 3. Két 6ZÓ: eID,-ere
mek díszterme és kimondott beta. 4. Saját kezüleg. s. Takarmány
gabona. -6. Hajdú megyei közr;ég. 
7. Ez pecllg vasi (ék. hiány). 8. 
Vissza : majdnem elsorvad. 9. Sz.él
hárfa.- 1-0. Zeke páratlan betűl. u. 
Szibériai erdóvkléken. U. Biztosító berendezés fajt.a egylk neve. 11. 
Nem elő. 19. E. E. L. 21. Község Borsodban. 33. A svájci Mészkó 
A1'pok egyik hegycsoportja. 25. K6fal, gát, sövény a lóversenyen. 
26„ Vanitatwn • • • 29. BányaV'áros 
Romániában. 30. Német hónap. 33. 
Jó lap a kártyában. 34. KUJ&zfn 
tekintély, franciául. il. 8 luktl: égetett fúvóshangszer. 43. Szín. ·u. Nádnyelvú ftlvóshangsrer. 45. A 
hatalom ellen tör6. 47. Foszfoma
vas mész. 50. Arab fejedelmek. 52. 
Helyhatározó. 53. Lét. 55. M. N. G. 
57. A vonat tltja. 56. Bettlt vetek. 
68. A gallium k;.mJ.a1 jele. 61. Az 
egyik szülő. 62. Vo.'latkozó néV
más. 65. Kimondott beta. 56. Német személyes névmás. 

Javítómúhelyben I SMERT SZÖVEG 

B<>kfildend6 : viz.szinffl! 1 .  és 
folytatásaként a v!zszintes !II. Be
kllldésl határld6: 1969. november 10. 

A% ell!ziJ keresztrejtv611y helyes 
megfejt�: Kisforgalmtl vona!.ak 
forgalmának közútra terelése. 

Egy-egy könyvet nyertek u 1969. évi 18. számunkban megje
lent keresztrejtvény helyes megte-Jtéséért: .,ICossuth Lajos" szo
cl.allsta brigád, Rako<lógépk.arban• 
tartó és Javltó mtlhely. Szamba� 
hely éJlomás. Rublts Dezs.5, Tar
jánpUS2ta állomás. Miklós Jtillan
na. Gvttlafirátót, Zrinyi u. 35. Mol
nár Endre, Mohács, Borza u. 4. 
�� Zoltánné. Gy.Sr, Klálvárla u. 

- 0 tllrte llsne a kocsit. Rá.fér egy kis 
futóJavítáa 

- Miérl rakodnánk ki, elvégre megfl-uttük 
a kocsiálláspénzt. 

(PU$Ztai Pál rajzai) 



YILAG PROUTARJAI, EGYESVLJETEK ! 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

Ara 40 fillér 1969. NOVEMBER L 

A hÍzonyosságok 
kongresszusa 

BEFEJEZTE MUNKÁJÁT A VII. SZAKSZERVEZETI VILÁGKONGRESSZUS 
'ffB napig tanácskoztak Bu

dapesten a VII. �rvezetl 
Világkongresszus küldöttei. 
Október 17-tól 26-lg fol:yt a 
párbeszéd az SZVSZ éa az 
SZVSZ-en kívüli iszervezetek 
között A ianácskozáa légköre 
ú határozatai bebizonyítot• 
ták., hogy azámos lehetőség 
MII IIZ akdóegységrs. az ÖSZ• 
Ue/ogáffll-

A � munkáját 
nehéz röyjden értékelni, hi• 
s.zen a tíz nap alatt az értékes 
beszámolókoo. kívül 121 hoz• 
�lás hangr.ott el. A ta• 
tldcakozás<m zeneí nyelven 
uóli,a, ha különböző ha,igsze
reken ia ;át$z,ottak, egy volt a 
dallam, azaz kczös a szándék: 
a 6Zakszervezeti inlágmozga
J.om. erősítése, az imperi4liz• 
mua ellem harc fokoz6.H , az 
elnyomoti népek ir6.nti UOU
darit6.8 fejluztése. 

Mivel foglalkowtt � 
tan.�? 

Aa SZVSZ és a szakszerve
zetek szerepe, feladatai és fe
lelőssége a dolgozéAt egysége 
érdekében, a társadalmi ha
ladásért, a &7él!kszervezeti és 
demokratikus jogokért, a 
nemzeti ffi.ggetlenségért, a 
békéért, a monopóliumok ki• 
z.sákmányolása, a gyarmatosí
tás, az imperializmus és neo
kolohializmus · ellen vívott 
hareba.n - volt az elsó napi
rendi pont. 

A Budapesten l!saecYfiU 
szakszervezeü ve'lletilk li
nyilvámtotiák szolldarlii· 
sukai mindazok irá.ny�. 
ban. a.kik vtJág!rl.erte har
eolnaik • kizsá.kmá117oláa 

ellen. 

A kongresszuson teljes & 
mé]J'Teható egyöntetűség bon
takozott ki az imperialistael
lenes harcot illewen. A felszó
lalások során sokan indítvá• 
nyoztak köws akciót az im
perializmus ellen harcban le
vő mulllkásosztály különböző 
osztagaival vállalt szolidaritá
sa jegyében. A Vietnamról 
szóló beszámoló híven tükröz
t,e a helyzetet. A kongresszus 

-1>enlrrmie, 11 1Dec kell 
kí9éreJDI,, hogy mimlei 

m-alja. 
A kongres.szus kifejtette: arra 
kell törekedni, hogy a jövő
ben m� felkészültebbek le
gyenek a tagszervezetek a 
szakszervezeti realitásokra és 
sajátságokra, hogy jobban be 
tudják voillili a dolgozókat a 
nemzetközi szolidantásba, az 
aktív, a nemzeti, regionális 
vagy a sr.akma.i ágak keretét 
túllépő swlidari t.ásba. A 
kongresszus egyértelmú'!'ll ki

fejezte: nem elaprózásra tö· 
re.kszik, hanem ellenkez6Ieg, 
a legjobb eszközöket kutatja 
az egész munkásosztály egy
ségének, összetartásának és 
cselekvésének megerősítésére. 

97 ország képviseltette ma• 
g6.t a budapesti kongresszu• 
•qn. Ilyen létszámban még 
11.em tanáakoztak az SZV SZ 
történetében. 153 mmió uer
"ezett dolgozó kéJ)viseLetében 
1zólaltak fel a tanácsléozás 
résztvev61, , ha tekintetbe 
"esszük, hogy az SZVSZ első 
kongresszusán c.mp6.n 53 or• 
1z6.g képviselője vett részt, 67 
millió szervezett dolgozó ne-
9'ében, akkor feimérhető, mi
lyen hatalmas utat tett meg 
azóta az szvsz. 

A szervezet azonban nem
csak számában növekedett, 
hanem szerepe is a világ 
munkásmozgalmának jelent& 
tényezőjévé vált. S ahogy 
Pierre <knsous, az SZVSZ új 
főtitkára összefoglaldjában 
megállapította, 

ha képesek le!IZllnk arra, 
hogy az elfogadoii halá
roza.tokait maradéldalanuJ 
végrehajtsuk, akkor a VII. 
kon,gJ"esszus nemaralk a 
reménységek, hanem a bl· 
SOD)'osságok kongresszusa 

is voU. 
A VII. Szaikszervezeti Világ

kongresszus olctóber 26-án 
vasárnap tartotta záróülését, 
amelyen megválas.ztottá'k. ez 
SZVSZ új vezető szerveit. 

Az SZVSZ Főtanácsa elnök
ségének tagjai: R. Koritarova 
(Bulg6.rio.), Gásp6.r S6.ndor 

(Magyarorazá.g), H. Warnke 
(NDK), A. Novella (Olaszor
szág), A. ZMartidesz (Ciprus}, 
l. Loga-Sowinski (Lengyelor
szág), F. Danalache ( Romá
nia), A. N. Selepin (Szor,jet• 
unió), G. Séguy (Franciaor
szág), K. Polacek (Cseh.szlová
kia), R. Iscaro (Argentina). C. 
Villegras (Venezuela), L. Pena 
(Kuba), B. Cerqueira (Brazí
lia), Hoang Quoc Viet (VDK), 
S". A. Dange (India), Cson 
Csang Csol (KNDK), D. Ja
damszuren (Mongólia), R. Vil• 
lon-Guera (Dahomey), W. 0. 

Goodluck (Nigéria), S. A. Sei.k 
(Szud6.n). Elias Habre (Liba• 
non). 

A Főtanács helyet biztosí
tott az SZVSZ elnökségében 
Kolumbiának, a képvise!ő sze
mélyére a kolumbiai szakszer
vezet később tesz javaslatot. 

A Főtanács úgy döntött. 
hogy a Kínai Népköztársaság 
és Indonézia részére egy-egy 
helyet fenntart az elnökség
ben. 

A Főtanács megválasztotta 
az elnökség póttagjait is. 

A Szakszervezeti Vil6.gszö
r,etség elnökévé Enrique Pas• 
torinót, tiszteletbeli elnökévé 
Louis Saillant-t, az SZVSZ al
elnökeivé B. Franchont, Sh,a
fre Ahmed El-Seiket, S. A. 
Dangét, az SZVSZ főtitkárává 
Pierre Gensoust választotta 
meg. 

Az SZVSZ titkára!: Ma
hendra Sen (India), I. Zalcaria 
(Szud6.n), l. Cserednyi..�senkó 
(Szovjetunió) S. Stim-illi 
Olaszorsz6.g). 

A Főtanács jóvá.'1agyta, 
hogy Latin-Ameriikát az 
SZVSZ titkárságában Chile 
képviselje. A képviselő sze
mélyére az SZVSZ-hez tarto
zó latin-amerikai szakszerveze
tek később tesznek javaslatot. 

Gásp6.r Sándor a küldöttek 
11ilgy tapsa közepette bejelen
tette, hogy az SZVSZ Főta• 
nácsa a Palesztinai Szakszer
vezetek Általános Szövetségét 
felvet,,;e tlZ SZVSZ tagjai .t<>• 
rába. 

egyöntetűen állt ki a hős vi- 1-------------------------

etnami nép mellett, az ameri
kai imperialisták ellen, s kö· 
Vetelte a béke helyreállítását 
'Vietnamban, valamint a világ 
dolgozói szolidaritásának erő
sítését. A kongresszus számos 
jelen tós akciót határozott el 
'Vietnammal kapcsolatban. 
'I'öbbek között elfogadták, 
hogy december 20-a az egész 
Világon legyen a vietnami 
&zolida.ritás napja. Miután a 
szakszervezeti mozgalom felső 
fórun-...a hozta a döntéseket, 
azok kötelező erejűek s kü
lönböz.ó tagszervezetek számá
ra. 

A kongresszus megtárgyalta 
a fejlődő országok sz,i,kszer
vezetei előtt álló feladatokat, 
a szakszervezetek és a techni
kai-tudományos fejlődés kap
csolatát. Beszámoló hangzott 
el az SZVSZ alapszabály
módosttó bizottság/inak mun
kájáról, s néhány módosításra 
került sor az alapszabályban. 
A kongresszus dokumentumot 
fogadott el a szakszervP.zetek 
irányvonaláról, akcióiról. El
fogadták a különböző bizott
ságok által benyújtott doku
mentumokat, majd sor került 
az SZVSZ vezető szerveinek 
tnegválasztására. 

A kongresszus tehát beíeje
tódött. ll:s az a közös <;zár.dék. 
hogy meghatározzuk mozgal
munk legjelentősebb problé
máit, kidolgozzuk a közös ál
láspontokat - sikerült. 

A nemzetközi nak�erve• 
zetl mozgalomnak ma 
aokféle problémával kell 

Megkezdődött Veszprém-külső 
pályaudvar átépítése 

Október l-én megszűnt e 
személyforgalom a Veszprém
külső pályaudvar Alsóőrs kö
zötti vasútvonalon. Dr. Csaná
di György köz"lekedés• és pos... 
taii{Jyi miniszter személyesen 
nyit<Jtta meg a oosút felad,a
tait átvevő auwbuszforgahnat. 
Megnyitójában hangsúlyozta, 
hogy a megszűnő, gazdaságta
lanU: üzemelő mellékvonalak 
vasutasaira továbbra Is szá-· 
mít a MA V. Felhívta az illeté
kes vezetéxk figyelmét, hogy át
helyezésük úgy történjék meg, 
hogy lehetőleg semmilyen hát
rányt ne szenvedjenek. 

A forgalom átterelése alkal• 
mával beszélt a miniszter a 
megmaradú vasút korszerúsi• 
téséről és továbbfejlesztéséről 
is. Az alkalomnak megfelelően 
külén! szóit a régóta húzódó 
veszp-rémi munkálatokról, a 
külső pályaudvar 6.tép!tésből. 

A Budapest-Székesfehér-
vár, Celldömölk-Szombathely 
fővonalat még az 1950-56 
közötti években átépítették, a 
Veszprém-külső pályaudvar 
rekonstrukciója azonban 
mindeddig elmaradt. Ez aka
dályozza a fővonal zavartalan 
forgalmát. A nehézségek pedig 
még nón<ének, ha a Veszprém
külsó-Alsóőrs teherforgalmát 

már most az állomáshoz csat
lakozó közútra terelték volna. 

A vonal dieseles-ítése feles. 
legessé teszi a fűtőházat. He
lyette o!ajtárolót és lefejtóbe
rendezést kap az állomás. At
építiik a biztosítóberendezést, 
a térvilágítást és megszünte
tilc a régi laktanyát. Hely ette 
új központi szociális épület lé
tesül, melyben helyet kap az 
üzemi Tum.ylla, öltözó, mosdó, 
pihenőszoba és az orvosi 'ren.. 
delő is. A csomópont- dolgozóit 
különösen közelről érinti, 
hogy részükre az állomás kö
zelében 64 új lakás is épül. 
ll:s, ezzel még korántsem tel
jes a felsorolás, mert a megyei 
ipartelepítési tervekikel össz
hangban ipari vontatóvágány 
is épül, de sok más apróbb 
változtatásoki-a, felújításra is 
sor kerül. 

Kettős folyamatnak lehe
tünk tehát ma átélői és szem
tanúi Veszprémben. Az egyik 
a kihasználatlan szárnyvonal 
fel.számolása. A másik a pá
lyaudvar mindenki által rég 
óhajtott re!tonstrukciójának 
kezdete. 

Zámbó Wváa 

A nagy évfordulóra 

Téli Pa.lota - 1969. 

Nincs ;elentősebb esemény az emberiség 
történetében, mint a Nagy Októberi Szocia
lista Forradalom győzelme, amely nemcsak 
elindította, hanem táplálta, ihlette eddig és 
ezután is az emberi szabadságért, a békéért, 
a nemzetközi függetlenségért, a demokr6.ciá• 
ért és a szocializmusért folyó küzdelmet. 

E forradalom, amelynek szeroezóje és ,ie
zetője Lenin pártjq volt, létrelw:llta az első 
munkás-paraszt államot, a szocialista Szovjet• 
uniót. Oroszország népei történdmi"leg "1· 
szonylag rövid idö alatt felszámolták a gaz
dasági elmaradottságot, a fa.ekék és muzsiJwk 
országából - a belső és nemzetközi. reakció 
cselszövései ellenére -, élen járó szocia.liSlta 
államot építettek. 

A szovjet nép leküzdötte a két vil6.gMború 
okozta szörnyű rombolást és pusztítást. Nem
csak a társadalmi halad6.sba.11 tett szert élen 
járó szerepre, hanem a gazdas6.gi fejlődés 
ü.teme, a tudományos Itala.dás tekintetében 
is. Az emberi viszonyoknak, a társadalmi 
kapcso-latoknak minden eddigitől gyökeresen 
új formáját alakította kt, létrehozVG a ki• 
zsákmányolástól mentes, a társadalmi tula;
donon és elvtársi együttműködése11 alapuló 
szocialista viszonyokat. 

A szocializmus és a kommunizmus építése 
során szerzest gazdag, a gyakorlat próbá;án 
igazolt tapasztalataival továbbfejlesztette a 
forradalmi elméletet, amellyel minden nép 
számára megkönnyíti az utia.t saját felszaba• 
dulásához, új életének form6.l6.sához. A n-01'
jet példa gya�lati ereje teitte a szocialista 
eszmét korunk legnépszerűbb eszméjévé. Ok• 
tóber változatlanwl korszerű tanulsága az a 
lenini S'tratégia és mkti.ka, amelyet 1917. feb• 
ruár és október közötti történelmi szaJcasz 
so-rán allUlllmaztak az orosz forradalmárok. 
A bolsevikok mindig az adott helyzethez é8 
erőviszonyokhoz, az ellenség és a szövetsége
sek magatartásához mérték taktikájukat. A 
forradalom lenini taktikájának legfőbb té• 
nyezője, együtt· lépni a való élettel. Ez a té
tel ma is áll, napja.inkban il helyes. 

Nincs ma olyan mo-zgalom, amelyik 1U!' a 
szocializmus jelszavával lépne fel a nép ne
vében, a tömegek bizalmának megszerzésére. 
A két világrendszer ha.rcában a szocfalizmus 
vonzóereje nyilvánvaló, megllat6.rozó tényező 
lett. Olykor még a szocializmus l.eg6.d6.zabb 
ellenségei sem átallják csalárd céljuk, a nép
tömegek becsapása érdekében magukat, 001111 
mozgalmukat szocialistának nevezn.í. 

A szocializmus és a béke az Októberi For
radalom óta egymástól elválaszthatatlan fo• 
galom lett. A szocializmus -,wmzetközi erői, 
szövetségben az antiimperialista, nemzeti fel
szabadító harcot folytató népekkel, demok
ratikus mozgalmakkal, a békéért folyó kü� 
delem élén járnak. 

Az imperializmus Mbonís cselekedetet, tl{l
resszív lépései, a fegyverkezé$i llajs:z,a., ma
gában hordja azt s lehetőséget, hogy a M• 
ború világméretű termonukleám ősszecsapá-

(Lantos Géza felvétele.) 

ro terebélyesedik, ami az egész emberiségd 
létében fenyegeti. Nemcsak a háború eszkö
zei és ezért következményei változtak meo 
azonban minőségileg, hanem a h6.ború ellom 
küzdő erők lehetóségei ú. A szocialista tn• 
!ágrendszer ereje, együtt minden antiimpe
rialista, háborúellenes erővel, képes megfé
kezni az imperialista agresszorokat, g6.tat 
"emi háborús ,törekoéseiknek. Ennek az er6-
nek köszönhető, hogy az USA, amely Vtet. 
namban a történelem legszennyesebb hábo
rúját vívja - tárgyaló asztalhoz kényszerült. 
s nem kétséges, hogy a hazája szabadságáért 
évtizedek óta harcoló vietnami nép igazs6.. 
(JOS Ügye győzni fo-g. 

Október általá-ncsítha.tó tapasztalata: Tea. 
vetkezetes harc az 6.llamok békés egymd.3 
mellett éléséért, mert a szocializmust II leg,, 
kedvezőbben békében lehet építem, mert . • 
világháborút a legsikeresebben fgy lehet ei!• 
hárítani. 

A különböző rendszerű. álla.mok közöllti egy
más mellett élé.! go-n.d,ol.a.ta. -nem e sz6.zad kö
zepén született. A társadalmi fejlódés realt• 
tása Lenin k01"szaika.lkotó felfedezése, hogy .s 
szocialista forradalom először egy, vagy ·egy
néhány 01"SZágban győzhet, míg a többi OT• 
szág még viszonylag hosszú ideig megma,. 
rad kapitalista viszonyok között, logikusa-:i 
következit..eti a forradalmak egyenlőtlen éré
liének tényét éa gondolatát ú. A szocialtst& 
17il6.grendszer kialakul6.sa csak megerősítette 
ezt az elméletet. 

Magyarország egyike azon országoknak., 
ahol a Nagy Októberi Szocial!sta Forradalom 
Igen mély visszhangot keltett. Hatására itt 
!s új szakasz bcmtakozott ki a munkásmozga. 
lomban: a forradalmi ir6.nyzat eszmei fejlő
désének és politikai előretörésének korszaka. 
Ez 1918 novemberében a Kommunist6.k Mo
gyarorsf!á(li Pártja megalakulásához, majd a 
szocialista forradalom e1'őinek gyors növeke
déséhez, a 1919 m6.rciusában az első magyar 
prólet6.rhatalom, a Magyar Tanácsközt6.rsas6i, 
megteremtéséhez vezetett. 

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 5:!. 

év!,ordul6ját azzal is ünnepeljük, hogy 8%6.m• 
ba vesszük és még hatásosabban érvényesít• 
;ük tanulságait. Unneplésünk, a régi dics&é-
gea harcok · emlékének felelevenítése Mtll 
puszta emlékezés. Az évforduló alkalom a,-. 
ra, hogy a történelmi múlt tanulságait fa 
alkotóan felhasználva. választ adjunk a szo
cialisf.a forradalom mai kérdéseire és ered
ményesen, marxista módon oldjuk meg min
dennapi feladatainka.t. 

1945 és 1956 ismételten bebizonyította, MfJ!1 
a magyar nép számára mit jelent a Szovjet
unió segítsége. Szabadságunk, nemzeti füg
getlenségünk egyaránt az Októberi Forrado
lomban gyökeredzik. Ezért köszöntjük a fl4{l1I 
évforduló alkalmával Október szülöttjét; a 
Szovjetuniót, kfvánunk a novjet népnek to-
06.bbf kimagasló sikereket kommunizm.ust 
építő munk6.jálwz. 

90 éves a GYSEV 
ÚJABB 20 ÉVRE MEGHOSSZABBÍTOTTÁK A VASÚT'KONCESSZ/ÓJÁT 

Kereken 90 esztendővel ez,. 
előtt, 1879. október 28-án ad
ták át a forgalomnak a Győr
Sopron-Ebenfurti vasútvo
nalat. Ettől a naptól számítot
ták azt a 90 évet, amelyre ak
kor a GYSEV a magyar és 
osztrák államtól koncessziót 
kapott. A 90 év lejárt, de 
amint azt Benkovics Dezső, a 
GYSEV vezérigazgatója sajtó• 
tájékoztatón elmondotta, a 90 
éve.i Győr-Sopron-Ebenfurti 
Vasút koncesszíóját a magyar 

és osztr6.k állam újabb 20 esz
tendőre meghosszabbította. 

A vasút forgalma évről év
re növeksziik. Az elmúlt esz
tendőben több mint 7 millió 
utast és l millió 631 ezer ton
na árut szállítottak el. Nőtt a 
tranzitforgalom is. Míg 1957-
ben 4000 tonna volt, addig ta

valy már a tranzitforgalom is 
elérte az 1 millió tonnát. 

A vezérigazgató elmondotta, 
hogy Sopronban új állomást 
és vámraktárat építenek.. A 

magyar területen a pályare
konstrukció befejeződött, & az 
é'D végén a Győr-Sopron kö
zötti 85 kilométeres t6.vols6.
gon új motorvona.t közlekedi1' 
majd. A menetidőt ennek a 
von.atnaik a beálHtásával e.a 

percre csökkentik. 
Köszöntjük mi is a 90 éves 

fennállásáit ünneplő Győr
Sopron-Ebenfurti Vasút dol
gozóit, s veretőit, és kívánunk 
nekilc sikeres, eredrr.ényea 
mWllkát. 



, MAGVAR VA!ilUTAS 

Ahol ma is , ,megél'' 
a színjátszó csoport 

Beszélgetés a könyvtárban Ha még nem is a legfurgialmasabb, mindenesetre a legszebben berendezet,t helyiség Nagykanizsán, a Kodály Zol• tán Vasutas K!Lltúrotthonban, a könyvtárszoba. Itt ültünk le 0g}' kis beszélgetésre Honfi Io'erenccel, a kultúrotthon igaz.. satójával, Nac,y Andrásné és Kele Györ1111 könyvtárooa.ltkal. 

A kultúrotthon életére, működési programjára voltunk kíváncsiak, de az igazgátó -, lévén gyakorlati ember is -, az anyagiakkal kezdte. KultúrotthonUDL!;: Zala megyében a másooik legna.gyobb szakszervezeti művelődés! intézmény. :€vente 300 ezer forintos költségvetésből gazdálkodunk. 
NINCS RÁFIZETÉS 

van, hogy szerv'e2letten együttműködnek a társ.intézményekkel. Immár hagyomány, hogy a kiskantzsai városi művelődési házban mindig vasárn4P tartjék a bált, míg t1 Kodályban szombaton várja a fiatalokat a táncos rendezvény. Az egyik 1egutóbbi táncdélutánt izgalmas vetélkedő előzte lneg, három kanizsai középiskola diákjai köZi.itt történelemból, földrajzból és 

Egy kultúrmunkás 
portréja 

- Elegiendó ez az ö&s:zeg? Nem deficites az intézmény? meghívást az együttes Dombóvárra, a vasutas T,ultúrotthon• be, a.hol már nem milködtk, de Ú(JIJ látszik hiányzik a szín• játszó csapon. 
irodalomból. 

1 
AMATŐR FILMSZEMLE - Mt, az anyagiak szempomjából, jól tartjuk magun,kot - felelte Honfi Ferenc -, bár minden forintot meg kell jognunk. A támogatás évi 200 ezer forint, 100 ezer forintot pedig saját bevételein.kból fed.ezünk. Kapunk anyagi segít-11éget a f!AlCVkanizsm csomó:pol'!.t szakszervezeti bizattsáput6l is. Sok miívelc'ídés! Mzben pana.&2Dlják: a t.erü1eti jelleg 

lre'IIl használ, elvonja közönsé-güket a ookféle más szórakoz.. tató intézmény, idótöltési lehetlíség. Ki megy te1evíziót nézni a 'kultúrotthcmba, amikor már majnem minden ház.. tetőn tv-antennák ágaskoo:n.ak? - Eset.enkém nálunk :is � .,közöll5éggondok", de alapjában véve kultúrotthl'.lflunk népsz.erűsé@e töretlen. Azon kevesek közé tartozunk, ahol például még ma is mű• ködilc öntevékeny eztn.játszó.. &:Soport • • • Mi t.eszi lehetővé, hogy ez a kultúrotthon ma is népsze!1'.l, látogatott intézmény, amit a 100 ezer fotint.os saját beVétel minden szónál meggyó-2/lbben bizonyít. Helyret.i előny. Hagyomá• nyok. ügyes sze.vezés. At�colt műsorpolitika. - Csupa címszó, de �"'!Yi magya;;-áza,t is a sikeres működésre. Kétségtelenül helyzeti előny, hogy az intézmény a vasútál-

A ku1túrottb.on néps.zerű.5égének magyarázatai között enüítettük az ügyes srerve-zést. Sok példát lehet felhozni erre. A vasutas.rendezvények, értekezletek, tanfolyamok többségének szín.helye ez a művelődési intézmény. Három mű.sziaki munkása.kadém!át tartanak itt. A szemléltető anyagként vetítésre kerüló filmekről a lntltúrotthon gondookod!k. Az új oktatási évre szerveziett 14 "Társadalm\lll.k. idószerű kérdései" cl· mű szakszervezeti politikai iskola ünnepélyes megnyitóját is a csomóporut dol,1<>zói a kultúrotthonban tartották. Rendszeresen helyet bizt.ositarulk a Kodályban a szocialista brlgá� dok értekezletei.i"'lek. 
A kultúrotthon művelódési 

programot is biztosít a brigá
dok részére. Felhfvj� f!gye_;
müket a Jegkérenfekvobb muvelődési lehetőségre, � ?1vasásra. A szocialista brigadv; zetők legutóbbi értekezleten Ke!e György vezető könyvtáros négy hasznos és érdekes új könyvet ismertetett. . Ezek az állomási a von,tatási és a pályafenn,w-tási letéti könyVtárak'ban is a dolgo,_.ók rendel• kezésáre állnak. 

A közönség von.zim szempontjából annak is jelentősége 

NAGYKANIZSÁN 

Nemcsak a régi, a hagyományos művelődési formákat órzik Nagykanizsán. A vasutas kultúrotrt.hon vezetói utat nyitnak a legmodernebb művelődési, szórakozási igényeknek is. Beszereztek egy filmfelve-vó gépet és megszervezték a filmldubot. Film.eseik eredményesen dolgoznak. Részvevői voltak a szombathelyi amatőr fili"11Szemlének és most ók készülnek megyei amatőr filmszemle rendezésére. Az intézmény több. mint 17 ezer kötetes könyvtárának propagálására készített rövidfilmjüket minden mozielőadás alkalmával levetítik. Ez:rel segítik, hogy a könyvtár jelenleg/, 300 rendszeres olvasója mellé újabb érdeklődőket nyr.jenek meg a könyv ba'l'át;ának. S ha már az anyagiakkal kezdtük beszélgetésünket, fe-jezzük is be azzal. A nagykanizsai vasutas kultúrotthon amellett hogy fenntartja magát, gyarapodilt is.. Idei besz.erzéseik közé tartozik egy erősítő berendezés, az új magnetofon, a hangfal és sokat költöttek már a könyvtár csinosítására Arról sem szabad megfeledkezni, hogy az id� 
36 ezer forin:tért vásáral..TJalk uj könyveket. L. J. lomás közelében, a vasutas,... _______________________ _ mkótele1:> sz.omszéclságában, 

Zentai József élet.ének 42 évéből huszonkettőt a vasútnál töltött el. Nem a nagy szavak embere. tdesapja is vasutas volt, 1945-ben az utolsó bombák egytkétől halt meg, szolgálat teljesítése közben. 
0, az érettségi elótt álló fiatal már nem ülhetett vissza az iskolapadba, meg kellett markolni a villát, a csá..ltányt, Pályamunkás lett. Ma a nagykani2sa.i vonalfőnökség 2. szakcsoportos tartalékosa, A szakszervezeti mozgalomban 1948-tól dolgozik. Zentai József kultúrmunkás. Szakvonali munkája mellett a vasutas utánpótlásról is gondoskodik. Járja .a községi tanácsokat, toborozza az új vasutasokat és gondoskodilk, hogy lehetőleg lakóhelyükön kapjanak beosztást. A 21 évi szakszervezeti munkájának nemcsak a vasút, de a mozgalom is hasznát lá� ja Neveli a vasút jövőjét jelen,tó, ifjúkorból kinövő vasutas nemzedéket is. 
Az írás mindig elkanyarodik az arcképtól, mert nehéz írni róla. A feltett kérdésre adott mondat harmadik szavában már kollektívájáról, barátairól besl'Jél. Még csak negyvenkét éves, de már keresi a mozgalmi munkában is az utódokat. Jól tudva, hogy a fiatalok gondolatvilágához elsősorban a hasonló korúak találják meg áz utat. 

F. K. 

1969. NOVEMBER 9. 
!(✓.H'H'�-'✓.HAr..o,n,/.n»".N"�✓L.l"✓.n»"'.HL.,ll'Yll'/H"/✓✓H✓,✓/✓H✓///✓✓.HH✓/✓✓, § § § § 
1 A vasút élethivatás I $ i i EGY FIATAL VASUTAS NYtLT LEVELE § 
� 1 § Kevés a fiatal vasutas, de mfért van ez így? Miért li § nem jön a fia.t.alság a vasúthoz, miért csak kevesen vá- 1 1 lasztják élethivatásuknak a vasuta.t? Miért iian az, hogy 1 § na{]llrészben csak vasutas család gyermekei jönnek ide? � � Mi, vasutasfiataloTc pedig nem panaszkodhatunk. llii � Több társammal együtt élethívatásu.nknak i,álasztottuk § a vasutat. Azért jöttünk, hogy felválúuk idősebb dolgo-� zótársainkat, könnyítsük, segítsük munkájukat, s ha már � mi is olyan szakemberek leszünk a (l11akorlatban, mim 1 � ők, folytass-uk azt, amit elkezdtek, de már több e-nergiá- !: � val, lendületesebben. 

1 � Igaz aki gimnázium, rogy más középiskola. elvégzé-� se után jön, tehát minden előkészítés nélkül, annak ki- s § csit nehezebb az út, mint nekünk, akik a vasútforgalmi, § � gépészeti vagy pályafenntartási technikumb6l kerültünk � � ki. De a,;naTc sem kell elkeseredni, hiszen az F/2, F/1 és " � minden utasítás magyarul tian írva, és minden ,í!lomá- � � son szolgálatt helyen sok megértő, jó szakember van, � § alci' nem fé!ti mástól amit tud, szívesen segit a vizsgára s � i,al6 felkésziUésben. 1 § § § Tudjuk, hogy a t>a8át efltl hatalmas gépezet, s egy § � ilyen gépezet t.agjának lenni nem kis dolog. tpyen ezért � � nem elég tudni az utasításokat, nem elég csak egysze- � s rűen dolgozni, a vasutat szeretni kell. A vasút, a közle. ; � kedés nem tőmegszal...-·ma, t1 vasút élethivatás. Tudjuk, 
I
li § hogy itt csaJ� úgy leliet jól dolgozni, eredményeket elér-� ni, ha érezzük a súlyát annak, amit csináluf!1:. � Nem egészen egy év alatt sokan forgalmi szolgálatte-

1 vők lettünk. Fiatal vállainkat olyan felelősség n'I/Offlja, § § hogy aki ezt a terhet nem érzi, nem tudja szeretetből, § � hivatásérzetből csinálni a munkáját. � � Fiatal.ok vagyunk, tapasztalatlanok. Munkánk kö� � " ben számtalanszor Idősebb, rutinosabb vasutastársaink 1 � segítségére szorulunk. Szívesen fogadju.Tt tanácsaikat, s § , l ,. § � biztatásukat, hiszen tudjuk, hogy aki egesz é etét a t,aS., � § úton töltötte, nem akarhat rosszat. :s � Azt szeretnék, hogy mi még sokkal jobban, eredmé• § § nyesebben dolgozzun.lc, mint őlc, hogy mi egy sokkal j � szebb, gördülékenyebb vasutat hoz:ru.nk létre. Hogy ke-§ vesen vagyunk? Az biztos. De mi bátran viíllaljuk a i � munkát másol:, a hiányzók helyett is, mert tudjuk, hogy § § « tiasút milyffl fontos ága szocitúista hazánk gazdasági j � életének, tudjuk, hogy ew kis félrecsúszás, kiesés milyen " nagy venteséget jelent az élet minden területén. 1 Utasok vagy más kívülálló személyek könnyen krl-� tizá.lhatják munMnkat, hiszen belelátMk abba. Látják § � munkánk minden mozzanatát, s látják selejtjeinket is. 1 § Nincs még egy gyár, vagy üzem, melynek munkáját eny- § § r.yíen látnák. Vállalatunk nem tud eltitkolni semmit, de � nem is akar. Aki látja a rosszat, lásst1 meg a j6t is. � § Mi vasutasftatalok tiN'a törekszilnk, hogy ez a. mun- � � k4 oly�n le1111en, melyre mindenki csak érdelclődésscl és s § őszinte elismeréssel nézi 1 � Sokan biztatnak benniln'ket, de tian-nak, aki1e fercie s � szemmel n.éZik a vasutat. örvendetes dolog azonban, § § hogy ezek vannak kisebb számban. Igaz, mi nem isr.ier- � � tük a felszabadulás előtti vasutat, de szerintünk a vasút � � nincs olyan 1ielyzetben, hO{TIJ az elkeseredésre adna � § okot. ! s § Kevei László � forgalmi szolgálattevő � 1i Soroksár � � � �.,,,,.,..HTOY✓A'Jt"T��A'.1'W'J.H..W".Hn..1".h"'""'"'7✓H.llY///H✓/✓///✓✓/,.i"✓/✓/,✓/✓✓✓✓✓A távol van a város központjától. Néhány éve Nagyka:ni,ZS<Í'11, még „megéLt" négy motri. a különböző múvelődési ín.ézményekben. Ma 111.ár csak ew helye1i vetítenek: a Kodályban. Minden vasárnap két előadást tartanak. A közöneég mindig összejön, hisz a város egyetlen filmszínháza, messze van a környék lakóitól 

A tapolcai vasutasok szeretik 
a könyvet 

Bővítették·a dunakeszi könyvtárat 
A szakszerTezet l.'iO ezer forinttal segítette az építkezést 

A MOKÉP 

MONOPÓLIUMA 

A Tapolcai Vasutas új mozgalomról, rögtön mun- Kédvei ünnepség színhelye kához látott. Több példányban volt októlx!r 15-<?n a Duna-Mu� velidisl Hóz ko„n=>+-'•o- 1~gvasaro' , lta � -�- megi·elent ' • ~ ·~ � ,....... keszi Járműjavító Művelődési sának nem volt szégyenkezni- és még kapható műveket, hogy Központja. Ekkor adták át a valóJ·a a szeptember 27-én egysze1Te több ember kezébe é tudja adni· .  s ez, mint kiderült kulturális i-ntézin ny korsze-Veszprémben megtartott szak- • ·tett k„ tá "t ly t srervezeti könyvtárosok ankét- az ankéton, már fél siker. Hi- rusi onyv ra • me e a szen sok könyvtáros arról pa- szakszervezet elnöksége által ján, mert HOTváth Ferenc nem M•zkodott, ho"'' a régebben nyújtott 150 ezer forintos tá-ment üres tarsollyal. Neki is ·- .,., 1 bő iet ek. akadt mondandója az ankét- megjelent könyveket már nem, mogatássa ví t 00 hoz, melynek témája: ha.zánk vagy csak egy-egy példány- A l:orszerúsített létesít-Ha jó a film, telt z felszabadulásának huszcmötö- ban tudta megvásárolni, fgy m.ényt a szakszervezet elnöl,-llan mindkét előadásunkon - olv��ó1· hátrányos helyzetben sége 11,evében Gul„ás János mond H ,- F s · dik évfordulója tiszteletére ín- =' ., ta on i 'erenc. - a:r dított olvasómozgalom eddigi vannak. titkáT adta át rendeltetésének, nos, a MOKI!;P nagyon vissza- ed • majd a művelődési központ él a monopolhelyzetével, és tapasztalatainak, er ményei- Nos, szerencsire a Ta- vezetősége s az olvasók nevé-7etulsz�rint nem azt a filmet nek megvitatása iiolt. polcai Vasutas M1lvelődési Ház ben K. Veress András igazga-küldi, amelyiket Ttérjük. Fen-n,. Az MSZBT jubileumi olva- könyvtárának tagjaira mindez tó, az intézmény vezetője ,tartja például azt a jogot, sómozgalom tizenkét szovjet nem vonatkozik. S ez már mondott köszönetet. hogy három hónap után újra író művét ajánlja elolvasásra. megmutatkozik eredményeiken • h '  elküldje ugyanazt a nem ép- Pontosabban, ha a megadott Is Igaz, hogy még csak az éves vo�ü��1n�!�ka am�: pen ,.kasszasikert" ígérő mű• művek közül hat könyvet elol- jubileumi olvasómozgalom �él- alwninium könyvtartókkal, alkotást. Nekünk pedig akkor vas valaki és helyesen válaszol idejénél tartanak (1970. április modern fénycsővilágitással és is 150 forintba kerül egy az előre megadott kérdésekre, 4. a határidő), de már eddig melegvíz-fűtéssel ellátott és film, ha tiz nézőnek vetítünk részt vesz azon a jutalomsor- negyvenen neveztek. ízlés€sen berendezett könyv-. RWrán jutnak élő színház- soláson. ahol igen értékes nye- Horváth Ferenc jól i,éleke- tárat. A könyvtár első látogatói. (Szónyi Lajos felvétele.) h ka · lak Az áll ndó remények várnak gazdára. Ez- b 'd k ·z · oz a ruzsa . a dik a szocialista riga o ro íS, K. Veress Andras· •1gazgau • · l d lik - • k ú.ttal nemcsak a szerencsés w- d "· "k l ·· t · 1 szmhazza ren e ezo varoso mert a brigádok tagjai nem- tói az előzményekről érdek- ren e=ezi tonyv arra · messze vannak. Nagyka.túz.sa 1iyertesek nyernek, hanem nyer csak elolv'-••'-'· a könyveket, lódtü"nk·. Akkor egy kis helyiségben, a Nagy öröm ez, mind az olva• sók, mind a magam számára. • •u 00- • ·· te- a könyvtár is: új és többet ol- = · 3 k··tet · 1 t tt egyetlen, meg mt ' 0 on vasó dolgozókat. hanem meg is vitatják - s ez- - Nagy szükség volt már á csupan ezer O Je en e e vékeny színjátszó csoportja a ·t·k kérdé ek korszerűsftésre _ mondotta. a könyvtárat. 1946-ban ez a vasutas kultúrotthonban talál- A nyolcezer kötettel rendel- zel megkönnyi 1 a • s Az intézmény 1926 óta _ az szám hatezerre emelkedett. ható. A színház varázsa tartja kezó művelődés! háznak több megválaszol�
á.
n Gyöl'l!)'i üzem létrejöttével egyidejűleg Az ezután bekövetkezett terv-össze a tehetséges csoportot és let.éti könyvtára is van, és a szerű fejlesztés jelentős állo-

Az újjáépített üzemi könyv• tár október 20-tól kezdte meg a könyvek kölcsönzését. 
Szónyi Lajos vonz.ia a közönséget. A nép- heti háromszor háromórás köl- .--------------------------, mása volt 1967-ben a 10 ezres szerű vidám játékokat kedve- ·csönzési idő alatt Igen sokan állomá1ty elérése, s ekkor már r-------------lik, .i'.melyek előadásával vi• fordulnak meg náluk. Igy hát d k T"• k , be jelentős akadályt jelentett a Négynapos elókés2ito szonylag nagy közönség kultu- a könyvtár, mint mondani szo- Szívesen látott ven ége a ore ves n zsúfoltság. Hasonlóképpen nö- tanfolyamot szervezett a Vas rális igényeit elégítik ki meg- kás, nincs rászorulva arra, vekedett az olvasók száma is. megyei vasutas propagandis-feleló színvona,1.on. hogy egy olvasómel?galommal Több mint 100 idős varot.as nyugdíjasok minden rendez.. Kiemelkedő időszak volt az ták 1-észére a ·szombathelri _ Kész vándOTszínész- toborozzon új olvasókat. vett részt azon a rendezvé- vényre 3 forintos jeggyel, sőt utóbbi két év. Ezalatt több területi bizottság. Ezen a tan-együttes a mién.k - jegyezte 

E j6 kii 6 1 et ·· gek hete nagyon sok esetben díjtalanul mint 400 fővel emellcedett a folyamon beszélték meg az új meg Nagy Andrásné. - A gy nyvl ros azon- �i:={ a ;:,.;�:és Műve- léphetnek be. Nem véletlen, beiratkozott olvasók száma, s oktatás; évaddal kápcsolatos kultúrotthonon, sót a városo:1 ban nemcsak a maga, illetve a hogy a Törekvés-bérlet ru>- a könyvállomány elérte a 15 feladatokat. A tanfolyam kít'ül is eljárnak szerepelni. könyvtár „hasznát" nézi. Távo- lódési HáztHm tartottak. vember 7-i operettdélutánfára, ezret. Ma az üzem területén színhelye a bogáti pártiskola ,rost Tabi László: Balatoni labb kell hogy 1.ásoon, a köny- A megjelent kedves vendé- csak a MAV-telepről 59 nyug- öt fiókkönyvtár s a festői környezetben levő �Mtepaté című vígjátékával vespolcokon túlra. Horváth Fe• geket Balogh Lajos, a Műve- dí.n• ;,,ényelt 'e"'•et. kö yvtá 1 1. • épülete volt. � k . .kb r falvakat renc ÍSmeri az embereket. Tud- ,- • ., , .,., n rra szocia ista szerzo-
* járják a Ké?Tlnye_ s:; Szepet� ja, hogy a felriőttek legalább !ódési Ház igazgatója köszÖ7!,- Az idős vasutasokat fehér- dést kötött brigádoknál -, _ 140 LITER VÉRT AD-Nemrég is caniz • tötte és tájékoztatta őket ar- asztalnál is megvendégelték, több l téti k„ yvtá · · ü neken, Homokkomáromban és úgy szeretnek játsmnt, mint a 

. . . ma.J"d a Törekvés népdal- e on r 1s ze- TAK az önkéntes vérad6nap Na,,,.récs-<.. tartottak sikeres myerekek. Igy hát meiisejtette, r6l _a. sokoldalu kuLturall.8.. le- mel. 11:vente 30 ' ezer kötet során a Szolnoki Járműjavító ,,� �,. . ő klubján4k t.agjai és a Dankó I l · U d z • · 435 ·· · d '-etóad�-okat. úgy tudom, a kö- hogy a szép célú mozgalom ha- hetosegT l, amelyben a Torek- ,önyvet kö csönöznek tólUnk. zem o gozoi. uzem.i o.-"" é é k 6t é í MAV Pista ifjúsági népi zenekar • . gozó közül 1003-an első a!Tta-vetkezó fellépéseiikre Magyar- marosan népszerű lesz, mert v 8 ve a r szes ti a színvonalas műsort adott. - A bővítessel egyébkent l lommal adtak vért, .s a vér-,zerdalielyen. és Komárváros- 1 játékos formában versenyt I nyugdíjasokat. Talán egyedül- több mint 200 négyzetméterre adók 60 száMléka a fiatalok ban kerül sor. Most kapott ajánl. Ezért mihelyt hallott az álló az országban az, hogy a ·smidéliusz ls&ván nótt • könrvtár alapterülete. közü.i keriüt 1'i-
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Ferencvárosban az idén na
oobb forgalmat bonyolítot
tak le, mint az elmúlt évben. 
A cukorrépa-, valamint a 
gyümölcsszállítási szezon is 
hosszabb volt a tavalyinál. 
Az állomáson. leadott és fel
adott kocsik száma 4000-reZ 
ova-rapodott. A fizető áru 126 
wnn,foal emelkedett. S köz
ben a nemzetközi tehervona
tok menetrendszerűsége is két 
l!'Lázalékkai javult. Holott a 
pályaudvaron létszámhiány 
van. Az 1317 fó helyett most 
csak 1120 vasums szorgosko
•ík a i;ágányok között. 

Kevei;ebb ember, több 
e jobb munka. Mi lehet a 
ferencvárosi eredmény titlta? 

Az állomásfőnö.lt, Berendi 

1500 tonnát visz egy vonat. 
Két szereivény szinte eggyé 
olvadt. l!:z egyben azt is je
lentette, hogy kevesebb ko
csit kellett rendezni, szerel
vénybe sorolni . .  Viszont igaz, 
hogy intenzívebb munkát kö
vetel a korszerűbb gépekkel 
való kapcsolat. 

Feláldozott uabadnapok 

Természetesen a létszám
hiány áthidalása nem sike
rülhetett volna, ha az állomá
son nem lenne olyan jó vi
szony a vezetók és a beosz
tottak között, mint amilyen 
van. Ferencvárosban „öreg" 
vasutasok dolgoznak. Az á!Io
rnás létszámának több mint 
80 százaléka törzsgárdatag, s 

Megér-kezet& az el�, kezdődik a rend� 
(Lar�tos Géza felvétele.) 

2'tbo1- szerényen mosolyog, 
amikor megjegyzi : 

- Titokról szó sincs, de 
természetesen mindez nem 
t-életlen. 

Csökkent 
11 átlllenö forgalom 

A korszerúbb vontatási le
etetóségek révén az idén 440 
�ttal kevesebb indult és 
'71-gyeZ kevesebb érkezett 
1'ere11cvárosba. Az átmenó 
forgalom 23 t!OO kocsival 
es/ikkent. S hogy mégis 
ugyanannyi árut szállítottak, 
az annak köszönhető, hogy 
nagyobb raksúlyú vagonok 
közlekedtek és mostanában 
tnár 900-1000 tonna helyett 

a szocialista brigádok a szó 
ticlódí értelmében mindent 
megtettek: an?l41G érdekében, 
hogy zökkenőmentesen lebo
nyolítluusák az őszi forgal• 
mat. Ha kellett, lemondtak a 
szabadnapról és bizony, a sza
badságolási tervet sem tudták 
az állomáson teljesíteni. 
246 OOO napból szeptember 
30-ig mindössze 123 000-et 
tudtak kiadni. Pedig a nagy
részt Vidékr61 bejárók i.-zfve
sen vették volna igénybe � 
ószi mezőgazdasági munkák 
idején szabadságukat. 

Az árunak, a. vonatnak 
menni kell - valf;iák Ferenc
városban.. S amellett, hogy 
mindent megtesznek annak 
érdekében, hogy így legyen, 

mégsem mindenáron követik 
ezt az elvet. 

A lelkiismeretes munka 
kamata 

A baleseti helyzet is kielé
gítőnek mondható. Bár 
ugyanannyi sérülés történt, 
mint az elmúlt &vben, mégis 
eredménynek tekinthető, 
hogy tavaly 873 munkanap 
esett lti emiatt, az idén 596. 
Sajnos, egy halálos baleset 
beárnyékolja az előrelépést. 

A lelkiismeretes, jó munka 
hogyan kamato-ák a vasuta
sok számára? 

A vezetőség nagy gondot 
fordít arra, hogy megbecsülje 
azokat, akik jól dolgoznak, 
akik magukának érzik a vas
út gondjait. A megbecsülést 
anyagiakban is igyekszünk 
kifejezésre juttatni, elsősor
ban a havonként kiadott pré
mlumoknál igyekszünk na
gyobb összeggel jutalmazni a 
jobb dolgozókat - mondotta 
az állomásfőnök. 

Leples György 

Újszerű patronáló mozgalom 
a Magasépítési Főnökségnél 

Köztudott, hogy a szocialis
ta brigádmozgalomnak kettős 
haszna van. Ezért válhatott lét
rejötte óta eltelt 10 esztendő 
alatt az eddigi legnépszerúob 
termelési mozgalommá. Az 
egyik haszna, ami mérhető és 
rendszerint forint értékben is 
kifejezhető terme'.ési többlet
eredmény, a másik a mozga
lom tudatformáló hatása. Ez 
pedig tá.-sada!munk fejlődése 
szempontjá,ból - amint azt a 
szocialista brigádvezetők har
madik országos tanácskozásán 
a mozgalom eredményeit érté-

kelve megállapították - leg
alább olyan fontos, mint a bri
gádok termelési eredménye. 

- Mi is sokat tanultun,k a 
tíz éve kezdődött szocialista 
brigádmoz�lo.m országos ér
tékeléseiből - mondta Kul• 
csár Ferenc, a MÁV Magas• 
építési Főnökség szakszerveze
ti bizottságának tagja, a t.er
melési bizottság vezetője. - A 
számszerűséget és a termelé
si eredményeket illetően a 
mozgalom nálunk is gyorsan 
fejlődött. 

A hrigád.."DOzgalom népszerű 
Szavainak bizonyítására 

elénk rakta Kulcsár Ferenc -
aki gazdasági munkáját tekint
ve a főnökség tervkészítő köz
gazdásza - szocialista brigád
mozgalmuk statisztikáját. 
Ebből jegyeztük fel, hagy 
1965-ben 215 tagja volt a Ma
gasépítési Főnökség 21 szocia
lista brigádjá;nak. FeLajánlá
saik teljesítésével 200 ezer fo
rint termelési többletered
mé·nyt produkáltak ezek a szo
cialista szellemben dolgozó 
kollektívák. Az idén már 57 

szocialista brigád dolgozik a 
vállalatnál, s összesen 57 5 ta
got számláln,ak, tehát a főnök
ség 800 dolgozójának többsége 
már szocialista brigád tagjá
nak vallhatja magát. Verseny
felajánlásaik teljesítésével ed
dig több mint 800 ez.er forint 
többleteredrnényük van, s az 
év végéig bizonyosan elérik az 
egymillió forintos többletet. 

- Ez az eredményünk éves 
szinten tízezer munkaóra-meg
takarítá.sból adódik - foly
tatta Kulcsár Ferenc -, amit 

szocialista brigádjaink �s éJ>é•. 
tésvezetőségeink jobban szer• 
vezett, termelékenyebb mu,i,
k:ával va!ósítaMk meg. 

A gépeket 
jól kihaszlllÍQák 

- Elegendő lesz ez a mun.; 
kaidő-csökkentésből szükség
szerűen adódó veszteségek el• 
lensúlyozására? 

- Csak egy töredéke annait, 
de 'brigádjaink a gazdaságo
sabb termelést biztosító intéz
kedések egész sorában érde
keltek. 1gy - felelte Kulcsár 
Ferenc - megfelelő ütemben 
halad anna.k a felajánlásnak 
a teijesítése is, hogy a gépka• 
pacitás jobb kihasználásával 
30 ezer munkaórát takarftum; 
meg az idén. Kevesebb jánníl• 
vel, de gyorsabb rakodással 
bonyoUtjuk le szállításai!ikat, 
s ez további 3400 munkaóra
megtakarítást biztosít. Az úfi
tiísoktól 20 ezer mun1:aóra, 
vagyis kétmillió forint megt,:i-. 
ka,-ítást várunk az év végéig, 
A teljesítménybéres m·ák szií� 
mának: öt százalékos növelését 
is vál'ta,ltuk, ami a legn,agyobb 
arányú, éves szinten 50 eze-r 
munkaóra-megtaka,-ítást biz• 

---------------------------------------
1 tosítja. Jól bevált az egyösz. 

szegú munkautalványozás 
rendszeresítése, amivel a fő
nökség is, a dolgoz,ók !s jól 
járnak. fgy például a I.4nd!a 
építésvezetőségnél az orvost 
rendeló építésén dolgozó bri• 
gá.doTt rövid idő alatt, több 
•mint 80 ezer forint értélcil 
többletmunkát végeztek el. 

A létszámhiány ellenére 

a munkaidó további 
csökkentését tüzték napirendre 

Józsefvárosban 
Rejtett tartalék felmérő csoport :>t alakítottak 

- Négy embert hogyan osz
szunik el három tartalék moz.. 
donyhoz? - kérdezi Győri 
István, a józsefvárosi palw:z.. 
udoor rendelkező forgalmi 
szo!gál'a.tteooje Aszódi József 
kocsimestertől. 

Fogas 1'.érdés. A tizenegy ko
csirendez.ő közül ezen az estén 
csak négyen jelentkeztek szol
gálatra. Egy részük csúsztat, 
vagyis most kapták meg a sza... 
be.d napjukat, azonkívül beteg 
is akadt a tolató.személyzet 
tagjai között. 

- Nincs más 1iátm: lemond• 
;tik a harmadik tartalékot -
fgy oldódik meg a. gordiuszi 
c.llOmÓ. 

* 

Reggel Sa.mu Jeoo áUomás• 
fimöktől kérdem, sikerült.e 

elvégezni két tartalék:k.al 
munikát. 

• 

A Diesellel gyorsan dolgoznak 
- Csaknem teljes egészében 

- hangzik a főnök válasza. -
Alig maradt valami a nappa
los túrnak. Talpon ooz.ta.m ci 
fiúkkal majdnem reggelig, a 
monnha.tom, ha a 411.u soro. 
=tú gőzös helyett is egy 44-es 
Dieselt kaptum.k oo!na, nem 
marad el semmi a feJa&a,tok,
bóZ. Hiába, amíg a gőzmasina 
ke,zel, vizet vesz, rámolóra 
vár, majd munka közben elő. 
re-hátra tekergetiík az emel
tyújét, addig a Dtesel-moz.. 
donnyal megrendezünk három 
vonatot. 

- Hogy végzik el mégis a 
feladatukat, talán túlóráznak? 

- Józsefvárosban senki Bem 
túlárázi.k.. A szabadna.pokat 
mindenki megkapja. Ez min
den beosztású dolgO'ZIÓra egya,
ránt vonatkozik. Allomá
sunk vezetősége - a szakszer
vezeti bizottsággal együttmd
ködve - gondosan ügyel, hogy 
egyik hónapról még a .másik
ra se kerüljön át csúsztatni 
való szabadidő. Ezul ,zemben 
a dolgozóktól cserébe katpjuk 
a munka maradéktalmi, idejé. 
ben történő elvoégzéwt. Ha 
nem íw tennénk, még nagyobb 
gondu'IIJc lenne • létszáan-
maL • . •  

Mindez igen nagy jelentősé• 
gú annál a főnökségnél, ame
lyik csakúgy •küzd a munka• 
erőhiánnyal, mint bármelytk 
építőipari vállalat. De vajon, 
találtak-e módot a szocialista 
brigádmozgalom tartalmasab
bá tételére, a hármas jelsw 
együttes érvényesítésére is! 

Sahlonosak 
• kulrurólis róllal,isoi 

- Ebből a szempontból adta 
számunkra a- legtöbb tanu.t.sá
got és egyben tennivalót a 
szocialista brigádmozgalom 
országos értékelése - mondta 
erről a termelési biwttság ve
zetője. - Nálunk is a.z iiolt 4 
helyzet, how a legjobb4n dol
gozó építllbrigád sem boldo
gult a napló vezetését:el, kul• 
turáli"s jellegű fe!ajánlá.saík 
sablonosak és ellenőrizhetet
lenek: voltak. Munkánkat ele
mezve meg kellett állapítlJ
nunk, hogy a szocialista szel
lem(! fejlődést illetően maguk
ra hagytuk brigádjainkat. 

Speciális szerepet tölt be 
egész évben ez a pályaud· 
var, s az itt végzendő felada• ---------------------------------------, tok igen sokoldalúak. Ipar. 

- Hogyan változtattak 
e7Je!11? 

A környező üzemekkel nem tudunk konkurrálni 
telepei közé tartozik a Ga.m
MÁV AG és a Gumigyár, a 
Tejipari VállaLat itteni ipar• 
vágányá,n fejtik le az ország 
különböző vidékeiről befut/J 
tejszállítmányok n.agv részét, 
számtaian fővárosi t,ál.la,la.t 
rendezte be itt szállít>mányo
zási raktárát. Ezenkívül J 6-
zsefváros az egyetlen vám
darabárus pályaudvar Buda
pes-te.n, és ezt jelölték ki leg
utóbb a legkorszer(l'bb szállí.. 
tási mód, a nagyszállítótartá• 
lyÖS forgalom megindítására. 
Központosított állomása ez az 
AKÖV•nek is, otthona továb. 
bá a MÁV rakszerjavitó mű• 
helynek, s ide érkeznek most 
ősz tájékán a lőtt vadak az 
egész országból. Folytathat
nánk a sort a főváros egyik 
legnagyobb TűKER-telepével, 
s mire eljutnán'k a kuns,zent
miklósi vonal személyforgal
mával :rapcsolatos feladatok 
emlitéséhez, megtelne az ol· 
dal 

- Körül Tagyunk véve 
olyan üzemekkel, gyárakkal -
mondja Samu Jenő cWomá&. 
1ónők -, ahol az emberek 
csölcl{entett munkaidőben, sza
bad szombato!kkal dolgoznak. 
Akkor a vasutasoknak ne blz
tooítanán.k a szabadnapokat? 
Rájöttünk, hogy csupán a 
munka jó vagy roosz szerve
zésén, esetleg a vezénylés he
lyes vagy helytelen módszerén 
múlik a dolog. 

- A helyes megoldást tu
lajdonképpen az élet kínálta 
fel . . .  Tapasztalnunk kellett 
ugyanis, hogy azoknál a brl
gádjainknál, melyeket nem a 
fizikai munkások alakítottak, 
nagyon élénk és eredményes a 
mozgalmi t.evékenység, viszont 
termelési felajánlásaik értéke 
munkakörük sajátos jellege 
miatt erosen vitatható. Ezért a 
mGszaki és adrninisztr-atfv szo
cialista brigádjalnk elsődlegei 
feladatává tettük. hogy patro
nálják a fizikai dolgozók szo
cialista kollektfvá.it. A bri· 
gádértekezlet megszervezé� 
tőt a napló iiezetéséi!1 és 11 
,,testhezáUó" múvetödési fel
ajánlások. kidolgozásái17 ebbe 
sok minden beletartozik. 

Tolnai Józsetfel, Tatabánya
Felső á1lomásfőnökével a 
szombati rakodásról, s az ószi 
rorgalom gondjairól bes?.élge
tünk. 

- Nálunk a sza.badszomba
tok miau nem volt probléma 
sz idén - mondja. - A Tata• 
bányai Szénbányászati Tröszt, 
G Cement• és Mészművek 
m.ifldig Időben, rendesen rako
dik. Egyedül az okozott fenn
akadd$t nemrég, hogy a Len-
17!/elországból jövő gípszkó• 
száUítmány rolahol elakadt és 
összetarlódott. Ezért egy hé
ten éjjel-nappal dolgoztak a 
cementgyar-,ak, hogy kirakják 
az anyagot. 

Az irányvonatol 
népszerűilc 

- Mi a helyzet jelenleg az 
!rányvonatokkal? 

- l\·átunlt ez a r-endszer jól 
bevált. A kü1önle,;:es irányvo
natok mentesítik Budapestet, 
Szék"Sfehérvárt, Szolnokot és 
a többi nagy vasúti csomópon
tot. Etek a vonatok az ország 
m!nden részébe, de még kül
földre Is eljutnak. Az idén a 
német brikett tmportjanak 
e1;ökkenésével ugrásszerGen 
megnövekedett a 'l'atabányat 
BT'ikettgyáT szállítása. A többi 
vállalat a szokásos irányvonat
mennyiséget Igényelte. 

- Felkészültek-e az 6szi 
csűcs!orgalomr-a? 

- Az idén először beszélhe
tünk állomásunkon őszi csúcs
torgalomról. Azért, mert Q 

vállalatok az új gazdasági 
mechanizmusban nem hal
mozhatnak fel tartalék szén
készletet. A Tatabányai Szén• 
bányászati Tröszt, hogy ki
elégítse az igényeket, ú1711 in
tézkedett, hogy a szabad
szombatokat nyáron a.dták kt 
és ősztől kezdve teljes kapa
citá-ssal dolgoznak. a bányáTG
ba.n. A felhasználók a vasút
tól is pontos szállításokat vár
nak. Az elmúlt esztendőben is 
növekedett állomásunkon a 
berakott áruk mennyisége, és 
az idén újabb kétszáz-kétszáz
ötvenezer tonna emelkedésre 
számítunk. 

Ni.�cs ut6npótl6s 

- Hogy győzik ezt munká
val. emberekkel? 

- Nagyon nehéz. tppen a 
legutóbbi hetekben hagyott Itt 
négy régi raktárosunk, akik 
tizenöt-húsz �t szolgálta!, a 
vasútnál. Új munkahelyükön 
több fizetést kapnak. A tiá• 
f'osba.n. a lega,lc1cson11abb fize
tések itt i,annak. Jellemző a 
munkaerőhiányra, hom, öt 
éve nem tudunk irettségizett 
dolgozót felvenni. Takarító
nőt pedig végképp nem lehet 
találni. Nemrég telepedett vá
t'OSunkba az lzzó, az lktirus, 
a Múanyaggyár, a Konfekció
ipa7' és a Fonógyár részlege, 
amelv mind-mind betanított 
ooi munkaerőket alkalmaz jó 
pénzért. Hol vannak már 
azok az ldök, amikor napon-

ta huszönöt-harminc jelentke
ző kopogtatott az állomáson. 

- Nem valami szép az állo
más épülete és környéke. Bár 
szemmel láthatóan a lehető
ségekhez képest Igyekeznek 
rendben tartani. A várótermek 
szűkek, sokszor többen ácso
rognak az épületen kívül, 
mint ahányan bent helyet 
kapnak. 

Kicsi az állomás 

- Sajnos, állomásunk for
galma régen kinőtte már az 
öreg épillet falait. A személy
forgalom ís hihetetlen.ül meg
növekedett azáltal, hogy a 
szomszédos Bánhidán felépült 
Tatabánya-ú jváros. 1938-ban 
helységünknek tizenöt-húsz
ezer lakosa volt, az ötvenes 
években már negyven-ötven
ezer, és a legújabb adatok 
szerint m<l6t kilencven-száz.. 
ezerre nőtt a lakosok száma. 
Husoonnyolc távolsági autó
buszjárat hozza-viszi az évi 
kilencszáznyolcvan.ezer utast. 

- Várható-e javulás? 
- Félhivatalosan szó van 

arról, hogy a vasút fővonalát 
eltérítik innen, mert ez az ál
lomás lejtójével, íveivel meg
nehezíti a személy- és teher
forgalmat. A másik terv: új, 
korszerű állomás épülne a 
mostani helyén. Mindezek még 
csak tervek. Megvalósulásukig 
még sok nehézsé!r<1el kell m"" · 
küzdeniük az élüzemszintet 
teljesítő állom'Í� cio'gozóinak. 

llolá& Ferene 

A túlórát nem ismerik 
- S21Óval, van munka b6-

ven. De hogyan győzik az itt 
dolgozó vasutasok? 

Patkovszky Béla párttvtkár, 
a.z á!Lomás személyzeti cso
portjának vezetlJje említi, 
hogy a forgalmi és a ke,-eske. 
delmi dolgozók létszámából 
nyolc Twcsirendező, négy rak
tá.-nok, 18 fizikai és 5 szak
munkás hiányzilG. A munkát 
végzők többsége az idősebb 
korosztályhoz tartozik, s már 
csak ezért is elég gyakori a 
megbetegedés. A létszámot 
feJtAtJentil fel kellene tölteni 
az engedélyezett mértékig. De 
kevés a jelentkező. 

Felmérik a rejtett tartalékot 
S hogy Józsefvárosban a ·  

szakszervezeti bizottság és az 
állomás vezetői megértett<!!k a 
munka szervezésében rejlő le
hetőségeket, bizonyítja, hogy 
- egyelőre ide.iglenes meg
bízatással - rejt,ett tartalék 
felmérő csoportot hoztak létre. 
Vezetője Smbó Pál főintéző, 
Tégi, tapasztalt vasuta& Mun
katársa Fejeli Györ(lf/ üzem.. 
m.émök és Bicskei Dániel 
technikus. Technológiai felmé
réseik most arra irányulnalk. 
hogy január elsejétól mind a 
forgalnú, mind a kereskedel· 
mi dolgozók munkaideje to
vább csökkenjen, mégpedt# 
ha1'i 192 órá7'a G ;e� ZlÓ, 
tUemi 220 6N helt,e#. 

- Az ezzel kapcsolatos fel
adatokat és szempontokat már 
a dolgorolckal is megbeszéltük 
a termelési tanácskozásokon -
újságolja az állomásfőnök. -
Tervünk megvalósításához 
egyetlen feltétel lesz, hogy a 
;elenleg megszabott 47 4 fim.yi 
létszám teljes legyen. De hogy. 
n<e találnánk vasutasnak jól 
beillő fiatalokat, amikor mi 
részükre havi 192 órás mun
kaidőt garantálunk? S így 
már a MA V által biztosított 
kedvezményeket sem lehet 
majd lebecsülni . . .  

Kovács JóZS//!f 

A Magasépítési Flmökség
flél tehát felismerték: nem az 
a hasznos a Twllektíiia számá
m, h4 például az építé.'11,eu
tókból alakult Ybl Miklml bri
gád befelé fordul1XJ, önmag,it 
igyekszik fejleszteni. Vagy, ha 
egyes osztályokon ala!ltu1t s-. 
clalista brigádok olyan fel
ajánlásokat tesznek, hogy gon. 
d06abban és gyorsabban inté• 
zik az ügyeket, hiszen a ma
guk területén ez tőlük joggal 
elvárható kötelesség. A mozga
lomban való aktív részvétel lé
nyege számukra a fizikai dol• 
gozók brigádjalnak segítése, 
patronálása. Ennek az újszerű 
patronálás! tevékenységnek a 
kibontakoztatása minden bi
zonnyal Igen jó hatássa1 l<"S2: 
a főnökség szocialista bri�áci
mozgalmának tartalmi fejlő
désére. 

L. 1. 
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Négy vasutas meghalt Baleseti krónika 
Október 15-én 11 óra 3tl 

perckor Lepsény állomás IX. 
számú rakodóvágá.nyán át
menő sorompó nélküli útát
járón a dombóvári pálya
.fenntartási főnöliség 118S szá
mú tehen-ágány.gépkocsija 
összeütközött a lepsényi Kos
suth Tennelódzövetkezet von
tatójával. A baleset következ
tében a vágány-gépkocsiveze
tő fején és lábán könnyebb 
sérüléseket szenvedett. A bal
esetet az okozta, hogy a k
bervágá.ny-gépkocsi és a köz
úti já,nnű vezetője nem tar. 
totta be a közlekedési szabá-
lyoka.t. 

sorompó nélküli útátjáróban 
a '1844/IL számú menetben 
közleked4 tehervágány-gép. 
kocslk összeütközt.ek a B. sr.. 
AKOV YC-61 számú közúti 
tehergépkocsijával. Az ütkö
zés követkmében Bodnár 
Lá.szló könnyebb f>trülést 
szenvedett. A balesetet itt is 
a két já,rmú veutőjéncli 
együttes mulasztása idézte 
eló. 

1 969. okt. 1-C-én 18,58 órakor 
Moha állomáso:> a 2887/ 1 1 .  
sz. vonat váltóellen6rzés el
mulasztása miatt a kijelölt 
és szabad IV. sz. váqány 
helyett a 2898-as számú 
vonattal elfoglalt II. sz. vá
qányra Járt. s azzal 35-37 
kilométeres sebesséqqel ilt_ 
k6zött. A baleset k6vetkez
tében Zalka Gyula mozdony
fűtő naqyiqmándl, Bécsi lst• 
Yán kocslrendezc5 fehér-
várcsurqói, Bartal István 
vonatfékez6 sárkeresztúri 
és Balázs Imre vonatfékezö 
polqárdl lakos ,{,letét vesz
tett<>. Az anyagi kár Is ]e• 
lentős. A rendörséq Szi li 
József váltókezelőt letartóz· 
t.tta. 

POtGÁRDI, 
KR.IÁN GYÖRGY ÚT 16. 

�agyon egyszerű talraros, 
szoba-konyhás ház. E.sós, kö· 
dös délelőttön kopogtattunk 
be a lakás ajtaján. őszhajú, 
megtört arcú asszony foga• 
dott, karján ew szőke, szo
morú szemű kislánnyal. Ami
'lwr kiejtettük a nevet: Ba. 
Iá.zs Imre, az a.sszony felzo• 
J.ooott. 

- Kisfiam, egyetlen kis
fiam. Soha nem láthatla,k 
111ár. Amióta meghallottam, 
hogy meghalt, csak sírok és 
sírok . . •  

Egy édesanyának borzal
mas fájdalom eh•iselni. hogy 
gyermeke, akit félt.ő gonddal 
nevelt, akit emberré nevelt, 
már nem él. Pedig Ba.lázs 
Imre, a. 28 éves, egészséges, 
jó fizikumú vasúta., életet 
,zerető, optimista., nyugod
tabb, szebb életre vágyó c.sa
ládapa. volt. A három kisko
ri gyermek: az 5 é-ves Agi
ka, a 3 éves Gyöngyike és a 
má.sféléves kis MaTika hiába 
várja már az édesapucit. So
ha nem jön haza. És a ne
gyedik, aki november köze
pén születik majd meg, sen
kinelc nem mondhat)IZ az,t a 
42ót: édesapám. 

A HALÁL MINDIG 
ELSZOMORÍT, 

a halál mindig fáj. De két
:.zeresen fáj, ha fiatal életet 
rabol el, ha olyan valaki tá
vozik el közülünk, aki terv
vel, vággyal telítve élni 
akart a családjáért, a gyer
mekeiért, a közösségért. S 
Balázs Imre sok mindent fél
ben hagyott. Félbe maradt a 
pá.lyája, amit 1968. december 
10-én kezdett csak el - a 
mezőgazdaságból jött a va
súthoz, mert utazni vágyott. 
Szerette a munkájá<t, pontos, 
lelkiismeretes vasútas volt. 

DevecseJ Andor vonatveze.. 
tő - aki az összeütközéslkor 
Moha állomás forgalmi iro-
dájában volt - így jelle-
mezte őt: { - Imrére mindel!,t f'ábíz- ' 
hattam. Nagyon jó munka
társ voit, Mindig, minden
ről beszámolt, s azon az es
tén is, amikor szolgálatba 
tilltunTc, boldogan újságolta: 

- A:z. as5zonnyal ma dél
előtt megvettük a téli tüze
lőt, meg a stukatúmak való 
fát. Még ebben a hónapban 
befejezzük a kis ház::iit, s az
tán karácsonykor olyan la
kásszentelót csapunk komám, 
hogy no . • •  

A VÍG�AG HELYETT 
FÁJDALOM 

és keserúseg költözött a Ki
lián utcába. A szülői ház ud
varáról lá<tni lehet a félig 
felépített házat, Az építke
zést a barátok, kollégák, 
Székesfehérvár állomás va
sutasat fejezik be, mert él- . 
nek azok, akik szerették 6t, 
a/...-ik vállalják és megvalósft
;iák a fiata.l vasutas vá{Jyát, 
óhaját. Lehet-e ennél szebb, 
s felemelőbb érres, mint 
együttesen, összefogva segí
tem a rászorultakon, az el· 
esetteken? S lehet-e fájdal
masabb érzés, mint elveszíte
ni azt, akit nagyon s-zeretünk. 

A zokogó édesanyát, a fia
tal özvegyet, aki egyébként 
nem tart�odatt odahaza -
és a három '.ki• árvát látva 
sziintelenül cr'- arra gon
doltam: miért, miért történ
hetett? 

* 

A TEMtTÓBEN, 
A BEJÁRATTÓL BALRA 

8 dombtetőn frissen hantolt 
sír. A koszorúerdőtől szmte 
alig látni a fejfát, amelyen ez 
áll: ,,Itt nvugszik Bécsi lst-

ván, élt 48 evet. Meghalt 
1969, október 14-én" 

Fehérvárcsurgón szinte min. 
denki ismerte ót. És sokak 
emlékezetében úgy él, mint 
a kerékpáros vasutas, me11; 
a házától a munkahelyéig, 
pontosabban Moha-rakodóig 
mindig kerékpárral járt. 

A temetésre nagyon sokan 
eljöttek. A szerencsétlenség 
h!J:e mindenkit megrendí1ett. 
úgy mondják, szép tem<'ltés 
volt, bár egy temetés soha
sem szép, az mindig fájdal
mas és szomorú, de az embe
rek ezzel az utolsó tisz-

indulnom, -mert nagyon rossz 
a közlekedés. Délelőtt a ház 
körül dolgoztam, s a faluban 
jártam. Inni nem ittam. 

- A balesetet megelőző 
percekben mire g,:mdol:, mi
vel volt elfoglalva ? 

- Arra gondoltam. hogy 
a kukoricának górét kell épí
teni, mert nagyon jó lesz a 
termés és nincs hová ten
nem, Meg n.z is eszembe ju,. 
tott, hogy mennyi mindent 
tudnék méa odahaza dolgoz
ni, ha nem kellene mindig 

az esti váltáshoz - már 

Az ütközés következtében a mozdonykonylui teljesen ltúnt. 
(Lantos Géza felvétele.) 

teletadás jelentőségét akar
ják érzékeltetni A sír mel• 
lett kétoldalt fehérkesztyús, 
e1111enruhás vasuta.sok álltak, 
s amikor a koporsót enged
ték le, a. székesfehérvári 
MAV férfikar énekelt. ott 
voltak Székesfehérvár állo
más vezetói, ott voltak a ba
rátok, munkatársak. Bécsi 
Istvánt beteg felesége és 22 
éves lánya gyászolja. 

A faluban még mindig so
kat bes2lélnek a szerencsét
lenségről, s a mondatok 
mögött mindenütt ott a kér
dés: hogyan történhetett? 

* 

A FELELETET 
SZILI JÓZSEFTÓ� 

Moha állomás tartalékos vál
tókezelőjétól, az ügy egyetlen 
vádlottjától várjuk. 

A Fejér megyei Rendőrfő
kapi tányság vizsgálati fogdá
jából most kísérik be a .  vizs
gálati osztály vezetőjének 
szobájába. Riadt tekintettel 
néz körül, s görnyedve, magá
ba roskadva tipeg a szoba 
közepére. Ú(/1/ ül le, ho(J11 te
kintetét a padlóra szegezi, 
s értetlenül bámul maga elé. 

- Hogyan történt? s 
.� ....... , .-· ,,:, ·-.-

Azonnal megkezdték a sérült 
vágányok helyreállítását. 

(MTI Fotó Fehérvári Ferenc 
felvétele) 

délután 2-kor hazulról etin
dulnom. 

- Nem tudott la!khelyéhez 
közelebb kerülni ? 

- Vonali tartalékos va
gyok - illetve csak voltam 
- és mindig oda tettek, ahol 
szükség volt rám. Moha ál
lomáson már június óta dol
goztam. 

- Szerette a munká,ját? 
- Igen! 
- Miért verette félre a 

forgalmi szolgálattevőjét az
zal, hogy jó váltókulcsszá
mot mondott be, akkor ami
kor azt a kulcsot nem is lát
ta? Miért jelentette, hogy a 
bejáró 2887/II-es számú vo. 
natnak állította a váltót? 

- Arra gondoltam, hogy 
azonnal kimegyek és elvég
zem a munkát. 

- Miért nem ment ki? 
- Mert amikor letettem a 

ka.(Jlllót, az asztalon 'flJ.eg
pillantotta.m a naplót és 
eszembe jutott, hogy az eló
ző ténykedésemet - mert 
tolatás vott az állomáson 
be keU írni, s elkezdtem az 
irást. !gy feledke2ltem meg 
alTól, hogy vá.ltót kell állita
ni. 

- Ismerte a halottakat? 
- Nemi 
- BűnÖ9Ilek érzi magát? 
- Igen. 

SZR.I JÓZSEF 
VAtÓBAN BŰNÖS, 

de nem bűnöző. Megtévedt, 
felelőtlen ember, aki nem 
tudta és nem érezte annaJ;: 
a munkának a súlyát és fe
lelősségét, amit végzett, Amit 
tett, mégsem rosszindulattal, 
elóre megfontoit szándéhkal 
tette, azt hitte, ismer! önma
gát, azt hitte, tud majd a 

gondola,tai felett uralkodni. 
Tévedett. S ez az egy téve
dés négy ember, négy vas
utas társának halálát okozta. 

Abban a pillanatban, ami-

Két újítás 

Nyékládházán 
Nyé!kládháza állomáson 

szeptember 16-án újítási an
kétot taJ.1;ottak. Az anikét után 
hat javaslatot adtak be. Kö
zillük kölönösen jelentős az, 
amelyben a kiskörei vonal 
elsórangúsítását tanácsoljá!.'lc. 
Az újítá-S által gyorsabb, ol

ezl: most má1- tőle kérdezzük. csóbb lenne a kavicsszáUítá.s 
Csend ! Szája szöglete meg- és sok vonatot lehetne meg

remeg, arcvonása gondter- takarítani. Az anyag gyors, 
heltebb lesz, de hang nem és olcsó szállítása meggyor. 
jön a torkán. Maga elé néz sítaná a kiskórei éPítkezést 
szótlanul, mint aki érzi és is. 
tudja, valami rettenetes, va
lami borzalmas dolgot köve
tett eL Aztán egy kis idő 
múlva mégis urrá lesz a két
ségbeesés felett és beszélni 
kezd. 

- Azon a napo" este 18 
6rakor álltam szolgálatba. 
Hazulról, Lovasberényból 
délután 2 órakor jöttem el. 
Mindig ilyen korán kell el-

A másik javaslat a.zzal 
kapcsolatos, hogy Nyéklád
háza állomás idén 10 mitlió 
forint bevételt veszít el ko
csihiány miatt. Ezt csökken
teni lehetne, luJ. a Debrecen 
térségébe trán11Uló üres sze
relvényeket Nyékládháza 
megraTchatná. 

Uglyal Sándor 

kor azt mondta, hogy állí
totta a váltót, arra nem 
gondolt, hogy az utasítást 
szegte meg, his,,..en minden 
bizonnyal többször !s megtet-
te már ezt. Tii! bü,tos t.'Ott 
önmagában? Azt hiszem, 
nem! Inkább úgy monda-
n<Ím, nem i�merte önmagát. 
Nem hitte el, nem tudta, 
hogy feledni is tud. 

Szili J ózsefnelk két kis:ko
rú gyermeke van, s a lovas
bcr�n}i két sroba összkom
fortos cscládi házban négyen 
síratjá'.,.1<. A b€'teg édesanya, 
a feleség és a két gyermek 
Zokog a család, mert az apa 
börtönben van. S másutt 
zokog a család, mert az apa 
a temetőben van. 

NÉGY VASUTAS MEGHALT, 
mégis öt az áldozat. ő az 
ötödik. Mert a sebek behe
gednek, a fájdalom lassan el
múlik, s a halottak már nem 
éreznek, nem szenvednek. De 
az ő leli iismeretét ki nyug_ 
tatja meg? Ki, vagy mi tör
li ki emlékezetéből azt a tu-. 
datot, hogy meggondolatlan, 
felelőtlen tet,1,é�•el négy ember, 
négy munkatárs.a halálát 
okozta! 

Legyen ez figyelmezt&tó 
minden vosütasnak ! 

Szerényi József 

* 
Október 15-én 11 óra 40 

perckor Barcs é8 Csokonyavi
sonta között a 393/94 számú 
szzlvénybem levő sorompó 
nélküli útátjárón a lcaposvárl 
pályafenntartási főnökség 46-
os menetigazolvánnyal közle• 
kedő vágánygéplcocsija. Ö$SZe
ütkőzött egy pótkocsis közúti 
vontatóval. A baleset követ
keztében négy személy súlyos 
sérülést szenvedett. A balese
tet az okozta, hogy mind a 

* 

Október 17-én 11 óra 08 
perckor Sümegbánya és Sii
meg állomások között levő 
sorompó néLltüli útátjáróban 
a 7522 számú személyVonat 
összeütközött nz FD 96-63 
rendszámú tehergépkocsival 
Az összeütközésnél a 328 646 
pályaszámú mozóony és a 
szolgálati kocsi kisiklott, a 
oldalára dőlt. 

A balesetei e ok.ozta, 
how a közúti já.rmi!, vezetője 
a. párhuzamoB közútról kö
rliltektnté!, megálláa és féke
zé., nétkill hirtelen • pálya,. 
testre fordult. 

* 

vágánygépkocsi, mind a köz- Oki6ber 2'7-én tt 6ra s:; 
úti vontató veretője nem tar- perclior M060DSZel1tmárlon. 
totta be a közlekedési szabá-- is Bősárkány állomások 
lyokat. klmitt a '746 számú 6"2el· 

* Ténynél Gál ls.4-vá.nt, a cell-
Október 15-én 1'7 6ra 30 dömölkl építési főnökség lét

perckor Orosháza és Nagy• számába tartozó elómunk.'\St 
szénás között a 400/401 m- egy anya,gvonú elütötte. Nc
mú szelvények közö« lev6 vezeti életét vesztet� 

Háromnegyed év baleseti mérlege 

Aggasztó 111értékú 
a csonkulásos balesetek 

e111elkedése 
A személyi üzemi balesetek 

alakulása az elmúlt három
negyed év alatt szomorú ké
pet mutat. 

A halálos kimenetcl-cr rol
eset.ek száma ok;tóber' l-ig 
kevesebb volt ugyan a 
tarnlyinál, de okit.ábe:r 14-e 
után ez is megdőlt. Fel
tűnően és aggasztóan emel
kedett a csonkulásos balese
tek száma, mely az 1968. évi 
adatokkal már most megegye
ző: 35. A múlt év luiromne. 
(}1Jedében ZS iiyen jellegű bal-

eset fordult eló. A nlJvekedéa 
mérték.e 40 százalék. 

1-'igyelmet érdemel az A 
körülmény is, hogy a köny
nyebb köve!Jk=nényú szemé
lyi balesetek mintegy 6 szá
zalékos csökkenése ellenére 3 
százalékkal nőtt a munü;:anap
kiesések száma. Ez idő aze. 
rim az egy sél"ültre eső gyó. 
gyulási idő 32,5 nap, csaknem 
10 munlcanappa.1 több, mint a:: 
1960...as évek eZején volt. E 
tekintetben a növekcdés cil!.a.n.. 
dó jellegű. 

A LEGTÖBB CSONKULASOS BALESET 
A FORGALOMNÁL TÖRTÉNT 

A halálos balesetek közel 
50 57.ázaléka a forgalmi, 37 
százaléka a pályafenntartási. 
szakszolgálatnál történt. A2 
áldozatok legtöbbször vonat
fékezől:, Tcocsire-ndezók, saru.
sok, váltótisztítók, esetenkén.t 
vona�ezetők; a pályafenntar
tásnál: elömunkáso!c, pálya
mun-kások, a. vontatá.snál fű.
tői.. esetenként ,n,ozaony
vagy motorvezetők. 

A csonk-ulásos balesetek 
száma a múlt év azonos idő.
szakához viszon}1tva vala. 
mennyi szolgálati ágnál emel. 
kedett. A forgalomnál hattal, 
a jármúirányftásnál három. 
rnal, a pályafenntarlásnál ket. 
tővel, a vontatásnál eggyel. 

A iuiromnegyed év csonku. 
lásos baleseteinek 54 száza.lé. 
ka a forgalomnál, 20 száza.lé. 
ka a pályafen111tartásnál, 11 
százaléka a vontatásnál, és 
több mint 8 százaléka. a jár
mújavításnál történt. 

A csonkulásos balesetek 
nagymértékű növekvő jellege 
miatt szükségesnek látjuk 
azok előfordulási körülmé
nyeit részletesen vizsgálat alá 
vonni. A tényadatok azt mu
tatják, hQgy az ilyen balese
tek zömmel azonban a tevé
kenységi körökben fordulnak 
elő, ahol a halálos balesetek. 
Többségüknél igen kevésen 
múlott, hogy nem váltak tra.. 
gikusabb kimeneteltíekké. 

A csonkulásos balesetek kö
tül 16-ot különösen súlyosnak 
kell tekinteni, miután egy 
vagy több végtag elvesztéssel 
végződtek. Ezek közül 12 a 
forgalmi szolgálatnál történt. 

lme a szomorú kép: Kéz.. 
csonkulá,st szenvedett tté(111, 
lábcsonkulást nyolc dolgozó. 
Mindkét láb csonkulásával 
végzödött két do)iJOzó balesete 
és négy (!) vég'.agelvesztés-seZ 

1(!r6 balesetet sztmoedef.t egy 
személy. 

Mind a legsúlyosabb, mind 
a "kevésbé" súlyosak zömük.
ben közlekedő vonatok kiszol. 
gá.1ásánál, tolatásnál, elegy. 
rendezés közben köveb.lceztek 
be. Az áldozatok jórészt vo. 
natfékezők, kocsirendezők, sa
rusok. Súlyos baleset leggyak
rabban a kocsik rá- és le
akasztásánál tapasztalható 
mulasztások miatt fo:.dult elő, 
mozgásban lévő kocsik közé 
egyenes testtartással történő 
belépéskor, legtöbbször váltók, 
kitérők fölött. 

OK: 
A FIGYELMETLENSEG 

Nyolc csonlmlásoo bal.eset.. 
nél hatott közre 11, fent felso
rolt ok. Ha.t cwnkulást gé. 
pele, berendezése.Te mozgó a,l
katrészet idéztek eló elemi 
szabályok megszegése miatit. 
Öt balesetet anyagmozgatás. 
nál elkövetett szer..,ezési hiba, 
négyet 11wzgó járműről le. és 
felugrás idézett elő. Gyakran 
szerepel járművek eloli késői 
félreállás, késői saruzás, stb. 
is baleset.ok,ként. 

A halálos és csonkulásos 
balesetek alakulása tekinteté. 
ben ez idő szerint a budapesti 
igazgatóság helyzete valami.. 
vel jobb a többinél. Miskolc.. 
nál öttel, Debrecennél kettő.
vel több a halálos, Szombat.. 
helynél öttel, Pécsnél néggyel, 
Szegednél hárommal több 
csonkulásos baleset fordult 
eló, mint tavaly, 

Figyelmet érdemel, hogy a 
Miskolc-Tiszai pályaudvaron 
három halálos, egy csonkulá
sos, Ferencvárosban két halá. 
los, Zalaegerszegen egy ha!á-

los, egy coorJ,.-ulásos, SLeged és 
Celldömölk állomáson két-két 
csonkulásos baleset fordult 
eló. 

Több áldozatot követelt eb
ben az évben is az egymás 
testi épsége iránt érzett fele
lősség hiánya A közlekedő 
járművek ,·ágányútjában 
munkát végzők időben figyel
meztető „riasztása" életmei�tö 
fontosságú. A sípjelzések k·é.
sói adása, vagy hiánya esetén 
a pályán dolgozóknai: nincs 
elegendó idejük a „veszély. 
zóna" el:hagyására. A munka
hely felületes vagy hiányzó 
fedezését a legfontosabb biz
tonság! rendszabályok bGnös 
figyelmen kívül hagyásának 
kell tekinteni. 

FEKETE NAPOK 

Az et Ó3 „rá.koccanás" szin„ 
te mindennapos jelenség, 
olyankor is, amikor kocsiren. 
dezók, vonatkíSE:'I"Ö;;:, sarusok 
vannak a kocsik között. Nem 
egy esetben meg sem 1i1JÓZőd
nek arról, hofJll elvégezték-e 
az össze-, vagy szét.akasztást, 
s máris további mozgásm ad
n.al, ;elzé&t. Ilyen helyzetek
ből ,.menekülni" is esetleg 
csak cscnikulás ái·án lehetsé.. 
gea. 

Feltétlen figyelmet érdemel 
nz a sajnálatos tény, hogy ok
tóber 14-től 17-ig öt halá
los, hat súlyos és ugyanezen 
ese'"..eknél négy künnJ-ú sérü
lés történt. (Ezekről részlete
sen beszámolunk a baleseti 
krómkában.) 

,,Fekete hét a vasúton� 
eímmel éppen egy évvel ez;. 

előtt hasonló tra.gédia;;orozat
ra hívtuk fel a közvélemény 
figyelmét néhány, sajnos azóta 
is fennálló probléma miatt. A 
balesetekből levonható tanul
&á.."<>k ma is ugyanazok, mint 
egy é\<-Vel korábban. Ismét és 
talá."l még idejében szeretnénk 
figyelmeztetni arra, hogy már 
eddig is igen kedvezőtlen hely
zet alakult ki, pedig a téli 
zord időjárás ezután követke
zik. Csökken a távolbalátás, a 
járművek zaja. A fenntartási 
tevékenység mindinkább a 
forgalom zavartalan lebonyo. 
lftására, a legveszélyesebb 
munkaterületekre, váltók, ki
térők, útátjárókra összponto
sul. 

Feltétlenül le kell vonni e.z 
elmúlt évek tapasztalatait. 

Hegedűs Károly 
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a 
,,Ezüst ládák" 

Egy szovjet veterán emlékezései 
Az ND,K-ban sok nagyválla

lat bekapcsolódott már a kon
ténerforgalomba, kihasználva 
a Drezda-Neustadt-t pálya
udvar, Berlin-Frankfurter 
Allee és Rostock tengeri kikö
tő között közlekedő konténer
vonat-összeköttetés előnyeit. 
Érthető, hiszen ez ma a vasút 
eddigi legkorszerűbb háztól
házig szolgáltatása. 

Amikor belépett a moszkvai 
J'unoszt szálló halljába, szinte 
lehetetlennek tűnt, hogy ez a 
fiatalos mo-zgású, atléta ter
metű férfi, már a 72. életévét 
tapossa. Csak az ősz haj árul
kodott az életkorról, s a mel
lén a kitüntetések, amely egy 
élet gazdag eredmfnyeit tanú
sították. 

Az első benyomásokat iga
zolta Teprokot, Szemjon 
Alekszejevics elvtárssal, a Vö
rös Hadsereg nyugalmazott 
tábornokával folytatott beszél
getésem, amikor életéről, él
ményeiről kérdeztem. 

- Szegről-végről kollégák 
'Dagyunk - �ondta beszélge
tésünk kezdetén - hiszen 15 
éves koromtól Petrográdon 
(Leningrád réffi neve. A 
gzerk.) mint va.súti pályamun
kiu dolgoztam. A napi 12 óra 
munkaidő mellett munkástár• 
.saimtól tanultam, nemcsak ír
ni és olvasni, - hisz "iskolába 
nem járhattam , hanem 
olyan eszményeket is, melyek 
ekkor még tilosak voltak. tgy 
1cerültem kapcsolatba a mim
kásmozgalommal, és így let• 
tem a Nagy Októberi Szocia
ltsta Forradalom egyík névte-

T�rOlkov Szemjon Alekszeje• 
vics 

(Lantos Géz,a felvétele) 

a Vörös Kapunál elértük a 
Palota teret. Vörö.sgárdisták 
vezettéllc e menetet. Egy�ük 
óvatosságra intett: 

- Vigyázva elvtársak, mert 
lőni fognak . . . 

Haladtunk a hatalmas té-

ren. A Sándor oozlopnál vol
tunk, mikor szórványos lövöl
dözés hallatszott a palotából. 
A lövésekre egyemberként 
rontott a tömeg a tér túlsó ol
dalán álló fabarikádokra és 
az elsők ajká'll felhangzott: 

A junkerek menekülnek 

.,tljen, a junkerek elmenekül
tek! • • •  " 

Percek múlva beléptem a 
Téli Palotába, oda, ahová ko
rábban magamfajta iskolázat
lan parasztfiú sohasem tehette 
be a lábát. A Téli Palota el
foglal.ísl1val elsöpörtük a ré
git, a burzsoát. Ugyanebben � 
időben - késő este volt mar 
- megkezdődött a Szmolnij
ban a Szovjetek II. Osszorosz
országi Kongresszusa, mely 
felhívása kimondta a munká
sok hatalomátvételét. 

Ennek a hatalomátvételnek 
köszönhettem, hogy később a 
legmagasabb katonai képesí
tést megszereztem és tábornok
ként mehetett nyugdíjba egy 
olyan parasztgyerek, aki az el
ső elemit 23 éves korában vé
gezte eL 

l,antos Géza 

A pályaudvarokon mozgé
kony autódaruk emelik a kon
ténereket a speciális vasúti 
kocsikra A konténerek és 
vasúti kocsik méretei és kivi
tele teljes egészében megfelel
nek a nemzetközi szabványok
nak. A konténervonatok sze
mélyrnnati sebességgel és elő
re meghatározott menetrend 
szerint közlekednek. Például a 
Drezda-Rostock útvonalat (a 
Berlini Frankfurter Allee pá
lyaudvaron kétórás megállás• 
sal) összesen 9 óra alatt teszik 
meg 

len harcosa a sokszázeze,- --------------------------

Tekintve, hogy a konténer
vonatok mint vonategységek 
kerülnek összeállításra, nincs 
szükség a vasúti kocsik ren
dezésére. A rakományok így 
a vasúti szállítás alatt sincse
nek kitéve erős lökéseknek és 
megrázkódtatásoknak, ame
lyek a rendezés velejárói. A 
feladó üzemeknek nem kell 
előzetesen kocsit rendelniök és 
gondoskodniuk az időjárásálló 
csomagolásról A konténer
forgalomban iparvágánnyal 
nem rendelkező üzemek is 
részt vehetnek. A konténerek 
be- és kirakodása majdhogy
nem saját rezsiben történik 
közvetlenül a gyár telephe
lyén. 

munkás, katooo � reru,erész 
k<lzött. 

Gyere a Szmolnijha ..• 

- úgy tudom, ön 1917 no
vemberében Pétervárott tar
tóz..1-odott. 

- Igen. November 7-éft -
mint minden nap - fáradtan 
mentü1ik hazafelé " kora esti 
órákban, miközbcm az elmúlt 
napok eseményeit tárgyaltu1c. 
Az egyik utcasarkon találkoz
tam egy régi munkatársam
mal, akiről tudtam, régi bol
revi.k. 

- Gyere velem a Szmolnij
ba - hívott - ott most rnm
tlenkil-e szükség van! 

- Napok óta mindenütt a 
felkelésről beszéltek, az utca 
tele vo1t felkel,ésellenes pla
kátokkal. Tudtám, · éreztem, 
hogy l.1alaminek történnie keU, 
de ákkor, 20 éves fejjel in
kább a kllla,nd vonzott, mint 
" munkásosztály ügyéért foly
tatandó harc, s elindultam . • •  
A Szmolmj egy méhkasra em
lékeztetett. Autók érkeztek, 
motorkerékpáros küldöncök 
indultak, a páncélautókon vö
rös zászlók lengtek, a kapube
járat mellett géppuskások áll
tak befűzött hevederrel. Ami
kor a kapuhoz értünk, az épü
letből egyszerre sok:an tódul
tak ki. mert ekkor ért véget 
ci petrográdi szovjet rendkí• 
t>Üti ülése. 

Az első fegyverem 

- Hosszabb ideig várakoz
tam a kapuban, miközben iz
gatottan figyeltem az érkező, 
távozó szőrmesapkás katoná
kat, matrózokat és fekete zub
bonyos munkásokat. Alldogá-
1:ís közben mások beszélgeté
séből értettem meg m1 történt. 
A remélt változás rám is lel
kesítőleg hatott. Ekkor ért 
Vissza az az Idősebb elvtárs, 
aki a Szmolnijhoz hívott. A 
nyakamba akasztott egy pus
kát és felszálltunk egy csoma
e:okkal rakott tehergépkocsi
ra. 

- tn még sohasem lőttem 
fe!(Y'·errel - mondam, de le
+orkolt. 

- Nem baj, de ma még lőni 
fogsz! 

- A csomagokban röpcédu• 
Lik voltak. melyeknek szöve
ge így kezdődött : ,,Oraszország 
polgáraihoz/ Az ideiglenes 
/,ormány megbukott!" A röp
�érlu1 úk osztogatása teljesen 
elvelte a figyelmemet a távol
ból hallatszó lövésekról. Egy 
matróztól tudtam meg, hoqy 
Lenin fel.szólította a Téli Pa
lotába menekült Ideiglenes 
Kor11uíny tapjait megadásra. 
A palotát vétló junkerek és a 
cári női zászlóalj nem tett 
eleget a fel híYásnak, ezért az 
Aurora két jelzőlövést adott a 
!):n!útál::... 

A röpr:ldul:'ik elfogytak. Ek
';or a Mors7.1rnjan voltunk. 
Egyszerre S<'k száz katona. 
matróz. mun!ci.s közeledett. 
valPm<>11miük kezében puska 
,·olt l i\v,'>,;re készen. 

- El kei! foqlalni a Téli 
!'nTMrí.t - 1w.l'ottam a menet 
J?é l'ó]. So1,;:=t11 csat1alro7.t,,nk a 
hömpölygő emberfolyamhoz és 

1969. október 31 :  

Világtakarékossági nap 
1924-BEN, AMIKOR A MI· 

L.ANOI KONGRESSZUSON 
az első takarékpénztárak meg
alapításának 100. évfordulóját 
ünnepelték, eLhatároztá•k, hogy 
október utolsó · munkanapját 
világtakarékossági napnak 
nyilvánítjálk. ,,Takarékosság -
gondtalana,bb élet az egész vi• 
lágon"; ez ennek a napnak 
világszer•e a jelszava. Hazánk 
i,s bekapcsolódott a „Világta
karékossági nap" megrende. 
zésébe, hogy a.z ebből az alka
lcnnból végzett propaga:ruJ.a, 
nyomán · újabb családok állja. 
Mik be a ·takarékoskodók tá
borába. Ez a tábor évről év
re növekszik. JelenLeg már 34 
milliárd forint a takarékbe• 
tétállomány, s az elmúlt évi 
növekedés 4,4 milliárd forint 
volt: annyi, mint az előző két 
évben összesen. Ebben az év
ben előreláthatólag 5 milliárd 
forin, lesz az emelkedés. Az 
örvendetes eredmény ellenére 
is szükség van a világtakaré
kossági nap megrendezés.ére, 
vagyis arra, hogy az egyéni 
pénztakarékosságot további 
propagandával népszerűsítsük. 

nél helyesebb beosztással élni 
és valamilyen nagyobb cél el
érésére takarékoskodni. A már 
régeb�n takarékoskodó csa
ládok ennek a jó ügynek a 
legjobb propagandistái, első. 
sorban ők hivatottak arra, 
hogy elmondják: érdemes 
volt-e takarékoskodni. mire 
jutottak volna pénztakarékoS
kodás nél!küL Az ó szavuk és 
példájuk ösztönözhet első.wr. 
ban újabb százezereket a ta. 
karékoskodásra. 

A VASUTAS DOLGOZOK 
KöúBEN a takarékosság 
legelterjedtebb fol1!Ilája a 
KST. E:vről évre többen igény
lik és teszik rnagU'kévá a taka.. 
rékoskodás e formáját is, amit 
bizonyít az a tény, hogy mind 
a tagok száma, mind a betét 
összege az elm-últ időszakban 
jelentősen növekedett. A betét 
növekedésének kettős pozitív 
eredménye van. Ugyanis azon 
túlmenően, hogy a betét kifi
zetésekor a KST .tagok na. 
gyobb összeghez jutnak, a köl
csimre kiadható összeg is nö
vekszik, ami ,.agy Mgítséget 
jeient a tagság,nak nagyobb 
összeget igénylő kúutásaiklwz. 
A kölcsönre kihelyezhető ösz. 
szeget nagymérrnkben növeli 
a Vasutasok Szakszervezetén.ek 
közel egymillió forint összegú 
forgóalap-kiegészítése, amit a 
szakszervezet évenként a vas. 
utas kölcsönös segítő talkarék
pénztárak rendellkezésére bo
csát. 

Tovább folytatódik a Frank
furter Allee konténerpályaud
var kiépítése. Háromvágányos 
ralrndó mellékvligánycsoporto
kat építenek, amelyeket 25 
méteres hatósugarú darukkal 
hidalnak át. A legkorszerűbb 
átrakodási technika alkalma
zásával később lehetőség nyí
lik arra, hogy közvetlenül az 
egyik vonatrol a másik vonat
ra ,,szállhatnak át" majd a 
konténerek, minden közbenső 
szállítási eszköz nélkill, daruk 
segítségével. Az elkövetkező 
években az NDK-ban 17 kon
téne,·központot és 63 konténer
átrakodó telepet hoznak létre. 
Még ez évben a Karl Marx 
Stadt-i konténerpályaudvar is 
megkezdi üzemét, majd LiP
cse.Stötteritz és Maigldeburg 
következilk. 

- Atépítették a ra.kterüle
tet Zalalövő állomáson. Az 
egymillió forint értékű mun
kát a Zalaegerszegi Közúti 
Vállalat dolgozói végezték. A 
2000 négyzetméter felületű 
rakterület m�elel a követel
ményeknek.. 

* 
- Ujításl felelősök érte-

keztek a budapesti Igazgató
ságon. Az igazgatóság III. osz
tálya az állomások újítási fe
lelőseit azért hívta össze, hogy 
megbeszéljék azokat a felada
tokat, amelyek segítik az újí
tómozgalom fellendítését. Az 
értek�et megállapította, 
hogy a budapesti igazgatóság 
terük,t-én az utóbbi időben 
csökkent a beadott újítások 
száma. 

K2TS00TELEN, HOGY AZ 
8LETSZINVONAL emelkedés 
szinte automatikusan tereli a 
jövedelmek egy részét az 
OTP-hez, a taikarékszövetke
zetekhez, a postahivatalok.hoz, 
hiszen a családok zöme tisztá
ban van azzal, hogy nem a pa
zarlás nemcs.ak a mának élés, 
hane� a pénztakarékosság 
biztosítja a család anyagi 
alapját, jövőjét, maradandó, 
értékesebb cikkeik beszerzését. 
De jóllehet ma már ez a gon
dolikodás van túlsúlyban, 
mégsem mondható általános-
nak. A világtakarékosS<igi nap .-------------------------
egyík elsőrendű célja tehát, 
hogy azoka.t a családokat is 
megnyerje a pénztakarékosko
dás gondolatá=k és gyakorla. 
tának, amelyek még nem él• 
nek beosztó életmódda!, ?Wha 
anyagi helyzetük megengedné 
a kisebb-nagyobb mértékű ta. 
karékoskodást, mindenféle kü
lönösebb áldozat néllcül ts. 

KEV8S OLYAN CSALAD 
VAN, ahol rövidebb-hosszabb 
ideig tartó ta.lrnrékoskodás 
nélkül tudnának megszerezni 
tartós javaikat, lalkást, lakbe. 
rendezést, autót, motort, kül
földi utazáshoz szükséges 
pénzt. A tavalyi világtakaré
kossági nap alkalmával az or. 
szág minden városában, köz
ségében növekedett a takarék. 
betétállomány. De a világta. 
karékossági napnak nem is az 

a legfontosabb célja, hogy 
azokban a napokban emelked
jék ugráss.zerúen a betétállo
mány, s ·váltson minél több 
család ú; betétkönyvet, vagy 
toldja meg újabb összeggel ré
gebbi betétjét, hanem az a 
cél, hogy a családok elgondol
kozzanak azon, nem lehetne.e 
valamilyen módon ·az eddigi. 

Véradás Debrecenben 
és Buda,pe.rte.n 

A véradómozgalom társa
dalmi üggyé vált. Ni'llcs szük
ség annak bizonyítására, hogy 
az emberi vér a gyógyítás 
mennyire felbecsülhetetlen 
es2lköze. 

A debreceni járműjavító 
dolgozói megértve a mozgalom 
célkitűzéseit, nemrégiben 
nyolcadik alkalommal tartot
tak önkéntes véradónapot. 
400-an jelentkeztek véradásra, 
és 129 liter vért adtak. 

A véradásban a szocialista 
üzemré�zek és szocialista bri
gádok vállalták a legnagyobb 
részt. Számos brigád csaknem 
teljes létszámmaL je:lent meg, 
s kö�lük ís elismerésre méltó 
a Tótfalusi Sándor szocia.lista 
üzemi ész, a hegesztő szocialis
ta üzemrész, a megmunkáló 
osztály, gőzmozdonyjavitó osz
tály, a karbantartó osztály és 
a kocsijavító osztá(y brigádjai• 
nak szinte maradéktalan rész• 
vétele. 

A budapesti Igazgatóságon 

- amely 1965-ben a Vöröske
reszt mintaszervezet" címet is 
elérte - október 14-én szintén 
véradó napot szerveztek. 185 
vasutas adott vért, s 59 liter 
gyúlt össze a beteg embertár
sak gyógyítása javára. 

A véradók megbecsülése és 
az eredményesebb munka ér
dekében szeptember 29-én 
véradó-ünnepélyt tartottak 
,,véradó - vértkapó" találko
zóval egybekötve. A jelenle
vők többsége könnyes szem
mel figyelte a megható talál
kozókat. 

Az ünnepség keretén belül 
kiosztásra került 10 ezilst
koszorm jelvény. valamint a 

háromszor és annál többszö
rös 62 donor részére tárgyi 
ajándékokkal kedveskedtek. 
Az ünnepség végén színvona
las kultúrmúsorral szórakoz
tatták a megjelent véradókat 
és vendégeket. 

Volosinovszkl János 
Acs Boldizsár 

A kozmosz első 
hármasikrei 

l::vról évre újabb siie,nzáció
val lepi meg a világot a szov
jet űrtudomány. Közülük 1s 
kiemeli.,edik az a legújabb kí
sérlet, asnelynek során három 
Szojuz-űrhajó végzett csopor
tos iliTepülést. Hét kozmonau
ta tartérz,kodott a Szojuz.-6, 7 
és 8 fedéluten. Progiramjuk 
hét napig tartott, ezen belül 
mindegyik űrhajó öt nap.ig ke
ringett Földünk körüL 

Teljesen nyilvánvaló, hogy 
ez a kísérletso:romt már a 
nagyúrállomások létesítését 
·készítette elő. Erre u ta1nak 
azok a manőverezési művele
tek, 1;1elyei,et végrehajtottak. 
Mint a szakértők felhívták rá 
a figyelmet, az űrhajók több
ször is megváltc1:tatták röp• 
pályájukat, közeledtek egy
máshoz és távolodtak. Rendki· 
vül érdekes az is, hogy min
den űrhajóparancsnok úgy 
hajtotto. végre a ma'ltQt)erezé
si akcióka.t, hogy közben a ké
zi irány!tóberendezést hasz
nálta. A sokféle kísérlet kö
zül még az keltette fel a szak
emberek érdeklődését, hogy a 
Szojuz 8 fedelzetén tartózko
dó űrhajósok JdpWbáltak egy 
olyan sextanst, amelynek se
gítségével, földi közreműkö
dés nélkül is képesek voltak 
me<'.,határozni az űrhajó rop
pályájának elemeit. 

A Kozmosz első hármasik
rei-nek teljesitményét világ
szerte nagy elismerés kísérte. 
Nemcook arra mutattak rá: a 
kísérlet rávilágított, hogy még 
az űrhajók rnagasfokú auto
matizálása mellett is nagy 
szerep jut az emberi tudásnak 
és tapasztalatnak. Ezen túl• 
menóen hangsúlyozták: a kí
sérlet egykLejűleg azt is bizo
nyította, hogy a három Szojuz 
sikeres űrrepülésével új peri• 
ódus vette kezdetét, mégpedig 
a világűrben való tudomán11os 
munka szakasza. 

Szovjet-kínai 
tárgyalások 

A Szovjetunió és a Kínai 
Népki:'l:társaság kormányai kö
zött létrejött megállapodás ér. 
telmében igen nagy jelentősé
gű tárgyalások kezdődtek Pe
ldnglJen. A poilitikai megfigye
lők egybehangzó véleménye 
szerint a mást� hónappal 
ezelőtt lezajlott Koszigin
Csou En-laj-találkozó egyeMs 
következményének tekinthető 
a pekingi megbeszélés. E tár
gyalásokkal kapcsolatban fi
gyelmet érdemel a Novoje 
Vremja legu tóbbl szer�keszt6-
ségi cikke, amely szerint „az 
SZKP és a szovjet kormány 
minden tőle telhetőt megtett 
és megtesz, hogy fenntartsa a 
normális kapcsolatokat a két 
állam között. Kína iránti poli• 
tikánkban - folytatódik a 
citck - mínt ezt �ámos párt
dokumentum leszögezte, abból 
indulunk ki, hogy a viszony 
romlása ellentmond mind a 

szovjet, mind pedig a kínai 
nép legfőbb érdekeinek." 

Egy ·ízben, 1964-ben már 
nyolc hónapon keresztül foly. 
tak hasonló jellegű tárgyalá
SIOik. Akkor nem sikerült meg
egyezést elérni. Az idet esz• 
tendőben több alkalommaL is 

s 

kffört összetűzések tették szilfk
ségessé, hogy a 1:.ét ország kép
viselői ismét tárgyalóasztl!I 
mellé üljenek. A szovjet dele
gáció vezclője, V. Kuznyecott 
Pekingbe történ,t érke:zéselkar 
- s ezt minden kommen<tátar 
aláhúzta -, annak a reményé
nek adott kifejezést, hogy a 
jelenlegi tárgy-alá.sok mindkét 
fél javára és h.aszmára ered
ményeselmek bizonyulnak 
majd. 

Politikai krízis 
Libanonban 

Törvény:;zerúen be ke.nett 
következnie a belpolitikai 
robbanásna/{ Libanon:ban. .Az 
1969-es esztendő egésze a li
bán politikai pártok, másfel.ól. 
pedig' a Libán hadsereg és a 
!i.banoni területen tartózlkodó 
partizánok megújúló harcának 
jegyében telt el. A belpolitikai 
ellentétek azzal kapcsolatblffl 
élesedtek ki és váltak szinte 
feloldhatatlanná, hogy a jobb• 
oldali maronita „hármasszö.. 
vetség" el ak.arja kerülni Li• 
banon alotiv részvételét az 
arab világ harcában, s ennek 
megfelelően it:::eretné megnTro.J 
dályozn.i a Libanon terúietéról 
kiinduló pa.rtizánakciókat. Ve
lük szemben az arab nacio
nalisták - s őket támogatja a 
nagyvárosok népe és a diák
ság - elutasítják e semleges-, 
ségi poliUkát. Annak követ,; 
keztében válhatott még -e.ku• 
tabbá a két tálbor ha,rca, hogy: 
idestova hat hón,apja 
ügyvezető koirpány áll az or'• 
szág élén. Karnmi háromhó
napos miniszterelnökség után 
- éppen egy Pa.lesztína ellenes 
a!kciót követő tüntetéssorozat 
következtében - még április 
közeoén beadta ugyams le
mondását, s azóta csak ideig..: 
lenes megbízatással rendelke-
7li.k. 

. 

E hatalmi vákuumban nem.; 
csak a partizánok tevékenysé,: 
ge élénikülhetett meg. Ok min„ 
denekelőtt stratégiai megfon
tolásokból tették át mC'!Jrödé• 
süir színterét Dél-Libanonba a 
szomszédos Jordánjából. A 

jobboldal, amely t.avaly a ;,ar
lame,i.ti vcí.lasztásokon ameri
kai pénzzel és támoaatá..9Ml 
többséqet szerzett, de a !ibárt 
nagytőke kívánságának meg
felelően mégsem érvényesít-' 
hette hatalmát kormtinyalakí-.: 
tással is, hasonló módon erő� 
teljes sze-rvezkedésbe kezdett, 
l'vHndenekelőtt a hadsereget 
igyekezett maga mellé állítu..; 
ru, és hogy nem sikertelenül, 
azt az Is bizonyítja. hogy a 
Libanoni hadsereg többször- Is 
fellépett a partizánok ellen 
E szisztematikus szembenállás 
leghevesebb és legdrasztiku
sabb megnyilvánulásám került 
most sor-. 

Ez a libanoni kríziis e-gyil< 
oldala. De, mégha úgyis 1űnilc. 
hogy elsősorban belpolitikai 
fejleményről van szó, a Liba
nonban zajló e emén:-•ekel 
nem lehet függetleníteni a 
körel-keleti válság egészétől. A 
szudáni balranyitást és a lí
biai monarchia merdönt.ését 
követően várható volt az el
lenakció, s erre a félS-S7.len
deje korrnányváJsáe:,gal küsz
ködő Libanonnal alkQlmu ;ahb 
terepet nem választhattak vol
na az arab világ ellenségei . .  

Onody Gyö1·gy 

BRICÁDVUITÖI TANÁCSKOZ�S sncrniN 
Brigádvezető! tanácsko-

zást tartottak a szakszerve
zeti bizottság szervezésében a 
szegedi igazgatóságnál, ahol 9 
szocialista brigád dolgozik 
107 fővel. 

A tanácskozás, amelyet Tö
rök János tanácsos vezfltett, 
meghatározta azokat a konk
rét feladatokat, amelyeket a 

területükön dolgozó szocialis
ta brigádoknak el kell lát
niok. Felhívták a figyelmet 
a brigádok közötti összhang 
javítására, a munkakapcsola
tok erősítésére, s megállapí• 
tották, hogy a termelési, gaz-

daság! célokon túl a szegedi 
szocialista brigádolmál meg
valósul a· mozgalom hármas 
jelszava. 

Az igazgatóság területén 11 

dolgozók 45 százaléka vesz 
részt a szocialista brigá.dmoz
galomba'n, már számosan el
nyerték a szocialista címer. 
Az igazgatósági szocialista 
brigádok mindegyikének, de 
különösen a forgalmi osztá
lyon levők tagjainak külön 
feladata a külszoll'!.1!atl brl
gádokkal együttműködve biz
tosítani a célki tűzések megva
lósítását. 

Sziládi Sándor 
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Vll!\ roostanában miért SZUl'
ltnlniok - az ország minden 
részében - a labdarúgást ked
-.elő VllSUtas szurtkolóknak. 
lzqalml4a kérdé!, hollll sike• 
rül•• • Szombathelt1i Hal4aás
"4k AZ NB I-ben, a Székesfe• 
hérvári MAV-11ak és a Mi.3• 
Jwld VSC-nek az NB I. B-ben 
ilJ bentmaradásért foll/Ó h4rc
bo" felülkerekednie? Szinte 
nagyítóval lessük, hogy az NB 
n. három csoportjában az élen 
é.lló BVSC-nek, DVSC-nek és 
MA V DAC-nak sikerül-e meg
őriznie a hajrában Is a vezet6 
helyét, a:mely a három V'aSUtas 
csapat NB I B-be jutását je
;ienteDé. 

Felt6mad a PVSK? 

r A aa1t kérdőjel között 1s n

gyelem !kíséri a Pécsi VSK 
labdarugóinak erőfeszítéseit 
az NB II Nyugati csoportjá
ban. Az egyesület idén ünne
pelte fennállásának jubileu
mát és bizony scl{áig úgy fes
tett, hogy az ünnepséget a 
nagymúltú labdarúgócsapat 
�esése majd megkeserítL A 
tavaszi idént1 befejezésekor a 
PVSK • bajnoki táblázat 
utolsó helyén állt, mindössze 
10 pontja és igen rossz gólará
-nva oolt. Az ószí idényt ,em 
kezdte Nlami jól a e3apat: 
Máza-Száazváron 4:Z-u "ere
,éget szenvedett éa he111Zete 
J(Wább romlott. 

Az &zl idény második 
fordulójában kezdődött a „vál
tozás". A PVSK 2 :1-re legyőz
te a badnokjelölt Savariát. Ez 
iaz értékes győzelem vissz;aad-
1a a csapat önbizalmát. Ettől 
jcezd1'11 hétro? hétre nállftotta 
• MU'l,CS2lC1"Ú eredmén.yeket. 
Legyőzte a másik bajnokjelöl
tet - a MA V DAC--ot Is. A 
pontokat szerző veretlenségi 
j!Orozatában a 24. fordulóh.'lll 
,állította meg a Szeksztrdi Dó
� majd Dorogon =vedett 
vereséget. 

Reméljük, hogy a 1cf.. 
e11éa elleni harc eredménye! 
lesz éa a labdarúgók az egve
.-Ulet fennállásának 51. évében 
ts az NB II-ben kergetik a 
bőrlabdát. 

Alcire lelfigyeltelc 

Ki ez a Halmosi? A buda
pesti Magyarország-Dánia 
labdarugó világbajnoki mér
ikóiiésen, a televízió előtt ülve, 
rok ember tette fel ezt a kér
dést. A magyar csapat e{l1/Ík 
újonca, Halmosi Z!>ltán, a 
Szombathelyi Halacl.13 futtal 
fedezete, ragyogó játékkal mu
tatkozott be II magyar válog,a,
tottban. 

Nos, Halmosi Zoli valóban 
fiatalon „robbant" a magyar 
labdarúgás legelső von-alá'ba. 
Szombathelyen, a 405. sz. Ipa
ri Szakmunkásképz6 Intétzet 
tanulója volt, itt tett uak• 
munkásvizsgát, innen került 
11 Szombathelyi Haladás csa
patába. Ebben az évben végleg 
megtalálta a helyét és stílusát 
a szombathe!Yi vasutascsapat
ba.n, hétről hétre kimagaslóan 
j 6 teljesítményt nyújtott. Ez
zel az állandó jó formával 
hfv1a fel Sós Ká,-oly s:zövetsé
gi kapitány figyelmét is. 

EJ.só szereplésével nem oko
mtt cswódást a magyar lab
darúgás hatalmas táborának, 
s reméljük, a további. váloga
tott m-.ereplésével sem • • •  

A „gyerekesek" 

Haztnk minden városa, köz
sége emlékezetes ünnepségek
kel köszön.ti felszabadulásá
nak· 25. évfordulóját. Az ünne
pi műsorból nem hiányoznak 
a színvonalas, érdekes sport
eaemények sem. Debrecen fel• 
s.i,a,badulása negyedszázados 
jubileumán az egyik legérde
kesebb, legrangosabb sportese
mény a DVSC éa Kolozsvá, 
kerékpárosok nemu-tközi ver
senve volt. Mind a háztömb
köriill pontverseny, mind a 
Debreoen-Hortooo.gy közötti 
műúton megrendezett 20 kilo
méteres országúti párosver
seny a jól képzett vendégelt 
győzelmét hozta. A debreceni 
vasutasok közül Kaszab szere
pelt a legjobban: a háztömbkö
rüli pontversenyben a második 
helyen végzett, az országúti 
párosversenyben - Habinával 
az oldalán - a harmaqik he
lyet ,:rerem meg. Mindkét 
versenynek hatalmas szur
kolótábora volt, nagyszerű hk
verest biztosított a „porfelhó
lov�• sportjának. 

A mesteredzo 
A Testnevelési Fő!s1cola le

velezó tagozatá=k sikeres el
végzése után az MTS Or�t.:ágoi 
Tanácsa a „Mesteredző" kine
vezést adományozta Pintér 
Istvánnak, a BVSC-birkózók 
vezető edzőjének. Pintér 14 
éven keresztül birkózott ered
ményesen a BVSC színeiben; 
1950-tól pedig a vasu�s:b.ir
lkóz.ók neveléséből veszi ki de
rekasan a részét. Két éve füg
getlenített edzó.1<.ént dolgozik. 
Vezetése mellett éppen ezek
ben a hetekben küzd a BVSC 
kötöttfogású csapata az NB I
be, a szabadfogású csapata az 
NB II-be feljutásért. 

Eredmé.-,yes munlrat végro, 
lelkiismeretes sr,ortember kap
ta a „Mestcred:ro" k!neve?.ést 
id. Pintér István személyében. 

Az utasok gyors kiszolgálását biztosítják 
a pályaudvari automaták 

Az „id.• Jelzát azért tesnilk 
neve elé, hiszen „ifj." Pintér 
István - az új mesteredző fia 
- ugyancaak a legeredménye. 
.sebb BVSC-birkózók közé tar
wzik. 

Sz6/I a diszkosz 

Remek országos rekorddal 
:tett pontot az idei atlétik.l.i 
évadra Tégla Ferenc, a Szege
di VSE diszkoszvetője. A Bp 
Epítők sporttelepén, az NB 1. 
B küzdelmei során 62,90 m& 
terre javított a kLasszikus at
létikai számban az or&�os 
rekordot. A rekord nem aroo
lyan ,,kicsúsrott" nagy dob.'ÚI 
volt, noha a 62,90 a sorozat 
utolsó dobásában ,,jött be". 
Az előző négy dobás mind• 
egyike 60 méter körül volt. 
Tégla a jelek sz-rint az idént1 
végére lendült igazán bele. 
Igaz, az előző országos re
koroját, a 61,82 m-es ered
ményt júliusban, saját ,ha
zájában", Sregeden érte el. Ezt 
az eredmén�t javította a 
Népligetben 10 centiméter hí
ján 63 méterre. 

A jubileumi kupa 

A kispályás labdarúgó-baj
nokság Európa.szerte mind 
erőteljesebben hódít, nálunk 
azonban még elég nehezen is
merik. fel sok elón�t, fóle<t a 
tömegsportban. Am, mégis 
mind több főleg vidüd kispá
lyás Labdarúgó-bajnokságról, 
tornáról kapunk hírt. A 

Nyíregyházán kiadásra kerülő 
Kelet-Magyarország című lap 
- megjelenésének ZS. évfor
dulója aikalmáb61 az egész 
m,egyére kiterjedő kispályáa 
labdarógútornát írt ki. A be
nevezett 24 csapat igen érde
kes, színvonalas mérkőzések 
keretében, három csoportban 
játszotta a selejtero mérkőzé
seket. A három csopocrt első 
helyezettjei jutottak a hármas 
döntőbe. A három cso,portbaj
nok - az Utasellátó, a Do
hánygyár és a Vas- é3 Fém
ipari Ktsz küzde1méból az 
Utasellátó került ki győztesen 
és ezzel megszerezte a jubileu
mi kupát. 

Az atlétikai EB-
A Vasuta., Európa-bafnok

!ágok sorozatát hozta az 196!1-
es esztendő. Számos vasutas 
EB-ről beszámoltunk már, a 
Kassán lebonyo1ított atlétikai 
EB beszámolójával azonban 
még „adósak maradtunk". 
Nos, a Vll. Vasutas Atlétikai 
EB-n is helytálltak a mauvar 
versen11zók. A legeredménye• 
sebben Gelei P:va (SZVSE) 
BZerepelt, aki a női magasug
rásban 160 cm-e! eredménnyel 
győzött. 

Jól szerepelt a kassai EB-n 
a Nyíregyházi VSC két ver
senyzője, a hosszútávfutó Kiss 
József és Báká:ny Andráa is. 
Kiss a 10 OOO méteres silcfutás
ban - 28 induló kö2lÖtt -, a 
negyedilk helyen végzett, Bá
kány pedig - a 3000 méteres 
akadályfutásban a döntőbe ju
tott, ahol a hatodik helyet 
szerezte meg. A magyar 
no1 csapat az összesített 
pontversenyben a 8., a férfi
csapat a 9. helyen végzett, a 
részt vevő 17 nemzet legjobb 
vasutasaitlétái között. 

Vedres József 

� A Népszava szerkesztési és terjesztési kérdéseir61 a § 
� kÖ'Lelmúltban ankétot tartottak a SZOT szélcllázában, u � 
§ SZBT, a szakszervezetek budapesti bizottságai és néhány � 
� nagyüzem szakszervezeti bizottsága titkárainak részvé- � 
§ teléveL § 
§ Az ankéton a Népszava tartalmi éa terjesztési kér- ll 
� déseiről folyt vita annak érdekében, hogy a szakszerve- � 
§ zetek központi lapja min.él több segítséget nyújthasson a § 
� szakszervezeti funkcionáriusok munkájához, ugyanakkor � 
§ minél jobban kielégítse a szervezett dolgozók napilapjuk § 
� iránt támasztott igényeit. � 

§ 
Igen sok jó javaslat hangzott el a részvevőktől, me- � 

s lyet a Népszava szerkesztősége hasznosltani fog. Ilyen § � javaslat volt például, hogy a lap térjen vissza a kollek• � 
i tív szerződésre, foglalkozzon még többet a kategorizálás• � 
ll cal, átfogóbban, egy-egy űze-mre vetítve a tapasztalato- § 
� ka.t. Ugyanakkor közölje a szakszervezeti központok ál- � 
� láspontját ezekről a dolgozókat érzékenyen érmtő kér- � 
� désekről. � 
� Az. olvas.ők rövidesen találkoznak majd a lap hasáb- � 
� jain megvalósított javaslataikkal, többek között október § 
J 18-tól minden szombaton 4 oldal terjedelembóvüléssel, � 
l amelyen § 
� ,,s z :e_ p  S Z Ó" § 
§ címmel, kulturális - irodalmi, művelődéspolitikai ösz.. � 
Ö szeállítást jelentet meg a lap. � 

j A Népszava kibővített kultu,rális rovata népirodalmi � 
§ olvasmányokat, elbeszélést, tárcát, verset, kulturália po- § 
� litikánkat érintő !rá.sokat, kritikákat közöl. Olyan szép- � 
§ prózai írásokat, amelyek kapcsolatban vannak minden- § 
� napi életünkkel, a mai ember küzdelmeivel, gondolat- � 
§ világával, a mai munkásemberek életével. § 
§ Bemutatja a lap olvasóinak az alkotóka.t, életút- § 
� jukat, új munkáikat. Hírt ad majd a szellemi életünk- � 
§ ben zajló vitákról, a szomszédos országok magyar nyel- § 
� vű irodalmáról, művészetéről, ugyancsak megjelenési � 
§ alkalmat nyújt a fiatal alkotóknak. § 
� A rovat az eddigieknél bővebben fi>glalkozfk a dol• � 
§ gozók érdeklődési körében álló népsZf?TÍÍ műfajokkal is, § 
� mint a televízió, a film, a színház és a képzőművészet. � 
§ A Népszava előfizetési díja a nagyobb terjedelem § 
§ mellett Is változatlan marad. § 
� Az. ankéton a tartalmi kérdéseken túl, a részvevők � 
� szinte kivétel nélkül foglalkoztak: a lap terjesztésének � 
§ társadalmi segítésével egyben megállapították a szak- § 
§ szervezeti szervek igen fontos szerepét a Népszava olva- § 
� sottságúnak további emelésében. Hangoztatták, hogy a � 
§ lapot a dolgozók szeretik, de a papírellátási nehézségek § § miatt hosszú éveken át tartott laphiány mía.tt nagyon § 
� sokan nem jutottak hozzá. Még ma sem tudjál, minde- � 
§ nütt, hoay a Népszavából a kiadó most már minden § 
� igényt ki tud elégiteni. � 
§ Szakszervezetünk bízik abban, hogy a szolgá.lati he- § 
� lyek, csomópontok és járműjavító üzemek aktivistái élen � 
§ fognak járni a Népszava mintegy 300 ezres olvasótábo- § 
� rának további növelésében. � 
�,,,,,..,..,,,,.,,.,,.,.,,,..,.,.,,.,.,.,.,.,.,..,.,.,.,,.,.,.,,.,,_..,,,,.,.,,.,..,..,.,.,..,.,..,.,.,.,.,.,.,.u,,.,..,,u-,..,,.,.,u,.,,,,.,.,..,.l 

A Szőnyi úli ,,rejtély" 

Jelenet a BVSC és a Papp J. SE. mérkóúsbóL 

A BVSC az NB II. fszakl 
csoportjában a bajnoki cím 
esélyese maradt a 26. forduló 
után is, miután Nyíregyházá
ról 2 :O arányú győzelemmel 
elhozta mindkét pontot. P:r
dekes, hogy vidéken általá
ban jól szerepel a BVSC, in
kább a hazai mérkőzéseken 
ad fel „rejtvényt" szurkolói
nak. fgy volt ez a Papp J. SE 
ellen, amikor - remek já
tékkal - 5 :0-ra győzött a bu
dapesti vasutas csapat. Két 
héttel később - ugyancsak a 
Szőnyi úton - sokkal gyen
gébb játékkal vereséget szen-

vedett az EVTK-tól. (Képün
kön a csikos mezes BVSC
csatárok támadják lendülete
sen a Papp J. SE kapuját.) 

A bajnokság befejezéséig 
még nagyon nehéz 90 percek 
várnak a BVSC-re. Lapunk 
zárta után - november l-én 
- került sorra a Kossuth 
KFSE elleni rangadó és még 
hátra van a bajnoki címben 
titokban reménykedő Volán 
elleni mérkőzés - ugyancsak 
a Szőnyi úton. Reméljük, a 
BVSC csapata nem ad fel 
újabb rejtvényt szurkolóinak. 

Gond a személyzeti osztá lyon Szolgálatátadás Záhonyban 

- A modernizált ceglédi állomásra kettsilnk 
kisméretű személypénztárosokat. 
- A kartársnő magasságban elfér, derékban 
azonban megh41ad,:ia a pénztárfülke űrszelvé. 
Allé&. 

- A 3. sz. őrhelyen a patkányokat teljes lét
számban átadtam. 
- Aztán nehogy hiányt találjanak az igazga
tóság etlenőrei/ 

(Pusnai Pál rajzai) 

19G9. NOVEIIBR 1, 

- A DOLGOZOK !Ln'•. 
ES MUNKAKöROLMg. 
NYEIVEL, az illetmény- n 

t>édőruha-ellátással, oolamilm 
a tél-i tiizelőellátás gondjaid 
foglalkozott Hatvan óllomáa 
,zakazervezeti bl.zottlágánall 
munkásellátási bizottaág11 u 
o�tóbe, 31-én megt411aü W-. 
zottsági értekezlete11. 

- Bá.romévtlzedee Tonactf-. 
séról szolgálai uUD nyugdíJ
ba vonult Tapolca állomál!S:l:il 
Mórocza Gyula Tonatvezet6. 
Munkatársai a szerény, csen
des termé6zetú kollégánala 
nyugdíjba vonulása alkalmá-. 
ból egé6zséget és h066ZÚ é� 
tet kívántak. 

- �lüzem szinten ie� 
tette első félévi tervét a bé
ké6csabai szerlárlőnökség. A. 
dolgozók a szocialista szo!gá,-: 
lati hely címért küz.denek. 

- 80 NYUGDtJAS VAS-, 
UTAS R&!Zt.RE szervezett 
találkozót Debrecen állomálÍ 
vöröskeresztes szervezete. A 
baráti vendéglátás célja 112 
volt, hogy a nyugdíjasok to., 
vábbra is tartsanak kapcllO-: 
latot munkahelyükkel. 

- NehbJ;égel cl1enére yer,, 
senyben van az élüzem szint 
eléréiséért Szob állomás. A 
hannadik negyedévi áll� 
átlag 100,74 s;.ázal.élros volt. 

- A Magyar Népha451ft1! 
napja alkalmából az Ol"'06ház1 
határőrség parancsnoksága � 
vasutasoknak a határőri� 
ben nyújtott segítségéért dh 
szes emlékplakettet adomá,, 
nyoz:ott. A vasutasok � 
együttműködés javítására tet-. 
tek lg.éretet. 

EGY TELEV1Zió'll 
AJ ANWTTAK FEL az egvi/J 
közeli iskolának Nyiregyházc 
állomás dolgozói ,zoci4lirt4 
brigádvezetói értekezletü� 
A készilléket má, át Lt adtálJ 
a. nylrellllházi 13. szdmli ólto
lános iskolának. 

- A békmcsa.bal NiUhüi,, 
ná1 több mint 25 éretiséglzeU 
fiatal határozta el, hogy meg
szerzi a motorvezetól vl2sgát. 
A húszhónapos tanfolyam 
után Békéscsabán biztosítva 
lesz, hogy az új gépekre kép
zelt vezetők ülhetnek majd. 

- A MOZGALOM FEJLO, 
D:F.88VEL, eredményeivel és 
az őszi, valamint téli szállítá
si problémákkal foglall<Dztall; 
a debreceni Igazgatóság SZO.:. 
cialista brlgádvezetőinek érY 
tekezletén. 

A szerkesztőség 
üzeni 

Szlládt Sruidor. Szeged; Aer. Bol
dizsár, Budapest; Szücs Ferenc, 
Hatvan ; Bognár Károly, Ta'l)Olca ; 
Boldizsár Gyula, Békéscsaba; 
Czeglédi Sándor, Kecskés Gábor; 
Volosinovszk:1 Já.nos, Debrecerl.; 
pacz József, Curtlci; P!nté<" La
Joo, Vácrátót; Varsányi László, 
Nyíregyháza ; Be-zze,g Lajos. GyOn• 
gyö& ; Budavárl Lajos, Pécsbánya• 
rendező ; Uglya1 Sándocr, NYék1ád• 
háza : Leveleiket lapunk anyag,., 
hoz felhasználjuk. 

Cserey György, Rákoss:zentm4-
hály, Sprlngenszetsz Ferenc; 
Nagyszentjános, Szűcs Ferenc, 
Hatvan. SzilvássY József. Nyiregy• 
háza, Kulcsár Ervin, Dunaltes-z.i: 
Leveleiket illetékes helyre tov6bo 
bltoUuk. 

A Hivatalos Lapból 
A Hivatalos Lapból a szakszer

vezeti bizottságok és a dolgozólr 
figyelmébe ajánljuk a következő
ket: 

,2. számb61 : Irányelvek a:z 1969. 
IV. negyedévi tennelés! tanáa;ko
zásokra. 

UB 750/1969. 11. B. VégrehajU,, 
utaslt.ás kiadása a megyei Idegen
iorgalm! Hivatalok utazási lrodAII 
menetjegyáM.1Sltásl tevél<enységéo 
nek szabályozására. 

'3. számb61: 111 346/1!!69. !. B. A!t, 

utazószoJgálatot e'látó dolgozó)! 
változóilletmény rendszere. 

MAGVAR VASUTAS 

a Vasutasok Siakszerveuténet 
lapJa 

Szerkes2t1 a szerkesztö btzottr;:•1 
P'O&ierkesztO � Gulyéf ,�na. 

Felelős n�rk�zt�: v1s: Ferenc 
Slerk es1t6sé� 

8Ul'!Rpes1 \TI. BenC'Zt.'H lltca u. 

Telefon vttrost 'l29-8'12 
01 em! · l&-'M 

Kiadja és ter1e&ztl a Néps1ava 
l...apkladt \lállalat Budap"'51 \IJLo 
RákOCZl QI 54 reieton 214--111 
Felelős kiAdO· Gábor Márton, 
• Népszava l...apklade Vállalat 

t�a7�at6Ja 
Csek:klszilmlas,ám: 15.9IS.00l-4 

SZ1Jtra i.apn.,om� 



25 éves a hazai marxista 

politikai könyvkiaJás 

!fi 

;: � 

Berei Andor, a Kossuth Könyvkiadó igazgatója ünnepi be• 
szédét mondja. 

:?5 év t,el t el azóta, hogy 
Szegeden, 19-H novemberében, 
a Kígyó utca 1. számú házban 
megkezdte működését a Szik
ra Köriyvkiadó. Még tombolt 
a világháború, még hallat
szottak az elvonuló vihar ég
zengései, de Szegeden fellob
bant az a szikra, amely az 
összekuszált sötétségben a mai 
fénvek erőforrásait villan tot
ta ·rei. Rettegés, bizonytalan
ság. az ismeretlen, új világtól 
való görcsös félelem ült az 
emberekben. Igazat kellett fr
m és mondani, vezetni kellett 
a megtévesztett, félrei•ezetett 
embereket - a marxizmus 
iga=ái·a!. 

Ed az igazságot. szükségsze
rús�get ismerte fel az MKP 
Központi Vezetősége, és a föld 

A leleplezett emléktábla 

(MTI Fotö: Tóth Béla 
felvételei) 

alol a napfényre hozta az 
ideológiai, politikai munka 
alapvetö tenyezőjét, a politi
kai könyvkiadást. 

Az átkokkal teli fasiszta 
propaganda helyét elfog
lalla a történelmi igazsá
gokkal érvelő, tudomá
nyos marxizmus. A szo-
cializmust, Szovjetuniót, 
marxizmust rágalmazó 
írások helyét - az igaz-

ság tényei. 

A konkrét politikai tevékeny
s2gen túl, lé:iyeges funkciót 
töltött be a Szikra a tudat 
a!alakitásában, a marxizmus
leninizmus ideológiájának ter
jesztesében. 

A jubileum alkalmából a 
Ma(lyar ú;ságírók Országos 
S�öi:etségének székházában 
Berei Andor elvtárs, a 
Ko.,suth Kiadó igazgatója 
9dott tájékoztatót, majd Ja-

kab Sándor elvtárs, az 
MSZMP KB osztályvezetöje, a 
Magyar Nemzeti Galériában 
megnyitotta a jubileumi 
könyvkiállítást, s végül 
- november 7-én - kegyele
tes ünnepség keretében em
léktáblát lepleztek le Szege
den. Kiemelkedett az ünnepi 
programból a jubileumi ün
nepi ülés, melyen dr. 1\1óna 
Gyula elvtárs mondott beszé
det. 

Az elhangzott beszédek, a 
sajtó megnyilatkozásai impo
náló adatokat sorjúztak, s 
m�ltattál< a Szikra örökét 
átvevő, továbbfejlesztő Kos
suth Kiadó tevékenységét. 

A 125 millió példányban 
megjelcnö, 5620 könyv ön-
magában is imponáló 
adat. A marxizmus 
klasszikusainak írásai 
mellett megtaláljuk a tör
ténelmi, l>elpolitikai, köz
gazdasági témákat és a 
nemzetközi élet alapvet-0 

kérdéseit. 

A differenciált oktatasi for
mák tankönyvei mellett nem 
hiányoznak az aktuális propa
gandafüzetek sem. Sikerült 
kialakítam a népszerű isme
retterjesztő formákat. és je
lentős helyet foglalt el a ha
ladó szepirodalom kiadása is. 

A Nemzeti Galéria díszter
mének tárlóín bemutatott ezer 
könyv idézi a múltat, repre
zentálja az elmúlt 25 év po-
litikai könyvkiadását. 

Itt találkozhatunk a Szikra 
kiadásában megjelent szépiro
dalom kiemelkedő alkotásai
val is - Darvas József: Vá
ros az ingoványon, Fekete ke
nyér; Gorkij: Az anya; Fa
gyajev: Az ifjú gárda: Nagy 
Lajos: A falu, A lázadó em
ber: Solohov: Új barázdát 
szánt az eke, Csendes Don: 
Urbán Ernő: Kikelet -. hogy 
csak néhányat említsünk. 

A kezdeti lép�sek után a 
lepestartás lett feladata a 
kiadónak, az elmélet eszközei
vel segíteni az új társadalom 
építését, felépítését. A mosta
ni számvetés új feladatok hor
dozója. A bonyolult nemzet
közi helyzet, az ideológiai küz
delmek. a szocializmus építé
se során felvetődő problémák 
olyan feladatot adnak a Szik
ra örökébe lépett Kossuth 
Kiadónak, amit betölteni, 
megvalósítani nemcsak tisz
tesség. hanem a marxisták kö
telessége is. 

(Standovár) 

Az ü11nephez méltó volt 
az emlékest 

Ötödik éve, hogy dr. Csa
nádi György közlekedés- és 
postaügyi miniszter a miniszté
rium alá tartozó tisztképző in
tézetek hallgatói számára 
sp0rt- és kulturális jubileumi 
pályázatot hirdetett. Az 1969-

70-es oktatási évben a l\!Á V 
Tisztképző Intézet a jubileumi 
\·ersenyprogram rendező inté
zete. Az első közös rendezvé
nyüket 1969. október 5-én, a 
Nag11 Októberi Szocialista 
Forradalom 52. ét,jordulója a!-
1:almából az Éswki járműjaví
tó Töreki-és l\Tűvelödési Házá
bo11 rendezték. 

Fel i;örösök, proletárok! 
e:zel a dallal 11yitotta meg az 
unnepséoet a m1ive!ödési ház 
stúdió énekkara, majd Nyilw-

laj Asza;ev: Löi•és az Aurórá
ról című verse után Mé
száros Vilmos, a budapesti 
pártbizottság közlekedéspoliti· 
kai osztályának vezetője mon
dott ünnepi beszédet. 

Az est második részében a 
MÁV Tisztképző Intézet hall
gatói sajátos felfogású irodal· 
mi összeállítást adtak elő - A 
forradalom a költészetben -
címmel. A versek kiválasztása, 
modern felfogású, bontott for
májú, több szólamú előadása 
méltán aratott sikert. 

Az ünnepség, mely az Inter
nacionálé hangjaival ért véget, 
valóban az volt, aminek ter
veztek - emlékest. 

K. Gy. 
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jnbileu,ni év jegyében· 
Az 1969. évi tervek maradéktalan teljesítésével készülnek vasutasaink 

a felszabadulási munkaversenyre 

,.Televíziót 
minden iskolának!·' 

A Televíziót minden iskolá-. 
nak akció tovább széle.sed1k. l 
Egyre több értesítés érkezik a· 
szerkesztőségbe, szocialista 
brigádoktól, üzemektől, hogy: 
televíziót adományoztak vala
mely iskolának. 

A pécsi TBFF szocialista, 
brigádjai 7000 forintot adtak.. 
össze, és Palkonya község is•. 
kolájának vásárolnak televí
ziót. 

Debrecen állomás dolgozói, 
a szakszervezeti bizottság fel-
hívása alapján, Orion-televí
ziót vásároltak a bodrogolaszi 
MÁV Nevelőintézetben tanulo 
vasutasgyermekeknek. 

A szombathelyi járműjaví
tóban a VII. műhelybizottság, 
illetve a megmunkáló os:;
tály szakszervezeti és párt• 
alapszervezetének vezetői ke:;
deményeztek gyűjtést. S a me
gyei tanács oktatási osztályá
nak javaslatára a Vas megyei 
Tanakajdi általános iskolának 
vásároltak televíziót. 

Felszabadulásunk negyedszázados évfordulójának tisztele
tére a vasutasok is készülnek. Hegyeshalomtól Záhonyig, Ba
lassagyarmattól Szegedig munkafelajánlásokat teszn,ek a zök
kenőmen.tes forgalom, a gyorsabb áruszállítás, a balesetmen
tes munka a gazdaságosabb üzemeltetés érdekében. A feladat 
elsösorban' az 1969-es év sikeres befejezése. Lapunkban már 
eddig is számos 1:ál!.alásról adtunk hírt, de az értékes mun
kafelajánlások sora még korántsem ért véget. 

nálást 101,4, a kocsitartózko- A debreceni MA V-igazgató
dást 97 százalékra tel;esítet,ték. ság, Kandó Kálmán szocialis
A tehervonatok indítását 100 ta brigádjának kezdeményezé
száZMékig menetrendszerűen sére a debreceniek a püspük
végezték. Az évforduló tiszte-

] 
ladányi, az Újtelepi és a Pe

letére a balesetmentes munka tőfi Sándor Általános Iskolát 
mellett még jobb gazdasági ajándékozták meg Orion-tele-
ercdményeket is vállaltak. vízióval. 

Vác állomáson az élüzem- adatok maradéktalan teljesíté
szintet 1,6 százaléltkal tervezik sét, gazdaságosabb minőségi 
túlteljesíteni a balesetekból munkát vállaltak s ígérték: 
származó károkat 10 százalék- még nagyobb gondot fordíta
kal szeretnék csökkenteni, s nak az általános szakmai és 
az anyag- és energiafogyasz- politikai műveltség emel,é
tást pedig 20 százalékkal akar- sére. 

Sporlcsarnokol 
avatlak Cegléden 

ják csökkenteni. A gyöngyos1 kitérógyártó 
A szertárfőnökség dolgozói üzemben a termelési feladatok 

és szocialista brigádjai a moz- mellett nagy gondot fordiba

donyok üzemvazar nélküli ki- nak a vasutasok továbbképzé
szerelését, a szén tér gazdasá- sére. 
gosabb kihasználását, ócskavas Jövőre 550 föt vonnak be 
és selejtpapir gyűjtését vál- a kiilönbözó oktatási for-
lalták. mákba és 108 vasutas 

A vontatási főnökség dol• vesz részt szakmai tanlo-

gozói is csatlakoztak a fel- lyamokon. 

szabadulási munka ver
senyhez. Többek között a 
kulturáltabb utaztatást, a 
menetrendszerűség javítá-

sát tűzték célul. 

A debreceni járműjavító 175 
szocialista brigádja 2000 tagjá
val versenyez a szocialista 
cím különböző fokozatainak 
elnyeréséért. Tert•üket átlago
san 104 százalékra teljesítik. Az 
új!tómozgalomban is aktit)an 
részt vesznek, s a szocialista 
brigádok törödnek az ujonnan 
belé_oo!t dolgozókkal. 

A békéscsabai pályafenntar
tási főnökség gépesített mozgó 
szakasza a felszabadulás tisz
teletére tett Yállalásának ke
retén b?lül az év végéig 8,1 
kilométe, ·el több ,t, yfc\- Gyula á1lomá.son i. mP.gtö\'-
. "tás· ká.t cl te ténte!< a jubileumi vállalások. UJI 1 mun 'cg::z • a r- A vasutasok szállítási tonna- A sportcsarnok épülete kivülről vezettnél. 

tervüket 110,7, a k.ocsikihasz- (Geleta Pál fcl..-ételel 
A Központi Nyom!atvány-

tár dolgozói az éves tert:üket�---------------------------1 Régi óhaja teljesült Ceslcd 
tíz nappal elöbb kit:ánják te!- sportolóinal,, sportszerető kö-
jesíteni, s a raktározás, leltá- 3 m,'//,'o's megtakar'1fa's zönségének. Novembe1 6-án 
rozás folytá,i összegyűlt elkü!- Gulyás J<ino.�. a Msutas-szak. 
dési hátralékot április 4-re fel- szervezet titkara új sportcsar• 
számolják. Az önköltség csök- Debrecenben Mkot adott át. 
kentésével összefüggésben vál- A ceglédi sportolók közel lalták
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A debreceni vontatási fő- vasúti csomópont célkitűzés- negyedszázada álmodnak ilyen 
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f·1t.sé t pedi.g o 6 nökségnél megtartották a ne- ben vállaltakat maradéktala- létesítményröL a.mely egy-
s �é�'·;:;

r 
�ö�!�tik " • gyedik negyedévi termelési nul végrehajtotta. A vontatá- ar{.nt jó kö!'ülményeket nyújt z . 

tanácskozásokat. A vasutasok si dolgozók ugyanis ezen- az edúsekre, s a '":rseny�
l-Hatvan állomás szocialista a háromnegyedévi szállítási re. Nyolc éi:vel eze!ott meru 1 

brigádjai vállalták, hogy éves tervek teljesítéséról. s a to- kívül az üzemeltetési önkölt- fel e!i:ször a goridolat, hogy 
tervüket november 25-re befe- vábbi feladatokról tanácskoz- ségcsökkentésbe 100 etkm-en- sportcsarnokot létesi!senek, dc 
jezik. November 7 és 25 kö- tak. ként 10 filléres megtakarítást a jelenleg átadásra került lé-
zött pedig műszaki hetet szer- A �•ontatási fónökség a ki- értek el a tervezetthez viszo- tesitmény építése három évvel 
veznek. lenchavi, 100 etkm-tervét nyitva. A népgazdaságnak ez ezelőtt kezdödöt!. amikor a 

Lököshá7a határállomás vas- 101,6 százalékra, a haszon1'i- 3 mi!lió forintos megtakarítást vasutas-szakszervezet elnök.sé-
utasai is csatlakoztak a jubi- lométer-tervet pedig 104,8 szá- ;etent. gének támogatásával a Ceglédi 
leumi versenyhez. A tervfel- zalékra teljesítette. A kiváló Marosán Pál VSE megi.:ásárolta a zsi,uigóga 

épületét. 

Francia vendégeink 

1969. november 4. és 12. között hazánkban tartózkodott a CGT, a francia szak
szervezet négy fős tanulmányi delegációja Francis Beuzet országos titkár vezeteséveI. 
A delegáció tagjai: André Quíntavalle, Jac kie Maribon és Pierre Lapayre. A francia vendégek az Itt-tartózkodásuk során megte kintettek több vasúti szolgálati helyet, üzemet és szociális létesítményt. A képen Gulyás János titkár a delegáció tagjaival beszélget. 

(Ilemz'i Károly felvétele) 

Ezután társadalmi összefo
gással megkezdódött az épít
kezés. üzemek, termelöszövet
kezetek dolgozói, vasutasok 
válla,ltak munkát. s a tenni
akarást látva az MTS OT és 
a Pest megyei Tanács VB i<; 

fél-félmillió forinttal hozzájá
rult a sportcsarnok felépít-é
séhez. 

Cegléd város felszabadulása
nak 25. éi.:fordulójára befeje• 
zódött az épitkezés, s ez elsö
sorban annak köszönhetö, 
hogy a Vasutasok Szak.szerve
zete a közel félmillió forintos 
kezdő tőke mellé újabb 1 mil
lió forintot adott a sportcsar
Mk befejezésJhez. 

Kellner István, a vasutas
szakszervezet kuUurnevelési és 
sportosztályának vezetője el
mondotta, hogy az új léte,.it
ményben az asztaliteniszezők, 
birkózók, ökölvívók és tolla,;
labdázók találnak otthonra, de 
helyet kapnak inas ceglédi 
egyesületek sportolói is. A 
ceglédi közönség is nyel't az 
új csarnokkal, hiszen 600 né
ző a jövőben kényelmesen él
\'ezheti a különböző szintű 
sportversenyeket, s miután 
megjavultak a versenyzési kö
rülmények, minden bizonnyal 
több, magasszinlű versenv 
rendezésére is sor kerül majd 
Cegléden. 
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A törékeny asszony 
A &zakszervezeti mozgalom

ban végzett húszéves munká
jáért kapta Komjáthy Lajosné 
& Munka Srdemrend bronz 
/okozatát. 

�ehéz elhinni a törékeny, 
szoke asszonyról azt is, hogy 
két évtizede tevékenykedik a 
:szakszervezeti mozgalomban, 
hát még azt, hogy lassan ne
gyedszázada kenyérkereső. 

Korán kellett kezdenie a 

munkát Belecz 8.ózsának, hi
azen özvegy édesanyja akkor 

Komjáthy Lajosné 

már nyolc éve apa nélküt ne
velte. S a legnehezebb idők
ben - a luíború, a nélkülözés, 
t1 félelem éveiben. 

Ismerkedés 

� nwzgalommal 

Tizenkét éves volt, amikor a 

fiatalság tenniakarásától telít.. 
ve jelentkezett a Gizella Gőz
malomban. S nem válogatott a 
munkában, zsákolt, cipekedett, 
közben színjátszó csoportot 
szervezett, és részt vett a falu 
járásokon. A nyolc órás mun
kaidőért v!vott harcban pedig 
megismerkedett a szakszerve
zeti mozgalommal is. 

Munkája azonban megha
ladta fizikumát, s ezért 1948-
ban a betegség is bekövetke.. 
zett. Fél évre a kórház lakója 
lett, s tudomásul kellett ven
nie, ha egészséges akar lenni, 
többé nem mehet vissza a ma
lomba. 

Belecz Rózsa - igaz, akkor 
már Komjáthy Lajosné - ezt 
az: időszakot is átvészelte. Mi
re letelt a betegállomány ide
je, mát tudott gyors_ és gép
írni. S ekkor a könl1Yebb 
munkában is a nehezebbet 
választotta. A vasutas-szak
szervezet Munkácsy Mihdly 
utcai központjába került, ahol 
lelkes, önfeláldozó embereket 
kerestek, akik nem nézték, 
mikor jár le a munkaidő, akik 
igazán hivatásnak tekintették 
ttz embérl?k ügyeivel való fog
lalkozást, a vasutasokkal való 
törődést. 

ÉS még ezzel sem elégedett 
meg Komjáthy Lajosné. Arra 
is szakított időt, hogy tovább
képezze magát. 1953-ban elvé
gezte a közgazdasági techni
kumot, 1959-ben a szakszerve
zet politikai munkatársa lett, 
s ekkor úgy érezte, megvaló
sít:hatja nagy álmát : beiratko
zott az ELTE népművelési 
szakára. Itt azonban csak 
egyetlen félévet tanulhatott, 
mert a törékeny asszony ere
jére ekkor már másutt volt 
szükség. Megbet�gcdett a férj, 
s a gyermeknevelés gondja is 
rá hárult. De nem hanyagol
ta el munkáját sem. 

A jó munka jutalma 

Nehéz, aggódással, anyagi 
gondokkal teli évtized követ
kezett. A betegápolásra al
kalmatlan, komfort nélküli la
k.á&ban közben nőtt a kislány. 
Munkahelyén kevesen tudták, 
hogy küzd az élettel a mindig 
segitéíkész, szorgalmasan dol
gozó asszony. Akik viszont is
merték gondjait, segítettek. 
Ezekről az évekről most már 
csak a clgarettá t szor!ló, 
nyugtalan keze áruL'<:odik. 

A nemrégiben kapott új la
kás, a megjavult családi hely
zet, a konnányltitüntetés, két 
évtizedes munkájának jutal
ma. 

A felelősségérzetet, az em
berszeretetet nem tudta le
győzni semmi . . .  

Leples György 

MM�YAR VA�UTAS 

A munkánkban nincsenek 
mellékes dolgok ... 

Nagy fü·um érte Toth 
Györuynét, a vasúti főosztáty 
szakszervezeti bizottságának 
titkái'cit, szakszervezetünk köz
ponti vezetőségének tag3át. 
November 7-én tüntették ki 
a Mun/:,aérdemrend bronz fo
!.:07;;atá1Jal. 

Mivel tanulmányi szabad
sá�on volt, XL kerületi ottho
nában kerestük fel a jogtudo
m:'.nyi áilamvizsg:íj:irn ké
szülő kitüntetettet. , íunkú
járól kérdeztük meg, arról. 
hogyan fogadta a J itünte
tést. De a máskor oly maga
biztos. a tagságért és a moz
galom�rt kiálló pártmunkás 
és szakszervezeti funkcio
nárius „lámpalázzal" küz
dött. 

A sikerek közösek 

- Mit mondjak önmagam
ról? felelt kérdéssel a 
kérdésre. - Még dicsekvő
nek tartanának .  . . Az biztos, 
hogy amit csinálok, szivvel
lél-ekkcl végzem. De az ered
mények, a sikerek mindig kö
zösek, hisz a mozgalom kato
nái vagyunk. Mint titkár 
ugyan mit kezdhetnék a 17 
tagú szakszervezeti bizottság, 
az alapszervek aktivistái, a 
lelkes társadalmi munkások, 
a 156 bizalmink nélkül? Ná
lunk nemesak írott malaszt, 
de érvényesül is a testületi 
vezetés. 

- A titkár egyben veze
töje a mozg::ilom egy fon
tos területének - jegyeztük 
meg. Ilyen minőségben 
mit tart munkája legfőbb 
eredmfnyének? 

- F;ppen a testületi veze
tést, a közel 2200 tagunkkal 
együtt végzett mozgalmi te
vékenysegct - válaszolta Tóth 
Györgyné. 

- Konkrétabban? 
- Volna m:ről bes7.dmol-

nunk! Fontos erecménynek 
tartom például, h<YJY terüle
tünkön hatáskör és feladat 
szempontjából sikerült he
lyükre tennünk az osztály
bizottságokat. Több helyen 
azt sem vo1t könnyű elérni, 

hogy az osztályvezető ne csak 
formálisan is1'.herje el partne
rének a bizalmit . . .  Sajntos, 
sőt mondha tom, hogy b01,yo
lult a mi szakszervezeti bi
zottságunk helyzete, mert 27 

alapszervezet tartozik hoz
zcínlc. 

- Mint hivatali alapszer
vek? 

- TöbbS<':rUk az, de van 
házkezelő főnökség��!{ és 
TB,S:F-ünk meg ol:ran sajá
tos problémákkal küzdö új 
e�y.sé.:;ün l� is. mint a köz
ponti ÜZ".?mirányft:', fó:1ö:<
sl·g. Fintnlok, nyugdíjasok. 
nők - kéréseikböl, problé
máikból. m�1 v·eken s��íten; 

Tóth Györgyné 

kell, minden napra jut egy
kettő. Ne gondolja, hogy ezt 
panaszként mondom - szólt 
hangját felemelve. - A mi 
munkánkban nincsenek mel
lékes dolgok, mert minden 
tagunk joggal elvárja, hogy 
törődjünk vele, s nekünk az 
embereket a problémáikkal 
együtt kell megérteni, be
csül ni és nevelni úgy, hogy 
az hasznos, eredményes le
gyen, Lehet, hogy különö
sen hangzik, de nálunk sem 
mindenki érti még, miért 

-----------------------------------------7 kell a differenciált bérezés, 
jelentkeznek túlzott igények 

Két évtizede a mozgalomban 
1947-ben a szombathelyi A munkaverseny, illetve a 

szocialista brigádmozgalom 
gyakorlati tapasztalatait 
hasznosítani tudta szakszerve
zeti munkájában is. Ez idő 
alatt jelentősen emelkedett a 
szocialista brigádok és brigád
tagok száma, lehetőség nynt a 

szocialista üzemrészek, mű
helyek elméért folyó verseny
re is. 

Az. 1966. évi termelési ered
mények alapján a járműjaví
tó élüzem kitüntetést kapott. 
A jó szakszervezeti munka eh
hez jelentésen hozzájárult és 
Auguszt János immár másod
szor nyerte el a kiváló dolgo
zó címet. 

Szakszervezeti munkája so
rán sokat tartózkodott a dol
gozók között. A nagy megbe
csülésnek örvendő szakszerve-

Auguszt János 

te meg: Nagyon váratlanul 
ért. Azok viszont, akik több 
mint kétévtizedes mozgalmi 
munkáját ismerik, úgy véle
kednek, erre méltán rászolgált. 

Sz. Tóth András 

és sajnos vélt vagy jogos 
személyes sérelmeké!'t sem 
kell a szomszédba menni . . .  

A nők helyzetét vizsgálják 

- Terveik, tennivalóik? 
- Bőven vannak. Mintegy 

750 nő tartozik hozzánk, ezért 
folytatni kívánjuk a nők hely
zetével kapcsolatban megkez_ 
dett vizsgálatainkat. Szor
galmazzuk a meglevő bér
problémák rendezését, s a 
közeljövőben foglalkozunk az 
újítási mozgalom helyzetével. 
Különösen fontos, hogy segít
sük az irányitó munka fej
lesztését. Az egész vasútüze
met érintő feladatunk ez. 
Csak hasznos lehet, ha a kül
szolgálatot felkereső dolgo
zóink arra is figyelnek, ho
gyan bánnak a dolgozókkal 
az adott munkahelyen, ahol 
szükséges, kezdeményezik a 
munkakörülmények javítását. 

L. J. 
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Sza kszervezeti 

t i sztségvise lők kitü n tetése 
A Nagy Októberi Szocialista 

Forradalom 52. évfordulója al
kalmából a Magyar Népköztár
saság Elnöki Tanácsa szakszer
vezetünk elnökségének és a 
SZOT elnökségének egyetérté
sével a szakszervezeti mozga
lomban végzett több évti�edes, 
eredményes munkásságuk el
ismeréseként a 

MUNKA tRDEMREND 

ezüst fokozata kitüntetésben 
részesítette Auguszt Jánost, a 
szombathelyi területi bizottság 
tltkárát, a 

MUNKA 11:RDEMREND 
bronz fokozata kitüntetést; 
Tóth Györgyné, a Vasúti Fő
osztály szakszervezeti bizott
ságának titkára és Komjáthy 
Lajosné. a szakszervezeti köz
pont politikai munkatársa 
kapta. A kitüntetéseket Lo
sonczi Pál, az Elnöki Tanács 
elnöke, illetve Gáspár Sándor, 
a SZOT főtitkára adta át. 

A KISZ Központi Bizottsága 
az ifjúság nevelésében végzett 
eredményes munkája elismeré
seként Rétfalvi Tibornak, a 
szervezési és káderosztálv ve-
zetőjének a 

KISZ tRDEMl:REM 
kitüntetést adományozta. 

November 7. alkalmából 
szakszervezetünk elnöksége a 
szakszervezeti mozgalomban 
évek óta eredményesen dol
gozó 24 szakszervezeti aktl
vát a 

SZAKSZERVEZETI 
MUNKÁl:RT 

jelvény arany és ezüst fokoza
tá\•al tüntetett ki. 90 sznkszer
vezeti tisztségviseló ,pedig 
megkapta a Szaks:tervezeti 
Munkáért oklevelet. A kitün
tetéseket Szabó Antal főtitkár 
ünnepélyes külsőségek között 
adta át. 

Arany fokozatban részesüllek: 
Mohács! Béla (Bp. Ter. Blz. tlt
kárhelyettes) ; Hontvári József 
(Bp. Ter. Biz. t!tkárhelyettes) ;  
GyörökfalVi Elemér (Miskolc! Ter. 
Biz. szárnvlzsg. blz. elnök) ; Len• 
gye! Imre (Mezőtúri áll. szakszerv. 
biz. tltk.) ; Háger Márta (Kapos
vári MA V Nevelőintézet 6Z8kszerv. 
biz. gazd. felelőse) ; Horváth IX. 
József (SzombathelYi áll. szak
szerv. biz. titkára) ; DabolczJ La
jos (Utasellátó Váll. szakszerv. 
biz. tagja) ; Sebestyén Jánoe 
(Vasut.assz.akszerv. közp. poUU
kal munkatársa) ; Kovács II. Fe
renc (Debrecen All. mG.helybizott
ságl titkára). 

Ezilst fokozatot kaptak: Cseh 
GyuJáné (Szolnok! Jj. ű. i;zak
szerv. múvel6désl házának könyv
tárosa) ; Tófalvi I6tván (Bp. Nyu
gat! áll. szakszerv. bizottságának 
iüggeUenftett szb-titkára) ; SzónyJ 
Lajos (Dunakasz1 Jj. ű. szakszerv. 
blzotts. függetlenített termelési 
felel&e) ; Pul!nka Sán<lor (Ottö• 
róvasút áll. szakszerv. biz. tár
sadalmi titkára) ; Annus István 
(Szegedi Ter. Biz. közgazaaságl 
biz. tagja) ; Ra<leczky János (Mis
kolc! vont. főn. szb. gazdasági 
felelöse) ; Hargitai Imre (GYSEV 
vállalat! szakszerv. tanács tagja) ; 
Kiss András (Pécs. Ter. Biz. 
VSZT ellenőri csoport vez.) ; Végh 
Anna (Vasút F6oszt. szb. mellett 
működő segélyezési biz, vez.) ; 

Komád1 János (Zalaegerszegi Pft, 
Főn. szb-titk8.ra) ; Brád Gaborn� 
(Utasellutó Váll. debreceni k.!rcn
deltségének tszb-titkára.) ; Hegedüs 
Károly (Vasutas Szakszerv. közp. 
munkavC'<I. íelílgyelöségének poa
tlkal munkatársa) i dr. Gevlcser 
Pálné (Vasutas szakszerv. közp. 
társadalombizt. oszt. munkatár
sa) ; Brád Gábor (Debreceni Ter. 
Biz. gaza. bizottságának függet
lenített reszortvezetöje) ; .  Hollósi 
Lászlóné (MÁV Kórház és Közt,. 
Rend. Int. szb-vezetőségl tagja).  

Szakszervezeu l\lunkáért okle• 
vc,ben részesUUék: Németh Sán
d.or (Ferencváros Közp. Szertár) ; 
Szépe Kalman (Komárom állo
más} ; Leszák Lajos (Landler 
vvi, ) ;  Molnar György (Bicske) ; 
Váradi Gyula (Bp. ter. biz.) ; De
zsényi Jenő (Bp. ter. biz.) ; Ple• 
ván János (Keleti Vont. Főn. ) ;  
Gáspár László (Vác áll.) ; Tóth L. 
Ferenc (Ferencváros áll.) ; Markó 
Róbert (Dunakeszi Jj. 1) .) ; Klu• 
ber llona (JBFF Keienföld) ; K. 
Veres András (Dunake,;zl Jj. 0.) ; 
Varga Ferenc (Ottörövasüt áll.) ; 
Kalmár István (Ferencváros Vont. 
Főn.) ; Kiss József (Angyalföld 
Pft. Főn.) ; Oláh Sándorné (Jó
zsefváros P!t. Fön.) ; Bakó Sán
c1or (Bp. Ter. Biz. Magasép. 
Főn.) ; Horváth Péter (Kelenföid 
JBFF) ; Kovács Kálmán (Rákos 
áll.) ; Földesi Ferenc (Landler JJ. 
ű.) ; Molnár István (Kecskemét 
áll.) ; !\'lolnár István (Kalocsa áll.) ; 
Hock Ernö (1\tezé5túr Vont. Főr:.) : 
Lugosi 36z..�ef (Szeged ig.) ; Vin
cze Pál (Szege<! Rókus áll.) ; He
gyi Sándor (Tiszaföldvár áll.) ; 
Salacz István (Kiskőrös áll.) ; Ga
zsi Lajosné (Szeged Ig.) ; Mosonyi 
Gyula (Kecskemét áll.) : Kernlte
métl Ferenc (Békéscsaba áll.) ; 
Ádám János (Miskolci ig.) ; L!�et• 
várl Mihályné (Miskolc Tisza! 
pu.) ; Balla Jánosné (Miskolc 
VonL Főn.) ; Molnár Béla (Ml.s• 
kolc Gömöri pu.) ; Party László 
(Eger áll.) ; Llzák István (Miskolc 
Tiszai pu.) ; Szabó László (Miskolc 
TBFF) ; Nagy Miklós (Diósgyőr 
áll.) : Nagy Károly (Nyékládháza 
áll.) ; Szántai István (Miskolc l!:p. 
Főn. Gépállomás) ; Tarlós Laj08 
(Nagykanizsa Vont. Főn.) ; Futó 
József (Hidas-Bonyhád) ; FO<lor 
Aranka (Dombóvár Pft. Flln.) ; 
Baka Antal (Pé<:s Vont. F6n.) ; 
Miklós Ferenc (Tamási) ; Jennann 
I6tván (Dunaújváros áll.) ; Placskó 
Ilona (Nagykanizsa VonL Főn.) ; 
Tankó József (Szentl'5rlnc) ; László 
Istvánné (Balatonszentgyörgy) ; 
Görbe Zoltán (Fonyód) ; SUt6 
Agooton (Celldömölk :l!:p. Főn.) ; 
Horváth Ferenc (Tapolca Vont, 
Főn.) ; SzokolJ Ferenc (Hajmás
kér áll.) ; Szllvágy! Sándor (Szom
bathely Vont. Főn.) ; Doktor Fe
renc (Szombathely Vont. Főn.) ; 
Nagy Károly (Zalalöv6) ; 
Fehér Ferenc (Zala-
egerszeg áll.) ; Csendes István 
(Veszprémvarsány áll.) ; Hartman 
Károlyné (Szombathely lg.) ; 
Stangl Imre (Sopron Pfl. Flln.) ; 
Kör&! Károly (Vas. Főoszt.) : 
Nagy Béla (Vas. FOoszt. 6. szako.) ; 
Fábián Sánc1orné (Vas. FöoszL a. 
szako.) ; Horváth László (Va.s. F6-
oszt. 1. szako.J ; dr. Virágh 
Györgyné (Vas. Fóoszt. 9. szako.) ; 
Mihók Lászlóné (Utasellátó v. 
közp.J ; Vörös Józse!né (Utasel
látó V. közp.) ; Todor György 
(Utasellátó 2-es áruda, Keleti) ; 

Kovács Vilmos (Utasellátó pécsi 
kirend.) ; Borsodi István (Sopron 
G YSEV áll.) ; Hetczer Ignác (Sop
ron GYSEV éli.) ; Adorján Attl• 
láné (GYSEV lg.) ; Bodnár Alaj08 
(GYSEV lg.) ; Csordás Jenő (Fer
töszentmlklós áll.) ; Magyar Pál 
(MA v Kórház) ; Mogyorósi Erzsé
bet (MA V Kórház) ; Szuhay Anna 
(MA V Kórház) : Kovács II. László
né (MA V Kórház) ; Benkó László· 
né (MA V Kórház) ; Hatvani Lajos 
(Debrecen Vont. Főn.) ; Simon 
Odön (Debrecen !g.J ; Szilágyi De
zső (Debrecen TB.) ; Tóth Lajoa 
(Debrecen Dél! Pft. Főn.) ; Tóth 
Sándorné (Záhony áll.) ; Kristóf 
Bertalan (Nylregyháza áll.) ; Váczi 
Mihály (Debrecen Jj. ű.) ; Szabó 
IV. Sándor (Debrecen Jj. ű.); 
Széll György (Debrecen :l!:p. Főn.) ; 
Csontos Sándor (Debrecen Ep. 
Főn.) ; Kalász János (Utasell.át• 

szegedi k.lrendeltsége), 

járműjavító segélygépes rész
legénél bizalmivá választot
ták Auguszt Jánost. Ekkor ke
rült kapcsolatba a szakszer
vezeti mozgalommal, amely 
azóta élete tartalmát, értel
mét jelenti. Tíz éven keresz
tül nagy ügybuzgalommal lát
ta el csoportjának érdekkép
viseletét. 1957-1963-ig a szak
szervezeti bizottság II. elnöki 
tisztségét töltötte be eredmé
nyesen. 1963-tól 1964-ig bér
felelős volt, majd 1964-től a 
szakszervezeti bizottság ter
melésfelelősl funkciójába ke
rült. Közben állandóan képez
te magát, 1957-ben sikeresen 
fejezte be gimnáziumi tanul
mányait, majd ugyanebben az 
évben letette a marós szak
vizsgát. Függetlenítéséig a 
gazdasági munkáját is lelki
ismeretesen végezte. Két ki
váló dolgozó oklevél és egy 
jelvény fémjelezte tevékeny
ségét. 1959-től szocialista bri
gádtag, majd később brigád
vezető lett. 

vezetl vezetőhöz szívesen for-______________________________________________________ _ 
dultak segítségért, tanácsért a 
járműjavító dolgozói. Ebben 
az Időben az üzem kollektívá
ja nagy érdemeket szerzett a 
társadalmi munkában is, 
amelyre sikerrel mozgósított a 
szakszervezeti bizottság. 

--------------, Auguszt János jó munkájá

VASUTASOK 

A FALU�RT 

Nagyarányú faluszépítési, 
építési munka kezdődött az 
idén Hajmáskéren, ebben a 
vasút szempontjából is fontos, 
nagyforgalmú községben. A 
tanács és a Hazafias Népfront 

kezdeményezésére valamennyi 

tá1-sadalmi szerv megmozdult, 

köztük a vttsutasok is. Vállalták 
és vállalásukat teljesítve már 
dolgoznak a hajmáskéri vasút• 
állomás előtti tér rendezésén 
és parkosításán. hogy a köz· 
ségbe érkezők kellemes benyo
másokkal Induljanak a „belvá· 
ros" felé. 

ra méltán figyelt fel a terü
leti bizottság és a Vasutasok 
Szakszervezetének központja. 
1968. januárjától - 25 évi ját
műjavítói szolgálat után - a 
területi bizottság titkári funk
ciójába került. Első feladat
ként a jó kollektív szellem, az 
őszinte légkör kialakítását 
tűzte ki célul. Eddig tevé
kenységét, fáradozását új fel
adatkörében nemcsak felette
sei és közvetlen munkatársai, 
hanem a vasutas dolgozók is 
eredményesnek ltélik. 

A Nagy Októberi Szocialis
ta Forradalom 52. évfordulója 
alkalmával a Parlament kupo
lacsarnol<ában rendezett ün
nepségen meghatottan vette át 
Losonczi Pál elvtárstól. az El
nöki Tanács elnökétől a 
.. Munka 11:rdemrend" ezüst fo
kozatát. 

Amikor gratuláltunk a ki
tüntetéshez, szerényen jegyez-

Élénkül a nyugdíjasok szervezeti élete 
Befejeződött a nyugdíjas-alapszervezetek 

vezetőségeinek újjáválasztása 

KÖZEL 14 EZER NYUG· 
DIJAS vasutas választotta új
já a budapesti területi bizott
ság területén a bizalmiját, s 
alapszervezeti vezetőségét. Ke
mény kétévi szervező munka 
előzte meg a nyugdíjas tiszt
újítást. Eredményeként meg
ltáromszorozódott a bizalmiak 
száma, s ma már 900 bizalmi 
tart javuló kapcsolatot több 
mint 10 ezer nyugdíjassal. Két 
esztendeje kezdődött, s azóta 
folyamatosan épül Budapesten 
és vidéken a lakóhely szerinti 
körzeti, utcabizalml rendszer. 

A választások során szerény 
keretek között. dicséretes szor
galommal. gondos áttekintés
sel, kielégítő tartalommal ad
tak számot a bizalmiak több 
éves munkájáról. Javult a po• 
lttikai munka, megélénkült a 
szociális tevékenység és a sok 

akadályozó tényezó ellenére is 
bontakozik a kulturális élet. 
Dicséretes fejlődés tapasztal
ható Bp. Déli, Keleti, Nyugati, 
Hatvan és Szolnok csomópon
tokon, a Dunakeszi és tszaki 
Jármújavitó üzemben, vala
mint Kispesten, Cegléden, Tu
rán, Pusztaszabolcson, Bicske 
és Torbágy állomásokon. 

A LEZAJLOTT VALASZ
TASOK számos figyelemre
méltó tapasztalattal szolgáltak. 
Közülük csak a legfontosabb 
felsorolására van mód. Jnvult 
a szakszel'Vezetí bizottságok és 
nyugdijasalapszervek t1ezetéí
ségeinek kapcsolttta. A nyug
díjasok nagy tömegei jelentős 
figyelemmel övezik, kísérik a 

mai vasutasok munkáját, éle
tét. Az idős. egykori vasutasok 
mal nyugdíjasként Is hűséges 
szerelmesei a vasútnak. A 

nyugdíjasok ezrei ma is aktív 
kapcsolatban vannak korábbi 
munkahelyükkel, kollégáikkal, 
egykori munkatársaikkal. 

Életük, életkörülményeik 
vizsgálata, felszólalásaik egy. 
aránt bizonyítják, több figyel
met, gondoskodást érdemelnek 
gyermekeik-tői, kollégáktól. a 
mai dolgozó generációtól. Sok 
köztük a magányos, s van 
köztük szép számmal elhagya
t.ott ember is. Azt kérik, hogy 
az ezer forinton aluli nyugdí
jasok évi kiegészító kereseti 
határát emeljék fel 11 nyugdí
jak folyósitásának korlátozása 
nélkül. A munkát vállaló 
nyugdíjasokkal törődjenek 
többet a munkahely szakszer
vezeti és gazdasági vezetői. Ne 
engedjék meg, hogy havi 100, 

vagy ennél több órát ís dol
goztassanak velük. 

HÁLÁSAK A NYUGDIJA• 
SOK és özvegyek a szak
szervezet központi vezetőségé
nek és egyéb szerveknek az 
utóbbi években tapasztalt fi
gyelemért, gondosságért. f:r
zik, hogy többet törődnek ve
lük az előző éveknél. Hálásak 

a magányosok, a szocialista 
brigádoknak, korábbi barátok
nak, vezetőknek az üzembe, 
munkahelyre szóló meghívá
sokért, a törődésekért. 

A választások fő tanulsága 
az is, hogy a nyugdíjasok 
társadalmi életének javítása 
érdekében több helyi öntevé
kenységre van szükség. Cso
móponti és közép szolgálati 
helyeken, kolóniákban, üze
mekben, kultúrintézmények.. 
ben szervezett módon a hely
szűkék ellenére is elő kellene 
segíteni, megteremteni a nyug
díjas klubélet, a közös beszél
getések, szórakozások, találko
zások feltételeit. 

A MUNK.4.BAN KITELJE
SEDETT emberi élet nyuga
lomba vonulása nemcsak ün
nepélyes búcsúztatás. hanem a 
következő években, évtizedek
ben a nyugdíjas boldogulásá
hoz kiterjedt figyelmet. gon
doskodást kíván a munkahely, 
az otthon és a nyugdíja s szer
vezet között. Ez legfőbb ta
nulsága a most lezajlott vá
lasztásoknak. 

Kovács János 
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SALGóTARJANI OT 1 .  

A vasútegészségügy 

higiéniai fellegvára 
A vasút két, különböző ren

deltetésű intézménye egy épü
letben székel Budapesten, a 
Salgótarjáni út 1. szám alatt. 
Az egyik a MÁV Anyagvizsgá
ló Főnökség, a másik a MÁV 
Közegészségügyi Intézet. Ezút
tal az utóbbiba látogattunk el. 

A bevezetőbe ,kivánkozi-k, 
hogy nem véletlenül ,közös a 
hajlékuk. Az intézet az anyag
vizsgálóból nőtt ki és különült 
el. 
. Az anyagvizsgáló 1935-ben 
MAV Vegyészeti Laborató
rium név<m kezdte meg a mű
ködését. Ennek egy négyfőnyi 
csoportja víz-bakteorológiai 
vizsgálatokat végzett. Megal.a
kulásától 1962-ig dr. PMer Já
nos irányította a munkát, aki 
jelenleg a pécsi Orvostudomá
nyi Egyetem közegészségügyi 
tanszékének vezetője. 

- Teljesen a ma<i napig sem 
szakadt el tőlünk, hiszen elég
gé élénk. közvetlen tudomá
nyos kapcsolatot tartunk fenn 
Pá.ter Jánossal és rajta keresz
tül az egyetem közegés2:Ség
ügyi tanszékével - mondja 
dr. Barna Tibor, az intézet 
pártszavezetének titkára, a 
munkaegészségügyi laborató
rium vezetője, aki most a sza
badságon levő szb-titkárt, Ka
tona Zoltán járványügyi eUen-. 
őrt is helyettesíti. 

1 kezdet kezdetén csak 

a kutak vizét vizsgálták 

- Ha már ez így szóba ke
liHt - jegyzi meg dr. MoLnár 
Miklós, az intézet igazgató-fő
orvosa - hadd említsem meg 
azt is elismeréssel, hogy Barna 
doktor. mielőtt elkezdte volna 
orvosegyetemi tanulmányait, 
forgalmistaként dolgozott a 
MAV-nál. Édesapja, sőt nagy
apja is vasutas volt, s bizony 
a magával hozott szakmai ta-

. <!!)asztalatokat gyakran tudjulk 
ínt�zetünkner · lu!.sznosítani. 

- l956-ig alig történt lénye
gesebb változás. Semmi más 
feladatunk nem volt - mond
ja ismét az igazgató -, mint 
vizsgálgattuk az állq_mások, la
kóépületek kútjainak vizét: 
megfelelnek-e az egészségügyi 
követelményeknek. Később új 
feladatot ruháztak ránk: több
nyire azokkal a munkásokkal 
foglalkoztunk. akik egészségre 
ártalmas mwnkakörben dolgoz
tak. 

- Nem sokkal később. 1958-
ban - a vasutasszakszervezet 

· hathatós közreműködésével -
jól .felszerelt és célszerűen be
renclezett mozgó laboratóriu
mot Tcaptunk, amellyel több 
1nint 60 OOO e.setben végeztünk 
már a vasúti dolgozók körében 
munkaegészségügyi szűrést a 
mai napig. A járványok elleni 
ol�ások száma évi 20 OOO-re te
hető. 

Veszprémben vagy a debreceni 
igazgatóság területén -, ahol 
szinte nincs semmi pcrobléma, 
mert minden illetékes seg·íti az 
egészségügyi szolgálat munká
ját. Másutt azonban igen rossz 
a felügyelőségek ellátása. Or
vosaink és munkatársaik több
nyire más hivatalok társbérlői 
vagy például Kecskeméten és 
Sopronban felügyelőségünk
nek nincs semmilyen helyisé
ge. 

Az intézet dolgozói - mi
közben végigjárjuk a Salgó
tarjáni úti központ alig né
hány szobából álló munkahe
lyeit - tételesen sorolják: hol. 
mennyi milliót áldoz a MAV 
és az állam kórházak, szana
tóriumok, rendelők fejlesztésé
re, a megbetegedett vasutasok 
gyógyítására. 

Mostoha körülmények 

A MÁV Közegészségügyi In
tézet rég kinőtte ezt az épüle
tet. Dolgozói hihetetlenül ked
vezőtlen körülmények között 
végezhetik munkájukat. Fel
szerelésük annyira szegényes, 
hogy több. fontos vizsgálatot 
nem is vállalhatnak. Raktáruk 
- a folyosó. Bakteriológiai la

boratóriumukban a saját 
egészségük forog veszélyben: 
egy pici lavor a mosdójuk, hó
napok óta rossz a gázbojleriik. 
Itt is, a vízkémiai és a mun
kaegészségügyi la bora tórium
ban is hiányoznak a legalapve
tőbb müszerek. Ami van, az 
sem mind használható. A ste
rilizáló autokláv például (nagy 
értékű gép) két éve, mióta 
meghoztá'k, nincs is bekötve a 
hálózatba. Olyan a zsúfoltság, 
hogy elmélyült tudományos 
munkát végezni csaknem lehe
tetlen. A vi2:Sgálatra berendelt 
dolgozók részére egyáltalán 
nincs váróhelyiség, ezért ese! 
tenként húszan, harminca� 

tartózkodnak - öltöznek, vet
kőznek - ugyanott, ahol az 
adminisztráció és a vizsgálat 
folyik. 

Ilyen körülmények 
még értékesebbek az 
eredmények: 

között 
alábbi 

Eredményesen dolgoznak 

- Az utóbbi negyedévben 
1549 kút -vizével 13 751 vizsgá
latot végzett dr. Tóth Ildikó 
laboratóriumvezető orvos 
munkacsoportja. Ennek nyo
mán 428 kút vizét kellett a 
megfelelő tisztítás, fertőtlení
tés és az újabb vizsgálat meg
történtéig ivásra vagy felhasz
nálásra alkalmatlannak nyilvá
nítani. EzenJ<ivül 127 ételvizs
gálat közül kilenc végződött 
félkészételek megsemmisítésé
vel. Több esetben vasúti kocsi
rakományként, darabáruként 
szállított és közben fertőzött, 
mérgezett termény, élelmiszer 
étkezésre való felhasználását 
kellett megtiltani. Munka
egkszségügyi laboratóriumunk 
kollektívája ugyancsak egyet
len negyedé·v al.att mintegy 
2000. egészségre ártalmas mun
kaköcrben fogl-llkoztatott do!
[JOZÓ szervezetében kutatott 
hatféle, káros kémiai anyaa 
után. s csaknem 5000 vizsr:álat 
n?]ornán sikerült 15 százalékulc
ná! kóros jelenséget kimutatni. 
Ezek a dolgozók - félreértés 
ne essék - nem betegek, szer
vezetükben még nem követke
zett be kóros elváltozás, tehát 
gyógyításra nem szorulnak 
Munkahelyüket azonban meg 
kellett változtatni, hogy való
ban meg ne betegedjenek . • .  

Vizsgálataikat most ismét 
kiterjesztik. A zajáriaLrnak ká
ros hatásától is méginkább 
meg akarják óvni a vasút dol
gozóit . . .  

Kov� /ózsef 

Húsz éves találkozó 
O.któber 18-án a Szépvöl

gyi úti Erdei-lak vendéglőben 
két órával korábban nyitot
tak, mint máskor. Az asztalo
kat egy sorba állították, és 
felvirágozták, mintha esküvő
re készülnének. Most azon
ban nem ifjú párok jöttek, 
hanem fehér hajú, öregedő 
házaspárok. 

Mi is történt? Milyen a�ka
lomból találkoztak ezek az 
idős emberek ? 

1948-ban Tendezte a MAV
Vezérigazgatóság az első ma
gasépítményi pályamesteri 
tanjolyamot, 30 részvevővel. A 
sikeres vizsgát 1949. szeptem
ber 29-én mindannyian !etet-

téTc. Ahogy ilyenkor lenni szo
kott, a vizsga után a „tanu
lók" szétszóródtak az ország
ban, hogy a tanultakat a ter
melőmunkában hasznosítsák. 
A ken1ény munka mellett 
még arra is jutott idejük, 
hogy továbbtanuljanak. Vala
mennyien megszerezték a 
tiszti rangot. 

A jól sikerült találkozó rész
vevői - az egykori tanfo
lyamhallgatók - a finom va
csora után megállapodtak, 
hogy öt év múlva Szegeden 
ünneplik meg a negyed
százados jubileumot. 

Zsoldos János 

A biztonságos közlekedésért 
Fennállásának 20. évfordulóját ünnepelte a Távközlési �s Biztosítóberendezési 

Központi Főnökség 

A szerencs-miskolci vonal komplex-automatizálásának 
üzembe helyezésére 1967-ben került sor. Az ünnepségen dr. 
Csanádi György közlekedés- és postaügyi miniszter és Szabó 
Antal fötitkár kíséretében megjelent Fock Jenő, a Minisz• 

tertanács elnöke is. 

.Két évtized ! Milyen kevés
nek is tűnik a múló idő vég
telenjében, s rn1lyen sokat je
lent mégis mindez egy közös
ség, egy kollek!tíva életében. 
Kudarcok, sikerek, elképrelé
sek, s a belőlük megvalósult 
tet.iek mind, mind helyet kér
n e.le a húsz esztendő kiróniká
jában. 

mérni munikánkat, számot vet
ru önmagul11klm1 :  eredményes 
volt-e az elmúlt húsz év? 

Mi is ezt tesszük. Horváth 
Lajos műszaki felügyelő, a 
TBKF vezetője, Kosznai János 
vezető mérnök, Kántor Sándor, 
a TBKF pártszervezetének tit
kára és Herege János, a szak
szervezet osztálybizottsága tit-

Az önműködő vonatmegállító berendezés mozdonyra sze
relt „felvevő fejei". 

Amilror szület.ésnapot !kö- kérának úirsas¾Jápan, a. meg• 
lizöntün.1c, illik Visszapillant.a� alaku!á.sra, az első lépésekre, s 
ru a meg'"..ett útra, illik szám-
vetést készí<teni., hisz'€1n egy az azóta megtett útra emléke-

ilyen jubileum jó a1kla1om fel- zünk. 

Alacsony technikai színvonalról indultak 

- Első lépéskén,t 1949-ben a 
9. szakosztály felügyelete alatt 
megalakult a jelenlegi főnök
ség jogelődje, a Közporut.i Táv
író és Távbeszélő Hivatal -
mondja Horváth Lajos. - Fel
adatwllk volt a vasúti táv
közlő- és távíróháJ.ózat � 
mel tetése és kiszo,lgáilása. A 
rádióhálózamaik abban az idő
ben ig€'11 nagy jelentősége volt, 
hiszen nem álltak rendel.ke
res.re még korszerű távbeszé
lő- és távíró-hálózaitok. E há
lózat segítette abban az időben 
a záhonyi átrakó állomás 
munkáját, s az ország belsejé
be irányuló szállítások Lebo-

.nyolításlit. Ide tartozott a fő
osztály és az igazgatóságolk kö
zötti kézikapcsolású központ 
kiszolgálása is. 

- 1954-ben a Központi Hi
vatal jelleg,ét megszüntették és 
Távközlő Főnökség néven már 
bővített. feladatokkal., a rádiós 
csoport mellett megalakult a 
vezetékes fejlesztési csoport és 
a műs.za,k:i felügyelet - kap
csolódik a beszélgetésbe Kán
tor Sándor, aki húsz év óta 
itt dolgozik -, s ennek az új 
csoportnak az volt a feladata, 
hogy ovszágosan felmérje a 
távközlőhálózatot és eilőkészít-

se a fejlesztéssel kapcsolatos 
tárgyalásokat. 1958-bcl.n újabb 
átszervezés történt, s a rádió$ 
csoport fenntartó részlegét és 
a Budapest területén levő táv
beszélő központokat a pesti 
igazgatósághoz helyezték. Ez
után az átszervezés után már 
Távközlési és Biztosítóberen
dezési Központi Főnökség né
ven működtünk. 

A feladatok egyre nőttek 

Alig nőtt fel a „gyermek''; 
márts nagyon nagy feladata,, 
kart;, felelősségteljes munkát 
kellett végeznie. A közleke
dés bizbonsága, az egyre in
kább t.ért hódító automatizálás 
szinte egyik nap,ról a másikra 
új technikai berendezéseket 
követelt. S a TBKF mérnökei, 
technikusai, vezetői és dolgo
zói egy emberként vállalták a 
legnehezebb munkát is. Az ó 
nevükhöz fűződik az URH
rendszerú rádióberendezések 
telepítése a miskolci vonalan 
és a mozdonyokon, a kocsifel
írői munka rádiósítása, korsze
rű térközbiztosító-berendezés 
kia,!akítása síná.ramkörökke!, 
mely egyben vonatbefolyásoló 
berendezésekre is alkalmas. 
Ugyancsak ők fejLesztették ki 
a mozdony vonatbefolyásoló 
berendezéseit, amelyeknek el
ső jelentős kísérletei a Tárnok 
-Martonvásár közötti kísérle
ti szakaszon már sikerrel be
fejeződtek. De a fejlesztési 
munkák között szerepelt meg 
az állpmási biztosítóberende
zések fejlesztése, típus áram
körök kialakítása, távvezérlő 
bet,endezések, automata fény
sorompó berendezések fejlesz
tése, az állomások hangosítá
sa, az egységes hangrendszer 
kialakítása. 

Cél: az automatizálás 

Sorolni lehetne meg oldala-. 
kon keresztül mindazt a jelen
tós munkát, amit a l>i,zton,sá
gos közlekedés érdekében ki
fejtettek. 

S hogy az elmúlt húsz év 
a1att mi volt a legszebb és a 
legnehezebb munkájuk? Mind 
szép volt és mind nehéz. Az 
idő múlása. a múlt széppé tes% 

Megkezdődött 

az átszervezés 

A Közegészségügyi Inté
zet azonban csak 1966. június 
l-én alakult meg, illetve ekkor 
kapta ezt a nevet. Akkor már 
három éve élemiszer-bakterio-

SzekszárdÍ gondok 
sának okait. Azt kellett meg
állapítaniuk, hogy a keresetek 
összegszerűségére ma már nem 
!ehet különösebb panasz. 
Csakhogy ugyanennyit másutt 
sokkal könnyebb munkáért 
megadnak. Aki pedig a vas
úton megszokott szorgalommal 
dolgozik, hamar kiváló mun
kás lehet az építőiparban. Az 
egyetemet végzett fiatalokat 
pedig a régimódi követelmé
nyek is taszítják. Csak a szak
vizsgák egész sorozatának le
tétele után ismerik el teljes 
értékű vasutasnak azt a fia
talt, aki évekig erre a hivatás
ra készült. A magas követel
mény nem vitatható, de talán 
meg lehetne találni annak a 
módját, hogy a fiatalok már 
az egyetemi évek alatt kellő 
szakmai gyakorlatot is szerez
ve, letegyék a szükséges szak
vizsgákat. 

. lógiai vizsgálatokat is végez
tünk. Másfél évvel ezelőtt az
tán intézetünk irányítása alá 
l1elyezték a kerületi orvosi hi
vatalokat az ország vasútvona
lairól. Az eUenőrző főorvosok 
a MAV egészségügyi felügye
lői lettek. Ez nem csupán egy
szerű adminisztratív intézke
dés volt, hanem megszüntette 
azt a helyzetet, hogy az orvos 
- a dolgozók egészsége érde
kében tett megáUapításaival -
esetleg szembekerüljön szolqá
lati feletteseivel. Az illetékes 
vasútigazgatósáq I. osztályá
val, ahová beosztá.sáná.l fog
va és. létszám szerint is tarto
zott. 

Az intézet most már valóban 
a vasútegészségügy higiéniai 
szolgálatának fellegvára. Leg
alábbis annak kellene lennie. 
De csakugyan az-e? 

- A tizennyolc egészség
ügyi felügyelőség tevékenysé
ge a körülményekhez képest 
kielégítő - mondja a főorvos. 
- Ami azonban ezeket a kö
rülményeket illeti, egyáltalán 
nem lehetünk elégedettek. 
Akaqnak helyek - például 

Sokasodnak a gondok a 
Szekszárdi Pályafenntartási 
Főnökségen, ahol a gondjaikra 
bízott 197 kilométer hosszú
ságú vasútvonal fenntartására 
néhány éve még évenként 
több mint 700 ezer munkaórát 
fordítottak. Az idei esztendőre 
már csak 496 ezer fenntartási 
órát terveztek, de a teljesítés
re az eddigiek szerint nem sok 
remény van . • •  

- Lemaradásunk oka nem 
új - mondta Balogh Lajos, 
a főnök..�ég vezetője. - Jelen
leg több mint száz emberünk 
hiányzik a fenntartási prog
ram végrehajtásához, bár va
lóban csak a legsürgősebb 
munkálatokat terveztük. A 
különhitele.s munkáinkat 
rendben befejezzük, mert az 
iparosgárdánkat nem érinti a 
fluktuáció. 

A ..,,,.,nhahelytöl távol ne..., szívesen 

dolgor:snah 

. Megvan ennek a magya
rázata - jegyezte meg Halmai 
Ferenc, a főnökségi szb el
nöke. - Iparosaink többsége 
Bátaszéken lakik, ott van a 
műhelyünk is. Rendszerint 
megoldható, hogy külső mun
kahelyekről is naponta haza
utazzanak. Nem mondhatjuk 
el ugyanezt a pályamunkása
inkról. 

- Valósággal menekülnek a 
kirendelés elől - tette hozz;í 
a főnökség vezetője. - Gépe
sített mozgó egységünk ötven 
dolgozójából heten maradtak. 
Hétről hétre komoly gondot 
jelent, hogy kiegészítsük a lét
számukat. 

- Mi ennek az oka? 
- Változtak az idők . . .  Az 

ötvenes években még kérték 
az emberek a kirendelést. A 
12 forint étkezési pénzért ma 
már nem vállalják ugyanezt -
jegyezte meg Balogh Lajos. -
Bennünket pedig nagyon sú
lyosan érint a munkaerő-prob
léma. Eljutottunk oda, hogy 
most lenne sínünk a pécs
bátaszéki vonal felújításához, 
ahol már rendkívül elhaszná
lódott a pálya. De munkaerő 
hiányában atTa kényszerülünk, 
hogy 20 kilométeres, sőt he
lyenként ötkilométeres sebes
ségkorlátozás kitűzését kérjük. 

Hallottuk, hogy a főnökség 
területén megkezdték a dom
bóvár-bátaszéki vonal re
konstrukcióját, mintegy 150 
millió forintos beruházási 
programmal. 

Ni.u!s ••tánpótlá.s 

- A Szentesi Építési Fő
nökség végzi ezt a fontos fel
adatot, bízunk benne, hogy tel
jes sikerrel. 

- A rekoru;trukció köny
nyíti majd a munkánkat, de ml 
annak elkészültéig is szeret
nénk javítami a gondjainkra 
bízott pálya állapotán. 

Sajnos, a munkaerőgondok 
megoldása meghaLadja az 
erőnket - mondta Halmai Fe
renc. - Aggasztó a helyzet a 
műszaki utánpótlás'llnk szem
pontjából is. Alig, hogy kap
tunk egy fiatal mérnököt és 
egy közgazdászt, már tovább 
is álltak . . .  Inkább vállalták 
az ösztöndíj visszafizetését. 

A mai vasutasfiatalokból ta
lán hiányzik a hivatástudat, a 
vasutaspálya szeretete? 
Szekszárdon azt mondják. nem 
erről van szó. A főnökség 
szakszervezeti bizottsága ele
mezte a munkaerő elvándorlá-

L"j rend#,•lktJ�Ú.>sre 

van sf-Ziil.ség 

Az ma · már nyilvánvaló, 
hogy a szekszárdiak gondjait 
nem tekinthetjük ,egyedi je
lenségnek. Inkább olyan tény
ként kell ezeket értékelnünk. 
amelyek mind jobban· sürgetik 
a pályamunkás-prob1émák 
komplex vizsgálatát és a 
tényle�es megoldást biztosító 
t·endelkezések megszületését. 

fgy néz ki a mozdonyrádió 
adója 

mindent, hiszen 
csak a szepre, a 

emlékezünk. 

emlékezni 
kellemesre 

S a jövő? A követ-
kező idők felada.ta lesz még az 
is, hogy 40 darab V43-as moz
donyt üzembe helyezzenek, 
vagyis alkalmassá tegyék azo
kat az önműködő vonatmegá!• 
lító berendezés működtetésére. 
1970-ben pedig újabb 120 moz
donyt látnak el ilyen „elektro
nikus aggyal". 

E ket'ek jubileum alkalmá
ból köszöntjük mi is a főnök
ség dolgozóit, vezetőit s őszin
tén kívánjuk : még hosszú év
tizedeken keresztül dolgozza
nak eredményesen, sikeresen a 
biztonságos közlekedésért. 

Szerényi József 
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Ki tekinthető az újítás szerzőjének 
Az ú;1tás s:erzője az. aki a 

megoldást kidolgozta, és a::t a 
liasznosításra illetckes ,:álla
lathO! elsőként benylÍjtotta. 
Ha a jaL-aslat többek kö::ös 
munkája, akkor olyan arány
ban kell 6ket szer::&nek tekin
teni, amilyen mértékben a ki
dolgozásban rés=t vettek. Ezt 
az arányt a társszerzök egy
más között á!Lapítják m<.>g. 
Amennyiben ezt elmuh..ztják, 
úgy egyenló arányban kell a 
javaslatteYőket társszerzéimek 
tekinteni. 

Ilyen esetben. ha riss:aélés 
nem forog fenn, al;kor szerzö
nek az utóbbi jaras!attet•5t 
kell tekinteni. Ennek magya
rázata az, hogy az e!,ő ja\'as
latte,·ö tevékem·sé�ének ered
ményeként hasznos er:!dm-éry 
nem jelentkezett. A kés.jhbi 
javaslattevő munkájának ,,ö
vetkezménye az adott helyzet 
megváltozlatásn. a hasznos 
eredmém· keletkezése l azert 
logikus öt erkölcsi és anyagi 
elismeré<.;be:, r�szesíteni. 
Amennyiben dss::aé!és ál!a
pítható meg, úgy a korá bbi 
javaslattet·ó akár birói úton 
is kérheti szer:ödésén;,k elis
merését. 

e!öter jesztér.:!t jegy:okönyt"be 
kell fogl,alni. az újitóeal alá-

trgnebezebb tantárgy az F l-es és F 2-es 
utasítás 

íratni és ennek egy példányát 
részére át kell adni. A továb
bi:lkban a jegyz k·;mTet kell 
az újít.:i.,i ja, aslatnak tekin-

Látogatóban a miskolci igazgatóság szo.k tanfolyamain 

teni. 1 Miskolcon a Kun Bda utca 

j .n a�Iat �.i:óbun i� 
elólerje�zlhel5 

' 1 07 a sz:\m alatt. a rendező pá-
lyaudvar gurítódombja mel· 
lett találha ó a miskolci igaz
!!atós:íg szaktanfolyamainak 

A szcrzói jog személyes é, központja. Nyáron sudár nyár
e!id::-;e1ithetQllen. ezért azt fáival, sötétzöld szigetlcént 
mi'1t már írtuk. más sze:nély- emelkedik ki a rendező pálya
re atruh,:7..n:I tilo,. ,1 szcr:öi udvar tehen·agonokknl z úfolt 
jog _[,rt-';lés ta rg_yat s2m _l·épe:- Mtteréből. A bejárat e1ött hahen. Ez _ne,� plenthe_r, _ _ azt, talm-as tábla fogadja a látoga

tót, rajta a felirat: MAV tan
folyamok. 

Látogatásunk idején a !or· 
galmi-kereskedelmi tanfo:yam 
hallgatói az év végi vizsgára 
készültek. Baranyi István -
a miskolci igazgatóság sze
mélyzeti és munkaügyi osztá• 
Zyának oktatási csoportvezetó
;e - tájékoztatott a tanfo• 
lyamszerű kép-::ésről, az okta
tás rends:eréröl. 

A korábbi hat:ílyos jogsza
bályok értelmében ú!?,}·nc,·e
zett „hivatali társszenósé;:··-et 
is elismerlek c-tt, ahol nem 
,:olt köz.& tevékenység, akkor 
amikor egymást követően, 
ngy egymástól függetlenül 
többen \"ettek részt egy fel
adat megoldá•ában. A ;ezenle
gi rendelet csak közös te,:é
kenységet fogad ;,! társs=erző
ség alapjául, ahol a szer=óség 
arányát mindig fel kclL tüntet
ni, mert elmulasztása egyes 
azemélyeket hátrányos, máso
kat érd1mitelenül előnyös hely
zetbe hozhat. 

Nagyon sck esetben előfo1·
dul, hogy az újító javaslatát. 

lior111 a d1Ja=ashoz i·alo 1g•nyt 1 
ndsra nem lehet átruházni. Az 
ujítási díj ir:.ínti igény a pol- I 

Jl jó szakember nélkülözhetetlen 

A szerzöi jogot áll  uházni 

nem lehet 

elkéníli, bemutatja az el-
birálönak, mellyel elr.,-et-
értcnek, és csak ezután 
f'!\�Újtja azt be ú jítás-
ként. A jog,za á"y lehetó�5et 
ad erre, am:,··o:· kimon:1 a. 
hngy a hasznos,tás.sal eD"j�c
jü!eg az újítói joµ-okat ér.é
nyesiteni lehet alak5zerú ja
vaslat előterjesztése · útjtn. 

A jogszaMly nem írja elö, 
hogy újítási javaslatot cS-3.k 
írásban lehet ben�•újtani, a ja
vaslat szóban is elö:erjcszthe
tó. Ilyen esetben a javaslat 

g'.'1·i_ jog iilt�_l�\:1o; . .  �z��.?l�:3i I Igazgatóságunk területén s�ei:_mt átr,uh�··. ,a.o . e_, _o. okol- 1 rendszeres szak,'Tlai kiképzé, h�tő. A \ as�r• Új1tas1 S�a- folyik, bentlakásos 1.,!yafennbaty:at az a truhti:as. esetere !artási, vontatá •i és f,,rgalminem ta.rtal111-a: _elo,rast, _mert kereskedelmi. Yalamint admi;,: az altalano� Jogi s:abalyok nisztrntiv le,·elezó tanfokamo-s:erint bármikor megtörtén- kon 
· 

het. E;:vértelmüen intézkedik · 
azonban arra az esetre, ha az .- _A _tervs_zer� _sza�em�
újitó a ja•.-aslat benyújtása . k:pzes e� u_ta_:1potlas b1ztos1t�
után, de a hasznosítási szer- , sanak . nelkulozhetet�en_ �szko
zód5s megkötése elölt elhunyt. ! 

ze az 1ly_en rend5zeru k1kepzés. 
Ilyen esetl::en a von3tkozó Bentlakasos tanfolyamokon 
szeru�t.st az örökö ,el ke! J  ,

1 

történik általában az olyan ké-
me;:kötni. pesítés megszerzése, mely 

cbeslyén János egyéni tanulás útján nem le-

hetséges, vagy hoss:ú időt ven
ne igénybe. Ezek a bentlaká
sos tanfolyamok általában fon
tosabb boosztások ellátására 
teszik alkalmassá a végzett 
hallgatókat. A tanfolyamokra 
az évenként beiskolázandó lét
�zámot országos terv határoz
za meg. figyelembe \·éve a 
sza ka,n ber-szüksé1iletet. 

- Kik vehetnek ré.szt leve
lező tan!o!yamokon és milyen 
szakon történik az oktatás? 

- Levelező tanfolvamokon 
többségében idősebbek, továb
bá olyan dolgozók vesznek 

A szocialLta brigád cím e1- i-------------------------------------------. részt. ak'knek a munkájuk 
n;·eréséért, vagy a cím meg- mellett is  lehetőségük \·an az 
tartásáért versengö b1igádok adott képesítés et�ajátítására. 
közül sokm tes,.nek vállalást 

A k , , t • 1 , 1 t k 1 , t 
• Nálunk csak alapfokú adrrti-

újítási javaslatok kidolgozásá- eszen e I SZO ga a or a a I nisztratív és anragszerkezelési 
ra. A ja,·aslat kidolgozásában tanfolyamvkon tör énik levele-
azonban nem mindenki és a zó formában képzés. 
ré-s.zvevők sem e;:yforma erő- - A végzett dolgozók ho-
kifejtéssel vesznek részt. Szer- A m11n!ca,•iszonyra vonatko- re::et tcrúleti bizottságái•al látoz:ís a készenlét mindkét gyan látják el feladataikat a 
zőnek mégis a brigádot, azaz zó s7.:::bályok különböző részle- egyetértcsbe•i hatií.roz:a meg." fajtf,Jara egyformán vonatko- szolgálati helyeken? 
rnlamennyi tngjat egyformfo le ség"d a•ln:1k renrle7.ést az [�0. parn,;,:ra'lL< ( l )  d. po'1 t]. Eö-:- zik, s ;�y korlútozás szempont- - Az itt végzett dolgozók a 
Jelölik meg. Az ilyen eljárás olyan esetc-krc. amikor a <l<>'· hPZ a rencle1kE'Zé<.liez kiegt ,i- jáhé>l egybe kell szám:tanl a szerzett képesítésnek megfele
jogszabályellenes, mert az újí- gozóna): munká� n•gezni t-:-s;; nt j�rul mé6 a 30. para�- lő beosztá•ba kerülnek. Kez
tás szer:::öi jog személyhez, a ugyan nem kell. de küI,;n ren- raf•1shoz ado•t i !lá;,fr.�la1.1s lakáson töltött készenlétet és a dctben fe;üg,•elet alatt dolgoz
tényleges alkotóhoz kötött jog, delkezls alapján munka,·ég- (113. old l. mely SZC'l"int ,.A mun!rahelyen tól!.ött készen!é- nak mindaddig, míg az elméle
melyet másra - aki a kidol- zésre kés,.en kell állnia. Az s::olqá!ati fonök és hel;1ettese tet - ügyeleti szolgilatot is. ti tudás és gyakorlat harmó-
�������n

t�:;• t·ett részt - át- ilyen esetek készenlét elnevc- részére laká.•on töltendő ké- A kés:enléti - ügyeleti - :;�� t}g�.\n;t;;t
k

��ág:�:�: 
A helye· eljárás az. ha a Zt�ssel váltak közismertté. s::en létet elrendelni nem le- szol.-;álat korláto;:;ása1 azokra kát. A gi;akorlat azt mutatja, 

brigádtagok közül azokat és A készenléti szolgálat jelleg- hct," is vonatkoznak, ak;i<re túlóra hoqy 1;itúnöen mepállják he-
olyan arányban jelölik meg, zetes sajátossaga, hogy csa'; lcorláto:ást nem adnak a mun- iyük2t. A swlgálati \·ezetők 
amilyen m·rtékben a javaslat munk.aidón felül fordulhat e' A ma •Imum 600 óra nemegp;zer kifejezték már el-
kidolgozásában rzs.z.tvettek. A ka�·iszonyra t·onatkozó szabá- ismerásükct és köszönetüket az 
szocialista brigádnak, mint A munkaídó és a készenlét !?,ok (pl. a re:etö bcosztásti oktató<,iárdának. amiért i'ól 

Ugyanl·s egumnst •-·,. · 6 m A knrlátoza• ,lven swbal_,·a .kollekliYának az erkölc i elis- · � "' -ar un- do!go:ókra) képzett, l:ellcé.<-.:ült szakembere-
merését ez nem gátolja. kaügyi kategóriák, mivel a: a vasúti irnzga•u"a cs l,zakosz- ket bocsátottun!; kl e tnnter-

Az újítás szerzódése csak Mt. 37. paragrafus (3) bekezdé- i:il)Tezetórc) a területi bizo l mek falai köz.ii.l - mondotta 
arra a \"állalatra - a vnsúton se szerint „Rendldrüli esetben ságra bízza n ké,z n'•·tl sz 1- Munkahelyen tilo Baranyi elvtárs, aki tlz nhat 
ez elbirálói szol.gá.l.at.i helyre a dolgozó munkaidőn felül is gála.tokkal förtcnó gazdálko- a készenlótl szolgálat éve do1g-nik már ebben a be-
- korlátozócfüc, aho,·á a ja- köteles . • •  meghatározott ideig dást. E két s?.erv egyetértö osztásban éS Igen sokoldalú, 
vaslatot benníjtották. A Vas- és helyen munka végzésére ké- rendelke?ése hnt,\ro7.za meg, r.-Iunkahelyen töltendő 'l.pasztalt szakember. 
titi Újítási Szabályzat 8· §. (l.) szen állni." E törvényi rendel- hoey milyen idötartamú lehet szenléti szolg;\lat az utnzósze-bek. úgy intézkedik, hogy az 

k a leghosszribb készenléti · 1 újítási javaslatot annál a szol- ezés alapján tehát nem le- me yzet rúszére nem rendelhe-
gálati f&nökségnél kell benyúj- het készenlét az olyan eset, ügyeleti - szolgálat. továl>bá, tó el. Ugyanis a Munka Tör
tani, amely annak hasznosítá- amikor a munkaidő tartamán hogy egy hónapban legfeljebb vényköny-ve végrehajtására 
sára az újítás tárgyánál fog,:a belül nem látják el a dolgozót hány órai készenlétre - ügye- vonatkozó 30/1967. (Közi. trt. 
ltiratott. Előírja azt is. hog,>· az m unkával. Az ilyen Idő:< nem letre - lehet a dolgozót igény- 27.) KP::'vl sz. utasítás 6. parag
újitó a szolgálati főnöksége készenlétnek, hanem .,állás- be ,·enni. A korlátozás minden rafus (2) bekezdés zerint „Az 
tevékenységi körébe tartozó idö'"-nek számít�nak. szolgálatra egyformán i:onat- utazószemély:etnél munkaidó-
::ivaslatát saját �zolgálati fö- ko:ik, s az éri 600 óra kés:::en- nek (s::o!gálatban eltöltött idó-
nökségénél köteles benyújtani. lét sem a:: ügyele!tel együtte- nek) számít minden olyan idó, 
Xagyon sokszor elö!ordul, A kollektív zerződé sen, sem pedig egy dolgozónál amely alatt a dolgozónak az 
hogy a vasutas dolgozók nem-

er;;-e Is kitér nem léphetö túl. Ezenkívül üzem részére munkát, vagy csak a saját, hanem a társ- más meghatározott feladatot zakszol.gálat hatáskörébe tar- még újabb és köZ\·etlenebb 
tozó kérdésekre is nyúj- Készenléti szolgálatot tehát korlátozás az igazgató _ szak- kell teljesíteni . . .  '' Ilyen meg-

. 1 t k t csak a dolgozó pihenőidejének tá"� t - ál al határozott feladat lehet pl. a tanak be ia,·as a o a osz v ,eze o - t megálla- \·ezényletbeni vonatra, VU"" 

Három év alatt 1 500 

ltal lgató 

1966 és 1968 közótt, tehát há
rom év alatt 1500 dolgozó ka
pott - pályüfenntartási, von
tatási, forgalmi-kereskedelmi 
és egyéb más tanfolyamokon 
- szakmai kiképzést. tven
ként tehát mintegy 500 fő sze
rezhette· meg itt a beosztásá
hoz szükséges szakvizsgát. Eb
ból a miskolci igazgatóság lét-

számába 839, más igazgalósá
gokhoz pedig 661 fő tartozott, 

Érdekességként még megem
lítjük, hc-ey az 1968-ban rende
zett tanfolyamok átlagos ta
nulmányi eredm�nye 3,6 volt. 
Ez jó szervezésről és magz:s 
szintú oktatói munkáról árul
kodik. 

A neeelés tudomány, ami
he:: a pedagógiai módszerei. 
ismerete nlilkülözhetetlen. Az 
eredményes oktatás egyi1; fon
tos feltétele tehát a sokolda
lúan képzett, ;6 szakmai és 
pedagógiai ismeretekkel ren
d2Zkezó előadó. 

A núskolci igazgató ág elő· 
adói, az általuk oktatott tan
tárgy anyagának legjobb isme
röi, aki!c kellő pedagógiai ér
zékkel is rendelkeznek. A 34 
tagú oktatógárda jelentős ré
sze oktatótiszti tanfolyamot 
végzett, nagy gyakorlattal ren
delkező vasúti szakember. Há
romnak eg,yetemi, fóiskolai 
végzettsége van. 

Látogatásunk ldópontjábal1 
meghallgattunk egy elóadá.st 
is. Az I-es n.ámú forgalmi-ke
re,kedelmi  tanfol;·amon Zimo
nyi István v izsgabiztos az F 
2-es forgalmi utasításból tar
tott színvcmalas elöadást. Né· 
hány feleletet is hallottunk, 
amiból arra köt•etkeztettünl;, 
hogy a hallgatók jól feZkészül.
tel:. Az osztályozás szigorúsá.e"a 
azonban meglepett. Zimonyi 
elvtárs err:il a kö\·etkezőkép
pen ,·éle!cedctt · 

Jól képzett elöadók -
eredményes oktatás 

- Nem véletlen, ho�y az F 
2-es és az F l-es utas!tá,okat 
tartják a hallgatók is a legne, 
hezebb tantárgynak. úgy is 
mondhatnánk, hogy e két uta
sításban foglalcak képezik a 
Yasúti közlekedé� gerincét. 
Egy jöeendő forg:ilmi �zakem
bern.él e::ek alapos lsmere e 
nélkülözhetetlen. Nem lehe
tünk elnézók, hl�zen azok, 
kiknek beo. ztása megkó,·eteli 
a forgalmi szak\'izsgát - mun
kájuk során - egyetlen téve
désükkel milliós károkat, sú
lyos szerencsétlenségeket okoz
hatnak. 

Meggyőződésünk. hogy a fe
lelósség tuda•.ával tisztában 
vannak a hallgatók. Hiszen 
szorgalmukkal. fegyelmezett
ségükkel - Hori:áth Gyula, 
Kiss János, Dávid Imre és He
gedűs Ferenc tanfolyamveze
tök is elégedettek. A swlgála
ti komolysághoz Illően készül
nek - Yálasztott hivatásuk -
a ,·asút.i munka ellátására. 

Kaszafa Sándor 

és azokat sok esetb�n terhére lehet elrendelni .  Az pított határ, amelyet szintén gépre várás stb., amely a re';;-a saját szakszolgálatuknál elrendelés feltételeinek, korlá- nem szabad túllépni. delke2'Jés alapján már nem ké-jelentik be. E:: a szerzöség el- tainak, az elrendelés módjá- k szenlét, hanem munka.idónek •·esztes· e' "el is járhat, mert a k bál , k 11 k 
• A é zenlétl - ügyeleti Télre készülnek Miskolcon 

�egvaló;itás helyére való to-
na sza ya,t a O e hv szolgálatra megá!lapitott kor- számít. Eszerint tehát az uta-

1:ábbítás ideje alatt más ja- szerződésben kell meghatároz- látozások nem tesznek különb- zók részére csupán lakáson 
ni - rendeli az MT. 39. parag- töltendö készenléti szolgálat vaslatte,:ö megeló:lteti az ere-

f (l) bek d ,  
séget eszerint, hogy lakáson, rendelhetö el (pl. vezénylésre deti ja,:aslatteröt. Az újító ra us ez ese. vagy munkahelyen töltött ké- várás). 

a kkor jár el helye,;en. ha ilyen A ,:asút kollektív szerzódé- szenlétet rendelnek el. A kor-
e;etekben nem a saját szolgá
lati helyén nyújtja be ja,·as
latát. hanem közvetlenül az il
letékes szakszolgálatnál. 

Dr. Banka József 

Jogdlál..ban a biró�úg dönt 

Az újítás szerzőjének a ja
vaslat l<idolgozóit kell telán
teni, célszerútlen lenne azon
ban ezt minden esetben a 
hasznosító szen·nél vi?.sgálni. 
A jogszabály a srerzóség vé
delmére azt a szabályt állítja 
fel. hogy ,,az újítás szerzöjé
nek az ellenkezó bizonyításig 
azt kell tekinteni, aki a meg
oldást az azt elfogadó vállalat
hoz elsóként benyújtotta." Ezen 
pont alapján ellenbizonyítás
nak ,·an helye. Ha a tényleges 
szerzó azt tapas"Zlal ja, hogy 
ja\·asLatát eltulajdonították és 
azt a saját alkotásaként más 
már benyújtotta. a szerzői 
igényt bíróság elölt lehet ér
vényesíteni. 

Az újítót a szerzói jog csak 
akkor illeti meg, ha a ja\·as
latot hasznositá�ra elfogadják. 
A javaslat benyújtásának té
nve �zerzöi Jogokat nem bizto
sít. Előfordul. hoqy egy YfVfS
latot elutasítanak és kesobb 
másnak a kezdeményezésére 
hasonló módon megi:al6sí1ják. 

sében - a törvény adta ren
delkezés alapján - szabályoz- 1----------------------------
1Ja lett a 1.•asutas dolgozók ké-
szenléti szolgálata, amely a 
magasabb szintú jogszabályok
kal együttvéve teljes körú. ren· 
dezést ad a készenlét különbö
zö kérdéseire. A munkaügyi 
miniszter 6/1967. (X. 8.) Mü. 
M. sz. rendelet az ügyeleti 
szolgálat fogalmát is meghatá
rozta, és a vonatkozó szabá
lyokat összevonva a készenléti 
szolgálat S7A'lbályaival egv he
lyen rendezte. 

A kollektív sz„rződés is ösz
szevontan adja a készenléti-. 
illetve az ügyeleti szo!gálat 
korlátozására vonatkozó kö,·et
kező szabályt „A szolgálati fó
nöJ.;ök és helyettesek részére 
nyolc órát meghaladó ügyelet 
csak kivételes esetben a szak
szervezet területi bizottságával 
egyetértésben rendelhetö el. A 
dolgozó részére esetenként, va
lamint az egy hónap folyamán 
elrendelhetö készenlét (ügye
let) felső határát - évi 600 óra 
keretm belül a felettes 
szerv vezetöje (szakos::tályre
zetó, ,:asútigazgató) a szakszer-

A budapesti területi bizottságon november 11-én ünnepé
lyes külsöségek között értékelték a területi bizottság mellett 
működö közgazdasági bizottság munkáját. Tiho,·szky István, 
a bizottság vezetőjének beszámolója után Rékasl István, a 
teriitet, bizottság titkára fejezte ki elismerését az egyéves 
munkáért, majd Gáspár Lászlónak, a közgazdasági biwttság 
aldívájának átadta a Szakszervezeti munkáért oklevél ki• 
tüntetést. 

(Szőnyi Lajos felvétele) 

l\IlSKOLC TISZAI PALYA
UDV ARON készülnek a téli 
forgalomra. Erdélyi János ál
lomás/önök téli felkészülé..<ról 
készített tervét a csomópont 
szakszervezeti bizottsága is 
megtárgyalta. 

Miskolcon legfontosabb fel
adatként az „első telesek" fel
készítését tartjálc elméleti és 
pszichológiai szinten egyaránt. 

mintegy 30 százaléka hiány:ik 
s ezt kéttengelyes személyko
csikkal próbálják pótolni. 

A fűtéssel néhány helyütt 
bizony bajok lesznek télen. 
Ugyanis sok a selejtes kályha, 
s az új kályhákra még csak 
ígéret van. 

Kisvárdai János 
Kozma Zolt14n 

Felhívták a munka\·édelmi ,------------
órök figyelmét Is, segítsenek 
felfedni a baleseti veszélyfor
rásokat, ügyeljenek a téli fel
készülés határozatainak vég
rehajtására. 

Az állomás téli anyagszük
séglete már lényegében bizto
sítva van. Mindössze bór- és 
gumícsizmából 22 pár, vattás 
kabátból 6 darab és ;égkapa
r6bó1 8 darab hiányzik még. 

A dolgozók védóitalát az 
Utasellátó Vállalattól már 
megrendelték, s az állomás 
vezetése nagyon ügyel arra. 
hogy az elmúlt évben ezzel 
kapcsolatban előfordult pana
szok az idén ne Ismétlődjenek 
meg, A munkásellátási birott
ság tagjai pedig gyalcrabban 
foimak ellenórizni, mint az
elótt. 

AZ El\lLITETT INTtZKE
DtsEK ellenére számos gond
dal küzdenek a miskolci vas
utasok. A létszámhiány okozza 
a legtöbb b3it. A Tiszai pálya
udvaron 40 állomási és 80 i·o
natkíséró i-asuta., hiányzik. A 

tehervonati kalauzkocs:iknak 

Új irodaház, 
munkásöltözö 

a Gömöri pályaudvaron 
A 3. sz. AKÖV vasúti ki

rendeltsége Miskolc-Gömöri 
pályaudvaron eddig összetá
kolt bódékban végezte munká
ját. Barakkokban volt a dol
gozók öltözője és mosdója is. 
Sokat panaszkodtak rá, de 
nemrégiben végre elkészült az 
új épület, amelyben nemcsak 
az irányító szervek kaplak he.. 
lyiséget, hanem korszerű öl
tözó és fürdó Is létesült. 

Az építők öt li6nappal a 
határidő után készltették el a 

létes!tményt, s a munka minő
sége kíi:ánnit·al6t hagy maga 
után. A szeptemberben 
átadott helyiségekben, itt-ott 
átázik a födém és huzatosak 
az abfa-kok is. 

Behán Rózsa 
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Átadták a K ISZ- lakásokat Kibernetika i képzés 
S7.ép kivitelű - az 

fényképével díszített 
hívó - adta hírül az 
kelteknek a Dunakeszi 

épület 
meg
érde

Jár-

Izgalmas pillanat. Nagy End
re az új lakástulajdonos, la

kásának kulcsát húzza. 
(Szőnyi Lajos felvétele) 

mújavító KISZ-lakásépítő ak.. A korszerűbb vasútról, an
ciója során elkészült 36 lakás nak fontosságáról már sok 
.,ku!csátadási" ünnepségét. szó esett. Ehhez azonban nem-

A lakások átadásánál jelen csak gépek, berendezések, ha
volt Harmati Sándor t:ezér- nem képzettebb vasutasok is 
igazgató-helyettes. Matkó Jó- szükségesek. S mivel az au
zsef szakosztályvezető-helyet- tomatizálás korában járunk, 
tes és a KISZ KB képviseleté- nem közömbös, mennyien ér
ben Gyányi Ferenc, az ifjú- tenek a .,gondolkodó" gépek
munkás osztály munkatársa. hez, mérnökök és szaktechni-

Ott voltak az újdonsült la- kusok hogyan tudják job
kástulajdonosokon kívül az 

j 
ban me�i-:-ezni, gépesíteni, 

üzem, a községi tanács és autornahzálm a vasutat. 
nli_ndazo,1 vállalatok, inté�� 1 A Budapesti Műszaki Egyem�nyek, sz7:vezet�k v_ez�t.�1, 

1 tem közlekedésüzemi tanszéak1k a.z ak<:,10 .. valora váltásá- 1 ke és a Vasúti Főosztály torban ko�emuk?dtek. .. _ · 1 galmi szakosztálya ezért „Irá-Az tf�nepelyes kö�gyules nyitástechnika, kibernetika és bevezeto3ekent a meghwottak az automatizálás szerD?e a az új lakótelepre vonultak, a vasútüzem korszeríisítéséahol Harmati Sándor vezér-
1 

ben" címmel továbbképző előigazgató-helyettes rövid be- adás orozatot szervezett a forszédben méltatta a fiatalok galmi szakszolgálat terüle
eredményes munkáját, majd tén dolgozó közlekedési mér
az első épület bejáratán el- nökök és technikusok számá
helyezett szalag átadásával ra. Az előadások felölelték 
jelképesen átadta a la.kása- mindazt. amit a korszerűbb 
kat. vasút kialakítása, megszer-

Az újdonsült lakástulajdo- v�zése érdekéb�n i;mierni. tud
nosok a lakáskulcs mellé ni kell. Az eloadasok címei 
500-500 forintos vásárlási is ezt példázzák: ,.A vasúti 
utalványt is kaptak. i�f�rm.ációs • rendszer elem-

.. . k.. •1 . •1 zesenek modszere1, 1.:orsze-� unnep, 0:l;llYU • ro a rűsítésénel.: lehetőségei", ,.A ha�kban tart?��odo n�- forgalomirányítás korszerű gatnemcl _televizio for��- rend.szerei" . .,A kocsipark gaz_ csoportia f1lmr1portot keszi- daságos felhasználására vo-tett. natkozó számitási modellek". 
Szónyi Lajos „Korszerú matematikai mód-

szerek alkalmazása az állo
mások és vonalak kapacitás. 
meghatározására"� ,.Ménetidó
számítás, számítógép-ismere
tek". 

Tehát mindazokkal a kérdé
sekkel magas szinten foglal
koztak, amelyek jelenleg 
gondot okoznak a vasút szer
vezetében. A továbbképzésen 
megjelent <'5-40 1<:özlekedés
mérnök és techni'kus átfogó 
képet kapott a kibernetika al
kalmazásának legfontosabb 
vasúti vonatkozá..<:niról. A jö
vő feladatainak elvégzéséhez 
azonban az itt szerzett isme
retek még nem elegendők s 
ezért feltét1.en fontos további 
ismeretek nyújtása. 

Az eredményes továbbképző 
előadás végén Tóth János 
szakosztályvezető felhívta a 
közlekedésmérnökök és szak
technikusok figyelmét, hogy 
elsősorban az ő javaslataik
ra, erőfeszíléseikre van szük
ség, hogy korszerű szervezési 
intézkedéseket, új technoló
giákat vezethessenek be és 
korszerűsíthessék a vasút in
formációs rendszerét. 

A munkahelyükre ,isszatért 
műszakiak elméleti és gyakor
lati segítséget kaptak a tan
folyamon. Az előadás jól 
hasznosítható a napi munka 
során. Rajtuk múlik, hogyan 
élnek ezzel a lehetőséggel. 

§..,.,.,,,,.,,..,.,..,..,.,.,.,.,.,.,,.,,,..,.,.,,.,.,.,...,.,...,.,..,.,.,.,..,,.,.,.,.,..,.,.,..,..,.,.,.,.,..,.,.,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,,,.,.,.,.,..,..,.,..,.,..,.,.,..,.,..,,.,..,1 

A sárga meUényes 
§ § § § 

1 Vasúti történetek ! 
OSZIES VOLT A REGGEL. 

Apró, szaggatott felhők úsztak 
az égen. miközben a pálya
mester motoros kis kocsijá,'al 
szaporán zakatoltunk a síne
ken. 

Fél kilenckor érkeztünk a 
62-es őrházhoz. Ekkor már hí
re sem volt a vonalgondozó-
1iak. Tovább gurultunk, s egy 
kanyar után végre feltűnt a 
sárga mellényes ember. Ami
kor mellé értünk, a pályames
ter leál!itotta a motort. 

Néhány szót váltottak, s az
tán a motor tovább robogott. 
En Pedig Pécsi Barnabás . vo
nal,gopdozóval gyalog folytat
tam az utat. 

A bal vágányra invitált. 
- A két sín között, közé

pütt kényelmesebb - mondta. 
- Rögös ez az út - tette hoz
zá. 

A jobb kezében súlyos csa
varkulcs. A bal kezében szür
ke vász.ontokkal védebt vörös 
jelzőzásdó ; vállán zsinórra 
fűzött bádog kazetta, benne 
durran.tyúkkal és hoZ7..á bőr
táska az útravalónak. 

BALLAGTU K AZ �LES 
KÖVEKEN: Közben a sárga 
mellényes ember a kérdést is
mételte. 

- Hogy mikor használtam 
utoljára a durrantyút és a jel
zőzászlót? Tavaly tava sszaI, 
beteg volt a sín - mondta és 
ebben a pillanatban megtor
pant. A kulccsal négyet, ötöt 
fordított az egyik sínrögzít.ő 
csavaron. 

- Hogyan látja meg. ha 
nem elég szoros a csavar? 

- Húsz éve ezt csinálom -
válaszolt -, a gyakorlat teszi. 
Ezt is, mint más.t, megtanulja 
az ember . • •  

- Ha holnap máshová ál
lítanának, azt is vállalnám -
mert tudnám. hogy akkor az a 
fontos a vasútnak . . .  Nem jó, 
ha egy embert, csak egyféle 
munkán lehet alkalmazni. 

Ismét megálltunk; teendője 
akadt. Megfoghatatlan, hogy 
ez a napégette, deresedő em
ber milyen rön.tgenszemmel 
vizsgálja a síneket. Egyetlen 
apró hiba sem kerüli el a fi
gyelmét. Emberek élete, mil
liós értékek fölött őrködik, 

amikor reggelenként magára 
ölti a sárga mellényt és úbra 
kel. 

KILENC KILOMtTERT 
GYALOGOL NAPONTA. Sé
taképpen nem is lenne sok. De 
ott, ahol lépésenként szinte a 
„vonal"' minden milliméterét 
meg kell vizsgálni - bizony 
nem könnyű az út. S közben 
szüntelen arra is figyelni, 
hogy mikor .. robban" a köze
lünkbe egy vonat. Sok ez a 
jóból kilenc kilométeren át. A 
hozzá nem szokott ember bo
kája, talpa már a harmadik 
kilométer után menekülni kí
ván az éles kövektől. Tűző 
napsütésben, zuhogó esoöen, 
vagy méteres hóban évről éVTe 
mindennap bejárja a pályát. 
Nem véletlen hát, hogy húsz 
év alatt kétszer kapott kiváló 
dolgozó jelvényt Pécsi Barna
bás. 

- Napközben a felelósségtól 
úgy megtelítődik feszültséggel 
az ember - magyarázta -, 
hogy még éjszaka álmában 
sem szabadul tőle. Amelyik 
vonalgondozó ezt nem érzi, az 
nem ide való . • . Vigyázzon, 
vonat jön! intett, aztán 
folytatta -, juj, hát ne a vá
gány közé ugráljon, látja, 
azon jön a vonat, ide jöjjön a 
bal partra . • •  

Pécsi Barnabás megszokta, 
szereti ezt a munkát. 

- Ha itt a vágányok között 
egyszer netán megjelenne a 
mesebeli tündér, vajon mi len
ne a 45 éves Pécsi Barnabás 
három kívánsága? 

- Villany, villany, villany 
- válaszolt. - Tata közelé-
ben, egy őrházban lakunk, s 
este petróleumlámpa pislákoló 
fénye mellett tanul a hét gye
rek . . .  Nagy a család, jó len
ne egy mosógép is . . . Ezért 
háromszor is csak villanyt 
kérnék attól a tündértől • • •  

AZ ALl\lÁSFtiZITOI ÁL
LOMÁS KÖZELtBEN, ott, 
ahol közút keresztezi a sine
ket a sárga mellényes férfi 
megállt és így szólt : 

- Ez a határ, vége az út-
nak • • •  

Kubik Emil 

Szép környezetben - elhanyagolt szállás 

Gödöllőn a MAV-állomás 
területén gesztenyefák övez
te szép környezetben áll a 
női munkásszálló. 

A létesítménynek awnban 
csak a környezete szép. A 
szállás lakói panaszkodnak 
körülményeikre. Igaz, egy 
szobában csak négyen lak
nak. Agyaikon azonban ko
pottak a pokrócok, a padló tö
redezett, gödrökkel, hepe-hu
pákkal teli. A szállás televí
ziója egy éve romlott el, a mai 
napig sem javították meg. 

Évek óta ígérik, hogy egyszer 
majd kapnak hűtőszekrényt, 
de bizony ebből sem lett sem
mi. Az ott lakók igyeke'Znek 
otthonosabbá varázsolni lak
részüket virágokkal, terítők
kel függönyökkel, de a füs
tös: rideg falakat nem tudják 
eltakarni. Telenként a szobák
ban elhelyezett kályhák bi
zony sok bosszúságot okoz
nak. 

Jó lenne felfigyelni a 22 
vasutas nő panaszára. 

Csiba József 

§ § § § § ,,Talált tárgy" § § § § § § Egy kétségbeesett ember állít be az ügyeletes tisz- § 
� ti irodába, s remegő hangon mondja: � i - A kislányomat elvitte a vonat. Te.ssék intézkedni, i 
§ hogy valahol vegyék le a gyereket . . . § § � 
§ A család csak a legutolsó percbe-n érkezett az állo- � 
§ másra, s az apa elsőnek az ötéves Anikót tette fel a már § § mozgásban levő vonatra. A Diescl-mozdony azonban § 
� könnyen, gyorsan húz, s az anya a karonülő másik gyer- � i mekkel és az apa a csomagokkal lemaradtak. � 
§ Közben telefonálnak Ceglédre, hogy a vonatról ve- § ! gyék le a gyereket, akiért majd később a gyorsvonattal � i odaérkező apa fog jelentkezni. 

� 
§ Az ember megnyugszik, csak akkor ül ki újabb nyug- � 
§ talanság a.:: arcára, amikor megtudja, hogy a követő § 
� gyorsvonat csak egy percet tartóz1:odU, Cegleden. Ez utób- � 
§ bi nyugtalanság okát, t,alamint az egész ügyetlenséget 

§ § csak akkor értik meg a vasutasok, amikor a férfi biceg- § 1 ve indul kifelé az irodából. � 1 Élettelenül kopog a műlába . • • � 
§ újabb telefonálás következik. § § § § Cegléden rendben levették a kisírt szemű gyereket. § § Megbabusgatták, vigasztalták. Cukorka is előkerült, majd § 
� az iroda sarkában jó, puha helyet csináltak számára. � 
§ 

El is szundikált • • • 
§ § A forgalmi szolgálattevő a kis szőkefürtű „talált § § • 1 ·b ad § � targyat" az ö e e t·itte ki a gyorsvonathoz és ta át a � � hálálkodó szülőknek. ,� § § § § § Utánfutó § § § s s 

§ Nem ritka eset, hogy a Nyugati pályaudvaron az in- s 
� duló vonatok „utánfutóval" közlekednek. Az utánfutó ez � 
� esetben nem valamiféle rendkivü.lí vonatot követő, biz- � 1 tosító gépmenetet jelent, hanem a szó szoros értelmében � 
§ utánfutót, azaz a vonat után futó optimista embert. § § § § Valami különös bizakodás tölti el az utánfutót. A § 
� vonat már messze húz, de ó fut előreszegezett tekintet- � 
§ te!, mintegy szugerálva a vonat végét. § 
� Egy ilyen „utánfutóval" történt, hogy félig kiivott � 
� sörösüveggel a kezében szaladt a kihaladó vonat után. A � 
§ kópé kocsivizsgálók jól látták, hogy reménytelen az eset, § § de azért csak biztatták a jámbort: nyomás, nyomás • . •  ! § 
� a hídon túl megáll - kiabálták. (A pályaudvar felett fe- � 
§ szülő Élmunkás hídra gondoltak.) § § § § Az ember rendkívüli optimizmusával hitt a biztatók- § 
� nak és szaladt. ! § § § Persze, hogy nem érte el. Csak akkor hagyta abba a § 
� futást, amikor a vonat már tünedezett a futástól vibráló � 
§ szemei elől. § § § § Amikor egy, a viccet nem értő másik uta,s megfedte § 
� a jókedvű lakatosokat, így feleltek: Nem csaptuk mi be, § 
� igazat m-0ndtunk. Cegléd is a hídon túl van és ott megáll � 
§ - mondták huncutkodva. § § § § § § Nyugodt utas § § § § § § Ketten szaladnak a Prága-Berlin·i gyorsvonat után, § 
� amikor az lassan, egyenletesen halad ki az állomásból. � 
� Elérik. Felugranak. � 
� A forgalmi szolgálattevő felfigyel az esetre annál is � 
§ inkább, mert mindkettőjüknek borosüveg áll ki a zsebé- § � bő!. Meg i.s szólítaná őket, de nem kerül rá sor, mert az i 
§ egyik máris lekiabál: § 
� - Ez a vonat megy Szalkára • . •  ? � 
� - Deho{/'1/ i.s - szól röviden a forgalmista - ez a � § Prága-Berlin-i gyorsvonat. § § § § A vonat csllk halad . • • § 
� Az egyik - a komolyabb képű - ijedten bámul és � 
� készül leugrani. A másik, olyanféle embernek látszik, � § aki nem csinál problémát semmiből, visszahúzza. § 
§ § § - Hagyd Lajos, csak nem töröd ki a nyakadat. Egy- § 
� szer legalább mi is leszünk kilfelden . • •  - mondja és � � oda se neki, helyet foglalnak a román első osztályú kocsi � 
� puha párnáin. � 
� Gergely József � 
§ § §,...,/_,..,,////✓✓,,,,.,✓✓✓✓✓..,,.,,..,✓,✓✓/✓/✓✓✓/✓//✓/✓✓✓/✓✓///////✓✓✓✓✓✓✓✓,,.,.,..,✓..,.,,.,.,.,.,,.,.,.,,,...,..,.,,A 

s 

Atmetsz csarnok éji pára3a. 
Itt állok késő vonatra várva. 
Az ívlámpák a boltozat alatt 
gőz- s füst-galaktikában izzanak. 

- 1 gy állhattak hajdan a csillagok 
alatt az otthontalan vándorok, 
várva, hogy sorsuk szürke peremén, 
m,nt tarolt tájon, megjelen a fény. 

Várok csak, hogy türelmem elégjen 
két radar-szem fénybűvöletében; 
szívem felé - már jelez, hogyha jön -
hajnalt c;;öndít az érkező öröm. 

Fazekas Lajos 

A világ legkisebb mozdonya 
AZ ORSZAG VILAG a Képzőművészeti Alap 3Q-40, EGYIK SZÁMABAN érdekes forintos órabért 5zámol. 

kép jelent meg. Egy szi varon 
ábrázolták a világ legkisebb A legközvetlenebb �-
mozdonyát. Nos, hogy ennél is vei? 
készül már kisebb, azt egy ti
szántúli, kis községben lát
tuk, Nagy Lajos, vasútmodel
lező őrményesi otthonában. 

- Éveklkel ezelőtt történt 
- mondja a házigazda -, 
hogy egy barátom meghívott 
egy kis játékra. Már elég 
nagy voltanl ehhez a szórako
záshoz és meglehetősen fur
csának tart.ottani barátom kí
vánságát. Amikor azután elő
szedte játékvonatjait és össze
állítottuk az apró síneket, úgy 
belemelegedtem. hogy éjfélt.ájt 
vetődtem haza. Mindig szeret
tem és csodáltam a vasutat, de 
szenvedélyemmé csak ezen a 
napon vált. 

S azután el11atározta, hogy 
készít magának is ilyen játé
kokat, egy egész miniatűr vas
uta,t. Előbb azonban esztergált 
és precíziós szerszámokat szer
kesztett. Az egész műhely ma 
is  elfér egy nagyobb sporttás
kában. Aztán nekifogott az 
első modellnek. S hogy minél 
több vonat és szerelvény ké
szüljön és minél kisebb helyen 
elférjen, elhatározta, hogy 
1 :160 lép.tékben fog modellez
ni. Ez a legkisebb kategória, 
amelyet nemzetközi szinten 
számontartanak. 

EGY SZÉP NAPO FEL-
JÖTT BUDAPESTRE és felke
reste a Magyar Vasútmodelle
zők és Vasútbarátok Országos 
Egyesületét a Közlekedési Mú
zeumban. Félszegen elmondta 
jövetele célját, majd egy csa
ládi gyufásdobozból elővette 
a miniatűr vonatot. A közöm
bös kíváncsiskodásból egysze
ribe lázas érdeklődés lett. Ma
gyarországon ehhez hasonló 
modell még nem lát.ott napvi
lágot. De külföldön Is párját 
ritkít.otta. A XI. nemzetközi 
vasútmodell-kiá!lításon, mivel 
ebben az extra kicsi kategó
riában több versenyző nem 
akluM, csak a zsüri különdíját 
kapta. 

Rövidesen már megrendelés 
várta. A Ganz-MA VAG Kína 
részére gyártott négyrészes 
motorvonatát kellett elkészít.e
nie. Egy-egy szerelvény 145 
mm hosszú, 26 mm magas és 
18 mm széles lett. Jellemző a 
parányi méretekre, hogy a ko
csil<: kilincsei 0,15 mm drótból 
készült,ek és a vonat 32 darab 
6 mm átmérőjű futóművön 
hailadt. 

AZ ÚJABB MODELLRE 
már a nemrebközi közvéle
mény is felfigyelt. A Kulturá
lis Kapcsolatok Intézetének 
rendezésében hat hónapon ke
resztül láthatták Bécsben a 
Collegium Hungaricumban tar
tott magyar műszaki kiállitá
son. Prágából a világ egyik 
legtekintélyesebb vasútmodell
gyújtője, Milan Klauss is ér
deklődött a vonat után és fel
ajánlotta Nagy Lajosnak a 
legmessz.ebbmenő támogatását. 

- Mennyibe kerülhet egy 
ilyen modell? 

- Ezeket egyellőre magam
lllak készít;em - mondja -, de 

Most éppen a világ leg
kisebb mozdonyát készítem, az 
1880-ban gyártott Elbel Gühl.s
dorf márkájú gép mintájára. 
Ez a mini modell 49 mm-es 
lesz és elfér 1najd egy 40 fillé
res gyufásdoboz tetején. Az 
utóbbi időben egy kicsit elha
nyagoltanl a munkámat, mert. 
a gimnáziumi érettségim mel-' 
lé megszereztem a gépipari 
technikusi oklevelet is. 

A munkaasztalra szabad 
s7..emmel is alig lát.ható alkat-: 
részeket tesz ki. A kerekek 6 
mm átmérőjűek, de küllős for
májúak. A hajtórúd egyik zá
rócsapja 27 ezredgramm. l,'8 
amire a leginkább büszke, 
hogy 1 mm-en belül sikerült 
négy szegecset elhelyeznie a 

mozdony köpenyén. 

MÉG NINCS KtSZ AZ EL
BEL GtiHLSDORF, de már 
újabb tervek, megbízat.ások 
foglalkoztatják. A Közlekedési 
Múzeum számára el kell készí
teni a 326-os sorozatú MAV
mozdonyt a szerkocsival 
együtt. A városligeti múzeum 
ugyanis ebből a típusból a vi
lágon egyedülálló sorozattal 
rendelkezik. Megvan a moz
dony 1 :1 méretben, 1 :10, 1 :45-
ben és 1 :87-ben. Ha elkészül 
Nagy Lajos által az 1 :160 vál
tozat is, akikor valóban csodá
jára járhatnak. majd a szak
emberek. 

A KtiLÖNLEGES KEDVTE· 
LÉSNEK hódoló fiatalember 
munkáját izgalommal lesi a 

család. Két kisfia legjobb kri
tikus. Először ők szokták ki
próbálni a szerelvényeket. De 
munkahelyén, a Törökszent
miklósi Mezőgazdasági Gép. 
gyárban szintén nagy érdek
lődéssel, segitséggel támogat• 
ják őt. A kollégák és ismerő
sök nem puszta időtöltésnek 
tekintik munkáját, hanem az 
egész világon egyedülálló mű
szaki teljesítménynek. 

Molát Ferenc 

film 
REANAL 

vegyszer 
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MI LETT VELVK: 

Békéscsabáról indult el . . .  
BESZÉLGETÉS SUCH IDÁVAL 

Az élsportolót, az európai és világversenyek<m szerepló versenyzőt aktív pályafntása alatt nemcsak köz'Jetlen környe
.u-t_e: hanem az egész ország sporttársadalma szereti, megbersuti. Egy-egy világraszóló versenyeredmény megdobogtatja 
a s::foeket, az e m berek kicsit magukénak is érzik a sikert. Allamu11k gondoskodik a zavartalan sportolási lehetőségek
ről, biztosítja azokat a feltételeket, a melyek elenqedh etetleniil •. züksegesek a jabb eredmények eléréséhez. 

, Az aktív szereplés, a sikeres esztendők rohanó forgatagaban sportolóink zöme már m enet közben gondol arra: mi le�z, ha véget érnek a sikerek. A továbbtanulás, a szakmai kepzettség elsajátítása a sikeres években jót'al könnyebb, mint 
41. későbbiek folyamán. Sport1,öreinkben egyre több a tanult ember, nem ritka a doktorált sportoló a képzett  ga::daság, ,�ezetó. kitünö munkaerö. 

' 
Cikksorozatunkban azoknak a vasutas élsportolóknak éle• 

tet, pályafutását ismertetjük olvaslin'<kal, akik nemrég fe-1ezték be eredményekben gazdag sportpályafutásukat. 
J.lli lett velük? Hogyan állják meg helyüket az életben? A sorozatban nem Wrekedtünk érdemi sorrendre. 

„Such tanárnőt 
keresem . . .  " 

A Szőnyi úti sporttelepen a 
BVSC futói edzést tartanak. 
Lélekszakadva egy 50 év kö
rüli férfi érkezik, s a futó
p:,ilyán egy „kislányhoz" for
ciul : 

- Mondja kislány, a Such 
tanárnő hol van ? 

A két-dezett mosolyogva vá

laszol : 
- �n vagyok az, kérem. 
A férfi restelkedve ment.e

geloozik. 
- Középiskolai tanár va

gyok, s egy növendékem iránt 
erdeklódöm, aki itt a.tlétizá!. 

Megzavarjuk a lx,,,zélgetést, 
s elmondjuk jövetelünk céij:ít. 
A kedves. ki ·lányos edzőt az 
előbbi kis jelenetre célozva 
megkerdezzük: 

- Nem ,·olt korai a visz
·zavonulás? 

- Az ered-ményeim alapján 
meg maradha.ltam 1,0l11a az 
élvonaLban - '1-'álaszolja -. de 
a magammal szembeni köve
tel1nényeknek már n.em tud
tam volna olyan s:::-inten eleget 
tenni, amellyel elégedett le
hetnék. Ez a döntésem úgy 
lát zik, helyes volt, nem is 
b/intam meg. 

Ho;\)-an is kezdődött? Ese
ményekben, jó eredményekben 
,:izdag pályafutásáról szívesen 
b•·zél. 19S2-ben igazolta le a 
Békéscsabai l\1ÁV atlétikai 
,szakos=tálya. Egé z Békés me
gyében akkoriban itt vo:t a 
legfejlettebb az atlétilrn. 

Először válogatott 

A Bekéscsabai MAV-ban a 
�,,ndos edzői munkával állan
clóan javultak a ve.- �nyered
m nyE'k. s:keres versenyek 
1;:·:,·etkeztck : országos közép
iskolás bajnokság három éi:en 
l.eres=tül. l\1ajd ugyancsak 
három él'ig tartotta t'ezetó he
lyét az ifjúsági bajnokságba;i 
a !00 es 200 méter2s síkfutás
ban. A� 19J7-es év font,r állo-
11.1c·a versenyzoi pilyafutás:í-

nak. Ebben az frben (még a 
Béhésc'>llbat MÁV s=íneibcn) 
egyszerre lett országos ifjtísági 
és felnőtt 1·áloga.'ott. 1\1:nt 
.,ifista" a bolgárok ellen sze
repelt é; mint felnőtt verseny
ző, a 4xl00 méteres \'áltófu
tásban a Szovjetunió c53pata 
ellen ö!1ö:te először magára a 
címeres mezt. 

.l!:rettségi után a b"'késcsabal 
állomásra került. Ekkor azon
ban már válaszút előtt állt. A 
válogatottság miatt súrun kel
lett Budapestre utaznia, nem 
tudott tovább Cs&bán maradni. 
A sokféle ajánlat közül 1959-
ben a BVSC-be kérte átigazo
lását, új munkahelye pedig a 
S::ám1,iteli Főnökség lett. 

Ezután - ha lehet - mzg 
gyorsabban �re;tek az ese
mPnyek. Otthonra talált a 
BVSC-ben és barátokat, meg
értő vezetők�! ismert meg új 
munkahelyén is. 10 éven ke
resztül volt 100 és 200 méteren 
a magyar bajnokság állandó 
helyezettje, ugyanennyi éven 
keresztül vi tte sjkerre a 4xl00 
méteres női váltót. Két Euró
pa-bajnokságon t·ett részt, si
kerrel szerepelt a legnagyobb 
t•ilá{Jt·ersenyen, a tokiói olim
pián, majd egy főiskolai vil4g
bajnokságon öregbítette a ma
gyar sport hírnevét. Az Euró
pa-bajnok.sái:ion a 4xl00 méte
ren negyedik helyen végeztek, 
míg az olimpián a döntőbe ve
rekedték magukat. A fóiskolai 
,ilágbajnokság bronzérmet ho
zott. Ezek közül természetesen 
a legnagyobb élményt a tolciói 
olimpfa jelentette számára, de 
büs=ke arra is, hogy tagja volt 
az angolok elleni győztes vál
tónak. 

1 967-től edző 

A ikE"!' kben gazdag én,!< 
a.att sem feledkerett meg jö
vőjéről. Bármennyire is szere
ti 11 éven át megszokott, meg-

becsült m ,rnkahe!yét, a S=ám
viteli Fonökséget, igazi hivatá
sának a pedagógiai pályó.t te
kinti. 1963-ban. amikor még 
ja,·ában versenyzett, beirat
kozott a Te.,tne,·e!ési Fois!rnlá
ra. cl1ol 1969-ben tanári d:p
lomát kapott. Közben s1kerrcl 
el\'égezte az o:-tatói tanfolya
mot és 1967-ben a BVSC-n�l 
edzői ti ztséget ,·álla!t. 

1969-ben a. Magyar Testne
velési es Sports;;öi:etség Buda
pesti Tanácsától jó ed:ói mun
kájáért kitüntetést kapott. Ugy 
Iá zik, az 1969-es év „termése · 
nem meg,·etendó: tanári dip:o
ma. sportkitüntetés . . .  Az ed
digi jó szakvonali munkájáért 
a vasutasnnpon Ki\·á!ó dolgozó 
jeh·ény a jutalom. 

Beszélgeté ünk során sablo
nos kérdések következnének, 
ám Such Ida nem ,·árja meg 
ezeket, szinte nn1gának mond
ja : 

- Bármennyire is (aj a szí 
,·em, 1 1  éven át megszeretett 
munkatársaimat, vezetóimet 
itthagyni, további és ez 

már vágyaim maximumát je
lenti - tervem, hogy a XIV. 
kerületi sportiskolás növendé
keket taníthassam a verseny
futás tudományára. Ezek után 
sem leszek azonban hútlen a 
BVSC színeihez. Továbbra is 
,·ezetem az a'létikai szakosz
tály edzéseit és a sportis.kolá
s<:>k közül a legteheu "geseb
bekkel ezt a szak ztályt ki
,·ánom erös1tenl. 

Gratulá'.unk eddigi ,·erseny
zöi eredményeihez, jó szakvo
nali é3 neve!ÖI munkájához és 
kivánJuk, hogy tartalmas cél
kitúz;é.sei valóra válja'lak. 

7_ Tóth András 

50 éve 

a Hatvani AC 

A MA V HAC a jö,·ő é\'i 
vasutas napon ünnepli fenn
állásának 50. évfordulóját. 
A tervek szerint ez alkalom
ból kerül megrendezésre Hat-
1,•anban az országos uasutas 
ökölvívó-bajnokság is. A ju
bileumra természetesen a töb
bi szakosztályok is készülnek. 

K E R E S ZT R E J TV É N Y  
\ 1.z,1lntf"c; : t. !'\épszerü szak

:<-.tt•n czeti oktatohl torma. 13. 
Or tg tker6zav.,. H. �em tegnapi. 
l.1. L kható b ·3 a $1\' dtagban. 16. 
K!.fcjez s a sakk-Játékban. 17 

• . chart.n, angol SLa.bad..«;áglevél. 
13. Papfrra \ etsz. 19. Vézna a vé-

n. 21. Oirektterm6 szölO!ajta. 23. 
\•2jon ez? 24 K.iváló minőség Jel

ője lehel. !!3. A Tisza melltK
fü!)-'óJa. 27. Eva, 29. Német sz':!
mélyes névma.s. 30, Afrika ara-

bokka1 vegyült régi lakót. 32. V;1.
lamlkor ket krajcárt ét"t. 3,t E�� 
mlisik oktatást forma gyüJtöaeve. 
35, Teljes, kissé röviden. 36. A 
per szereplői. 37. Fed. 39, N�m 
moll. 41. Keret. 42. Doktor. 13 . 
Helyhatározó. 45. Kudarcok �llen
téte. 48. Takar. 49. A tea lult.l· 
anyaga. 50. Aldozatl maga,;lat. 51. 
Francia pap. 52. Előtt, németü!. 
54 . . . .  ttológta. 56. Találat a vívó
versenyen. 57. Dátumrag. 58. Se-

bészett beavatkozások. 62. zPmé-
1yes névmás. 63. A gyulladás a 
tetiten. 64. Svájci város, 66. Haz:l, 
latinul. 67. A skandinav mitoló
giában a sors istennői. 

Függöleges : 1. Egy folyó ka
nyarui.atáoól keletkezett ál1ovtze;{. 
2. Vörös-tengeri kikötő. 3. Jugo
szláv folyó. i. Lapos, egyenletes. 
5. Az ezüst vegyjele. 6. • . .  Jo
hann, osztrák udvari építész. 
(1765-1834). 7. Nigéria fővarosa. 
8. ógörög pénzegység, a talentum 
hatvanadrésze. 9. Blztatószó. 10. 
Francia rakpart. 11. Zamatra. 12. 
l':kessége. 20. ügyvédjelölt (latin). 
22. A gleccsei·ek által hordoit 
szlklatörmelék. 25. Bányászkö7.ség 
a Dunántúlon. 26. Argentin város. 
27. Holttest latinul. 28. Svájci 
francia regényíró. 30. Hangtalan 
menet. 31. Kalória rövld!tése. 32. 
Mesterséges töltés (ék. hiány) . 33. 
Mint 4. ftiggöleges. 38. A görö
göknél köralakú épület zenei elő· 
ndások tartására. 40. Gyógyszer. 
42, Első fellépés (francia) .  H. Te• 
k.intély közhasználatú idegen sz6-
,·al. 46. Mérgező gáz. 47. R�dll. 
48. F. B. T. 53. • . .  Péter (1673-
1752) főklrályb!ró. 55. A VÍZ tesll 
100 foknál. 58. A Duna mell,�k.f� 
lyója. 59. Békaporonty. 60. Néger 
törzs Nigériában. 61. Ke5e[V. 63. 
Egymást követő betűk. 65. Liba· 
hang. 

Bek0Jdend6 : v!zszlnte,; 1. és víz
szintes 34. Bekilldésl határidő :  
1969. december 10. 

Az elöz6 keresztrejtvény helyes 
megfejtése:  Szak.szervezeti VUág
kongresszus. 

Egy-egy könyvet nyertrk az 
19&9. évl 20. számunkban megje
lent keresztrejtvény helyes mt'g ... 
feftéséért : Sebe$ János Bp. XXI., 
Rákosi E. u. 59. Tárkányi Júlla 
B�konyszentkiráJy. Jóka1 út 20 • 
.. Gag3r!n" szocialista brl!{ád. Rá· 
kos állomás. Barzó Ilona Nyíregy
háza, Petőfi út 12, Fábián Andor 
Debrecen, Mat.a J. u. 7. fsz. 1. 

A természet szerelmesei 

Rf:GI VASUTAS TERMÉ
SZETJÁRÓ hagyományt ele• 
venltettek fel a turista szak
osztályok. A közelmúltban 
újra megrendezték az orszá· 
gos vasutas csillagtúrát, mely· 
nek útvonala a Badacsony és a 
S=entgyörgy-hegy érintésével a 
Balaton.felvidéke1t hú::ódott. A 
csil agtú;.a annyit jelent, hogy 
egv célpont felé haladva több 
iránvból érkeznek a túrázók a 
találkozó helyére. Ebbw az 
esetbzn a lenyúgöző. festői 
körkilátást nyújtó Szigligeti· 
vúr volt a c5illag közepe. itt 
találkoztak az ország minden 
tá_iától e:(vbe!('·ült régi bará
tok és ismerösök. mintegy 
zázan, 

Nem tul g\·akran kerül sor 
az ilyen . zéles körü találkozá· 
so!ua, ezért ünnepélyes moz· 
zanata is \·olt az eseménynek. 
A i·asutas-szakszervezPt sport
osztály,i mellett működő ter• 
miiszetb,irát társadalmi bízott· 
ság nevében Trencsényi Zsig
mond köszöntötte a megjelen• 
teket. Majd kellemes pihenő 
és zsákbo,1tás után felkereked
tek és a szigli�eti öbölbe 1.•o. 
nultak. ahonnan külön hajó• 
val Kes:::thelyre utaztak. hogt/ 
megtekintsék a Balaton fővá
rosának nevc::etességeit. 

* 

A VASÚTI FŐOSZTÁLY 
sportegyesülete természetbarát 
szakosztályának több tMia az 
olasz dolomitokban töltötte 
szabadságát. Má.�ok az Orszá
gos Vízi Nagy Kör egu részét 
járták be csónakjaikkal. felke
resve a Balatont és ,i Zala fo• 
lyót. Az idei nyár és a hosszú 
ősz nagvon kedvezett az eve
zősöknek. A Római-p3rti Lidó 
csónakházban tárolt 18 csónak 

nagyon „keveset hevert a szá· 
raz.on". 

Most már a téli tervek fog. 
lalkoztatják a szakosztály tag 
jait. Az év végén a Mátrában, 
a Vörösmarty-turistaházban 
sítábort rendewek. Szilvesz
terkor a szakosztálynak leg
alább hatvan tagja c atlakozik 
hozzájuk és ,·1dám vacsora 
után lílu osan. kedvenc spon
jukna:, e súp hajlékában kö
szöntik az új esztendőt 

* 

AZ ŐSZI f:VADBA:-. JE-
LENTŐS vasutas természetjá
ró spor,siker született a Vasúti 
Fóosztály természetbarát szak· 
o;ztálya tagjainak igvekezete 
és tudása nyomán is. Újra el
nyerték. illetve megőrizték a 
,.Múvész"-kupát. Ezt a vándor
díjat a Művészeti Dolgozók 
S=akszerve=etének Sportegye
sülete alapította. 11:nmte a 
Normafa-ünnepség alkalmával 
versenyeznek érte a turisták. 
Az idfo 30 csapat indult, kö· 
zöttük szerezték meg az elsö. 
második é5 a hetedik helyet a 
Vasúti Főosztály turistái. (Saj• 
nálattal jegyezzük meg. hogy 
a VI. kerületben öt va utas 
szako ztály működik. de ezek 
közül többen nem vállalkoztak 
az érdekes. sok hasznos isme
retet nJ'Újtó városismereti ver• 
senyben való részvételre.) 

Forgó János, a Vastíti Fóosz· 
tály se természetjáró s::akosz
tályának i·ezetője egyébként 
örömmel újságolta. hogy 1970. 
június 20. és 29. között ók ren
dezik a Vasutas Természetba
rátok Országos Találkozóját 
Mecsekaljan, a !e. tói Abalige. 
ten. 

Szeretettel ,·árnak minden 
érdeklődő vasutas termé.•zetjá-
rót ! -zi -

Tiszl í t vagy piszkít ? 
Az utazóközönség mosta

nában gyakran panaszkodik 
amiatt, hogy piszkosak a vas
úti kocsik, nincsenek rendben
tartva az állomások várakozó
és mellékhelyiség,i. 

Sokszor iga=uk i·an. s a= 
ilyesmi art a t·asút, � a vas
utasok jó hírnevének. Sajnos 
néhány vasutastársam nem 
érez kellő felelősséget ezért. A 
budapesti három nagyállomás 
müszaki fónökségeinek kocsi
tisztító munkásai például pi-

henés és mele<:ied 's céljából 
rendszerint befekszenek a reg
gel induló gyors- és távolsági 
vonatok párná� kocsijaiba és 
p'szkos cipőjük alá még új
ságpapírt sem tesznek. Szer
dán (X. 22-én) a Kelet,ból in
duló 2 'a sz. heuyeshalmi 
1111orst•onat 19-40-015 sz. ko
csijában is ez történt. 

Hogyan lehetne kultúráit az 
utazás, ha a kocsitisztító • 
piszkítanak , 

Foki Jst...-án 
Bndapcs& 

Arany lakodalom 
- Felujítják-e 

az ötven éut•el ez
előtt megkötött 

házasságukat? 
Kérem egyértel-
mu „igen"-nel, 
vagy „nem"-mel 
t·álas-::ol)aMk. 

Lajos bácsi Má
ria nénire néz. A 

75 esztendő bizo1ty 
erősen megviselte 
a hallását. Csak 
figyel könnytől 
harmatos tekinte• 
téve!. 

- Mondd azt. 
hogy „igen!" 
biztatja s=elíd
kedresen a fele
sége. 

- Jól 1.·an! 
A hajmáskéri 

kultúrotthonban 
legalább százan 
köszöntik az idós 
házaspárt - Fe
hér Lajost és Pa
lya Máriát , 
akik ötven eszten-

dőuel ezelőtt mon
dották ki a bol
dogító igent. Meg
mozdult erre az 
ü11nepre a falu 
egész társadalma 
es a szervezök, 
elókészitók sora
ban - legelői -
ott találjuk Bücs 
Gábor ál!omásJ?
nököt, felügyeiót, 
aki a Hazafias 
Népfront községi 
elnöke, községi ta
nácstag már a 
harmadik ciklus
ban. és elhozta 
a:z aranyesküvóre 
a 37 hajmáskéri 
rasutas szii.�es
kedves üdvözletét 
is. 

Beszédet is mm,
dott. 

Pár mondatot. 
amiben a falu né
pének köszöntését 
tolmácsolta és át
nyújtotta a vörós 

rózsákat . .,Ha még 
két szót kell szol
nom·. bizony ki
hull a könnyem 
is." Aztán koccin
tanak. Száz em
ber két, munka• 
ban összetöpörö
dött, de mosoly
gós öreg egészsé
gére koccint a te
remben. Bücs Gá
bor is odalép: 

- Jó egészsé
get Mária néni és 
még sok-sok bol
dog esztendőt! 

- Magának is, 
főnök eli·társ! 

Mert Bücs Gá-
bor lehet n�-
f rontelnök es 
községi tanácstag, 
azért még az 

aranylakodal
mon is csak „ál
/omá,sfőnök" ma
rad. 

- gáldonyl -

- B°tKÉSCSABÁN ÉS SZE
GEDEN IS MEGRENDEZTEK 
az öregek napját. Szegeden a 
Petőfi Sándor vasutas mifre
lódési otthonban találkozt-Ok a 
nyugdíja., vasutasok. Békés
csabán pedig a MÁV kultur
otthon helyiségében gytilt ösz
sze a 150 idős i·,isutas . .1ki1, lrö
:::ött sok i-olt a 80 et·en felüli, 
s a legidősebb pedig 96 fres 
l'Olt. 

- Befejezte e, es ten·et no
,·cmber 7-én, ne,·ehez mél
tóan Hat\·an állomús :r-.-o,·em
ber 7. szocialista brigádja. 
Teljesítette az újításokkal. tár
sadalmi munkaóra ,·allalassal 
é� a szakvizsgák elvégz�;;é\·eJ 
kapcsolatos ,·állalását is. 

- l!:LVZE, ISZD/TC:X TEL
JEStTETTÉK 1,áflalásaikat a 
Békéscsabai l\1AV S:ertorto
nökség szocialista brigádjai. 
A s=ertár 60 dolgozója ezen 
kfoiil szívesen t·égez társ:idal
mi munkát is, s ez megláts:ik 
a munkah ely kiilsú és belső 
díszítésén. 

- Minden va�uta, zo�ia-
lista brigádban dolgozik 
Gyöngyös állomáson. A k'váló 
főnökség kitünteté-sben r�,.e
sült állomás va;;utasai eddig 
180 kiváló d.:>lgozó oklevelet 
és öt kormánykitün etht kap
tak munkájuk elkmeré6ekénL 

A szerkesztőség 
üzeni  

Rendc Péter, Bú, as Gyula Pl'.C . 
Czeglédi Sándor. Kecskf:'!i Gub<Jr, 
Volosinovszki János, Maro-;a.n P� 
Debrecen : Maróti l'-L\·an Szorr.bat
hely ; Németh P�H SLcrcncs : J'Jn
t�r Lajos Vácrátót: Uold!zsár 
Gyula Békéscsaba ; Dövényi K -
roly, Foki I-stvan, B.1.nkull LJs Jo 
Budapest : Szücs Ferenc Hnu an: 
Pacz .Józse' Curt!c-l : Antal József 
Miskolc : Markos Józse! Z 'a i;::rr
szeg : Behán Ró?...<iA. Miskolc. Gl5-
mör1 pa. ; Csiba Józsel e clbll , :  
KlsvárdaJ János. K rma z ,  l .1n 
flsko1c, TLc;zat pu : Sztlád ' �· 

dor Szeged : Lf>, E'l"ik"'t lapunk 
an3-·a áboz felhac.r.oaljuh. 

M"lrk !I J !!.ef Z�la 
Lt-vf't�t iUetékes brl� re 
tottuk. 

A H I VA TA L O S  

L A PB Ó L  
A Hivatalos Lapból a szaki;z r· 

\·ezeti bizottságok � a dolgoi.ó't 
figyelmébe ajánljuk a következo
ket: 

44. számból: 117 300 1969. u. e. 
Közületi "izervek gépjárm Ü\"drv1 
szóló rendeletek vt>�rehajtásd • 
l\L\ V területén. 

45, szilmból : 121 156 19 q_ 2. B. 
A munkaügyi dónt6blzott.s .1g •-� 
szervezetében előállott \"áltoz� ,k. 

120 8ö8 1969. 4. C. A MA\,,. 191,0. 
év végi résu,edé"iéböJ a szene
zetl ezyséttek változó keret része
re Jogo::,ftó feltételek meghn áro
zása. 

Idegen nyrJ\·tudác; lgn20Jác:ár.J. 
rendszeresített ,•1z.sgák időpontja. 

MAGVAR �• A UTAS 

a Va'-·utasok Stakszerv!Zf!tének 
Lao1a 

3zerkeszu a �z�rkes1tO b1zot�,, 
FOSz�rk�c:ztO: GuJva• ,1:n01t 

reietös .uerkE"SnO: \'tS\ F!rene 
31erkes1tOFél:(: 

Bud,qoe� Vl •. B"'nczu, utca. n. 
Telefon varoc-1 · !29-87t 

Oleml = 1&-n 
KtadJs � t.er1MltJ 8 N'éps78\II 

Lapklad1 Véllatat Bud9Def:t vn.; 
Rákóczi Ot 14 y „Jefon !24-811 

FetetOsi lt1ad0: Gébor Márton. 

• Néoszav-a taPk1adO VéUalat 
ls!a1gató11 

Csekkszámlaszém : fs.915.001-ct 
S7tkra Laons,om.:U 

E L S Ő  S Z O LGÁLAT RAK O D Ó N 

F ogadJa ellsmeré cmet. l\linclen a feje 
tei�jén áll az állomáson, dc ezt legalább ön
állóan ,:sinálta. 

- f:zt a pénzt a szállitófelektől kapta a 
...-asút a ki nem rakott kocsik helyett. Te,�c'k 
ebbe rakodni? 

(Pus::tai Pál rajzai) 
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méltóan a mozgaloml�z 
Szabó Antal főtitkár átadta a vasutasszaksurvcut a1andékait 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

XIII. 2\'FOLYAM, 23, SZAM Ára 40 fillér 1969, DECEMBER 3. 

Legfontosabb: 
a kocsiforduló idő 

rövidítése 
Mit mond a csúcsforgalomról a szakosztályvezető 

As Idén az liszl forgalom a korábbla.knál nagyobb meg•· elvárható, hogy mindent meg
terhelést Jelent a vasutas dolgozók számára. A nagy mennyi• tegyünk az állomási ltocsitar
llécíi mezőgazda.sági &ennéik szállitásával egyidejúleg biztosi- tózkodási idő csökkentésére. 
6ani kell u export-importáru, az épiló-, a tüzelő• és az Ehelyett többször tapasztalha
egyéb anyagok olyan volumeuú fuvarozását, amely megfeletl tó, hogy lemondanak menet

aéppzdaeágunk gyorsabb ütemű fejlődésének. iTányítói tartalékot, vagy á!!o-

Szabó Antal főtitkár és a rábaszentmlhályl Iskola' klsdobosa közüsen kapcsolják lle 
a televíziót. 

(Tudósítás a 2. oldalon.) 

Hogya.n teljesíti a vasút az őszi forgalom feladatait? Mit mást tolatógépet, ami szü.kség

lell tennie ahhoz, hogy az év utolsó hónapjában tovább Ja· szerűen maga után vonja a ke

wJJa.nak a szállitásl teljesítmények és eleg6' tehessünk á-·zetésl műveletek meghosszab·

leglontosa.bb fuvarozási követelményeknek? - Kérdéseink- bodását, 
l:el a Vasúti Főosztályon Tóth János igazgató',· a forgalmi Ezért szükséges felhívni a fi. 
111Z11koszlály vezdőjét kerestük feL · gyelmet arra, hogy 

a hálózat egészét illetően 
nem mindig gazdaságta
lan, ha egyedileg, egy•ea 
állomáson emelkedik a Já-

A munkaidő-csökkentés kérdései 
az elnöksé/ előtt 

liante tliíYmál!I llUD érkeznek a leherszerelvény� a ferene
Tárosi pályaudvarra. · 

(Lantos Gém felvétele) 

rulékos &eljesitmény. 
A2 a helyes, ha az árukezelési 
helyeit kiszolgálásának gyako
risága a szükségletekhez iga
zodik. úgy kell a kocsikat éj
szaka a rakodóhelyekre beállí
tani, hogy a felek reggel 6 óra
kor megkezdhessék a rakodást. 

Szorosan kapcsolódik ehhez 
a kocsiintézés javítása. Nem 
tartható az a gyakorlat, hogy 
az állomások 10-11 óra körül 
kapják meg a felhasználási 
engedélyeket. Szükséges tehát, 
hogy az eddiginél sokkal gyor
sabban és rugalmasabban in
tézkedjenek a kiegyenlítésre 
vonatkozóan. Intézkedések, melyek annak 

nyomán váltak lehetővé, hogy 
kormányunk soron kívül 35 • -::- A népgazdaság elvá_rJa 
millió forintot bocsátott ren• tolunk, . hogy eleget teg)'.unk 
delkezésre a nagyobb felada-, felad�tatnknak. A munkaban 
tokat teljesítő vasutas rlolgo- szám!tunk a párt- és a t�rsa
zók anyagi elismerésére. Ez dal1;11 szervek fo�o�ott t�<>
tette lehetővé a rendezópálya.. gatasára, a szociahsta �ngá
udvarok részére a már korál>- dokra, mel��k már o!J -�o.tszor 
ban kiadott céljutalmak össze- a�ták tanuJe!ét seg1t,0K�szsé
gének növelését is. A dolgozók guknek, muta�tak „ pel?at -
átcsoportosítására hozott in• mondotta befeJezésül Toth Já
tézkedések általában kedvező nos elvtárs. 
visszhangra találtak. Lőrincz János 

A szakszervezet elnöksége 
november 14-én négy napiren
di pontot tárgyalt. Az e!sö a 
munkaidő csökkentésével kap
csolata& kormányhatározatok 
végrehajtásáról és az iparon 
kívüli munkaterületeken fog
lalkoztatottak munkaidejének 
csökkentésére vonatkozó ter• 
vekről szóló jelentés volt, Rö
dönyi Károly miniszterhelyet• 
tes, MAV-vezérigazg,ató eZóter. 
jesztésében. 

Mint a jelentésből kitúnik a 
vasutasok létszáma 1967-hez 
viszonyítva több mint 5500 fó
vel csökkent. Ennek ellenére a 
munkaidó csökkentési kor
mányhatározatok rendelkezé
sei nagyobb részben megvaló
sultak. Az ipari és építőipari 
jelleggel foglalkoztatott mun• 
kások és a közvetlen felügyele
tet gyakorló alkalmazottak -
66 142 fő - 44 órás munkahét• 
tel dolgoznak. A 12/24-es for• 
duló szolgálatot teljesítők 
mintegy felénél bevezették a 

havi egy, kettő vaflll három 
közbeváltást. J!:ves szinten va
lamelyest - korántsem megfe
lelő mértékben - csökkent az 

utazó személyzet szolgálati 
óráinak száma. 

A kormányrendelet szerint a 
munkaidő-csökkentést önerő
ből, a termelés és a kereset 
csökkentése nélkül lehetett be
vezetni. 1968-ban ezeket a kri• 
tériumokat teljesítették. Nem 
ilyen megnyugtató azonban a 
helyzet 1969. I. félévét tekint
ve. 

A termelékenységi muta
tók általában nem érik el 
a kívánt szintet. Nőtt a túl
óra felhasználás. Csökkent 
az egy főre eső havi átla• 
gos munkaóra az iparban 

és az épitóiparban. 
A jelentés egyik fejez�te a 

végrehajtó forgalmi szolgálat
nál és az iparon kívüli munka
területeken foglalkoztatottak 
munkaidő, Illetve a túlmunka
vonatkozó terveket taglalta. A 
munkaidő, illetve a túlmunlca 
csökkentés legnagyobb nehéz• 
sége a havi 210 óránál többet 
teljesitő dolgozóknál, v:ilamim 
az utazószemélyzetnél mutat• 
kozik. A határozat szerint az 
ilyen munkakörökben foglal
koztatottak munkaidejét 1970• 

ben heti 48 (havi 210) órára, 
vagy azt megközelítő szintre 
kell csökkenteni. A munkaidő, 
illetve a túlmunka csökkenté
sét köztudomású, hogy a mun
kaeró-tartalékok kimerülése 
következtében új munkaerő 
beállításával nem lehet ellátni. 
A kérdés megfeleló megoldá
sának útja szervezési, techno
lógia változtatási intézkedé
sekben rejlik. Az ilyen jel!egll 
intézkedések bevezetése folya
matosan törtémk. 

ElóreZáthatőlag 1970 'Dégéíg 
még ilyen módon sem lehet 
minden helyen és minden.kinél 
elérni a havi 210 6Tás foglal
koztatást. Számolni keU bizo
nyos összegű túlórával IS. 

Az elnökség úgy határozott, 
hogy a jelentést az észrevéte
lek alapján átdolgozva a köz• 
ponti vezetóség elé terjeszti. 
Ennek megtörténte után az új
ságban részletesen beszámo
lunk a teendő intézkedésekről, 
s azok várható hatásáról 

A következő napirend a k5z
ponti vezetőség 1968. december 
13-i - az agitáció, a propa
ganda és a kulturális nevelés 
fejlesztésére vonatkozó - in

Munkánkban sok nehéz. 
léggel küzdünk és a vasúttal 
szemben támasztott igény jó
val meghaladja kapacitásun
kat, mégis javuló eredmények• 
ról számolhatunk be - mon
tlplta a szakosztályvezető. - A 
110VembeT l•től 21-ig terjedő 
jdőszakban operatív kocsiigé• 
1111es szállítási előirányzatun
kat 98,6 százalékra teljesitet• 
tük. Az eredmény nem lebe• 
�sü.lendő, hiszen a bázishoz 
á:épest lOl,3 százalékot jelent. 
Az. emiített időszak utolsó he
tében pedig a bázishoz viszo
llyitva 107,5 százalékos szálH
tási eredményt értünk el háló
zati szinten, és több mint 120 
ezer tonnával több árut rak• 
tunk be, mint az elmúlt év 
azonos idószakában. Kirakási 
teljesítményünk azonban to
vábbra is kedvezótlen. Válto
zatlanul fennáll, hogy a leadá
si állomásokra beérkezó kocsik 
nagy tömegét csak másnap 
rakják ki. 

161 halad az Intézkedések 
végrehajtása a pécsi, a 
szombathelyi, a szegedi 
és a miskolci Igazgatóság• 
nál, míg a dolgozók és a 
vasút számára egyaránt 
kedvező, a létszámhiány 
enyhítésére hivatott le
hetóséggel a budapesti és 
a debreeeni igazgatósá�ok 
területén vontatottan él· 

r----------------------------------------, tézkedési tervének végrehaJtá-

Tervszerűbbé vált az Ozemi 
munka, November első két de
kádjában a vonatok 'llenet
rendszerúsége mindkét vonat
nemnél a bázis értékénél ked• 
Vezőbb. 

A statikus kocsiklhasználás 
a tervezetet 5 száza)é"al, a 
bázisértéket 6,2 százalékkal 
haladja meg. 

- A vasutas dolgozók jól 
tudják - folytatta a szakosz
tályv,ezetó -, hogy a jelen idó
sza'.tban a legfontosabb szálli• 
tási feladatokra kell koncent
rálnunk az erőnket. 

Ennek megfelelóen tovább 
növekedett az elsődlege
sen sorol& áruk berakása 
és az elmúlt héten elérte 
a hálózati összberakás 54,5 

százalékát. 
Javult a rakott elegy mozga.. 

tása. részben a jobb gépellá
tottság, részben a rendezópá
lyaudvarok. elsősorban l''e• 
rencváros, Rákosrendező. Mis
kolc és Dombóvár megnöveke
dett fogadókészsége következ
tében. 

KedvPZÓ0n ér0?teHk h�M�u
kat az őszi forgalmi rendkívüli 

nek. 
- Ezúton is szeretném fel

hívni a figyelmet néhány hiá
nyosságra, melyek megszünte
tése kedvező hatással lenne 
munkánkra - folytatta Tóth 
János. - Problémák tapasztal
hatók a kisebb elágazó helyek 
ls a középállomások elegyto
vábbltásában, A tolóvonatok 
nagy késéssel közlekednek, 
mennyiségük nem változik az 
elegy növekedése szerint. E vo
natokat gyakran már kiterhel
ten küldik el az indító állo
másról, nem gondoskodnak a 
közbeeső szolgálati helyek ele
gyének továbbításáról Nehéz
séget jelent az Is, hogy hálóza
ti szinten naponta több száz 
kocsi késve érkezik meg ren
deltetési helyére. A szakasz
irányítóknak és az igazgatósá
gok elegytovábbftólnak. a for
galom ellenórségl csoportok 
vonalblztosainak több figyel
met kell fordítaniuk erre. 

Alapvető feladat a kocsifor
duló idő rövidítése. Ez vezet a 
nagyobb szállítási teljesft. 
ményhez. a magasabb bevétel
hez. a több nyereséghez. A 
vasutasok. a vasút és a nép
,iazdaság érdekel ezyaránt ezt 
kívánják. Az ez Irányú intéz
kedések h�tékonysáaa dZ elér
'ietó ko<"s;óra m0<t'a1<�rílá�ban 
jelentkezik. - Ebből eredóen 

Külföldi szakszervezeti vezetők látogatása 

1969. november 12 és 19 között elsó ízben tartózkodott hazánkban kétfős román vasutas 
tanulmányi delegáció. A delegáció tagjai. ALEXANDRU DIMA és ALEXANDRU BUN<\ 
megbeszélési folyta-ttak s-zakszervezetünk központjában. Megtekintették az &zakl Jármú• 
javitó Ozemet. a szoln:>kl MAV Kórházai és a székesfehérvári vasúti csomóponrot. Annak 
a reményüknek adtak kifejezést. hogy kapcsolataink a Jövőben még jobban meegrő.siidnek 
é& igazJ munkakapcsolatokká válnak. 

Látogatást tett még szakszervezct!h'< kö7 pontf-ibitn Mr. E. J STANJSTREET az 4.uszt• 
rállal Vasutas Szakszervezet titánt, és Antolne ZOFFOUJX. a Dahomey Vasutas Szak
szervezet titkára 

A képen Szabó Antal főtitkár a román delegáció '8gjafval bE'8Zélget. 
(Hemz6 Károl11 felvétele) 

sáról adott jelentés tárgyalása 
volt. 

Az elnökség úgy döntött, 
hogy a jelentést tájékozta
tóként szintén a központi 
vezetőség elé terjeszti. Ezt 
követően részletesen is

mertetjük az értékelést, 
Fentieken kívül megtárgyal• 

ta az elnökség a szaksze1 vezet 
függetlenített funkc1onáriusai
ra vonatkozó négyéves káder
fejlesztési tervet. valamint a 
bentlakásos és esti tanfolya
mok színvonalának javi•ásával 
kapcsolatos tennivalókat. 

Befejezódtek a KISZ

alapszernzeti yá'asztások 

a Dunakeszi Jármüjnítóban 

A KISZ-alapszervezeti veze
tőség\'álasztó taggyúlesei<eh az 
üzem KIS2-fiataliainak rnlnt
egv 90 ;záza lék a vett részt. s 
11 alausze.-vezetl:en 59 veze
tőség; tagot s :iz !Izem KISZ
bizottsát7i t'á'asi•á•á.-a 7f' kill• 
dötter válasz-t?ttrrlc ,4 r,álasz• 
lások során , KI c;z.,•<>z'-'fŐsé
C11 taq�lc 50 szdzaléka cserélú
dött Id. 

A ta-r,;,v,ilé•e1<en e1hanin.ott 
be•zá-rollik ismerteti ék a 
K rsz VTI kon ,ire�sznsa ót.1 
végzett mu„1<át éc tár=i1c
gos képet ad•al< az ü:rerf 
alapszervezete!r,e1' �Je+ér& 
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,,TELEVIZIÖT MINDEN ISKOLANAKI" 

, méltóan a mozgalomloz 
Szabo Anbll főtitkár átadta a vasutasszakszerv�t ajándékait 

Módszeresebb segítséget 
a bizalmimnnk ához! 

kezdetén nyomta meg a „gom
bot". Amikor megkérdezte, 
hogy hány gyerek nézi oda
haza a televízió adását, sok 
kéz emelitedett a magasba, 
jelezvén, hogy nem ismeret
len a televízió Rábaszentmi
hályon. De mégis . . . S ezt ak
kor értettem meg, mikor a 
képernyőre figyelő tekinte
teket láttam és vizsgáltam. 
fgy közösen, együtt, mint a 
játékban, jobb és többet mon
dó a televízió adása. 

Hozzászólás ,,A s::okszerve:wti munka alappillére" címü cikkhez 

A műsor után Szabó Antal 
elvtárs beszélt a kultúra fel• 
virágoztatásár6l a kis fal
vakban és tanyákon. Szólt 
arról, hogy ezt a munkát se
gíti az O'rszágos méretű moz
galom, a „Televíziót minden 

Az elmúlt években az Északi 
Járműjavító Üzem szakszerve
zeti bizottságának ülésein 
gyakran elemeztük a bizalmi 
hálózat tevékenységét, keres
tűk azokat a módszereket, me
lyekkel munkájuk színvonalát 
emelhetjük, A nálunk bevált 
módszer közül szeretnénk né
hányat ismertetni. 

A bizalmiak, de a szakszer
vezeti tagok is többször kérték, 
hogy a műhelybizottság és a 
szakszervezeti bizottság tegye 
színvonalasabbá a tájékozta• 
tást, mert a szóbeli információ 
a munkalielyi adottságok miatt 

nehézk-es és hiányos, Különö
sen érezhető volt ez a területi
leg szétszórt munkahelyen és 
a több műszakban dolgozó bi
zalmiaknáL 

Felmérve a helyi lehetősége
ket úgy döntöttünk, hogy a ha
vi szakszervezeti bizottsági 
ülések után a bizalmiak részé
re aktíva tájékoztatót bocsá
tunk ki, melyben ismertetjük 
az ülésen kialakított állásfog
lalásokat, határozatokat, továb
bá olyan közérdeklődésre szá• 
mot tartó híreket, melyeknek 
a tagság minden rétegéhez el 
kell jutni. 

Bizalmi naplót rendszeresilettek 

Na.gyon örül� a televíziónaik I' péterházapusztai Iskolások is. 
(Nalll/ E:va fel-vétele) 

iskolának!". Beszélt arról az Egy év tapasztalatai azt bi- megoldottuk azoknak a bizal
áldozatos munkáról, amelyet zonyítják, hogy érdemes volt miaknak is a problémáját, 
a kis települések pedagógusai, ezt a módszert - a múhelybi- akiknek csoportjában a hónap 

1•. ·11a1 k zottságok szóbeli tájékoztatója folyamán „nem történt sem-neve o, va na a gyerme- mi", de a szakszervezetek A MOZGALOM IMMAR 
OBSZAGOS MÉRETŰ. üze
mek, gyárak, intézmények ön• 
zetlenül tették magukévá a 
je.lszót: ,,Teteviziót minden 
iskolának!" A mozgalom nyo
mán kitárul a világ a legel
dugottabb környezetben élő 
gyermekek előtt is. 

Győr-Sopron megyében is 
naponta hallani a hírt: me
lyik üzem, gyár, intézmény 
hova vitte el az ajándékát. 
Győr-Sopron megye iskolái
nak a vasutas-szakszervezet 
adta a legtöbb televíziót, ösz
szesen tíz darabot. Érdemes 
ezt megjegyezni, hiszen ke
vés vállalat, intézmény di
csekedhet ezzel. Péterháza, Ca
kóháza, Bezi, Rábcakapi, 
Zsebe/láza, Sopronnémeti, 
Maglóca, Rábasebes, Rába
szentmiklós és tizedikként 
Rábaszenimihály község is0 

kolájának tanulói kapták II kelt nevelésében, oktatásában. mellett - bevezetni. A2 egysé- alapszabályában előírt tájékoz,.. szakszervezet ajándékát. Pék Imre ges információval egyidejűleg, tatási, beszámolási kötelezett· Rábaszentmihályon a ven- .---------------------------, ségüknek eleget kívántak ten-
dégeket: Szabó Antal főtit- ni 
kárt, Peczár Istvánt, a vas- A bizalmiak egyéni munká-
utas-szakszervezet budapesti nrlJn!l l)!J n�l(II!) I, m11nl, !JLJJfllJlr /J'l'/J'/J jának világos és áttekinthető 
területi bizottságának titkár- r, u

r
u5u11Uii.Jl,u,Jl lllUiill u,r;1 1,tfll uLJJt;t,u rögzítésére, a bizalmi értekez-

helyettesét, Glázer Gézát, a leteken elhangzottak feljegy-
Győr-Sopron megyei Szak- rp�nnlpJin zésére, a csoporton belül se--
szervezeti Tanács titkárát és .l U

y 
f1Jt;u11J géiyben, üdülésben, kitünte-

a megyei pedagógus-szakszer- tésben stb. részesültek nyilván-
vezet képviselőit kéknyak- A 'l'APOLCAI BATSANTI területi bizottság vezetője tartására, a csoport életében 
kendős kisdobosok fogadták. MÜVELODf:SI HAZBAN két- szólt hozzá, mondotta el ta- történt események megörö-A kis falu, Rábaszentmi- napos munkaértekezletet tar• pasztalatát, s beszámoltak ar- kítésére valamennyi bizalmit 
h.ály iskolája négyosztályos. tottak a kulturális, agitációs, ról is, hogy az egyes területi Bizalmi Naplóval Láttunk eL 
A felső tagozatosok a szom- propaganda- és sportbizottsá- bizottságok milyen progra- Mi tette indokolttá ennek be
szédos rábacsécsényi iskolába gok vezetői. A tanácskozás mokkal készülnek az elkö- vezetését? A l,egu,tóbbi válasz
járnak. Az alsósokat Rába- részvevői értékelték az év vetkezendő jubileumi évfor- tásokon tapasztaltunk olyan 
szentmihályon Kiss Ernőné eredményeit, s megállapítot- dulók megünneplésére. Az el- jelenséget is, hogy a b

iza
lmi 

iskolavezető és férje tanítja. ták, hogy a gondok ellenére hangzottak sok jó kezdemé- kétéves mu
nkáj

aról - fel-
A 37 gyermek mind ott volt is az alapszervezetek eredmé- nyezést tartalmaztak, ame- jegyzés �iány

ó
ában -:

11
·ö!p�r-

a televízió ünnepélyes átadá- ces beszamol összea ttasara 
-�- nyesen működtek. A vasút lyek,et más területeken is fel- is képtelen volt. A kezdeti tar-""'" eredményeiben érződilk a tu- használhatnak az értekezlet f 1 Szabó Antal főtitkár éppen datformálás hatása, az a tény, résztvevői. tőz.kodás után a bizalmiak e -

a.z Iskola,tetevizió műsorának ismerték a napló jelentőségét, hogy emelkedett az általános A KULTŰRNEVEL�I � s ma már nem vitatják c:élsze-
!:t:k�=�

i 
:t:���u:1� SPORTOSZTALY munkaér- rűségét. 

A� aktívák is megrendelhetik a „Brig ádélet" 
és a „Válaszolunk a dolgozók kérdéseire" 

sorozatokat 

tekezlete eredményesen zárult, 
Mindezek az eredmén11ek to- s hasznos kezdeményezésnek A jogokat gyakorolni kell 

vábbi tennivalókra is ösztö- bizonyult. Ezért a jövőben ls-
-nöznek, s az elkövetkezendő mét sor kerül Ilyen tapaszta- A bizalmiak közt járva -
1970-es évben sck munka vár latcserere, s akkor Budapes- nem általánosan - találkoz
az agitáció társadalmi munká• ten találkoznak majd a propa- tunk olyan gondokkal is, hogy 
saira. gandisták. nem tudtáik, milyen formában 

bonyolítsanak le például e,gy 

A központi terjesztés mecha
nizmusa eddig nem tette l,;,he
tővé, hogy e két sorozat füze
tei megfelelő példányszámban 
és folyamatosan eljussanak 
mindazokhoz, akik számára 
készült, s akik - mini a ta
pasztalatok bizonyítják 
�génylik is. Ezért vált szüksé
gessé, hogy a Brigádélet és a 
Válaszolunk a dolgozók kéNU
seire sorozatoknak személyes 
előfizetés Lehetőségét biztosítsa 
a Táncsics Szakszervezeti 
Könyvkiadó Vállalat. 

A2 1970. évben új tartalom
mal és új formában megjelenő 
sorozatok segítséget adnak a 
szocialista brigádok, szakszer
vezeti bizalmiak, aktívák mun
kájának megkfü;myítéséhez. 

A Brigádélet füzeteiben több 
t-éma is feldolgozásra kerül 
cikk formájaban. Helyet kap• 
nak termelési, kulturális, el• 
méleti és munkamódszerbe!i 
témák, politikai tájékoztatók, 
riportok, színes írások és a lni

gádok fórnma című tapaszta
latcsere sorozat. Minden anyag 
szorosan kapcsolódik a szocia
lista brigádmozgalom aktuális 
kérdéseihez. A sorozat alap-

vető célja: segíteni és /,ájékoz
tatni a brigádok vezetőit, tag
jait. A Brigádélet-sorozatban 
1970-ben 12 füzet jelenik 111.eg, 
előfizetési ára egy évre 36 fo
rint. 

A Válaszolunk a dolgozók 
kérdéseire sorozat füzetei első
sorban az aktívák, különöskép
pen pedig a bizalmiak munká
jának megkönnyítése érdeké
ben jelennek meg, Tarialmi 
változása a témák sokrétűsé
gével kerill megvalósttásra. 
Olyan kérdéseket dolgoznak 
fel, melyek a bizalmiakon túl 
a dolgozók legszélesebb réte. 

geit is foglalkoztatják. A soro
zatban 1970-ben 6 füzet jele
nik meg, évi előfizetési ára 7 
forint. 

Az. előfizetési kampány min
denütt beindult. A Táncsics 
Szakszervezeti Könyvkiadó a 
szakszervezeti bizottságoknak 
megfelelő számban biztosított 
megrendelő lapoka,t,. 

Előzetes tapasztalatok azt 
mutatják, hogy megvan az ér
deklődés a két igen hasznos 
kiadvány iránt. 

Horváth Ferenc 

Nyelvtanfolyamok vasutasoknak 
A vasutas dolgozók nyelvtu• 

.dá.sa egyes munkakörökben 
beosztásból, hivatásból fakadó 
követelmény. A külföldi utas
forgalom döntő többsége vasú
ton történik, s a jegyvizsgáló 
tehát Tiivatalbó is kapcsolatba 
kerül a külföldi utassal. A kül
földi. mint hivatalos személy
hez kéréseivel és kérdéseivel 
elsősorban hozzá fordul. De 
más beosztásban is 11t1akran 
szükség van idegen nyelvtudás
ra, következésképpen nyelvta
nulásra. 

Természetesen nem a töké
J..,,tes nyelvtudás szintjére, ál

lami középfokú nyelvvizsga le
tételére gondolunk, hanem ar
ra, hogy a do]gozá.'t na!C' ré• 
szének elég lenne egy ugyne• 
vezett „nyelvi minimum" biz
tosítása. mely telöleli az udva
riassági formákat, a legfonto
sabb szakmai eligazítást (me
netrendi vonatkozások), az uta-

zás során felmerülő kérdéseket 
és válaszokat. Tanfolyami for
mában mintegy 50 órát jelent 
ennek elsajátítása. 

A szegedi igazgatóság felis• 
merve a nyelvtudás szükséges• 
ségét, . bejelentette igényét egy 
ilyen alapfokú tankönyv elké
szítésére és tanfolyamok indi• 
tására. Az anyag elkészifü és 
már meg is kezdődött az igaz
gatóság c!olgozóinak 6 hónapos 
tanfolyama, heti két órás fog• 
lalkozással. 

Reméljük, hogy a szegedi 
igazgatóság hasznos kezdemé
nyezése egy olyan mozgalmat 
indít meg a vasutas dotgozók 
nyelvtudására, mely sok örö
met, a ,.kul ..úráltabb vasút" 
számán pedig szellemi hasznot 
fog biztosítani. 

Dr. Szabó Tíb'l>r 
" szegedi Központi OroS2 

Nyelviskola 
igazgatója 

A kétnapos eszmecserén hat Vigh Jánosné csoportértekez!etet? Erre nem 
is lehet általános receptet ad
ni ! Sok függ a bizalmi lelemé

Kilences névcuro ünnepség 
a Vasúti Főo.rztályorn 

Rl&Z.5lllyi GyuJáné an)'alwnyvvezetó kii&önti a megjelenteket. 
(Laczkó Ildikó felvétele) 

Szép kivttelil, nyomtatott 
meghívó tudatta, hogy novem
ber 19-én kilences névadó ün
nepséget tartanak. Az idén im
már a 18. kis állampolgár név
adóját a Vasúti Főosztály kul
túrtermében. Az ünnepségen 
jelen volt Rödőnyi Károly mi
niszterhelyettes, a MAV vezér• 
igazgatója, a mozgalmi szervek 
vezetői és a Vl. kerületi tanács 
részéről Ruzsalyí Gyuláné 
anyakönyvvezető. A VI. kerü
leti zenei általános iskola gyer
mekkórusa nyitotta meg az ün
nepséget, majd Ruzsalyi Gyu
láné anyakönyvvezető köszön
tötte az ünnepelteket. 

- A legnevesebb és a leg
emberibb hivatás a szülői hi
vatás - mondotta, s befejező 
szavaiban az ünnepélyes foga
dalomtételre kérte fel a szülő• 
ket. Majd az úttörők pajtások
ká avatták a gyermekeket. 

Az. esemény nem hetköznapl 
s talán Kiss Vendelné kilenc-· 
hónapos Attila gyermekét kar
ján tartva, szavait ismételhet
ném: 

- Nem gondoltam volM ar
ra, hogy ilyen szép egy név• 
adó. Most 71W ÖTülök 4 gon
dolatnak, hogy ezt választot
tuk. 

Majd ismételten az úttörők 
következtek: kis ajándékcso
magokat adtak át a szülöknek 
és néhány szál piros szegfűt. 

Az. ünnepség befejező része
ként fehér asztal mellett ven
dégelték meg a mozgalmi szer• 
vek a meghívottakat. 

- Ezek már a mi gyere
keink - mondotta az únnep• 
ség alatt Rödönyi Károl11 mi• 
niszterhelyettes - a ez való
ban így van. 

Kívánunk mi is minden jót 
Brezai Evának, Joó Szilviának, 
Kiss Attilának, Kertai Kata
linnak, Pap Istvánnak, Szabó 
Krisztinának, Szőke Emeren
ciának, Szuda Erzsébetnek és 
Wathutka Klárának, társadal
munk új állampolgárainak. 

- b -

nyességétől, a. munkahelyi 
adottságoletól, a. gazdasági ve
zetéssel kialak.ito,tt kapcso!a-t
tól stb. Nem az lényeg, hogy a 
bizalnú a mun,kakezdés előtt 
öltözőben, vagy az ebédszünet
ben hívja össze csoportját, ha
nen1 az, hogy a szakszervezeti 
csoport tagjai tudatában legye
nek: most e,gy új munkatár
suk szakszervezetbe való fel
vétele ügyében döntenek, vagy 
� másik munkatársuk ki
tüntetési javaslata felett hoz
nak határozatot, vagy éppen 
közvetlen munkahelyük gazda
sági vezetőjének tevékenységét 
véleményezik, tehát jogaikat 
gyakorolják. Gyakran a merev 
formalitások eredménytelen 
lceresése riasztotta. el a bizal
mit a,ttól, hogy csoportjá1uil 
biztosítsa a szakszervezeti de• 
mokrácía feltételeit. 

A szakszervezet elnöksége 
határozatában utalt arra, hogy 
gondoskodni kell a bizalmiak 
tevékenységének „rendszeres 
értékeléséről, uny;igi. és er
kölcsi megbecsiLlésükről." 

Szakszervezeti bizottságunk 
hatásköri irányelvei ezt a kér
dést a múhe!ybizottságok fela
datává tette. Mílhelybizottsá
gaink többsége érvényesíti is 
ezt a jogát, a legkülönbözőbb 
alkalmakkor szép számmal ta
lálunk a jutalmazottak, kitün
tetettek között szakszervezeti 
bizalmit. A szakszervezeti bi
zottság javaslatára ez eJmúlt 
évben az üzem gazdasági veze
tése 32 bizabmit részesített 
két-két nap jutalomszabadság
ban munkájuk és tízéves 
moz�lmd tevékenységük elis
meréseként. 

Képzeti bizalmikra 
r,an szükség 

A vitaindító cikkhez hozzá
szólók egyike felvetette a „bi
zalmi tekintély" problémáját 
és véleményem szerint helye
sen állapította meg ennek kri
tériumát. Gyakorlati oldalát 
tekintve szeretr.ém még kiegé
szíteni azzal. hogy a bizalm' 
tekintélyének helyi feltételei: 
elsősorban a műhelybizottsá
goknak. illetve a szakszerve
zeti bizottságnak kell - ha 
szükséges admi.n.isztratí v esz-

közökkel is - biztosftam. A 
felsőbb szakszervezeti szervek 
áUal létrehozott helyi feltéte
lekre építve, a bizalmiak sze
mélyes példamutatásán, erköl
csi. emberi magatartásán h t)l>
litikai felkészültségén kef'esz• 
tűi egyénileg keU kivími� 
munkatársai, társadalmi- é, 
gazdasági vezetői előtt tekin• 
télyét. Ennek további követel• 
ménye: a bizalmiak önképzése, 
fe "készítésük jogaik gyakoTlá• 
sára, a törvények ismereté
re stb. 

Mit tettünk ennek érdeké
ben? Va!amennyi bizalmi ren• 
delkezésére bocsátottuk a Bi• 
zalmiak kézikönyvét, majd 
megh�tározott idő eltelte után 
a műhelybizottságok titkárai 
alkalmanként két-három bizal• 
mival konzultatív fonnába11 
megvitatták a kézi.könyv egyet 
részeit. Elértük azt, hogy t 
bizalmiak szükség esetén szak• 
szerű választ tudnak adni, 
vag-y megfeklő intézkedést fa
gcmatosítanak. 

Több év tapasztalatai azt bi• 
zonyítják, hogy csak azok a 
bizalmiak képesek hatékonyaa 
ellátni csoportjuk képviseletét, 
akik a szakszervezeti munb 
meghatárorott területein, 11:)' 
elsősorban az egyéni érdekvé
delemre vonatkozó kérdések• 
ben, konkrét Ismeretekkel, 
megfelelő tárgyi tudással ren
delkeznek. Ez a tagság igényt 
is! Napjainkban már nem lehet 
szaksrervezeti munkát ,,általá
nosan" végezni. A bizalmi 
munkája nem merülhet ki á 
tagsági díjak összeszedésében. 
mert feladatának ez csak egy 
részét képezi. Elsődleges fela• 
data: csoportjának képvisele
tét ellátva, a tagok igényeinek, 
követeléseinek - tárgyilagos 
véleményével kiegészített -
továbbítása a felsőbb szervek• 
hez, a tagok ügyes-bajos do!• 
gainak le1kiismeretes intézés€\ 
a tagság nevelése és a közvé-' 
lemény formálása. 

Az október 18-i Magyar 
Vasutasban megjelent hozzá
szólás egyik megállapításával 
viszont vitába kívánok szállni! 

A központi vezetőség megál
lapítását, mely szerint: ,,a fel• 
ső- és középszernek figyelmét, 
tevékenységét az alapszerveze
ti munka megjavítására, segi
tésére kell összpontosítani", a 
cikk írója úgy értelmezi alap
szervezeti sz.intre, hogy ,,a 
döntési jogot a bizalmiak szá
mára is biztositani lreDl." 

Javult a bizalmi munka 

Ha ezt valóban így fognánk 
fel, akkor ellentmondásba ke
rülnénk a szakszervezeti de
mokrácia alapelveivel és e 
szakszervezetek alapszabályá
ban a szakszervezeti csoport 
részére biztosított döntési jog0 

körüket csorbítanán.k. 
Helyszűke miatt nincs lehe

tőség arra, hogy a bizalmi 
mwlka megjavításával össze• 
függő valamennyi keu:lemé
nyez,ésünket, kísérletünket !S
mertessük. Számos gonddal, 
problémával küzdünik még je
lenleg is, keressük az újabb é.s 
újabb formákat. A bi2JQ./,miak
kaL való rendszeres fog1a1Jcozá8 
előbb-utóbb meghozza '11/ü-
möLcsét és ennek elsősorban 
szakszervezeti tagságunk. élve
zi hasznát. Jó példa erre üze
münknél az a tény, hogy a 
szakszervezet Lapját, a Magyar 
Vasutast 1700 do,.,gozónk fizeti 
elő és olvassa. Ebből többek 
között azt a következtetést 
vonhatjuk le, hogy üzemünk 
szakszervezeti vezető szervei· 
nek következetes munkája 
nyomán javult bizalmi háló
zatunk közvélemény-formáló 
ereje, mert sikerüit felkeltenie 
tagságunk érdeklődését és in• 
formáció-igényét a szakszer
veze� mindennapi munkája 
iránt. 

Befejezésül még annyit kí
vánok :negjegyezni, ho,gy az 
elnökség tárgyilagosan á.ilapf• 
totta meg az alapszervezetek 
felelősségét a bizalmi munka 
fejlesztésében. Lényeges javu• 
lást azonban csak úgy érhe• 
tűnk el., ha felsőbb szakszeT• 
vezeti szerveink - más he!ye
rcen már bevált - módszerbeli 
útmutatást adnak és gyorsan 
reagálnak minden olyan kér
désre, amely a dolgozókat fog• 
la!koztatja. 

Baranyai Zoliá.n 
szb-titkár 
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§ Gmfélezé.J JJámán _j(alóra � 
1 1 § Az illeg4litás komor évei11,elt F�hár Orgonája, Hámán � 
� Kató, december 2-á.n lenne 85 éves. Emberi nagysága, i 
I 

kommunista híL8ége a legnehezebb években sem hagyta § 
1i1 el. i 
� 

1884 december 2-án .született Kompolton, s hamar § !i anya nélkiiJ maradt. A kemény vasúti szolgalatban fá· § 
! radt apa helyett nevelte három kisebb testvérét. Tani- � 
i tónő szeretett volna lenni, tariítant, nevelni akart. Nem- � 
§ sokara azo,nban ápja. is meghalt, s az iskolát a munka- § 
j
l 

h;,iy váltotta fel. A hatvani =útáliomáson tfa évig dol- � 
gozott. 1918-ban má7 Pe.steu, a Nyugatiban folytatja § 

§ munkás életét. A forradalmi megmozdulások, a forradal- § 
§ mi munkásmozgalom eleven közelsége életének .!zerves � 
§ része lett. Az 1918. június 20-i nagy vasutas sztrájlcnak, � 1 már lelke.s szervezője, és részvevője. A forradalmak si- § 
� kereinek boldog részese. � 
i A KMP első soraiban van a Tanácsköztársa.scig idején, � 
§ a lX. kerüiet Munkás- és Katonatanácsának tagja, Ko• s 1 ron megismerte a fehérterrort, amely elete végéig elJcí- � 
§ sérte. Az internátás hónapjai után a Vegyészeti Mun- § 
� kások Szakszervezetének titlcára. A börtön levegőjét meg- � 
§ ismerve - 1923-ban - az illegális kommunista pártot § 
§ szervezi. Tagja lesz az MSZMP vezetóségének, és 1925- § 
§ ben részt vesz a KMP eisö kongresszusán, Bécsben. � § Ezután a magyar munkásmozgalom tragikus évei kö- � i ootlcez:nek. 1925. szeptemberében - a nagy lebukások, � § letartóztatások idején - Hámán Kató is a rendőrség ke- � § zei k/izé kerül. A bíróság előtt bátran viselkedik, s pá,·t- � 1 jához, az eszméhez való hüsége, az érett forradalmár � 
� nagyságát példázta. Emberi nagysága túlélte ma.gát a '
; fl;zikailag megsemmisíthető embert. A megrongált egész- � 
§ ség megrooi.diti ugyan a kiszabott huszonnyolc hónapi � 
§ börtönt, de a Vörös. Segély - a „lebukottakat" segítő � 
" mozgalom - munkása lesz. A meggyilkolt Lőwy Sán- � i dor tffltletése idején tüntetést szervez, s a Csillag sötél � 
i celláiba továbbítja az élet, a mozgalom híreit. Nem lan- � 
§ lead kommunista hite, a;karata. Letartóztatás, börtimbün- � 
i tetések sora követi egymást. � 
§ , 1934-ben utoljára kerül kínzói kezébe, utoljára viszik � 
§ börtönbe. Pontos adatokkal rendelkeznek, fedőnevén � 
� szólítják, de a Fehér Orgona hallgat. Hóhérai értették Q � 

l módját a i,álogatott kínzásoknak! A hirhedt csendőrkü- � 

1 
lönítmény válogatott legényei, Baky László - a későbbi § 

ti: 
nyila.s uralom ismert figurája - vezetésével mindent el- � 

§ követtek, de a már ötvenéves asszony erejét nem tudták § 
; megtörni. Kínok és keservek között, összeszorított fog- � 
§ gal, de hallgatott - nem lett arulója osztályának. Ha- § � mán Katót az embertelen kínzás egészségileg tette tönk- � 
§ re, s 1936-ban meghalt. § 

1 Nem lehetett tanítónő, 4 kevesek tanltónénije, de har- � 
� eos élete mégis azza tette, a munlcásmozgalom vértanú- � 
§ jává, kinelc hősi példája tanít és nevel. § § § § § 
j 
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tPITOMUNKASOK KOZOTT 

MAGVAR VA�UTAS 

ÜNNEPI ELÓZETES 

Téli könyvvásár 
Egyik legszebb ajándék · a 

könyv, amivel különösen ak
kor tudunk örömet okozni, ha 
ismerjük annak ízlését, akit 
meg akarunk lepni vele. A vá
laszték óriási, nem hagyat
kozhatunk csak az eladók 
ajánlásaira Különösen nem a 
karácsonyi csúcsforgalom ide. 
jén. Az elmúlt évek hagyomá
nyait folytatva, az idei Téli 
könyvvásár listáján is minden 
könyvbarát megtalálja ked
venceit. Ajánlatainkat a 131 
művet tartalmazó jegyzékból 
vesszük, megkönnyítve a vá
logatás gondját. 

Házi könyvtárunknak nem
csak khHlílásálJnn cUsze nagy 
élő íróink életműsorozata. 
Darvas József új kötete (A 
legnagyobb magyar falu, Egy 
parasztcsalád története, Város 
az ingoványon) szociográfiai 
hitelessége, Illés E11d1"e (Sza. 
kadékokl novelláinak művészi 
komponáltsága, Németh László 
(Az én katedrám) tanulmányai 
egy-egy darabia a me�kezdett 
sorozatoknak. tló irodalmunk 
nagy egyéniségének - lllyés 
Gyulának sorozatnyitó kötete 
(Drámák J.-II.) gazdagítja a 
nagy értékű könyvek sorát. 

A magyar és a világiroda
lom regényei közül olyan mű
veket emelünk ki, melyeknek 
szinte külön olvasótábora van. 
Benedek István (Párizsi szalo
nok) történelmi regénye a 
francia felvilágosodás korába 
kalauzol értő kézzel, Szúcs 
Sándor (Betyárok, pandúrok 
és egyéb hírességek) régi his
tériákat idéz fel. J. Heller (A 
22..es csapdája) az amerikai 
világháborús irodalmat gazda
gítja, m·g a neves francia író
nő, S. de Beauvotr (A második 
nem) a nót ál!itja mondandó
ja középpontjába. 

Akik a novellát szeretik, az 
Egtájak 1969. kötetben a múlt 
év legszebb külföldi novelláit 
találják, míg a Mindennap 
más c. antológia fiatal próza
íróink seregszemléje. A fiatal 
költőket - a Költők egymás 
Tcözt c. kötetében - nem �i
sebb egyéniségek mutatják be, 
mint Benjamin László, Ju
liász Ferenc, Nagy László, Si
mon lstván, Weöres Sándor, 
hogy csak néhányat említsünk. 
Elsöként találkozhatunk a 
Lengyel költők antológiájá
ban a rangos lengyel köl té
szettel. A közelmúlt nagyjai 
közül ismét kapható Aprily 
Lajos (Altarsz-e fényt?), és 
Iiadnóti Miklós (őszes versei 
és műfordításai). 

A karácsonyt legizgatottab
ban várók - a gyerekek - is 
vá1o�athatnak. s a hosszú téli 
vakációra lesz mit olvasni ! A 
kedvel.t kifestőkönyveken. le
pcrellókon túl ismét megtatál
ható a Micimackó. egy kötet
ben Verne három regénye. 
Kipling: A dzsungel könyve, 
a Lányok és a Fiúk évkönyve 
- s a többi kedvelt Móra-so
rozat eg1)-egy szép darabja .• 

Aki művészeti könyvvel 
akar kedveskedni, a Corvina 
művészi albumal között válo
gathat. a lexikont gyűjtőknek 
újdonság a Világirodalmi 
Lexikon I. kötete és a Ki ki
csoda? nemzetközi életrajzi 
lexikon. 

A téli könyvvásáron nem
csak új könyvekkel találko
zunk, de régi barátokkal is, 
kiket jó viszontlátni. Igvekez
zünk új ismeretségeket is köt
ni! 

S. T, 

Szabó Antal főtitkár látogatása 
a kelenföldi munkásszálláson 

t ó  kérdésre válaszolva hang
súlyozta, hogy a szakszervezet 
központi vezetószerve tud ar
ról a sok zavartkeltő híreszte
lésről, amely dátumhoz és meg
ha tározott pénzösszegekhez kö
'ti a fizetésrendezést. E hamis 
jólértesültségek zavartkeltóek. 
A szakszervezet központi ve
zetöszerve és vezetősége kellő 
felelősséggel kezeli a mai bér
ellentéteket, a jelentős bérügyi 
panaszokat és ellentmondaso
kat. Az idei gazdasági év sike
reitól, a pénzügyi rea!i:z:álás le
hetőségeitől függ a javítás 
mértéke és időpontja is. Erről 
a szakszervezeti testületek kel
lő időben kapnak tájékoz1atást. 

Közel 200 pálya.. és magas
építő munkás hétközi otthona 
a kelenföldi munkásszállás. 
Ide látogatott november 19-én 
Szabó Antal elvtars, sza.kszer
i,ezetilnk fótitkara, s tájélroz• 
tatta az itt lakókat a vasút 
helyzetéről, gondjairól és vála
szolt a dolgozókat érdeklő ké'r
désekre. 

Bevezetőben a technikai és 
műszaki forradalom vasúti ha-

tásáról, a vasút átalakulásáról 
szólt. A gazdasági mechaniz
mus kedvező népgazdasági 
eredményeiről szólva hangsú
lyozta, hogy a fokozódó minő
ségi követelmények mellett a 
szállítási idők csökkentésével, 
a sebesség növelésével, rugal
m;isabban, a szállító válla la tok 
szocialista versenyével össz
hangban kell fokozni eszkö
zeink jobb lti.használását. 

Az ötnapos munkahét változást hozott 
a YOSÜI munkájába Is 

A vállalatok ötnapos 
munkahétre való átállása 
strnh.-turálisan is átalak.{�ja, be
folyásolja a korábbi szállítási 
munkarendünket - mondotta. 
- Az áruszállítási munka �ö
me öt napra zsúfolódik és je
lentősen növekszik a llétvégi 
személyforgalom. Ilyen körül
mények között a .szállit(::r.tó 
váUalatokkal, gyárakkl;,l és 
üzemekkel való kapcsolat, jó 
együttműködés különös jelen
tőségű. 

Megnövekedtek az épftő és 
fenntartó munkával kapcsola
tos igények. A növekvő sebes
ség mellett a műszaki-szerve
zési intézkedéseknek, a tech
nológia korszerűsítésének kü
lönös jelentősége van. Részle. 
tesen szólt arról, hogy nem
csak pályát és berendezéseket 
kell korszerűsíteni, hanem 
szükséges a dolgozók munka
és szociális körülményeit je= 
lentósen javítani. 

Cil: a szlillás-cenlrumok 
klnlakitlisa 

A szociális ellö,tás ma több 
tekintetben nincs összhangban 
a vasút kO'l'szerüsödésével, sem 
a munkásolc mai szociális igé
nyével Az 1970-75 közötti 
időben éppen ezért a szakszer
vezet központi vezetőségének 
közbenjárására a terv ;ntrmzí• 
vebb szociális fejlesztést irá
nyoz majd elő. Ennek sotán ki
terjesztett figyelmet kell blzto• 
sítani a kulturális feltéi&lek 
biztosításának és vele együtt a 
művelődési igények sokoldalú 
kiegészítésének. A szociális és 
különösen a kulturális ellátott-

ság javításában nagyobb ha. 
táskörre van szüksége, kellő 
öntevékenység mellett is a 
szolgálati főnökségeknek. Egy
szerűbb ügyvitellel, beszerzési 
és javítási eljárással kel! biz• 
tosítani a szállások rádiókkal, 
televíziókkal való ellátását és 
üzemeltetését. 

A jelenlegi szétszórt, színvo
nal alatti szálláshelyek helyett 
a következő idő.szakban a szál
láscentrumok kialakítására 
kell töre:<edni. Az eddiginél 
több figyelmet kell ford-ítani a 
szálláshelyi közélet alakításá
ra, a müvelódés tudatos irá• 
nyitására, hatékonyabb szerve
zésbe ts. 

A hét végi zsúfolt munkás
vonatokon való utazással kap
csolatos panaszokra válaszolva 
a főtitkár hangsúlyozta, hogy 
lehetséges a zsúfoltságenyhí
tés, méghozzá úgy, hogy a 
munkáltató főnökségek az 
egyes távoli célállomások és 
vonalak szerint meghatározott 
vonatokon a vonatindító állo
másoknál gondoskodjanak 
helybiztosításról. 

A nyugdíjkorhatár csökken
tésével kapcsolatos kérdésekre 
válaszolva kijelentette, hogy e 
híresztelések nem egyebek; 
mint célzatos kísérletek. a 
munkahelyi hangulat rontásá
ra. Belátható időn belül a je
lenleg! nyugdíjkorhatár mér• 
séklése nem várható. Eml.ékez
tetett arra, Tiogy fejlett tőkés 
01'szágokban, ahol a gazdaság 
magasabb fokú, a nyugdíjkor
határ 65-67 évnél nyitja meg 
a nyugdíj jogosultsagot, így 
hazánk e téren példásan élen
jár. Nálunk az alacsony nyug
díjak rendezése a soron levó 

feladatok között a számontar
tott. 

A lakáshiány megoldásával 
kapcsolatos kérdésre válaszol. 
va hangsúlyozta, hogy 1970-
ben is folytatódik a kislakás 
építés és társasház építő akció 
vállalati szintű támogatása. 
Ugyanakk01' fokozni kell gé
pek és egyéb eszközök 1'endel
kezésre bocsátását, az üzemi 
munka .2>:marása nélkül. Előny
ben kell 1'észesíteni a társas
há:z építőket. 

Más érdeklődő kérdésre vá
laszolva hangsúlyozta, hogy a 
törzsgárda megbecsülésének az 
iparvállalatoknál alkalmazott 
módszere a nagy létszám miatt 
a vasútnál sokkal bonyolul
tabb. A vezetőszervek a meg
oldás lehetőségét keresik, de a 
központi intézkedések elótt a 
szolgálati helyeken a korábbi• 
nál nagyobb figyelmet lehet és 
Tcell fordítani e témára. Az 
anyagi lehetőségek mellett az 
erkölcsi, közösségi megbecsü
lésnek lényegesen nagyobb sze
repet kell biztosítani. 

A szocialista brigádok anya
gi, erkölcsi elismerési ,endsze
rének továbbfejlesztésével fel
sőbb szakszervezeti és kor
mányzati szervek foglalkoznak 
- mondotta -, szabályozás e 
kérdésben 1970-re várható. 

Ml a helyzet 
a fizetésrendezJs ktirül 
A tervmódosítások gyakori

ságával kapcsolatos kérdések
i,e és bírálatokra válaszolva e 
módosítások nemegyszer je
lentkező károo hatásáról szólt. 
Azokról a hatásokról. amelyek 
a műszaki, szervezési, techno
lógiai folyamatokat kereszte
zik, kapkodást, zavart, társa
dalmi munkafecsérlést ered
ményeznek nemegyszer. Éppen 
ezért hangsúlyozta, a beruhá• 
zók, a tervezők és a szakszer
vezeti szervek olyan együtt
működésének jelentőségét, 
amely e káros gyaiwrlatot, a 
tervmódosításokat megelőzi. 
Fokozni kell e téren a szak
szervezet ellenőrző szerepének 
érvényesítését. S ezzel egyfüt 
indokolatlan tervmódosítások. 
későn kiadott tervekért a fe
lelőssé!lrevonást. 

Végül a bérintézkedést érin-

Befejezésül arra kérte a 
szakszervezet vezető szerve ne
vében a hallgatóságot a sza.k
szervezet főtitkára, hogy a vas
út jelenlegi gondjai megoldá· 
sára, az ószi forgalom sikeres 
lebonyolítására, a fegyelmezett 
helytállásra f01'ditsá,k, figyel• 
müket, energiájukat a vasuta• 
sok. Ez növeli a szociális, mun
kaügyi és bérügyi kérdések 
rendezésének lehetőségeit is. 

Kovács .János 

NE CSAK 

HELYJEGGYEL • • •  

Az utazóközönség egyre töb
bet panaszkodik a helyjegyek 
miatt, Gyakran előfordul, hogy 
ugyanarra a helyre több je
gyet is kiadnak. Megtörtént 
olyan eset is, hogy egy csalad 
különbüző fülkébe lcapta a 
helyjegyét. A kocsi egyik sza
kaszában csak egyetlen utas 
utazott, de a jegyvizsgáló nem 
engedte, hogy a helyeket e!cse,. 
réljék. 

Nem is az ellen szólok, hogy 
ne legyen helybiztosítás, ha
nem inkább azt javasolnám: 
legyenek olyan kocsik is, ame
lyekre nem kötelező a hely
jegy, ugyanis nem mindenki 
tudja napokkal előbb, hogy 
utaznia kell. Jelenleg, akinek 
nincs helyjegye, nem utazhat, 
ugyanakor a vonat üres he
lyekkel közlekedik. Nem be
szélve arról, hogy akinek iga
zán sürgős dolga van, állva ls 
vállalná az utazást. Hiszen 
gyorsvonaton például Miskolc
ra két óra alatt el lehet érru. 

úgy vélem. a helviel!Yel
adásból eredő zavarokat a fa
kultatív helybiztosítással meg 
lehetne szü�tetni. 

.Jabtonkay Géza 
Bakonyszentlászló 

Kié legyen a 
· vietnami háború? 

Talán sohasem volt ilyen 
éles és tömeges arányú a viet
nami háború elleni tiltakozás 
világszerte, mint most, novem
berben. Washingtonban mil
liók nap,a iett az M-nap, a 
moratórium napja. Lejárt a 
haladék - a moratórium - ezt 
hirdették azok, akik az ameri• 
kai fővárosban a „szennyes 
háború" befejezését követelték. 
A megmozdulásokon nemcsak 
washingtoni b-ékeharcosok vet• 
tek részt. Százezrek utaztak a 
fővárosba, az Egyesült Alla
mok minden részéből. S mni 
nem kevésbé figyelemre mél
tó: Jelentős politikai személyi
ségek, képviselők, szenátorok, 
Fulbright és Lindsay, a most 
újraválasztott New York-i pol
gármester álltak a tiltalcozó 
mozgalom élén, vagy legaláb':>
is csatlakoztak hozzá. Az ame
rikai megmozdulásokkal pár
huzamosan több nyugati fővá
rosban is nagy tüntetések zaj
lottak le, munkások, diákok 
vonultak az Egyes.ült Allamok 
követségei elé. 

Éppen ezért óriási vár&ko
zás előzte meg Nixon elnök 
Vietnammal kapcsolatos beszé
dét. Jelképnek hat, hogy a be
széd kettős évfordulón hang
zott el: két évvel ezelőtt, 
ugyancsak novemberben Jelen
tette be Johnson, ak.kori elnök 
a Vietnami Demokratikus Köz
társaság bombázásának felfüg
gesztését. Egy évre rá, ugya�
csak novemberben az amen• 
kai választópolgárok többsége 
Nixont jelölte elnökké, legfő
képpen azért, mert a :-epubli• 
kánus párti politikus vá'.a�ztá
si hadjárata során azt 1gerte: 
véget vet a vietnami háború
nak. 

Nixon néhány héttel ezelőtt 
elhangzott bes-;de a választá
si ígéret megszegését bizonyi�
ja. Nem vitás, hogy �z elnok 
az idén is sokat beszelt a bé
kéről, s arról, hogy ö, személy 
szerint is óhajtja a békét. Am 
azt is ki3elentette, hogy hosszú 
távon a háborúval kell számol
ni. Beszédének két lényeges 
mozzanata volt. Az <:?!só az. 
hogy - elődjéhez, Johnson
hoz hasonlóan - feltéte!ekhez 
kötötte nem is a háború befe
jezését; hanem az amerikai 
részvétel csökkentését is. Meg
ismételte azt a régi propagan
dafowt, hogy az amerilrni 
részvétel attól függ, mennyire 
csökkenti a VDK a dél-vietna
mi szabadságharcosok támoga
tását. Ha a segítség fokozódna, 
mondta Nixon, úgy az Egye
sült Allamoknak is fokoznia 
kellene háborús tevékenységét. 
Tehát szó sincs békér-51, csu
pán a háború „vietnamizálásá
ról", aminek lényegét Bunker 
saigoni amerikai nagykövet tö
mören így fogalmazta meg: 
,Nekünk a:zon kell változtatni, 
hogy a halottak ne fehérek, ha
nem sargák legyenek." 

Vietnami Oradour 

A Newsweek november 24-i 
száma döbbenetes összeállítást 
közölt. Sőt, mielőtt az ameri-

kai hetilap az utcára került 
volna, a si:erkesztöség a nagy 
hírügynökségek rendelkezésére 
bocsátotta az anyagot. Azóta 
w..illiók r,;dták meg vilá;;.szerte, 
hogy 1968-ban, több mint két 
évtizeó.del a második vi.lághá• 
ború befejezése után, Dé•• 
Vietnamban megismétlődött a 
franciaországi Oradou1' é8 a 
cseh Lid.ice tragédiája: My Lai 
falucskában amerikai katonák, 
Lehettek vagy ötvenen, össze
t�relték � lakosokat, férfiakat, 
nőket, gyermelcelcet és llala• 
mennyiüket legéppuská.-zták. A 

félezer lakosból alig néhány 
ember élte túl a borzalmas 
mészá-rlást. Azok, akiket, a 
Newsweek szavai szerint, ,,a 
rájuk zúduló ho!ttestek meg. 
mentettek". Az „akcióban" 
részt vev-0 amerikai katonai 
egység másik része közben fel
gyújtotta a falut. Egy ameri
kai fiatalember, aki Vietnam
ban teljesített katonai szoigá
latot, már akkor tudomást 
szerzett a történ tekról, de csak 
hónapokkal később, leszerelése 
után merte Jelenteni a bűntet
tet. Most az amerikai hatósá
gok kénytelenek vizsgálatot in
dítani egy főhadnagy ellen, aló 
feltehetőleg az akció parancs
noka volt. A megdöbbenés és a 
tiltakozás hulláma elerru erő
vel söpört végig a világon. Az 
emberek milliói My Lai falu
ban ú3abb tragikus jelképet 
látnak: nem borzalmas kivé
telt, hanem az agresszív, nép
irtó imperialista háborúk kö
telező velejáróját. 

Nemcsak a két felet 
érinti 

November második felében 
Helsinkiben olyan értekez.let 
kezdődött, amelynek SZÜKSé
gességéról a világ békeszerető 
közvéleménye már régóta meg 
van győződve: a Szovjetunió 
és az Egyesült Allamok magas 
szintű küldöttségei megkezd
ték e:ózetes megbeszéléseiket a 
stratégiai fegyverek gyártásá
nak korlátozásáról, vagy a 
fegyverkezési verseny csök
kentéséről. A két fél .::saTmem 
háromévi előkészület után ült 
a tárgyalóasztalhoz, s a mosta• 
ni, helsinki megbeszélések is 
még csupán előzetes jellegűelc. 
Jelenleg arról folyik a tanács• 
kozás, hogy q későbbiekben -
a megbeszélések minden bi· 
zonnyal hosnú hónapokat 
vesznek igénybe - milyen té• 
mákról, milyen fegyver;;etek
ről tárgyaljanak. 

Megfigyelők úgy vélik, hogy 
a több robbanófejjel ellátott, 
több célpont felé is irányítható 
támadó- és az elhárító ral<é
tákról, illetve rakétarenJsze
rekről folynak majd a többi 
között érdemi tárgyalások. A 
nemzetközi közvélemény tisz
tában van azzal, hogy az a 
milliókat és milliárdokat fel• 
emésztő fegyverkezési verseny, 
amely a nagyhatalmak között. 
de mindenekelőtt a két „szu
per" nagyhatalom között fo
lyik, nem csupán az illető or
szág békés fejlődését. gazdago
dását fékezi, de kihat más or
szágok, egész földrészek életé-
re. Szécsi f!:va 
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Okul iunk a ba lesetekből 'Ezúttal még sÍke ölt' 
Tanuls6gos anlcát és figyelemre mélt6 lcezdeményezés Szentlőrinc 6llom6son Az élettel játszani nem szabad 

A mohai szerencsétlenség h íre, a négy 
vasutas tragédiája, már bejárta az országot. Ta
lán nincs is olyan szolgálati hely, ahol ne ismer
nék az október 14-i esemény legapróbb mozza
natát is. A megtörtént dolgokat azonban meg 
nem történtté tenni nem lehet. A mohai eset 
megrendítő és szomorú. Az eseményből okul
nunk, tanulnunk kel l, hogy elejét vegyük egy 

rületéfl vonja. le a következ
tetést, egyszóval okuljanak be
lőle. 

Szentlőrinc álolmáson egyéb
ként tíz év óta nem volt bal
eset, pedig a forgalmukat te
kintve a középállomások kÖ
zött a pécsi igazgatóság terü
letén az első helyen állnak. 
Naponta 20-25 tehervonatot 
rendeznek, s az elmúlt évben 
nagyobb forgalmuk volt, mint 
Kaposvárnak. Segítenek ren
dezni Dombóvárnak, Barcsnak 
és Pécsnek, azonkívül itt ál
lítják össze a Sellye felé Induló 

Veszélyforrás, veszélyzóna, 
közvetlen veszély stb. így 
rangsorolja az életet és testi 
épséget fenyegető ártalmakal 
az Altalános Balesetelhárító 
és Egészségvédő óvórendsza
bály. közismert nevén, az 
ABEó. 

Már a felsorolás önmaga Is 
balesetet láttat, vagy sejtet, 
különösen azokban, akik mun
kájuk során gyakran kerülnek 
ilyen környezetbe, vagy vala-

milyen formában tanúi voltak 
balesetnek. Pedig a fogalmak 
behatárolásával, és leírásával 
az ABEO nem csupán az ér
zelmekre kíván hatni, báT' ez 
is célja. Ami ennél is fonto
sabb, az ABEO egyértelmű kö
oetelményelcet tartalmaz, töb
bek között a munkafolyama
toknak e veszélyességi kategó
riák szerint történő besorolá
sára, illetve egyúttal ennek 
megfeleló védelem kialakításá-
ra. 

újabb tragédiának. 
Mások testi épségére is Yig1á"1:zonk 

A Baranya megyei Szentl5-
rinc állomás dolgozói ankéton 
vitatták meg a Magyar Vasu
tas november 3-i számában 
megjelent „Nény vasutas meg
halt" című cikket. Az állomás 
gazdasági és mozgalmi vezetői, 
Tőke János álloniásfőrwk, 
Tankó József, a szakszervezeti 
bizottstig titkára és Kalauz 
János, a pártszervezet titkára 
kezdeményezték a mohai ree• 
,-encsétlenség o!cainak elemzé
tét, a cikk megvitatását. Az 
1mkéton reszt vett Kisb6dis 
János, a pécsi terü1eti bi?Ott
l!ág munkavédelmi felügyelőie, 
Bánfai Domonkos, a pécsi 
lgaziratósá� III. O!'ztál:vának 
munkavédelmi elóadója és ie
len volt a Maiiyar Vasutas 
&zer1<es7tóséE!�ek képviselője, 
a cikk írója is. 

A me"'hívásnak aTtnál Is In
kább örömmel tettünk eleget, 
mert úey ére-rtük. hogy ez az 
ankét nemc-;<>k a7o'<hoz �z6lt, 
akik ott met!ielentek. hanem 
az ors.zág valamennyi vasuta
sá.hoz. 

:A vasút eg�sz embert 
kíván 

A szentlőrinciek 6szi-nté11, 
l:enelés nélkül beszéltek azok• 
f'ól a kérdésekről, amelyek 
foglalkoztatják őket, s ame
lyek ma még sok esetben ,.e
hezítik a munkát. Lak:itos 
Gyula, Szabó Sándor, Németh 
János, Ekker Péter és a töb
lliek mind-mind e'.J'llerérlettek 
azzal, hogy ketté kell választa
ni az otthoni és a V<?Súti mun• 
kát. Ha szolgálatl:a megv vala
ki, akkor csak a mur.i·ájá:-a 
gondoljon. a gondokat, a csa
Jádi ügyeket próbál;a odaha
za hagyni. De gond nélk;rn 
ember nincs. S a vasutas<>:; 
nem is tartozmk a jól megf;. 
zetett ál1amnolgárok közé. h.ái 
ha valaki eljegyezte magát a 
vasúttal - mon<lották -. al:
kor szoleálja azt becsül�ttel 
A vasút- E"gész embert kíván 
s egv pillanatnv! kihagyás 
tra<!édiához vezethet. 

Az ankét részvevá! elmon
clot'.ák azt is, hogy val<tmeny
nyiüJ,,-nek van „háztájija". s 
eddig még sikerült odahaza 
hagyniuk a gondokat. Szó esett 
a nanyobb meqbecsülésröl. _az 
ut-in„ótlásról, hiszen a let
Hám "iíny ma már szinte m;;n 
den állom<ison gondot, neh€!::• 
séoet jelent. 

összes tehervonatot. Egyszóval 
síteni, hogy azt az vegye igény• a nagy murl;:a közepette nem- Aligha kell részletesen tag- jes pályaúrszelvény. A közbe, akinu, a munkája, vagy csak szavaikkal, hanem tettek- lalni, hogy a vasút területén, vetlen veszély pedig annálfogbeosztása úgy kívánja? Sok• kel Is bizonyítják, hogy pon- egyik legjellemzőbb veszély- va áll fenn, hogy e veszélyszor apróbb sérelmek, rossz tos és lelkiismertes munkát forrást a járm(lvek, Illetve források bármely pillanatban 
vezénylés, vagv meg nem en- v�znek. azok közlekedése képezi. Ezek ki.fejthetik káros hatásukat. 
gedhetó hang rosszkedvűvé, SzerEnyl Jó2:11ef hatóköre, veszélyzónája a tel- Különösen Igaz ez személyek-sértetté teszi az embereket. S re nézve. Elsösorban azén, 
az ilyen ember kedvét veszti, .----------------------------, meri főként a forgalmi, von-
nem látja munkája értelmét. 

L mhi 
tatási és pályafenntartási dol-

úgy érzi, nem becsülik meg, s ,étszá a·ny Veszpre·mvarsa·nyban gozók többség!? munkája ter-
innét csak egy lépés választ- mészeténél fogva úrszelvé• 
ja el attól, hogy más munka- nyen belül is végzi munkáját. 
helyet keressen, vagy hanya- Veszprémvarsányban soha- gott, nem 1zfvesen megy mái- Ilyen körülmények között sze-
gul, felületesen végezze mun- sem látott gondokat okoz a hová dolgozni. tgy aztán sok mélyi bizton.sá11Uk elsösorban 
káját. Ez utóbbinál pedig már létszámhiány. Az elmúlt évek• vasutas Inkább elóbb keresett magatartásuktól függ. fennáll a balesetveszély. ben sok sérelmet okozott át. áUAst. minthogy késól>b áthe- Ilyen környezetből adódóan, 

Balesetmentesea szervezések és a gyakran sé- lyezzék. nagy jelentósél!e van a szemé-
relmezett személyzeti politika Harmincegyen mentek el a2 ly! és szervezési követelmé-

dolgoznak miatt elvándoroltak a vasuta- utóhbl néhány évben é� vo- nyeknek. Köztudott. hogy e 
sok Veszurémvar'lány térségé- nalrés"Ílkön 13 fő vasutas követelmények mind szakkép-

A szentlőrinci vasutasoknak b61. A köz1°ke1ési konce-oc!ó hlánvzik. Tga11. T! ,mást meg- zettségi. itYakorlottsáld. szelle
!gazat kell adni. Több megbe- vonal és állomás me<;szünte- SZ1intettek. de II helm:et ítrl is mi, fizikai alkalmassági, mind 
csülést, nagyobb figyelmet ér- tésér51 szóló része Is nvt•ata- súlyos. Kö:,:hen a kömvékbell technológiai szabályozhl te
demelnek vasutasaink, hiszen Tansá<!ot keltett. M-i tvd;ák II váro5olc loarl Ü?Pmel c«:föítiák kintetben igen szigoníak. 
az ó munitájuk még a legmo. 011�1ta�ok is. hwr1 11z legfel. do1<>-,zólnka+. nkik lnkább vál- A legszigorúbb e!óírasok is demebb technika közepette jebb áthelye,.��•el 1ár, mér,fs laH�1< � helárlist. a iohb mun.. csak marad.&ktalan V?�ehaj-sem nélkülözhető. tir,g61t!lk a 1:h,ő1ü1e&rl, ug-1-in- kakörülménvP� ér'1ek.S."on. tás útján érik el azonban a 

A moha! szerencsétlenség Is akf m.fr egy hel!len családi .J�'>tonkl\v néZ'I kívánt célt: ez élet és testi 
tanulságát minden esetben ab- házct épített, oagy ahhoz fo- llakonynentlásd6 ér>Ség védelmét. Az úrnel• 
ban látják - s egyszenl, ke- vényen belül oéqzett munka 
resetlen szavakkal ezt is na- 1orán rurayfokú e'7llm6sra 
gyon sokan elmondták -, utaltsdg jellemrl a nakszolgá-
hogy mindig és m!ndenkO!' az � ik • , "'dh t tt I 

latok, de vPzetők é, beosz-
utasftások szerint kell dolgoz- 1 ram usan IS vegzo 8 e vo na tottak együttmv'ködését is. 
ni. A vasútnál nincs kevésbé E,I • • • Kölcsönö.,en f!g,1elmeimek, 
fontos és fontos beosztás, Itt Október 17-én 11,08 órakor 6mtto8flllk és feg,1elmezettnek 
minden munkakör nagyon sum·· egl bazaltbánya és Sü- p.elvévet siklott é!i oldalára kelt tehát lenn! ml"!f"zoknak, 
f t és mind nkak.. dőlt. A Ba 57111 T)S":. ""emély- k.k k !11 ztá áMI ·• on: � 

mu 
a meg k&zött a 2n+20 sz. szel- ko-i k-ét, tf'IH(Pl!Vt>I siklott. A a � ne ffl� 

s 
k s i,n-;n-ldp' ent, nyug t idegzet ' vényben lévő sorompó nél- p:IJva 90-1()0 méter ho�n gu ' 1c""á'1Y 
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,yé-
egész embert kíván. kül. 1 u· tátjárón 8 7522 --•mu· re ros oetkezm nyek � �,ílvc,<o"I m�n<'6lódott. és á h tnak A szentlőrinciek azt Is kez- személyvonat elu-tö'tte a D•• n rmaz a · 

- egy távbeszélő oszlop kitört. deményezték - s örömmel nántú!I Koolaj- és Földgáz- Lapunk legutóbbi S'Záma e!!V 
adunk helyt írásunkban ennek termelő Vállalat FD 96-63 A r,á1"át a tit„r>tM>I se<!.&lv- telies oldalt szontelt a va�út 
is -, ho(l'II a vasút valamennyi frsz k6vel rakott „Tátra" ti- meTiet &; a r:11,•af...,.,,•art6<:f baleseti helvzetének elemz¼é
szolgá1ati helyén vitassák meg pusú tehergépkocsiját. sZ3"•"<"1a-11�• tlol<>ozól 16 {>rá- re. a sziiksé<:tes tanulságokTa 
ankét formájában az elnúlt A baleset követ.1<eztében a n f01• .. ,h��fto•t.ák A rendllr- utalva. A kövt>tkezól<b<>n lofrt 
ldök vasúti szerencsétlenségeit, személyvonat mozdonya, szer- -�t.,.,e� kn .. ;;s •·1'?S"'!1"t 11„erlnt ese�ny - akkoT' helv hiá
k!ilönös tekintettel a mohai kocsija és DNU 65839 psz. 1t b"'e.•et�,-: f!"n,t'íth Ferenc nyában nem ke--iilt a lanbn -
balesetre és kL-ki a maga te• szolgálati kocsija minden ten- ,-� .. "°1(0rott,,ei '"kos. 11 t1>"or- levor,ható tanulsága azonban, 

nJ„koc.•i t11>zrtlHe a ,,.,,.M.• ennek is van. --------------------------•• -tki "'! itf0onn�tlrn„ó KRES7.

160 férőhelyes óvoda 

- bölcsőde Záhonyban 
November 19-én egy új, 

modern szociális létesítmény
nyel gazdagodott a záhonyi 
csomópont. Atadtálc rendelte
tésének a 160 féröhelyes nap
lcözi otthont és bölcsüdét. AI? 
átadásnál jelen voltak a járá
si és helYi i,árt- és tömegszer
vezetek, tanácsok, a debreceni 
igazgatóság. Záhony állomás 
képviselö1, Gulyás János. a 

szakszervezet titkára, dr. Ri
móczi László. a Vasúti Főosz
tály 3. szakosztályának veze
tője. 

Az avató ünnepségen Lo
vász Imrének, a debreceni te
rü.leli bizottság titkárának 
megnyitója után Szegedi Nán
dor, az igazgatóság vezetóje 

A saját konyhával. mosodá
val. orvosi rendelővel ellátott 
intézmény környezete, udvara. 
játszótere új színfoltja Zá
hony községnek. Közvetlen 
közelében épül, s Jövőre át
adásra kerül az új orvosi ren
delő. 

Ami külön Is említésre 
méltó, hogy a megnyitáskor 
szinte a teljes felszei-elés, az 
ágyaktól a játékokig rendel
kezésre állt. Sót. néhány em
berpalánta - úgy látszik. 
nem akartak elkésni - már 
birtokába is vette a nem min
dennapj élménnyel kecsegtető 
napközi otthont. 

•z,,,hM•,t ftem fflrtMfff 'he. mf
�,.,.rint 11 ""•ú•I 6H,frón rsak 
"'.-Ju,• SZ"""" �thaJ„n .... .,_ hn a 
�,frmű v0-otiHe ,.,.,,,;;r,�n„cr 
.,,_o"""',:,.,,;v,r+t ""' áth"'""'..,.ás t>e
•-�'""''""•�"�-nl. (58. §. 
T{RF,<;Z-szabá'y t.) 

A mo-,dom-.re.,.etö az ú tát
;��ó P1'itt az előírt figypJi jel
z.½t alkolm�-,h. fl?V a h�le<:e
+ért va•iíti dolgozót felelősség 
nem terhel. 

A gépkocsivezető a génkocsl 
és a mozdonv alá kerülve az 
Cilés roncsai közé szorulva Irá
nyította a kiszabadítására 
azonnal megindult mentési 
munkálatokat. A mentés egé
szen rövid idő alatt sikerrel 
iárt, - hála a mentési mun
kálatokban r-észt vevők gyors 
és 57akszerú munkáiának -
és f!orváth Ferenc, ·a baleset 
előidézője ielentéktelen kar
rn•�ssal került ki a roncsok 
alól. 

Kovács Imre 
méltatta az intézmény jelen- '.'• --------------------------
tóségét. 

A vágány tengPly�he 
zab ntak 

Néhány mondatot Idézünk 
az eseményről felvett jegyző
könyvekből . .,Akk,or eszmél
tem magamhoz, amikor láb
!::sibbadást éreztem, de ek• 
kor már láttam a kocsi• 
kat a fejem felett. Pilla• 
natok alatt ráeszméltem, hogy 
a vágányoT. közott fekszem és 
rettenetes érzéseTe között vár
tam a fejleményeket. Alig 
pár pillanat múlva t1ettem 
észre, hogy Lázár kocsivizsgá
ló társam is a sínek között 
fekszik." Aligha kell többet 
idézni Veres Sándornak, a fü
zesabonyi vontatási főnökség 
kocsivizsgálójának október 
14-én történt balesete jegyző
könyvéből ahhe.J, hogy egy 
borzalmas helyzet képe eleve
nedjék meg előttünk. 

Jánost, majd Veres Sándon 11! 
ellökte. Mind a ketten a \'á
gány tengelyébe zuhantak, a 
tolt kocsisor pedig továb!> ha
ladt felei.tük. 

Ürszelvényheo álltak 

A tartalékkal tolt menetet 
végülis a kocsisor második ko
csijának lépcsójén tartózkodó 
kocsirendező állitotta meg úgy, 
hogy az elütöttek fölött a har
madiknak besorozott imcsl álli 
meg. E:rekr)e a szörnyű pilla
natokra utal Veres Sándof 
jegyrokönyvi vallomásából 
vett idézet. 

Hogyan történhetet, hogy 
két régi vasutas ilyen veszé
lyes helyzetbe került? Hogyan 
történhetett. hogy a tolt sze
relvény menetét akadályooó 
vesrelyhelyzetre a mozgó sze
relvény személyzete nem rea
gált időben? A baleset ,,sze• 
rencsés" kimenetele folytán 
maguk adhatnak etTe válasz.t, 
de amiből rajtuk kívül �sok• 
nak is le kell vonni a ta.�ul
sá,gokat. 

Veres Sándof' emlékezik, 
hogy a raktári vá,gá.nyon tól.i 
80-100 méterre kocsik voltak. 
De mint mondja, nem észlelt<! 
azok mozgását. Lázár arra_.. 

emlékszik, hogy egyáltalán kö
rülnézett-e. C.mpán ezekből U 
megállaplthat6. hogy jelentős 
mértéleben a &aját biztomágra 
=tkozó szabáli,ok - F 2. 
159 és 204 pontiában elólf'tat 
- figyelmen kívül ha1111á.1« 
idézte el6 a balesetet. A:z el• 
ütés ténye egyértelmfien al"r8 
mutat, h<>l(y a két kocslvlzs• 
gáló a rnictárl végány ten� 
lyében tartózkodva fogadta a2 
J. vágányra bejáró vonatot. 
Nem tartották önmagukra ve
szélyesnek, hogy eey forgalom 
alatt álló vágány ürszelvényé
ben vannak, pedl,z a mozdulat. 
!annak vélt kocsik képében a 
veszélv eszyre közeledett felé
jük. Forgalmi nolgálattl!t>Ók, 
vo'latvezetők estek máf' áldo
zatául annak, hogy több oOMt 
egyide#í mozt7ása közill csal& 
az általuk irán,,{tottro fiflflel• 
tek, más forqalom alatt álld 
vá'!ány'<özből. El- történt a ko
csivizsqálók esetében is. 
A tolt szerelvényt kísé!'6 kocsi

rendező a kocsisor közepe tá· 
ján szabadnak látta a raktári 
vá<1ányt, vonatja meE!állitásá· 
rol már csak az elütés után 
Intézkedett. Pedig a raktá.rl 
vágány nem volt szabad. Ve. 
res és Lázár erősfény(! kocsi• 
,rizs�álól lámoával kezükben a 
váe:ánv tengelvében voltak. A 
balesetet az F 2. utasftás 455. 
pontjában leírtak szerint vég• 
zctt tolatás esetén egyetlen fi• 
l[Yelmeztetó szóval megakadá
lyozhatták volna. 

" va<oufon 
mindig vigyázni kell 

D?úttar mé11 sikl?l'Ült. Vere, 
Sándor és Lázár Já1101 kocsi• 
rendezők .• '11!szonylal1'' köny• 
nyebb sérülést szenvedtek. A: 
esetek többségében azonban at 
ilyen események sokkal szo
morúbban végzódneT;. 

A veszély-zónán - ürszelvé, 
nyen - belCil végzett tevé
kenység nem túr lazaságot. 
figvelmetlenséE!et. A veszé
lvel,kel szemben nem lehel 
rutinoss'.lgra. me<rérzésre épí• 
teni. A vasút t0rületén mlnden 
járművet álandóan moz;;óké• 
pesnek és minden vá<iányt 
mindenkor forgalom alatt álló
nak kell te!r.inteni. 

D. K. 

A moha! szerencséU�n.sége� 
a részve,·ók nem akarták 
ugyan a létszámhiánnyal ma
gyarázni. de többek vélemé•_ 
nye volt az. hogy egv állan?o 
váltókPzeiő - aki nem mint 
helyettes d?lgozik, s nem 
mess,:iről. kilométerekről jár 
munk-iliely ·re - mint Sú;i 
József - t{llán pontosabb es 
kötelességtu-!óbb munkát vég· 
zett vo!na Sok olya,i mome,:i-:, 
tum i2t�zh2tott közre Szil• 
Józsefnél. ami elvonta figyel
mét a munkától. Azonkívül 
alkati és Idegrendszeri kérdés 
Is, hogy e!?y adott munkahe
lyen milyen eredményesen 
dolgozik valaki. 

„A m,zi napon a záhonYi 
dolgoz6k régt vágya teljesült. 
Megoldódott gyermekeink el
helyezése. Nyugodtabban dol-
gozhatnak, hiszen tudják, 

Hogyan történt? Füzesabony 
állomás forgalmi szolgálatte
vője október 15-én 21,3-0 óra 
körül hangosbemondó útján 
tájékoztatta az állomás sze
mélyzetét több vonat egyide
jű behaladásáról. A VIII. vá
gányra a 449/A, az I. vágány
ra. az 5558 sz. vonatok jártak 
be, a III. vágányon vonat ha- ------------

Nagyobb megbecsülést 

Mindegyik hozzászólásból 
k!tünt, hogy vasutasalnk na
gyobb megbecsülést várnak, s 
ez alatt elsósorban nem _az 
anyagi megbecsülést értették, 
hanem több olyan lcérdés ren
dezését, ami szorosan öss�
tügg munkájukkal, a vasut 
munkájával 

Beszéltek arról Is - ez sem 
csak a szentlőrinci vasutasok 
ügye -, hogy a szolgálatból 
1elép6" vasutasoknak sokszor 

órákat kell várni a vonatra. 
míg az AKÖV autóbuss?.al sok 
esetben azonnal haza utazhal
nának. Miért nem lehet leg
alább állomásonként autóbusz 
lwl�U Jegyeket rendszere-

ho(l'II legféltettebb kincsük, 
gyermekük ;6 környezetben, 
szakavatott kezekben, kifo
gástalan gondoskodásban éa 
ellátásban nevelkedik, fei1ó• 
dik. A kor,zerll intézmény• 
ben, Jól képzett 6vónők. gon
dozónők felüwelete alatt 
megvan a biztosíték arra, 
ho(l'II az itt nevelt é1 gondo
zott gyermekek e(l'llkor majd 
ügyünk és munkánk folytatói 
lesznek." - mondotta többek 
között Szegedi elvtárs. 

A 7,5 millió forintos költ
séggel épült és minden !gén:vt 
kielégítően felszerelt Intéz
ményhez haso,iló eddig még 
nem épült a vasúton. A 80 
óvodás- és 80 bölc.sódés korú 
gvermek neveléshől 35 Cóny! 
személy1et gondoskodik Elek 
Zohdnné vezetésével. 

Epül az új, 900 személyes öltöul és fürdo a dunakeszi jármű
javítóban. A JármüJavíió társadalmi és gazdasagi vezetőinek 
l.ezdeményezésére a kivitelező és kilenc \lvállarkozó szocia
lista szerzódést kötöttek. s az �pítók vállalták, hogy hazánk 
felszabadulásának 25. évfordulója tiszteletére hatá.rido előtt, 

április «-re áta�!ák a létesítményt. 
(Fotó és száveg: Szónyi LaJoa.} 

ladt át. A bejeler,tés tudomá
sul vétele után a raktári vá
gány mellett lévő kocsivizsgá
ló helyiségből a kocslviZ"gá
.lók elindultak, hogy megkezd• 
jék az érkező vonatok fogadá
sát és Vizsgálatát 

Elsőként Várkofttlf Ambru., 
'luz.gyta el a helyiséget, hogy a 
VIII. sz. vágányra érkező vo
natot fogadja. öt köt,ette Ve
res Sándor, akt emléTeezete 
szerint körilltekintés után a 
helyiség előtt húzódó ,-a ktárf 
vá.Qá11yon aTearl keresztül ha
ladni, mivel látta az r. vál!á
nvon közeledó 5558-ast, ő és 
társa ezt a vonatot szándéko
zott megvi�ilnl E1<kor ért 
mellé Lázár János Twcsivlzs• 
qáló. Alig váltotuik el[Ymá.ssal 
néhány szót. a raktári váE?á
ny'>n az állomási tarta1�/-kaJ 
tolt szerelvény előbb Lázár 

A rongálásról 
A Zalaegerszegrol !ndul4 

7412-es személyvonat első 
osztálytl kocsijának egyik 
fülkéjében az elmúlt héten a 
hamutartók leszakítva hever
tek a csomal!tartóban. Amiko'r 
i,edtg visszafelé utaztam, d 
7421-ea első osztált,nl kocsíjá• 
Mk kiilsö a;ta;án II kilincset 
találtam letöroe. Me,z Is kér
deztem a kalauzt. mióta van 
ilvt>n á11a1:1otban az ajtó? Nem 
tudta. ő Is úgy vette át -
mondotta. -, 

Az Igaz. hogy a kocsirongá
lók ellen fel kell lépni De az 
Is Igaz. hogy a rossz kocsfr.at 
meg kell ja vi tani. 

Markos S6zsef 
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Dombóvárr<?I jelentjük: 

A vontatás kitesz magáért 
A szo�ialista hrigáóok 

jól dolgoznak 
Biztató eredmények a csomóponti versenyben 

Immár hagyomány Dombó
-ivárott, hogy a főnökség! mű
szaki konfereneiákat m�gelözl 
minden negyedévben a csomó• 
ponti műszaki konierencia. !gy 
történt október második felé
ben is, amikor már az éves 
verseny háromnegyed rész<'ben 
elért eredményekről, s az év 
végéig várható teljesítésekről 
tájékoztathatták egymá5t a kü
lönböző szolgálati ágak veze-
�-

Az összkép biztató. A pálya• 
fenntartásiak es a szertár dal. 
gozót teljesítik a vállalt fel• 
adatokat, s az állomáson is 
szép eredményeket ígér a jubi
leumi verseny. Monori Istvá11 
,í,llomásfónök többek között ar-

. 'l'Ól adhatott tá;ékoztatást CSO• 
móponti partnereinek - akik• 
lcel együtt „sír �Y nevet'' az 
,állomási kollektíva -, hogy a 
tehervonatok átlagos terhelése 
10 tonnával meghaladja a ta• 
wlyi eredményt és elért az 

egyén szempontjából is meg
van az értelme. 

A vontatási főnökség utazó 
személyzetének körében igen 
nagy várakozás P.lózi meg az 
őszi forgalmi céljutalom kifi
zetését. Ez érthető. hiszen 1000 
fori-tit ;utaimat Teap, akt októ
berben 210 produktiv óránál 
töl1bet teljesített. Dombóvárott 
az utazók közel 80 százaléka 
jogot szerzett munkájával az 
ezer forintos céljutalomra, 
aminek kifizetésére november 
H-én már sor is került. Ebben 
a tekintetben is igaz a szólás, 
vallják a von tatásiaknál : ,.Két
sz-er ad, aki gyorsan ad" . . .  

Cél: a széntakarékosság 

Persze ahhoz, hogy többet 
kaphassanak a dolgozók, töb
bet is kell adniuk! - Mond
jált a főnökségen, hogy külö• 
nösen fontos az üzemeltetési 
költségek . további csökkentése. 

Igaz, hogy a költségek dolgá
ban hat százalékot javultak az 
év eleje óta, de ez még kevés. 
Az év hátralevő részében a 
szénfogyasztást szeretnélc lé
nyegesen csökkenteni. Ezért az 
igazgatóság engedélyé i:el be
állítottak egy utuzó oktató fú· 
tilt. Fábián Józsefnek hívják, 
18 éve tüzel, s mint gőzös és 
dieseles segédkezelő köztisz
teletben álló, szakmailag el• 
ismert dolgozó. A helyesebb 
tüzelés tanításán túlmenően 
célszerűnek látná,k Dombóvá
rott az egyéni szénjutalél, 
rendszeréhez való visszatérést. 
Ez jobban ösztönözne a szén
takarékosságra. Kidolgozták 
már a széntakarékosság egyé
ni értékelésének igen egysze
rű módját is. így a kollektív 
teljesítmények mérese, ami 
összefügg a sorozatra vezény
léssel, lényegében alig szen
vedne csorbát. 

z. s. 

1082 tonnát. Kocsikihasználási 
,
--------------------------tervüket 103,68 százalékra tel-

A napo>kban tartotta harma- zesabonyi pályafenntartási fő
dik negyedéves műszaki kon- nökség. 
ferenciáját _ pályamesterek, A konferencia szünetében 

B. Nagy Károly - a főnökműhelyl>izottsági és szakszer- ség vezetője _ tá;ékoztatott 
vezeti titkárok, bizalmiak bennünket eddigi munkájuk• 
részvételével - a hatvan-fü- ró!, eredményeikTól: 

TervszerÜ9 szervezett munkával 

- Fónökségünkhöz 650 dol• 
gozó tartozik - mondotta 
- s az utóbbi időben szélese
dett, sokoldalúbbá vált a szo
cialista brigádok tevékenysé
ge. A harmadik negyedév 
mérlege kielégítő. Az egy év
re előirányzott beruházási ér
tékből eddig - kitérők cseré
jére - egymillió 600 ezer fo
rintot használtunk fel. Az 
év végéig hárommillió 830 
ezer forintra nó majd ez az 
összeg. 

- Jelenleg milyen munká
latok folynak a szakaszokon? 

A hatvan-füzesabonyi pá
lyafenntartási főnökség gé
pesített mozgó szakasza gyak-

mutatják. Sajnos nem min
den kísérleti jellegű újítás 
váltja be a hozzá fűro� re
ményeket. 

Az utóbbi évben - a ha� 
van-füzesabonyi vonalszaka
szon - pályafenntartási mun
kálatok miatt gyakori lett a 
vágányzár. E körülmény okai& 
ról beszélgetttink Budai J(J,, 
zsef vezető mérnökkel: 

- Valóban gyakori volt A 
vá11:ányzár ezen a vonalszakP-

jesítették, kocsi tartózkodási 
eredményük pedig Z,87 száza. 
Jékkal jobb az előírt normánál. 
Hasznos segítségnek bizonyult 
a csomóponti KISZ-bizottság 
kezdeményezése, hogy szükség 
13ze.rint ifjúsági rakodóbrigá. 
dokkal segítik a kocsik gyor
sabb kiürítését. 

A jó munka 
jutalma ... 

- Vámosgyörkön és Luda
son ragasztott sínek beépíté
sén dolgozunk. Hatvan-Hort 
-Csány között a vágányzat 
,,kilélegeztetési" munkái foly
nak. Nagy gondot fordítunk 
ezenkívül a téli felkészülésre 
is. A téti munkálatok meg• 
szervezése, tervszerű előkészf
tése fontos feladat. hiszen a 
közelgő tél na.gy próba elé 
állítja a vasutat és ezen be-

\>ámo.;..,yu1kü:1 l'd.et-t, lstv.;.n szakaszmérnök lrinyítá.sával :;, 
ragasztott, szigetelt sínek beépítését végzik a fü:zesabolly! 

pályafenniarláBl főnökség dolgozói. 

levál� a sorozatra vezénylés 

Problémái is vannak még az 
állomásnak. Az értékelésre ke
rülő teljesítménymutatók kö
zül javítaniuk kell a vonatköz• 
lekedés tervszerúségében és a 
tehervonati menetrendszerű
i;égben eddig elért eredményt. 

A legjobb - rekordnak is 
beillő munkasík.erekről 
Busch Károly vontatási főnöT: 
11zámolhatott be. 

'l'ehette, mert a tények bizo.. 
nyitják, hogy a vontatási dol· 
gozók a legmerészebb elképze
léseket is túlteljesítéssel „kont
rázzák". lgy a yazdaságos 
mozdonyfeUiasmálásbam. 107,6 
szá-zalékos eredményt nwnd
liamak a magulcénak. Terme• 

" lékenységük 105,,15 százalékos. 
1\/Iozdonya.ik ésszerű kihaszná
lásában sokat jelent a vonta
tási főnökségnél a mµlt év feb
ruárja óta bevezeteit és kitű
nően bevált sorozatra vezény
lés. 

Ellentétben a korál>bi aggo
dalmakkal és ,,jóslatokkal", 
mozdonyail, állapota nagyon 
sokat javult. Tükröződik ez ab
ban, hogy amíg a tavalyi har
madik negyedévben hat szol
gálatképtelenség fordult elő. 
az idén egy sem volt a gőz
mozdonyoknál - sót vontatási 
késett perc nélkül továbbítot
ták a vonatokat. A helyes 
munkaszervezéssel azt is sike
rült elérniük, hog1J erős fOT· 
oalmú napokon a 140-150 per• 
cet nem haladja túl a teheruo• 
,iati gőzmozdonyok jütőhá::i 
tartózkodása. Nagy szó ez a ko
rábbi, átlag 250 perces napon. 
kénti fűtőházi tartózkodáshoz 
viszonyítva! A Diesel-mozdo
nyoknál átlag 70 perc a telep
belyi tartózkodási idő. 

Ez az év eredményesebb 

Kimagasló eredmény, hogy 
az idei harmadik negyedévben 
609 ezer százelegy-tonnakilo• 
méterrel többet teljesítettelc, 
mint a múlt év azonos idősza
kaoan. Ez nem kis részben an
nak az intézkedésnek az ered· 
ménye volt, amellyel a moz
donykibocsátást a forgalom 
igényeihez igazították. Július 
eleiétől október végéig vasár
naponként is dolgozott a m.oz
donyjavító múhely Dombóvá• 
t'ott. Vasárnaponként ugyanis 
nyolc-tíz vonattal keves!'bbet 
kellett továbbítaniuk. Jutott 
Idő a gépek alaposabb átvizs
gálására. Keddtől péntekig -
amikor a legnagyobb az igény 
- több mozdonyt adhattak a 
forgalomnak. 

Valóban példás a vontatási 
dolgozók munkalendülete. A 
párt- és szakszP.rvezeti aktivis
ták sikerrel mozgósítják a dol
gozókat a feladatok igényesebb 
megoldására. s így még az erős 
létszámhiányt ls sikerült ez 
Ideig áthidalniuk. A személy• 
vonati mozdonyvezetők For• 

· !]ács Imre által vuetett szo
. cia.ltsta brtgá.dja vállalta, hogy 
·11z 6szí forgalom idején egy• 
e1111 tehervonati szolgálatot is 
�ll�i!Mlk. A!, igyE>.kezetnek az 

Nem hivallrodó külsőségei 
miatt gondolok vissza jó érzés
sel a Keleti Műszak kultúrter
mében eltöltött késő délutáni 
órákra, hanem az emberek 
miatt, akik alig befejezve mun
káju•kat zsúfolásig megtöltöt
ték a termet. 

Korán ét-keztem a Verseny 
utcába, mivel nem reméltem, 
hogy a Keletit körül vevő „csa
tatéren" könnyen átjutok, de 
a vártnál jobban sikerült a 
felfecJ,ezó út. Valóban felfedező 
út volt, mivel iij embereket 
megismerni, gondjaikban osz
tozn,i mindig felfedezés. Osz• 
tertág István a szakszervezeti 
bizotitság titkára kissé megille
tődötten foga.dott, de a fel
felhangzó telefon sem gátotta 
a bban a készülődésben, amivel 
az énekeseket 1-'ártn, s ahog11 a 
zenekar vezetőjet foga.8.ta. 
Aiándékniűsort ad!a.k a szocia• 
lista brigád.oknak. 

ünneplése is benne volt, akik
nek a zene szólt. 

A 380 tagot számlá:l.ó 33 szo- · 
cialista brigád közül csak né
hányat lehetett kiemelni, de 
azok összekacsintotta,k, mi.kor 
nekik címezték a felhangzó 1 

szám()lkat. Kemcnár Jáoos az , 
eszterga-pad 11ieUől, Nagy 
Mária Tciszi�ái a kocsitisztítás
tól, Köncöl János a v011tatástó!, 
Nagy VIII. József, Reinliardi 1 
' -ászló a villa.moo ,-észlegtó-l, 
Horváth Józsefné és VáTdai 
Ferenené pedig a mosodából 
hozta el brigádjának tagjait. 

Nehéz lenne elhatárolni, 
hogy melyek azok a jelenségek, 
amelyek az egyszerű munka
helyet többé teszik a minden
napolc puszta ismétlódéseinél. 
Nehéz lenne azt ís megmonda
ni a jubileumi év nagy vállal
kozásainak idején az egyes bri· 
gádok, a bennük élő, dolgozó 
emberek miért érzik még job
ban az összetartozás szüksé- 1 
gességét. A na.gy idők foTTadal
mi hagyományai, a na.gy vasu
tas megmozdulások örökösei 
nemcsak a Keletiben, de min
denütt az 01·szágbam. éTzik 
munkájulc na.gy felelősségét. 

Sebestyén István c�o1�1n·óvczeiő 
a termithcgesztés minőségét 

viz.sgáJja. 
(K.a.szaJ.a Sá-ndor fewételei) 

fül valamennyi pályafenntar• 

ran végez speciáÍ!s kísérleti 
munkálaitokat is. Az ilyen jel
legű feladatokat elsősorban a 
hatvan-miskolci vonalsza
kasz korszerűsége indokolja. 
Ez az ország egyik legf,-ekven
táltabb vonala, ahol a 120 
kilométeres uta.zósebességre 
alkalmas pálya a Tcövetel
mény; sőt Vámosgyörk és 
Ludas között - ahol a kor
szerii villamosmozdonyok pró
bafu?ásá.t végzik - a 140 ki• 
lométeres sebesség feltételeit 
is biztosítani kell. Ezért egy
egy új ragasztási, vagy he
gesztési technológiával készf
,tett sílllkötést először ezen a 
szakaszon építik be és I)ró
bálják ki, hogy megfelel-e a 
legkorszerűbb :követelm.é
nyelnek. 

Miért sok 

a v.úgaínyzár? 

Az ilyen munka nem min
dennapi feladatokat ró a 
pályafenntartási főnökség 
szakembereire. Hbgy meny
nyire válik be egy-egy új 
technológiai el;árás, azt a 
nagy igénybevételnelc kitett 
pálya és a gyakori ultra
hangos sinvizsgálatok meg-

szon. Az ultrahangos sínvlzs
gálatok több helyen varrat• 
szakadást állapítottak meg. 
Az okot nem volt nehéz meg-
1a!álni. 1958-ban, amikor a 
korszerű hézag nélküli vá
gányok beépítése folyt, az alt• 
kori hegesztési technológia 
még nem volt ikiforrott, töké
letes. Minősége - amit a2 
eltelt tíz esztendő is bizo
nyított - nem volt megfelelő 
és így, ktilönösen téli időszak
ban a hegesztési varratoikat 
folyamatosan ki kellett vág
ni és azokat a jelenlegi, sok
kal tökéletesebb hegesztési 
technológiával korrigálni. Eze
ket III munkálatokat vágántl" 
zár nélkül végrehajtani ter
mészetesen nem lehetett, de 
úgy i!11Jekeztii.nk be'tervezm 
a munkálatokat egy-egy sza
kaszon, hogy ft4gyforgalmú 
időszakban l.ehetőleg ne 
okozzon sok problémát, 
bosszúságot a forgalmj szol� 
gálatnak sem. 

Mi is reméljük, hogy a hi
bák kijavításával - amely 
jó ütemben folyik - a min
den szempontból korszerű 
hézag nélktili pálya nem okoz 
bosszúságot és főleg nem igé
nye! újabb nagyösszeg,(i 
anyag! befektetést. 

Kaszala Sándor 

A teremben alig lehetett 
tires széket tal.:í.lni. Nők és fér
fiak, fiatalok és idősebbek vár
ták a műsor vezetőjének -
Sümeg Miklósnak - nyitó sza
valt, majd fe'zendtilt a zene. A 
Bagdadi ka1ifa nyitánya után 
egymást követték a jól ismert, 
fülbemászó operettdalok. Régi 
hagyomány ipt, hogy a jó! dol
gozó munkások, bri{/ádok lcózül 
is kiemelve a l.egjobbaka:t ne
ki/e küldik az egyes számokat. 
Lehár, Kálmán Imre, Kacsóh 
és Jakobi zenéje viharos tap
sot váltott ki, de ebben azok 

A Keleti MúsmT<i Kocsiszol
gálatí Főnökség TceUemes órát 
szerzett dolgozóinak. További 
terveik is azt célozzák, hogy a 
munka mellett jusson arra is 
idó és mód, hogy a sínek mel
lett és között dolgozók meg
találják a s.zóraikozás és a mű• 
velődés lehetőségeit i.s. 

tási dolgozót. Csak tervszerű, I ______ ...__...., _________________ _ 
szervezett munkával érhe
tünk el igazán jó eredmé
nyeket, me1·t a csúcsforgalmi 
időszakok figyelmen kívül 
hagyása, a kedvezőtlen idő
pontban elrendelt vágányzár 
nagy nehézségeket okozhat a 
vasútnak, a népgazdaságnak. 

Új nagyte/jesítményíí számítógép 

S. T. 

A közelmúltban érkezett 
haza kültöl.c:ll'ól Kemc!-ny Fe
re11c, a MAV Adatfeldolgozó 

Gépesítés„ au omatizá ás, 
munkaszervezés 

teszik szü1eségem, hanem az 
üzemek avultsága, teclinikai 
színvonalának elnuwadottsá• 
ga, a rossz munka.körül
mények is, Ezért az elkö• 
vetkezendó tíz évben 2 mil
liárd forintot fordítanak a 
járműjavítás üzemeinek fej
lesztésére. Ennek eredménye
ként várható, hogy ezekben az 
tizemekben is megvalósul a 
magasfokú gépesítés, sőt né-
hány helyen az automatizálás 
is. Jelenleg ugyanis a jármű
javítókban a munkák 73 szá
zalékát végzik kézzel, 26 szá
zalékát kézi-gépi ú4on. mind
össze 1 százalékát automatizá
lás útján. 

A járműjavítás feladatairól és jöv6jér6l tanácslcozta1c Miskolcon 

MISKOLCON A TF.CHNIKA 
HAZABAN 150 hazai és kül
földi - lengyel, csehszlovák, 
NDK-beli és szov;et - szak• 
ember részvételével háromna
pos nemzetközi jármújavító 
konferenciát tartottak. 

Harmati Sándor NA V ve
zérigazgató-helyettes megnyi
tó beszédében a jánnűjavítók 
fel.adataival, munkájával fog
lalkozott. Az új közlekedés
politikai koneepcióról szólva 
elmondotta, milyen nagy fel• 
adat hárul járműjavításunk
ra, s ezt érzékeltette azzal, 
hogy a MA V-n,ál mintegy 50 
milliárd forint lesz az á.ilóesz
közök értéke a közlekedés
poli tLk.ai koncepció megvaló
sulása után, s ez érthetően 
megköveteli, hogy korszerű 
színvonalra emeljük a javítás 
mfu.zaki-technikai technoló
giai viszonyait, szervezettsé
gét. 

Tájékoztatta a konferencia 
hallgatóságát a korszerú javí
tási módszerek kialakításának 
leh.etősége�ről, a ;avitási tevé
kenység gépesítésér6l, automa• 

tizálásáról, az információs 
rendszer kialakításáról, amel1J 
a közl.ekedéspolitikai kcmcep
ció nyomán az átalakulás fo
lyamatába·n van. Kiemelte, 
hogy a magyar vasút távlati 
fejlesztési tervében milyen té
nyezők gyakoroinak hatást a 
járműjavító szakszolgálatra. 

A szEM.eLY- &s ARUSZAL
LITAS gyorsább és biztonsá
gosabbá tétele érdekében sor 
k-erül a törzs.hálózat fejleszté
sére, pályakorszerűsitésre, vó• 
nali és állomási rendezópálya
ud>vari berendezések automa
tizálására, vonatbefolyásoló 
berendezések a1kalmazására. 

A körzeti pályaudvari rend• 
szer kialakulásával jelentősen 
javul a rakodásgépesítés és 
hatványozottan több lesz a 
géppel rAkott áru. Ennek meg
felelően egyre bonyolultabb 
járművek szükségesek és je
lennek meg a forgalomban. A 
járműpark összetételének vál
tozása elsősorban a vontató 
járműveknél várható. Ez 
azonban együtt jár a ,személy
és teherkocsiik nagyobb sebes-

EZEKNEK AZ ARANYOK
NAK alapo.sabb változtatására 
lesz szil�. S hogy mihama
rabb megvalósulhasson ez, s 
ehhez nyújtott hathatós segít
séget a núskolci nemzetközi 
konferencia is. 

séggel történő továbbításával. 
Mindez ú; és az eddiginél na• 
gyobb feladatok elé állítja a 
:iármújavító szakszolgálatot. E 
követelmények kielégítésére 
kell alkalmassá tenni jármű
javításunkat és fel kell ké
szülni az igények maradékta
lan teljesítésére. E koncepció
nak megfelelően a távlati fej
lesztési tervben már megfo
galmazták, hogy fokozatosan 
megszűnik a gőzmozdonyjaví
tás, a jelenleginek mintegy fe
lére csökken a kéttengelyű 
személykocsiik javítása, s a to
vábbiakban már csak vasvá- A külföl� szakembereit ez
zas személykocsikat tart a után beszámoltak a hazájuk
MA V tizemben. ban alkalma.zott legkorsze-

MINDEZZEL SZEMBEN A rűbb munkamóclszerekről. táv
VILLAMOSMOZDONY javí- lati fejlesztés! elltépzeléseik
tás a jelenleginek k.étszeresé- ró1 Az ellladások után a t'é&z• 
re, a Diesel-mozdonyok és mo- vevők két �;-ekcióban folytat
toros járművek javítási igénye ták a tanácskozást. Az egyik
háromszorosára növekszik. ben a javítások szervezésének 
Ehhez hasonló lesz a négyten- és az ehhez szükséges infor
g-elyú személykocs,ik javítási nuiciók összegyújtésenek mód
igénye Is. szereit, a másikban n javítás 

A járműjavító kapacitás fej- technológiai problém&it és az 
lesztését azonban nem csupán automatizálás lehet6ségeit vl• 
4 megvábtozó javítási igények ta.ttak. 

Főnökség müsza.ki csoportve
:zetó mérnöke, a.ki két munka
társával, Galló Ödönnel és 
Pohlínger Ldsztóval több, mint 
féléves tanulmányúton Angliá
ban és a Német Szöoetségi 
KöztáTsaságban ;árt. S hogy 
mi indokolta ezt a hosszú ktil
földi tartózkodást? 

- A lVIAV Vezérigazgatósá
ga főnökségünk részére be
szerzett egy Honeywell 2200 
típusú „második generációs" 
elektronikus számítógépet -
informált bennünket Kemény 
Ferenc. - Utazásunk célja, 
tulajdonképpen az volt, hogy 
szinte az első csavartól a2 
utolsóig megismerkedjünk a 
computer felépítésével - ta
nulmányozzuk működését. Hl!I 
valami hiba adódik, akkor ne 
szoruljunk a külföldi szaketn
berekre, hanem mi javítsuk ki. 
Az úgynevezett második gene• 
ráció egyébként azt jelenti. 
hogy a gép teljesen tranzisz• 
torizált - tehát a legmoder
nebbek közé tartozik. .,Első 
generációs" - elektroncsöves 
gépeink ugyanis lassan „kiöre• 
gednek". A computerekkel 
szembeni igények olymérték
ben megnőttek, hogy az „első 
generáció" függetlenül korá
tól - már nem tud eleget ten
ni a követelményeknek 
Lényegében az igények növe
kedése - törvényszerűen -
kívánja a műszaki fejlesztést. 
A nagy teljesítményű elektr0-
nikus számítógépekét már Bu
dapestre szállítottálc, s hama
rosan ez a gép is segf ti a vas
út munkáját. 

ZsoldCII J'-
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Vasutas ,,mesterhármas'' 

a labdarúgó NB 11-ben ! 

Három sportágban befejeződtek 

a Jubileumi Kupa küzdelmei 
ak k.. - HATVAN CSOMóPON• A Tanácsköztársaság meg- lyezettjel - ugyancs or- TON mind tóbben „endelilc alakulásának 50. évforduló• mérkőzéses formában - a 

A november 16-á.n lejátszott BVSC-VoláJn mérközésen vált llizonyossá a BVSC bajnoksága. A vasutas-védelem ezen a mérkőzésen önmagát múlta felül, igy született mi,g a bajnoki címet jelentő 0:0-ás végeredmény. K5pünkön is a BVSC-védők harcolnak - egy szögletrúgás után - a Volán• 
támadókkal. 

A november 23-án véget ért 
labdarúgó NB II. küzdelmei a 
vasutas sport barátai számára 
örvendetes eredménnyel feje• 
ződtek be. Mindhárom NB 11· 
es csoportban vasutas csapat: a 
Debreceni VSC, a Budapesti 
VSC és a Gy&ri MAV DAC 
végzett az első helyen. A cso• 
'J)OTtgyőzelmek azt jelentik, 
hogy mindhárom vasutas Zab• 
darúgócsapat 1970-ben egy osz
tállyal feljebb, az NB 1/B·ben 
játszhat. 

Mindhárom csapatunk baj
nokságát dicséri, hogy igen 
erős mezőnyben, roppant ki
élezett harcban szerezte meg 
az első helyet. Komoly játék
erőt képviselő, nagy múltú 
egyesületekkel Jászberény, 

(Vedres József felvételie) 

Szolnoki MAV, KlSTEXT, 
Pénzügyórök, Budafoki MTE 
- kellett a debrecenieknek a 
végső győzelemért megküzde
ni, míg a BVSC és a MAV 
DAC, a Volán se, illetve Sa• 
varia Cipögyárral szemben 
harcolta ki a bajnokságot. 

Mindhárom bajnorl:csapat 
győzelme mögött nagyon ala
po.s, sza.ltszerű munka áll, ame
lyet ebben az évben megfele
lően támogattak a társadalmi 
szervek is. Nem is lehetett vol• 
na másként sikert elérni eb
ben a kiélezett harcban, mint a 
társadalmi és szakmai erők -
nem utolsósorban a vasutas 
szurkolótábor - közös össze
fogásával. A három csoportban 
ugyanis így alakult ki a baj
noki táblázat élcsoportja: 

Keleti csoport: 
1. DVSC 30 16 10 4 42:l'f 4! 
2. Júzberény 30 n 6 , 4'f:35 40 
3. Budafok 30 16 , , 59:29 39 

Nyugati csoport: 
1. MÁV DAC 30 n 8 5 49:21 42 
2. Savaria 30 18 5 , 54:26 n 
3. Dorog 30 13 10 , 50:31 311 

Eszaki csoport: 
l. BVSC 30 16 9 r; 81:28 u 
2. Volán 30 1, 5 8 58:29 39 
3. Kossuth 30 16 Cl 8 52:3'f 38 

A bajnoki táblázat jól érzé- riek visszajutását jelenti 
)telhetően bizonyítja, hogy csa- 1 az NB J B osztályába. 
patainknak nagyon meg kel- Igen, visszajutását, hiszen 
lett küzden1 a sikerért, amely mindhárom csapat már szerC: 
anind a budapestiek. mind a pelt a magasabb osztályban 
«i.ebrecen1ek, mind pedig a győ- sót a debreceniek és a buda� 

PUBLIN-LONDON-M0NCHEN 

Veretlenül tértek haza 

külföldi versenyükről 
a BVSC vívói 

A BVSC' VIVOSZAKOSZ
TALYA október 22-én indult 
cel kéthetes nyugat-európai 
turnéjára. Három napi,g tar• 
tott az út az ír fővárosig, Dub
linig. 
· Az !r szövetség két napra 

tervezt.e a versenyprogramot. 
Szombaton a női tőrözők és 
párbajtőrözők léptek pástra, 
11asárnap a tőrélzők és a kar
dozók. Mind a négy számban 
az ír válogatott volt a BVSC 
ellenfele, 11 minden összecsa
pásból a magyar csapat ke
rült ki győztesen. Női tőrben 
10:6, párbajtőrben 10 :6. férfi 
tőrben 9 :7. k.ardiban 11 :5 volt 
a· in,ózelmi arány. 
· Október 28-án reggel a ko

nl órákban érkeztünk Lon· 
«i.onba. ahol a következő ered
ménvek születtek: 

A · Boston Club ellen férfi 
tőrben 12:4, kardban 11:5, nói 
tőrben 9:7, páTbajtőrben 11 :5 
crirányban diadalmaskodtak a 
BVSC vfv61. 

A Simmonds Club ellen fér• 
fi tőrben 12:4, női tőrben 11:s. 
párbajtőrben 8:8 (48:60 tald
latarány). kardban 8:8 (14:25 
talá'1.1ttTrámI) a BVSC javára. 

OKTOBFR 31-f:N AZ AN• 
OOL VALOGATOTI' javát 
magába foglaló London Fen
cing Club volt az ellenfél. Ní
vós. szép összecsapások közP
pette a csaoat Itt Is meeóriz•e 
veretlenségét. Férft tőr BVSC 
-Fencing 10:6. kard 9:7, tlóf 
tőr 9:7, párbajtőr ll :5. 

November 2-án é!"keztOnk a 
bajor fővárosba. Münchenbe. 
ahol a vlvószövetség vezetői 
fol!"adtak bennünket. Este a 
liajor vfvóvá'oga!ott volt i:z 
ellenfél F,redmények : nőf tor 
!11:7, /ér/i tőr 9;5, párbajtőr 9:5, 

kard 9:5 a BVSC Javára. 
Münchenben megtekint.ettük 
az 1972. évi olimpiai játékok 
építkezését. Az olimpia! falu
ban 8000 férfi és 2000 női 
sportolónak épit.enek egy- és 
kétá.,ayas lakosztályokat. 

A BVSC t1ívószakosztálya 
háTom városban. összesen 20 
fegyvernemiJ. csapatgyőzelmet 
szerzett � végig veretlen ma
radt. 

A HIVATALOS LAPBÓL 

A mvatalos Lapból a szakszer
vezeti biz,ott.ságok és a do1goz6Jt 
figyelmébe ajánljuk a következő
ket: 

fG. számbóll UI il9/19fi9. t. D. 
Viselési Idővel terhelt, semélyl 
használMú egyen-. munka- és vé
dőruhák értékének elszámolása 
a dolgozók könyvelési egységek 
közöttl áthelyez.ése esetében. 

119 892/1969 2. B Gazda&ágt ve
zetők továbbképzésének egyes 
szervezési. munkaOgyl és pénz
üfi!Vl k<!rd-ései. 

47. számból : Felhívás a fel,;IS
fokú általános igazgatási és mun
kaOgy! szakvizsgára történ<5 je
lentkezésre. 

MAGYA& VASUTAS 

a Vasulalsok Szakszet'\•ezeténelt 
lapja 

Szerkeszt! a szerkeszt<5 blzottsál! 
F6szerkeszt<5: Gulyás Jé.nos 

FeleUís szerkesztll: Vlsl Ferenc 
sz.,,-kesztc5ség: 

Budapest VL. Bencztlr utez a. 
Telefon városi : 229-872 

Qzeml : 19-TI 
KladJa és terjeszti a Népsuva 

Lapkiadó Vállalat Bu<iapest vn 
Rákóczi Cit 54 Tele-fon: 224-819 
Felelc5s kiadó ' Gábor Mé.rtOD. 
a Népszava Lapkiadó Vállalat 

t,ia,eatóla 
CSekkszáml ,s,ám: 7S.915.001-t6 

azikra Lap�omd& 

pestiek már NB I-esek Is vol
tak. Az N B II. 1969. é "i baj
nokságában elért eredményük 
tehát elsősorban azt jelenti, 
hogy jelentős lépést tettek -
felfelé a lejtőn. 

ja tiszteletére a budapesti bl- kupáért. A négy csopoTt győz. meg a Vasút cimű műszaki fo
zottság öt sportágból álló ju- tese a MAV Kórház, a lVlAV LyóiTatot. A dolgozókat egyre 
bileumi kupa.küzdelmeket ren- Autófuvar, a Ferencváros, Jobban érdekli a külföldi Ila 
dezett. Szamost Nándor, a Vontatási Főnökség és az hm:ai vasúti fejlesztés, amelv-

k '"'t t ·· t b '  "szak' Ja'rmu·J·avi·tó lett. ről jól tá3ékoztat a képekkel sza szervez�, omegspor 
i- U„gyan•ez a ve'gso" sorrend ala- szinesitett folyóirat. zottság vezetője tgy tájékoz• b d 1 · i - pú. tatta szerkesztőségünket az kult ki közöttük a döntó- - Felsza a u as unne 

Az egész vasutas társadalom 
büszke erre a „mesterhármas
ra". Kívánjuk, hogy a folyta
tás se legyen rosszabb. Remél
jük, hogy sikerül a csapatokat 
is megerősíteni, s akkor min
den bizonnyal eredményesen 
szerepelnek az NB ! 'B-ben is 
az NB II-es bajnokok. 

., ben Is. A ko'rha" zi"ak és a fu- get tartottak november 16-án 
eredményekro,: Kompolton. A Hámán Kató 

- Háro..m sportágban: lab- varozók eg�aránt .. 4-4 pon- szülőházán felállitD'tt emlék• 
darúgásban, tekében és röp- tot szerezteK a dontőben'. 

a tábla előtt úttörők, KISZ-fia• 
labdában már befejeződtek a MAV Kórház javára a Jobb 

I talok és vasutasok álltak dísz• 
küzdelmek. A labdarúgók 32 gólarány döntött. őrséget. A miskolci MAV igaz. 
csapata négy csoportban küz- A tekebajnokságban öt csa- gatöság a vasutas dolgozók ne
dött a csoportbajnoki címért, pat vett részt. Itt is nagy küz· vében megkoszorúzta Hámán 
majd a csoportok első he- delmek alakuLtak ki, amely- Kató szülőházának emléktáb-

bó! a Szak- és Szer,elóipari lá 'át. 

Ismét a labdarúgó NB-ben 
a „Töri" 

, 

Még nem fejeződött be Bu
dapest 1969. évi labdarúgÓ
bajnoksága, de már négy for
dulóval a befejezés előtt nyil
vánvalóvá vált:  a Törekvés 
csapata - a Budapest-bajnok
ság 1. osztályában kiharcolt 
bajnoki címével - felkerült, 
illetve visszajutott a labdarú
gó Nemzeti Bajnokság me
zőnyébe. Jövőre - a fennál• 
lásának 70. éves jubileumán 
- a nagy múltú vasutas labda• 
rúgó-együttes az NB lll-ban 
játszik. 

- Csapatunk hét évvel ez
előtt, 1962-ben volt kényte
len búcsút mondani az NB-nek 
- emlékezik vissza B. Nagy 
László edző, a DVSC, majd a 
BVSC egykori kitűnő já:éko
sa. - Azóta voltak egészen 
mély pontok és voltak évek, 
amikor azt reméltük: sikerül 
a visszajutás az NB-be. Mind-

párt- és szak.."Zervezeti bi
zottságát, sok segítséget kapott 
a szakosztály a vasutas szak
szervezettől is. 

Érthetően nagy az öröm 
tehát az Északi JármiJ.javító. 
ban és a Bihari úti sportte!ep 
táján, ahol nagyon sok lelkes 
híve van az egykor nagy na
poTcat látott Törekvésnek. De 
a legnagyobb öröm talán a 
,.régi gárda" tagjaira jellem
ző. Ennek nagyon emberi. 
megható a története. Minden 
ötödik évben egvszer össze
jönnek a régi Törekvés lab
darúgók egy kis baráti talál
kozóra, eszmecserére. Ilyen
kor jönne_Tc Zuglóból, Buda
fokról, Debrecenből, Máté
szalkáról, Nyékládházáról -
de Svédországból, Ausztriá
ból és az öreg kontinensen kí
vüli országokból is. Kit hová 
vetett a sorsa • , • 

Itt a bajnokságot nyert, az NB•be visszajutást elért mai Tö· 
rekvés. A kép balszélén a k-élt civil, Zsembery József Intéző és 
Horváth Lajos játékos, aki sérülése miatt maradt ki a mérkó• 
zés napján a Csepeli Papir elleni csapatbóL A kép jobboldalán 
álló civilek: Romvári László szakosztályvezető és B. Nagy 
László edző. A bajnokságot az alábbi, a képen is szerepló já
tékosok harcolták ki: Szentgróti László és Forgács György 
(kapusok); Pálfalvi László, Nagy Andor és Zentai György (hát
védek): Füzessy Géza és Cseh Joachim (fedezetek); Kara Sán• 
dor, Pusztai László, Bolváry Tibor, Varga István és Pusztai 
István (csatárok). Sérülése miatt nem játszott, nem is sze. 
repel a képen Bessenyei László csapatkapitány és Göbel Ká-roly, aki ugyancsak rés:r.ese volt a „Töri" Idei sikereinek. 

ez azonban csak most sike- A ,,rég! gárda' vezetője, el
rült, de - ha szabad !gy mon- maradhatatlan részvevője a 78 
danom - éppen .. jókor'' jött. esztendős Kautzky József, a 
A Törekvés SE 1970-ben ün• Törekvés hajdani négyszeres 
nepli fennállásának 70. évét válogatott játékosa. Déri „Pol
és bizony a legnépszerűbb di", Regős 11, Kiss Miska. 
sportág, a labdarúgó-szakosz- Dóri. Dankó, Kristóf, Baráth. 
tály szereplése egyáltalán nem a Keszei-fivérek és a többi -
közömbös a régt és a mat „Tö- egvkori márkás nevű Törekvés 
ri" szurkolók. az egész tszald labdarúgó - fő beszédtémája 
Főmilhely dolgozót számára a mai Törekvés. A „Töri", 
sem. Nagyon boldog vagyok, amelyhez megsokasodott évek
hogy sikerlilt. kel. de a régi. fiatalos lelke

B. Nagy Lászl6 elmondotta 
még, hogy a ,.nagy fordulat'' 
akkor következett be. amikor 
Görbitz Sándor tett az tszaki 
JármiJ.javftó új tgazqatója. A 
sportszerető Igazgató minden
ben támogatta a járműjavító 

sedéssel és példás klubhűség
gel ragaszkodnak. 

Már csak értük is érdemes 
volt a mai Törekvésnek Bu
dapest-ba inoksá•f!Ot nyerni és 
visszakerülni a Nemzeti Baj
nokság mezőnyébe . . • 

Vedres J6zsef 

1 
Főnökség került ki győztesen. ::_ A szombathelyi jármúja
A röplabdázók mezőnyében vítóban már hagyomány, hog:, 
hat csapat harcait a kupáért, minden évben megrendezik as 
amelyet végül a MAV Gép• újítási hónapot. Idén október• 
javító üzemnek sikerült meg• ben került erre sor, s az új!• 
szereznie. Az asztalitenlsze• 

1 

tási kedv hasonló az elmúlt 
zők és sakkozók cwportmér- évihez. Novemberig 98 új!• 
kózései még folynak. Az előb- tási javaslat ér!{ezett be, s a 
biben négy csoportban 28. napokban várható azok elbírá• 
utóbbiban három csoportban lása. 
22 csapat küzd a kupáért. A - BÉKÉSCSABA GAZDA• 

csoporteyőztesek ebben a két SAGI V ASÜT fiJ.tóházánáC 
sportágban is körmérkőzés- nyolc brigád nyerte el a szo
sel döntik e1, hogv melyikük cialista címet. Vállalásaikat 
érdemli ki a trófeát. éW.zem szinten teljesítették. 

Különösen kiemelkedő telje• 
sítményt nyújtott a vontatást 
I. brigád Bugár Győző, és aa 
esztergályos brigád Péli F� 
renc vezetésével. 

- Debrecenben a nagyerdei 
szociális otthonban november 
7. alkalmából a vasutas-szak• 
szervezet debreceni nyugdíjas 
tagozata ünnepséget rendezeU 
11 nyugdíjas vasutas részére. 
A baráti összejövetelen a moz. 
galmi múlt régi emlékeiről be
szélgettek, majd átnyújtottáli: 
a szakszervezet ajándékait. 

- Hatvanban le7.aj]oUak a 
KISZ-alapszervezeti vezető, 
ségválasztó taggyűlések. Aa 
alapszervezet tagjai négy új 
tagot választottak a vezetőség-

A SZERKESZT6SfG UZENI be, s bíznak abban, hogy az 
utóbbi Időben gyengélked/J 

Bol<ll=á;r Gyu,La, Békéscs.al>a; 
Murány! Tibor. Bánréve : Volo
sinovs"Dk1 János, Maros.ám Pál, 
Debrecen ; Ma.:-óti :tstván, swm„ 
bathely; Szücs Ferenc, Hatvan ; 
Kisvárdai János. Miskolc. Tiszai 
pu.; dr. Bánk:fa!lvy Gyula, sze
ged: leveleiket lapunk anyagá• 
hoz felhasználjuk. 

szervezet megerősödik. 

LAKASCSERE 

Elcserélném soom-bath�lyl i!I 
és féhszobás, összkom.tortos, fél
emeleti, tanácsi rendelkezésű la· 

Bognár Károly. Ta,polx:a: Cs6sz ltásomat budapesti hasondóra vagy 
Imre. Kecel : Fenyvesi Sándor. Rá· kisebbre. esetleg szolgálati la• 
kosszentnnihá1y;  Bo�dtzsrár Gyula. 

I 
kásra. ErdeklödnJ lehet : Kovács 

Békéscsaba ; B..akó János. Mis- Gézánénál. tel. : 276--000. este S 
1 kolc : Szabó Mihályn,é. úJszáFZ : j óra után. vagy Kovács Ottokár

level�lket Illetékes helyre M>vii.b- nál, Szombat.hely. rn h!vószAmOll 
bitottuk. ll-39. 

Emelkedett az árukárok miatt 
kifizetett összeg 

A belföldi és nemzetközi 
forgalomban keletlkezett áru• 
károk összege az elmúlt év
hez viszonyítva jelentősen 
emelkedett. Az év háromne• 
gyedében a múlt évihez vt• 
szonyítva minden 1000 forint 
bevételre vonatkoztatva 2 fil• 
lér a növekEdés. Fillérekról 
szólva az összeg kevésnek tű• 
nik, de az emeLkedés több 
százezer forintos volumenű. 

Nézzük részletesebben a 
káreseteket. Belföldj forgalom
ban a törés.bői eredő kárösz
szeg a bázi$hoz viszonyítva 
288 950, 

az elfolyásb61 45 8t'f, S'A
kadásb61 39 265, minőségi 
romlásból 136 203, beázás
b.>l 112 619, túzkárból 
81&1rmazóan 128 482, lopás• 
dé'l.smálásból 64 004. egyéb 
esetekból kifolyólag 
421 129 rorinHal emelke-

dett. 
Javult a helyzet a sólyhi

ánvb-SI P,;edil tr4r,..k1141. ahol a 
csökkenés 447 022 forint, de 

az Ilyen címen érvényesítet\ 
követelés még így Is 1 317 141 
forintot tett Id. A forgalmi 
balesetekből adódó áruleárok 
összege 748 265, az elveszéa 
miatti .wrtérités 26 943 forint• 
tal csökkent, de még tgy ú 
Igen magas, 762 349 fortnt. 

Még rosszabb képet mutat a 
nemzetközi forgalomban kifi
zetett kárösszegek statlsztlká• 
ja. Amíg belföldi viszonylat
ban a súlyhiány miatti kifize
tés csökkenéséről beszélhe
tünk. itt csak az eme!kedés 
729 593 forint volt az 1968 évi 
130 078 forintt.L szemben Szá• 
mottevő az elhullásból ered6 
3J 195, a beázásból azármaz6 
70 239. a forga'mi bales� okoz• 
te 27 924. az elt:eszés miatt ki• 
fizetett 36 004 forint emelkee 
dés. 

Nemzetközi forgalomban ja& 
vulást mutat 

az elfolyásnáJ '78 121, a 
szakadásnál 147 t99 és az 
egyéb áruká.rokrui.l mutat
kozó 165 601 forint csök• 

kenés. 

MUNKAEROHIANY SZOLGALATI FEGYELEM 
Ezek a számok egyetlen vas-, 

utas számára sem lehetnek 
közömbösek. hiszen a kártérí
tés címén kifizetett összegek 
1969 kilenc hónapjában elé.-ik 
a ll miUi6 forintot. E· kiesik 
a vasú• bevételéből, tehá! köz
vetve érint minden dolgozót. 
Amikor minden igyekezet arra 
kell irányul,on hogy a fel• 
adott árut minél gyorsabban, 
gazdaságosabban rende'tetési 
helyé!-e szállíthassuk, nem le
het szé nélkü'. elmenn.l a fen
tiek mellett. A r,azdasáqosabb 
szállítás nemcsak az önkölt
ségcsökkenisnek � anyag éa 
munkaer, rát-:,rdftási részét 
ké„e,:; lunem a fent ;elzett, 
kárt ?1coz6 kör1llmé11,1fek éa 
esetek megelőzé$ét Is. 

- Ha már et'f'e Já.rok, szfue.sen baltlilok 
van.atkísérönek. 
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Küzdelem a hóval 
A hirtelen beköszöntött tél sok rosútvonal forgalmát bénította meg 

�iW1'17:iM:};i, • r;r. n,, 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

::s:m. ttF�LYAM, H. SzAM. Ára 40 fillér 1969. DECEMBER l'f. 

A baleseti kártalanítás� 
a lakásépítők támogatása 
és a nyugdíjasok helyzete 

az elnökség előtt 
A szakszervezet elnöks�e 

december 5-i ülésének napi
rendjén az alábbi témák sze
repeltek: 

1. Jelenté& a. dolgozók egész
sége, metve testi épsége gé
relméból eredó károk megté
rítésére vonatleozó rendeletek 
t,égre hajtá,sá ról. 

-qóelta.ka.rítás a. Nyugati pályaud,-aron. 

Z. A' lakásépítési a.la.p képzé-
11ének és felh-asználáiának ta
pa.;zta.la.tai. 

S. A vasuta& nytl{ldíja.;ok 
helyzete és életkörii.Zményeik. 

4. A szakszervezet 1970. é·vi 
i,rogramja és a. vezetőszervek 
félé,:;es munkaterve. 

Az 1964-ben megjelent 
Z/1964. (VI. 3.) l\!ü. M. számú 
""isszamenőleges hatályú ren
delet kötelezi a munkaadót, 
hogy a dolgozó életének és 
testi épségének munkaviszony 
ker!!télx!n történt megsértése, 
balesete esetén a sérelmet 
szenvedettnek teljes vagyoni 
kátát, elmaradt jövedelmét, 
költségeit és kiadásait térítse 
meg. A válJ.Dlat felelőssége 
vétkességre való tekintet nél
kül fenn:ilL 

A mnnkáltató csak azokban 
az esetekben mentesül a kár
téríttls alól, ha bizonyítja, 
hog�": 

- li térelem mú1,ödési kő-
-rén l..it:/ll esú e?Mrífüatafüm 
okból, 

- kl::á.rólaa a károsult el-
háríth<tta.tla:i mago;ta.Tt6.sa 
követ,;e;::ében történt, 

- mentesm a 1,ár azon ré-
1ze alól, a.melyet a do1.goz6 
vétkessége idé=ett e!ó, 

- a sérelem. beküvetke;:;ése 
·működési kö?'én be!íil is elhá
.ritha.tatl.an volt. 

Az eluöks;é-g megállapítása. 
l!z'.nint a. bale3ei-et szen
ndett dol:-ozók tekinté
lyes rl'S'Ze nem él a ren
deletben biz!-OSított jogá
val. Például lll69-ben ok
tóber :n-ir balesetei sl!'.e!t
vedett 30':'6 dolgo2:ól>ól 
esaJ. 150:; élt kárigéa,-é-

,,el. 
Az igénybejelentés elmara

C:.l.s.i�alc többféle oka van. A 
sél.' �ln:et szenvedettek egy ré
-sze ner:i ismeri megfelelően a 
rendeletet. Az okok között 
megtaláljuk a szerfnység, a 
n1fsn2.k ártani ne1n akn-rás 
mellett a bu.::ltolt fenyegetést 
is. 

Az incí�:faok között talán 
e'.só h�lyre tehe:6 a baleset
t-"i=sgilat ne1n n1egf�lelű vol
ta. Az elbíráló szervek még 
mindig kie1égító felül11izsgálat 
né..kül fogatlják el a nem 
m!:icien eg�tben k.iíog'3.st&lan 
balese�vizsg:ílati anyagokat 
tá=,ff�lási afapul. Ha egyszer 
- valanülyen közrehatással 
is - a. do;gozóva.l efüme1'
teitélc, l•ogy a bal,esetéért egye
clill ö a. ,,fe!e!őfl', tübbé ne,n i3 
gondol káTté1itési igé:iyre. 

Olyan is előiordul, l)ogy a 
balesetviz&gál6 bizotts«gok a 
Yonatkozó jogszabályokkal el-
1.mtétesen kiszázalé;_olják a 
felelósség,..<>t. Hyen esetben a 
kártérítés elbírálá.sánlÍ! a�n111 
százalékot vonna:( le a. sérült
ről, mint amennyit a. jogi 1,ét·
désekben járatlan ba.leeetL,izs
g,l!óf.; a sérültTe Mrítottak fe
lel6sségkónt, függellen-!il attJ� 
hog-y a 1:sfü1lat nem tuéta 
magát a i:á.!'téritési kötelezett
úg alól kimenteni. Az elnök
ség álláspontja szerint a ren
delet ma:-adéktalan érvényre 
juttatásával a séreJmet szen
''edettek túlnyomó többsége 
kártérítésben részesíthető. 

A kártérítési köt2lezettség 
alóli mentesülés a vasúti bal
esete:mél alig érvénJ·esülhet, 
mert az előfordult sérelmek 
kivétel néfaül: 

Miskolc felsza.badulá.sának 25. évfordt•lója. tiszteletére a mis
kolci járműjavító 100 millió forintos költsége.el épi'tlt új csar
m>kát dr. CsanMi György közlekedés- és postailgyi miniszter 

adta át. A képen az új szerelóc.sa.rnok. 
(MTI Foto - Kun Kovács Lái.z-ló fel.v.) 

séssel indult el Pécsről. Utköz
ben a hó és a szél tovább kel
lemetlenkedett és a késés to
vábbi 100 perccel szaporodott. 
Szentlórinc--Szigetvár között 
a 2445. sz vonat elakadt a hó
ban, annak eZ!enére, hogy elót
te egy gép már bejárta a vo
nalat. Kétségbeejtő volt a 
helyzet! Sem előre, sem hátra 
nem tudtak mozdulni. Végül 
két gép szabadította ki a vona
tot. A pécs-báta.széki vonalon 
36 órán át nem volt semmi 
mozgás. Itt is nagyszerű mun
kát végeztek a mentő és elhá
rító egységek. 

A budapestiek nemcsak sze
mélyszállítást illetően érezték 
a tél bemutatkozását, hanem 
teherszállítást illetően is. Szol
nolc, Rákos, Székesfehérvár és 
Komárom állomtisok alapos 
leckét kaptak. 

Talán a. legnagyobb eró
vel Szolnokot támadta a 
,,fehér ellenség". Megállt a 
g-lll'Ítás. A környékben, a 
szomszédos állomásokon 
- irányonként - 30 vo-

(Lantos Géza felvétele) 

nai maradt kint, feloszlat-
va. 

A harminc vonat 2000 kocsi
nak felel meg. Igy könnyen ki
számítható a tél kártevése. 
Komárom Székesfehérvár és 
Rákos már kevesebbel, egyen
ként 5-5 vonat feloszlatásával 
megúszta a hó, a szél támadá
sait. 

A személyszállítást is meg
tépázta az első hó. A budapes
ti pályaudvarokról több órás 
késéssel indultak a vonatok. 
A szüntelen hóesés 42 vonat 
késését jelentette a Nyugati 
pályaudvaron. A Hámán Kató 
fűtőháznál sem volt rózsás a 
helyzet. Kihatott a fűtőház 
munkájára, hogy az érkező vo
natok is késtek. 

Bemutatkoztak a húlégsuga
ras motorok is, az egyik Bu
dapest-Ferencvárosban, a má
sik pe!!ig Rákosrendezőn. A 
belőlük kiszökő mdeg le,·egó, 
mint gyermek.száj a szappan
buborékot, fújja el a sűrű, 
vastag hóréteget. Jó dolog a 
hőlégsugeras „pályamunkás". 
Több kellene belőle! 

Az ünnepi f orga.lom 
fokozott figyelmet igényel 

ki, mely szerint a rn.entesftcS 
vonatok közlekedésére né::ve a 
pi1Zyaudva.rok a.dnak felvilágo
sítást. A hétvégi távolsági 
munkásvonatok, amelyeket a 
lúvatalos menetrendben nem 
hirdettek meg, Budapestről de
cember 23-á:'l, vissza 21!-án. il
letve 29-re virradó éjjel köz
lekednek. 

A MA V lehetővé tette, hogy 
már december 19-e óta a bu
dapesti és nag-yobb vasútállo
mások szeméiypénztárainál és 
a menetjegyirodákban az ut;,. 
zóközönség a torlódás és l:osz
szas sorbanállás elkerülése ér
dekében menetjegyét elő·.rétel
ben váltsa meg. 

AZ tlNNEPI FORG.-\LO:\f 
lebonyolítása adadó figyelmet, 
nagyarányú fegyeL,nezettséget 
követel vasutasainktól. E�ó
sorban a vona.tjorga.lom biz
tonsága. a cél, a ba.lesetn;entes 
közlekedés. Kétségtelen. hogy 
a hideg. ködös időjárás Igény
be veszi a dolgozók fizikai és 
szellemi erejét, de ennek elle
nére is azon kell dolgoznunlt, 
hogy az üru1.epi forgalomben 
fennakadás ne legyen. Az igaz
gatóságok vezessenek be fo
kozott ellenőrzést, koordinál
ják eredményesen valameny
nyi szolgálati ág együttműkö
dését. Ezt várja tőlünk az uta
zóközönség, a társadalom. 

B.L 

L4PZÁRTAKOR ÉRKEZETT: 

Rödönyi Károly, az UCI elnöke 
A 26. európai, 19 Európán éves időtartamra Rödönyi K6.-

kívűli vasút és 25 egyéb va- roly miniszterhelyettest, 0 súti szen·ezetet magába fog. 
!aló nemzetközi vasútegYlet MAV vezérigazgatóját egy. 
(UIC) legutóbbi Pálizsbari hangúla.g elnökévé vá!as=tot
roegtartott közgyűlésén két- ta.. 
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Soron levő feladat a szakszervezeti 

aktivisták oktatása 

A szakszervezetek termelési, 

agitációs és propagandamunkája 
A szakszervezetek fontos 

társadalmi feladata, hogy a 
tudatos társadalomépítő tevé
kenység fejlesztése érdekében 
elősegítsék a munkások, a bér
ből és fizetésből élő dolgozók 
esunei. politikai fe.ilődését, er
kölcsi felelősségének növelé
sét. gondoskodjanak a szak-

szervezeti aktivisták. tisztség
viselók elméleti felkészítéséről. 
Az évek során kialakult már 
a szakszervezeti aktívák és 
tisztségviselők oktatásának, 
továbbképzésének egységes 
rendszere. s ez a képzés ered
ményekkel jár. 

Havonta legalább egy alkalommal 
legyen oktatás 

oktatási évben 759 tanfolya- A gazdaságirányítási rend
mon 9749 fő akt-ívát képeztiinlc szer reformja új módon veti 
ki, s a tanfoluamok iránt a fel a termelési propaganda és 
hallaatók ércleklódtek. agitáció helyét és szerepét. A 

Ce, 1 ·. emeln·, az oktata' s  kiindulási alap, hogy a koráb
bi rendszerben eluralkodott 

színvonalát mennyiségi szemlé'.ettel szem
ben sokkal inkább előtérbe ke
rültek a minőségi követelmé
nysk. 

Az 1970. évi esti bizalmi- és 
reszorttanfolyamok szervezé
sével és lebonyolításával el 
kell érni azt. hogy az oktatás 
színvonala az előző évihez ké
pest emelkedjék. Éppen ezért 
a szakszervezeti bizottságok 

A szakszervezetek szerepé
nek vál to:cisa is szüks-égessé 
teszi sajátos, újszerű termelési 
propaganda és agitácó kialakí
tását. Ehhez nyújt segítséget a 
SZOT elnökségének 1969. szep
tember 1-i irányelve. 

A szakszervezeti aktivisták adásokba a helyi példák be- mérjék fel. hogy üzemükben 
és funkcionáriusok alap- és dolgozását a szakszervezeti bi- mennyi tanfolyamot, milyen 
továbbképzését az 1969/70. év- zottságoknak kell biztosítani. létszámmal (reszortonként) 
ben. a SZOT Elnöksége 1967. Az 1970-es oktatási évben a a::tarnak indítani. Készítsék El 

.úprilis 22-i határozata alapján bizalmiak oktatását a követke- az oktatási tervüket, s kezdjék Az agitáció politikai 
kell megszervezni. A tanfolya- ző tananyagokból kell megtar- el clsfoorban a hallgaLók és az funkciói 
mokat közép- és nagyüze- tani : előadók kiválasztását. A tan- A szaknervezetek által vég-mekben. nagyobb létszámú in- - A szakszervezetek ér- folyamok szervezéséhez és a zett termelési propaganda és téz.ményeknél a szakszervezeti dekvédelmi feladatai. hallgatók kiválasztásához kér- agitáció egyrészt politikai 
bizottságok szervezzék ha- - A szakszervezeti bi- jék a pártszervezetek és a funkció. Feladata a párt gaz-

zeti szervekne.l;; együtt kell mű
ködni ük a gazdasági szervek
kel a termelési agitáció és 
propaganda operatív feladatá
nak kialakításában és a gya
korlati munka megszervezésé
ben is nagyobb szerepet kell 
vállalniuk. 

A munkát végezhetik a gaz
dasági és szakszervezeti szer
vek és vezetők önállóan, il
letve közösen. Az anyagi ala
pok biztosításáért az állami -
gazdasági szervek a felelősek. 
Ez magában foglalja különö
sen a műszaki propagandát 
elősegítő anyagi fedezet biz
tosítását minden szinten. 

A szakszervezeti szerveknek 
lcezdem.ényezőbben kell fcllép
niiiJc, hogy a műszaki fejlesz
téssel e(llJütt hatékonyabb, a 
népgazdasági és vállalati érde
keket jobban figyelembe vevő 
múszaki propaganda. folyjék. 

vonta legalább egy alkalom- zalmi feiaclata a szocialista KISZ segítségét. A pártszerve- daságpo!itikája megismerteté-mal. Olyan üzemekben, in· munkave,·seny és a szoci:- zettel és a gazdasági vezetők- se, tudatosítása, elfogadtatása, A szakszervezeteknek tézméniIeknél. ahol az aktivis- lista brigádmozgalom elo- kel beszéliék meg az oktatások megvalósitl1sa. Más-részt az a ták kis létszáma miatt helyi- segítésében. megtartására a legmegfelelőbb célja, hogy fe;lessze, erősítse a kezdeményezni kell 
leg nem célszerű. tanfolyamok - A kollektív szerződés időpontot. Ügyeljenek arra, ' 
szeTvezése, ott több szolgálati ;elentősége. hogy különböző rendezvények 

dolgozókban a tulajdonosi go,n- A termelési agitáció és pro-
hely közösen szervezze meg az - A bizalmiak feladatai és más irányú oktatások ne 

dolkodáSt, felkeltse a dolgozók paganda tartalmában, céljában 
oktatást. a dolgozók egészségénelc és zavarják az esti tanfolyamok 

érdelGlődését és érdekeltségét nem különböZJik egymástól. De 
t t· • • , 1 , , · az U.J technika-technológia k l r unka rán Az esti tanfolyamok kereté- es 1 epsegene ' megovcsa- megtartását. iránt, ezúton is előmozdítva a 

a gya or a 1 m • 50 ' a 
ben a területi bizottságoknalc ban. Az oktatások előkészítését, - megoldás formáiban és mód-
és szakszervezeti bizottságok- - Az anyagi é .� erkölcsi a szerzett tapasztalatokat :i,�

s
:�:�:�t��

ó
g!:m �:�:: sze1"eiben megkülönböztethető. 

nak bl·ztos1'tan·1 kell alapfol"' ösztönzés formái és lehető- menet közben is értékeljék, s Célja:  -� • · 'll z t k 'l  rácla fejlesztője is olyan érte- ., __ · !""'•-· ·•-k Szl·nten azoknak a b1"zalm'�k- segei a va a a o na . állandóan kisériék figyelem- - a gazu,u..,agpo ... ,""'i cew � A tk·· · k lemben, hogy segíti a dolgozók- s 'l kö. - · t t · nak. tnunkabizottsáe1i vezetők- - nemze oz, sza - mel az oktatások menetél Tö- ze es ru megismer e ese, 
ne"· ta"oknak az ~ ol•tatása· t, szervezeti mozgalom harca reked;enek arra. hoi:m az esti 

nak megismerni munkahelyülc - a helyi feLadatok sokolda-� " • k • t 'I d l adottságait, perspektíváját, a z.1 ne·p 
- · ta akl.k mé" nem re'szesül· ',ek a mun asosz a Y, a o go- tanfolyamok 1970. szeptember �. neru magyaraza ' "' 6' , ., k · 1 éd • vezetés elgondolásait. Ily mó- d l .o. jelké •• · funkciójuknak megfelelő ok- z ,; er„e ·eme e megv e- 1.'Hg befejeződjenek A szak- d 

- a o goz""' · sz,.ese a 
tatásban. séért, a béke fenntartásáért. szervezeti bizotságok segítsék on jobban lehetővé válik, szakmai képzés elsajátítására, 

A fenti témákon túlmenően az aktívákat, hogy az elmélet-
hogy a dolgozók képességeik és - a szocialista erlcölcs nor-

Az esti tanfolyamok szerve- szükség szerint a szakszerve- ben tanultakat a gyakorlati 
kezdeményező készségUk telje- máina.k terjesztése, 

zése, a hallgatók és propa- zeti bizottságok is meghatároz- munkában alkalmazzák, hasz-
sebb kibontakoztatásával iá- - a helyes munkahelyi lég-

,sandisták kiválasztása a te- hatnak - a helvi saiátossá- nosítsák. Gondos!;:odjanak ar- ruljanak hozzá gazdasági fej- kör kialakítása, 
rületi bizottságok irányításá- go!,:m:k figyelembevételével - ró!. hogy a társadalmi ::tlctívá- lődésünk meggyorsításához. - a szakmai, technika!, tu
val a szakszervezeti bizottstt- egy-egy témát. kat a tanfolyamok befejezése A termelésii agitáció és pro- dományos ismeretek népszerű, 
i;:ok feladata. A tanfolyamok Az elmúlt oktatási év ta- után is rendszeresen bízzák pa,ganda a mindennapos gaz- közérthető terjesztése. 
előadóit tapasztalt tisztség- pasztalatai azt mutat;ák. horn, meg konkrét szakszervezeti da.sági és mozgalmi tevékeny- Formái és módszerei : 
viselők közül jelöljék ki. Ezek az aktívák képzésében értünk feladatokkal. ség szerves alkotórésze. Ebből A termelési propaganda és 
módszertani felkészítése és el eredményeket, az 1968/69-es Magyar György következik, hogy a =kszerve- agitáció formáiban és módsze.. 
továbbképzése a szakszerveze• reiben ugyan különbözik egy-
ti bizottságok és területi bi- ·-------------------------------------------< mástól, de megválasztásu.knál 
:zottságok közös feladata. A irányadó, hogyan szolgálják 

���t s���
t

!!:i;ét r1::'ái: Mérlegen a választás óta végzett munka ���tan a tartalmi célk.itű-

sanak gondot a vasút sajátos- A termelési propaganda főbb 
ságából adódóan a vonalakon 

J lf k • 1 • k I k 
fórumai és módszerei: 

'szétszórtan. valamint a kis a·vu a a szoc,a' IS o· ·,u· ·  me'nye - mííszaki konferenciák, 
szakszervezeti bizottságokban . • . 

· , - termelési tanácskozások, 
clolgozó funkcionáriusok kép- - a szociaiista brigá4-veze-
zésére. Ezek képzését területi 

no''ff a be'rsz1'nvon a/ 
tők, újítók, kiváló dol.gozók 

szinten. illetve csomóponto- megbeszélései, 
kon a területi bizottságok szer- szakmai képzés és to-
vezésében oldják meg. A tan- vábbképzés, 
folyamok ütemezését gondo- SZAKSZERVEZETI f:RTÉ- dalmi szervek között az idei eddiginél az emberi élet vé- - a tudományos, technikai 
san ket! előkészíteni, a párt- KEZLET&"'il összegezték a vá- terv sikeréért. Az egész éven delméért is - állapította meg ismeretek szervezetszeru ter• 
és erruéb mozgalmi szervek- lasztás óta eltelt 9 hónap át jól szervezett és ütemezett a szakszervezeti bizottság - jesztése, 
1,el időben egyeztetni kell. Az eredményeit, tanulságait, s je- munka ellenére most jelentős 25 balesetből 24 elkerülhető 

- az iskoLarendszeru okta• 
tás és az wkolán kivüli szer
vezetszerű művelődés. 

A termelési agitáció főbb 
módszerei : 

A termelési :i.gitáció legha
tásosabb és legeredményesebb 
módszerei változatlanul a cso
portos és egyéni beszélgetések. 
Ez lehetővé teszi, hogy na
gyobb figyelmet lehessen for
dítani a dolgozók különböző 
rétegeinek egymástól. el térő 
színvonalára és érdeklődési kö
rére. A beszélgetéselG mellett 
nagy figyelmet kell fordítani a 
gyűlésekre, az írásos kiadvá
nyoJcra. Az eddiginél johban 
fel kell használni a t&megkom
munikációs eszközöket is. 

Az önállóság 
érvényesüljön 

A tennelési agitáció és pro
paganda vitelében a szakszer
vezetek valamennyi szervének 
megvan a sajátos feladata. A 
k§zponti vezetőségek a megfe
lelő állami szervekkel, társa
dalmi szervekkel, tudományos 
egyesületek,Icel együttműködve 
alakítsák ki a termelési pro
paganda és agitáció feladatait. 
Fo-rdítsanak nagyobb figyeLmet 
az ágazati tennivalók megha
tározására. Az elnökséggel 
együtt irányítsák és ellenőriz
zék a közép- és alapszerveze
tek propaganda- és a{litációs 
tevékenységét. 

A tevékenység eredményes
sége alapvetően a szakszerve
zeti bizottságokon múlik. A 
központi irányítás fenntartása 
mellett az eddiginél jobban tö
rekedjenek a gazdaságirányí
tás új rendszerének megfelelő 
önállóbb munkára a termelési 
propaganda és agitáció terén 
is. 

A szakszervezeti bízottságok
na,k az is feladatuk, hogy a 
gazdasági vezetők is váljanak 
a termelés, a gazdasági munka 
agitátaraivá, propagandistáivá. 
Ugyanakkor tevékenyebben 
1cözre IGel! működniük a.bban, 
hogy a termelési, gazdasági 
céllcitúzések rendszeres ma
gya-rázatáhan még operatívab
ban vegyenek részt. 

A termelésj agitáció és pro
paganda irányítása minden 
szinten a választott vezető tes
tületek feladata. A közvetlen 
operatív munkát a szakszerve
zeti bizottság mellett működő 
különböző munka.bizottságok
nak kell végezni. 

esti tanfolyamok technikai lölték meg az új tennivalókat erőfeszítést kell tenni, hogy a lett volna, ha a dolgozók na
íeltételeinek biztosításáért a a MÁV Magasépítési Főnőks-ég- pestlórinci 8 lak.ás és motor- gyobb figyelemmel végezték: 
szakszervezeti bizottságok, a nél. Szentesi Sándor, a szak- szín, a ferencvárosi központi volna munkájukal 
végrehajtásért a szakszerveze- szervezeti bizottság titkára is- szertár és a biztositóberende- Sok szó esett a beszámoló
ti bizottságok és területi bi- mertette a 9 hónap munká;át. zési főnökség raktárai, a toko- ban a politikai nevelésről, a 
zottságok együttesen felelooek. A munkahelyi széttagolt- di felvételi épület, a székesfe- műszaki vezetők és dolgozók 

ság ellenére is a szakszerve- hérvári pályafenntartási fő- kapcsolatáról is. Megalapo,zott 
zeti bizottság munkája jelen- nökség ú; irodaháza, az al- mérlegelés alapján mondta ki 
tősen javult. Nőtt a szocialis- másfüzitői szociális épület, a szakszervezeti bizottság: 
ta brigádok száma, s február valamint a ferencváro�i von- rendszeressé kell tef\ni a mii.
óta több mint 50 dolgozó csat- tatási főnökség irodaháza de- szaki vezetők és Tcözépvezetők 
lakozott a mozgalomhoz. A cember 31-ig elkészül; 'in. találkozóját, beszélgetéseit a 
főnökség dolgozói a háromne- SZORGOS ÉS GONDOS szálláslakó dolgozókkal. Jár
gyedévi termelékenységi ter- MUNKA folyik annak érdeké- janak többet a műszaki veze
vüket 104,4 százalékra teljesí- ben, hogy az új gazda:sági me- tök - necsak munkaközben, 
tették. A 100 forint termelési chanizmUs nyúj�otta lehetősé- hanem szabad idejükben is -
értéket 83,40 forint ráforditás- geket 1970-ben Jobban haszno- a dolgozók között 

A baleseti kártalanítás a lakásépítők 
támogatása és a nyugdíjasok helyzete 

Az elmúlt évben 
9749 aktíva tanult 

Az esti reszort- és bizalmi
tanfolyamokat a SZOT által 
központilag kiadott útmutató 
és anyagok alapján kell meg
tartani. Az előadásokhoz a sa
játos vasutaskiegészítőt a te
rtileti bizottságolmak. az elő-
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sal állították elő, s így 5 szá- sítsák. Ezért az építésvezetösé- . 
ZL!JLéklk,al csöklkem.t a.z imkölt· gek közti szociali:sta munka- A NÖVEKVO FELADATOK 
ségü.k. verseny feltételei:t munkabi- eredményes megoldása, a kü-

A főnökség, műszaki intéz- zottság dolgozza ki. Az új esz- lönböző rétegek közt végzett 
kedésekkel 1968-ban 9500 órát, tendő bE!köszöntáséig a mun- nevelő munka eredményessége 
ebben az évben pedig 10 ezer kavezetők számára ösztönzőbb érdekében a műhelybizottsá
munkaórát takarított meg, s ez premizálást dolgoznak ki, s gok, a szakszervezeti csopor
s ez 1 millió forint pluszjö- módosítják bérezésüket, hogy tok munkája felé irányította 
vedelmet jelentett. Javultak jobban kifejeződjék az általuk a szakszervezeti bizottság fi
a szociális körülmények, a végezett mUD!ka minősége és gyelmét, 
szálláshelyi ellátottság is. A mennyisége. 

K. J. választás óta 8 új rádiót, 2 Sokkal többet kell tenni az 
porszívót, 92 függönyt, több V,l\,'\l\,V""'"-"..,,,,'\l\""'""'""'..,,,_"".-v,""'v,"""""""'""'""'"""""""',,,.,""""v mint 30 méter szőnyeget, 180 
öltözőszekrényt, 150 széket, 20 
asztalt, 6 villanyfőzőt vásá
roltak a laktanyák számára. 
öten lcaptak kamatmentes 

kölcsönt lakásépítkezésükhöz. 
NUVEKEDETI' A JÖVEDE-� 

LEM és bérszínvonal is. A jó<. 
termelési eredmények, a mi-� 
nőség javulása eredménye-} 
ként ez évben több adminiszt-S ratív, ldsegító, forgalmi és<, 
havidíjas munkásállomány-� 
ban 174 dolgozó kapott havi t 
23 709 forint bén·ápítést, ez-� 
zel a bérszínvonal 2,2 száza-

S lékkal növekedett. 
� Az elmúlt 9 hónap alatt 185 { 

dolgozót vettek fel a szakszer-< 
vezeti tagok sorába. A nagy � 
munkásvándorlás miatt a 
szervezettgég ·azonban még így 
is csa.lc 90 százalékos. Jelentős 
munka vár e téren még a mú
helybizottságokra és szakszer
vezeti csoportokra. 

Nagy az össz�íogás a főnök
ség vezetői, műszaki apparátu
sa, a szakszervezeti és társa-

A dunakeszi járműjavító üzem József Attila müvelődési 
központ.iába.n az üzem szocialista. brigád.klubjának meghívá
sára. a VIT-díjjal és kivá.Ió egyiittes címmel kitüntetett KISZ 
Közpcint,i Művészegyüttes ra.jkó zenekara. ajándékmúsort adott 
a munka.versenyben élenjáró szocialista brigádoknak A képen 
a rajkó zenekar. 

(SzőnVi Lajos felvéteT,e.) 

az elnökség előtt 
(Folytatás az 1. oldalról) arcképes igazolványának és 
zottabb mérvű lakáshoz 
juttatása, szövetkezeti la
kásolG biztosítása és építési 
keretek átadása érdekében. 

4. Az előta1carékossági 
összeg biztosítását meg
könnyítő intézkedések ki
dolgozása. 

Az elnökség 1969. május 
3-án határozatot hozott a 
nyugdíjasok helyzet.ének 
javít&sára, a szakszervezet 
adottságait figyelembe 

véve. 
Az eltelt időszak alatt elsó
so;:ban a nyugdíjasok szerve
zeti életét és kulturális lehe
tőségeit illetően van számot
tevő javulás. 

Fenti időben az elnökség 
előterjesztette a nyugdíjasok 
helyzetét javító intézkedé
sekre vonatkozó javaslatát 
olyan kérdésekben, amelyre 
népgazdasági szi.ntű intézke
dés szükséges. Mint ismeretes, 
a népgazdaság teherbíró ké
pességéhez mérten az intézke
dés 1970-re és az azt követö 
évek1·e megtörtént. Van vi
szont még jó néhány olyan 
probléma, amelynek megoldá
sa a vasút vezetősége és a 
szakszervezet erőfeszítése árán 
lehetséges. Jl':ppen ezért a 
nyugdíjas szakbizottság elő
terjesztése alapján szükséges
nek tartja az alábbiakat: 

1. Felül kell vizsgálni: 
milyen lehetőség van ar1·a, 
hogy a nyugdíjas alapszer
vezetek az eddiginél na
gyobb összeget fordíthassa
nak tagjaik segélyezésére. 

2. Keresni kell a lehetö
ségét egy vasúti szociális 
otthon létesítésének. 

3. A nyugdíjasok vasúti 

társadalombiztosítási tag
sági könyvéneh esetenkénti 
érvényesítését meg kell 
könnyíteni, esetleg bizonyos 
korhatáron túl megszüntet
ni. 

4. Az Önkéntes Támoga
tási Alapból a nyugdí;as 
özvegyek segélyezését to
vábbra is fenn kell tartani. 

5. Meg kell vizsgálni, 
hogy a vasút milyen segít
séget tud nyú;tani a nyug
díjasok életkörülményei
nek javításához. 

Ezt követően az elnökség 
megtárgyalta és elfogadta a 
szakszervezet 1970. évi prog
ramját és a vezetőszervek 
féléves munkatervét. 

Eredményesen 
dolgoznak Fonyódon 

Fonyód állomás szakszerve
zeti bizottsága 1969. november 
10-én értékelte az állomás 
dolgozóinak munkáját. A szak
szervezeti bizottság a követke
zőket állapította meg: 

Az állomás dolgozói jó fel• 
készültséggel és odaadással 
végzik munkájukat. Háromne
gyedévi kocsiforgalmuk 15 046 
kocsival több, 1µint az 1968-as 
esztendő hasonló időszakában 
és mintegy 100 000-rel em elke
dett az uta.slétszámunk is. 

Az állomáson eredménye
sen dolgozik négy szocia!iSlta 
brigád. melyből egy „bronzko
szorús" jelvényt, kettő ván
dorzászlót, egy pedig oklevelet 
kapott. 

Görbe Zoltán 
szb-titkár. 
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A KELETIBEN 

A DÉLIBEN 

A NYUGATIBAN 

A korán jött tél sok gond
dal jár, a hirtelen lezúdult 
hó még többel. A közleke
dés munkásai most nehéz na
pokat élnek mindenütt, s kü
lönösen nagy felelősség hárul 
ezúttal is a vasutasokra. Az 
OTSZág vérkeingése a legna-
1111obb hóban sem állhat meg. 

MAGYAR VASUTAS 

visszaverték a tél első rohamát ,,Kőszeg felől két napja 
szüne.tel a lorgalom ... 11 ' . ,, ·• � •: ,� •: • . � .... : ', , ' , , , ·, �< l ' ' • : • , 0 : 

Nem is szünetelt. A legna
gyob hó idején is legfeljebb 
késtek - de nem hiányoztak 
a vonatok. Két nappal az íté
letidő után pedig szinte a 
normális munkarend szerint 
dolgoztak Budapest nagy pá
lyaudvarain. 

TÉLI RIPORT A KOORDINÁTORI SZOBÁBAN 

!ól két napja szünetel a for• 
galom. Most indítottunk e_l 7:a
tabányára 50 kocsit, a va!tok
ka! jelenleg nincs gondunk. Az 
olvadás pocsolyává változtat
ja az egész vidéket. 

A VONAL EKKOR SZÉT· 
KAPCSOLT - megszűnt a 

Hóvihar után - ,,kurta" vonatok 

ni közülük. de az utaz,j. 
közönségnek mégis biztosítot
tunk lehetöséget. hogy ha. 
zaérhessen. Egyrészt, mert 
összevontunk néhány vonatct. 
így például közösen közleked
tett a Pécel-gödöllöit, és kiad
tuk a rendelkezést a távolság; 
vonatoknak is, hogy a köz. 
beeső megállókban tekintettel 
a munkásvonat hiányára, áll
janak meg. 

A HIRTELEN TAMADT 
DECEMBERI HÓESSS hazánk 
nyugati fOTyalmát csaknem 
teljesen megbénította. E kriti
kus időben kerestük fel a bu
dapesti igazgatóság forgalmi 
osztálya irányító csoportját, 
pontosabb:m, a ko�rdinátori 
szobát, hogy a pillanatnyi 
helyzetről érdeklődjünk. Talan 
forró drótnak is nevezhetjük 
ezeket a huzalokat, amelyek 
ebben a szobában végződnek, 
s amelyek a budapesti igazga
tóság egész területével kötnek 
össze bennünket. 

további beszéd lehetősége. 
- Ez ilyen időben g'l)akran 

elófordul, mondja Kollár 
László, majd újabb jelentések 
futnak be: Fehérvár-Bicska 
vonala egyáltalán nem járha• 
tó, s közben Székesfehérvárt 
hívjuk. 

A Déliben okozta a legtöbb 
problémát a hirtelen bekö
szöntött a tél. A Dunántúl hó
viharai sok helyütt betemet
ték a pá].yatesteket és egész 
vonalak forgalma bénult meg. 
Hiába dolgoztak Szombathely 
és Tapolca térségében a hó
fúvók, hómarók, a szél pil
lanatok alatt betemette azo
kat a helyeket is, ahol még 
az előbb takarítottak. 

- A havazás miatt száz 
kocsink még mindig Szombat
hely és Tapolca térségében 
vesztegel - mondta szerdán 
délután Borlai Jenő, a Déli 
pályaudvar állomásfőnök-he
lyettese. 

A szerelvények ezért a hé
ten kurta kocsisorral indul
tak a Dunántúlra, négy-öt
hat kocsiból állt egy vonat. Az 
utasoknak azonban ez nem 
jelentett hátrányt, mert a hi
deg, a kedvezőtlen időjárás 
gok embert visszariasztott az 
utazástól, csak igazán azok 
filtek vonatra, akiknek fontos 
dolguk volt. 

vegyszereink nincsenek, ami 
pedig megoldás lehetne - a 
fűtött váltó -, nos arról ed
dig még csak halJottunk. úgy 
tudom, még csak Ferencváros
ban üzemel. Pedig nálunk is 
elkelne. 

Hogyan sikerült mégis 

Hogyan értesültek erről az 
utasok? 

- Han,;osbeszélön tájékoz
tattuk a pályaudvaron lévő
ket, tízpercenként arról, hogy 
milyen lehetőség van a ha. 
zautazásukhoz. 

Az utazóközönség megértet-
te a Keleti-pályaudvar A havat el ls kell szállitani 

tóval, kitérővel kell dolgoz
ni a vasutasoknak. A la
pátokkal, seprőkkel hadakozó 
pályafenntartók a súr•i 
hóesésben és a szélben sziszi
fuszi küzdelmet vívtak. 

Az igazi tél, 
most kezdődik 

Sok volt a hó, s neltéz a 
munka. Elmondhatjuk: a 
vasutasok jól állták a havat. 
Sikeresen verték vissza a tél 
első rohamát. A körülmé
nyekhez mérten jól bonyolí
tották le a forgalmat, s - a 

kirívó eseteket kivéve 

Az irányító asztalnál Kollá1 
László rendkívül iZgalmas órá
kat élt át. A leesett hómeny
nyiség s a párosuló szélvihar, 
megnehezitette, • sót egyes he
lyeken teljesen megbénította a 
forgalmat. 

Elsőnek a győri irányító tOT· 
nyot hívjuk. 

- A délelőtt folyamán ha-

- Az idő csendes, olvad. 
Tapolca felé a közlekedés meg• 
indult - közli a fehérvári 
irányító. - Pákozd és Fehér• 
vár között a fOTgalom szüne• 
tel, itt másfél méteres . hó
akadályok vannak. ötvenhat 
teherkocsinak - ezeTc Cell
dömölkre mennének -, nin
csen mozdonya, a gépét ma 

A havazás azonban nem
csak a nyílt pályán, hanem a 
Déli pályaudvaron is sok gon
dot okozott: 

Hangtalanul guminak a kocsik 

nagy késése!{ nem adódtak, s 
ami a legfontosabb: az időjá
rás viszontGJJságat ellenére 
balesetmentesen clolgozott a 
vasút e három pályaud1,ara. 

- A váltókat, a vágányo
kat szombaton teljesen ellep
te a hó és a nyolc pályamun
kásunk birkózása szinte hiá
bavalónak bizonyult. Nehezen 
boldogultak a szélben kavar
oá hóval. 

- Legalább húsz emberre 
lett volna szükség, hogy vala
mennyire is használható álla
potban tartsuk a váltókat. 
Lapátokkal, seprőkkel nehe
zen és lassan megy ez a 
munka. Sajnos hóo!vasztótnk 

megbirkózni a forgalommal? 
- Szombaton általában 

két-három. órás késéssel ér
keztek s indultak a vonatok. 
Nem vitás, nagyobb késések is 
adódtak. A gyékényesi gyors 
például reggel 10 óra helyett 
délután 5 órakor érkezett. Az 
esti járatok pedig jóval éjfél 
után és hajnalban futottak 
be a Déli pályaudvarra. 

Mennyi késést okozott, hogy 
a hóval borított váltók miatt 
nem tudott szerelvénieket fo
gadni az állomás? 

Elromlott a telefon 

Nekünk tíz-tizeni>t 
percbe telt egy-egy vágányút 
felszabadítása - mondotta az 
állomásfőnök. - Különösen a 
Márvány utcai hfd alatt elhe
lyezett angol váltók okoztak 
sok gondot a pályamunká
soknak. A késések zöme azon
ban nem bennünket terhel. 
Sajnos a vidéki időjárási vi-

Seprűvel nehéz a váltók tisztí
tása. 

(Lantos Géza felvételei) 

szonyok miatt akadtak el a 
vonatok, még a telefon sem 
működött rendesen, s mi a 
Déliben nem tudtuk, mi van a 
szerelvényekkel, mikorra vár
hatjuk a következő vonatot. 

A munkásvonatok 
késése: 60-200 perc 

A Nyugatiban Szeibert 
István állomásfőnök is hason
ló gondokat sorolt. 

- A h6 miatt nálunk is 
adódtak késések. A pályamun
kásoknak két és fél kilomé
teres szakaszon kellett meg
tisztitant a pályát, a váltókat. 
A legmostohább időjárásban 
is tizenegyen dolgoztak ezen 
a munkán. De legalább száz 
emberre lett volna szükség, 
hogy maradéktalanul elláthas. 
leík ezt a feladatot. A forgal-

mM azonban, ha nagy nehéz
ségek árán is, de sikerült biz
tosítani. 

Milyen késések voltak? 
- A munkásvonatok szom. 

baton hatvan-kétszáz percet 
késtek. 

A Nyugatiba befutó szerel
vényelmek milyen részét ké
pezik erek az i1tlavonatok. 

- A kétharmadát jelentik 
az állomás forga!mttnak. 

A Nyugati munkásai ho
gyan próbált.tik csökkenteni 
ezeket a késéseket? 

- T!z és húsz perc kellett 
ahhoz, hogy egy-egy vágány
sort megtiszt!tsunk, és befut
hasson vagy kifuthasson egy 
szerelvény. A jelenlegi felsze.. 
reltséggel ilyen nagy hóesés 
esetén jobb helyzetre nem is 
számíthatunk. Amit eddig 
csináltak, az Is nagyszerű 
volt, és elégedett vagyok a 
vasutasok, a pályafenntartók 
munkájával. 

Usszevont szerelvények 
- mentesítő 

gyorsvonatok 

A legtöbb munkásvonat 
azonban nem a Nyugatiba, 
hanem a Keletibe érkezik. :E:s 
Vass Lajos állomásfőnöknek 
bizony talpon kellett lenni 
szombaton és vasárnap, mert 
a forgalom biztosítása igé
nyelte a főnök jelenlétét. 

- Elsősorban a páratlan 
vonatokkal volt baj. Nem jöt
tek be időben, és így nem 
tudtuk elindítani renclesen az 
ellenvonatokat. Egy..egy vá
gányút beállítása nálunk is 
15-20 percig taTtott. A Kele
tiben azonban a pályamunká
sokon túl a forgalmfak, a ke
reskedelmi szakszolgálat 
vasutasai is lapátolták a ha
vat, tisztították a váltókat. 
Hatvanan dolgoztunk a két
kilométeres szakaszon, ami 
ismert, tele van váltókkal. 
Eh!J.ez a terü.lethez száz em
ber iS kevés lett volna . . .  

Hogyan sikerült m�s le
bonyolítani a forgalmat? 

- Hozzánk százhúsz mun. 
kásvonat érkezik naponta, 
11'71/cmennyi tndul. Mit>c!össze 
nég11et nem tudtunk elindíta-

(Hemzö Károly felvétele) 
A kezdet tehát jól sikerült. 

vasutasainak gondjait, és a A tél azonban csak most kez
késések, vonatkimaradások dódik igazán, és szükség lesz 
ellenére semmiféle reklamá- még a vasutasok fegyelme.. 
lás, vagy incidens nem tör- zettségére, önfeláldozó mun
tént. Különleges késések vi- kájára. A három állomásfő
szont ezen a pályaudvaron is nök bizakodó. 

Az irányítéasztalnál Kollá.r László. 

adódtak. A bukaresti gyors - Mindig az elsó havas 
például Rákos-állomásig me- napok okozzák a legtöbb gon
netrendszerűen érkezett. On- dot, a legtöbb zavart, azután 

. . a vasutasok is hozzászoknak 

vas eső esett - hangzik a vá
lasz -. egyes helyeken meg 
mindig tombol a szél, de itt, 
Győrben plusz három fok van 
és olvad. Húsz centiméter ma
gas a hó, Hegyeshalomban 
harmine. Auszmából 55 per
cet késett a Wiener Wal
zer. Szom.bathely-Köszeg fe-

n� _a Keleti-p:ílraudvarig a téli munkához. terJedo szakaszt haro� óra Nos, ha a folytatás még alatt te�.t:. �eg. Rákos-allomá- jobb lesz, akkor bármilyen so_n_ kulpnosen sof .O(!ndo; Jesz is .az aidei tél, � � fo. okoz a hó eltakarítasa, hiszen gát kitörik a vasutasok. 
a hatalmas területen sok vál- Leples György 

s o athelyen erősebb 
rajtra készülnek 

Akkor kezdődött a sűrű hó
esés, aanikor Szombathelyen az 
állomás és a vontatási főnök
ség vezetőivel beszélgettünk, és 
még nem tudhattuk:, csak sejt
hettük, mennyi nehézs�t hoz
nak a követkew, hóviharos 
napok. 

- Ha tartós lesz a havazás, 
nehéz dolgunk lesz . • • - je
gyezte meg Simon László mér
nök főin,tézó, forgaJ.mi állo
másfőnök-helyettes. - Kedve
ző időben is kevés a létszá
munk, hát még ha a hótól is 
takarítanunk kell az állomást. 
Csak a pályafenntartásiak fo
kozott segítségében bízhatunk. 

- Szeretnénk sikeresen be
feje'Lni ezt az évet tette 
hozzá Lesznik Sándor üzem. 
mérni>k, az szb termelési fele
lőse -, hisren az őszi forga
lomban eddig jól megálltuk: a 
helyünket. 

Sikeres fuvarszerzöi 
tevékenység 

Kétségtelen, hogy az év ele
ji nehéz kezdés után fokozato
san javult Szombathely állo
más munkája. Az elsö kilenc 
hónapban elért eredményeik 
má-r a „Kiváló csomópont" cél
kitű:zést illetően is remények
re jogosítják az állomás szo,r
galmas, fegyelmezett kollektí
váját. 

Személyszállító vonataik 
menetrendszerűségében 99,44 
százalékos eredményt értek el, 
közel egy százalékkal jobbat a 
célkitűzésnél. Tehervonataik 
átlagos terhelésében ugyan
csak túlteljesítették a 103 szá
zalékos célkitűzést. A kocsitar
tó:zkodás 91 százalékos elő
irányzata helyett 92,03 száza
lékot teljesítettek. A 99,63 szá
zalékos raTcsúZykihasználás 
miatt sem kell szégyenkezniük 
a szombathelyi vasutasoknak. 
A fuvarszerzói tevékenységük 

különösen kedvezó volt, és az 
éves árufeladási tervet de
cember 10-re teljesítették. Az 
állomás ixmatkíséröi 103,5 szá
zalékos termelékenységgel dol
goztak. A hannadik negyedév 
végével csak a tehervonatok 
menetrendszerű indítását és a 
vonatközlekedési tervet ille
tően mutatko:ztak lemaradások, 
de októberben és novemberben 
különös gondot fordítottak ez 
irányú eredményeik javítá
sára. 

Az őszi csúcsforgalom során 
a kocsigazdálkodás javítására 
kiadott központi intézkedések 
termékeny talajra találtak 
Szombathely állomáson. Bár 
az iparvágányokat kiszolgáló 
két tartalékhoz csökkentett 
létszámú csapatok álltak ren
delkezésükre, a munka mene
tét gondos szervezéssel mégis 
jelentősen javították. Amíg 
szeptemberben 726 kocsit állí
tottak be késve az iparvágá
nyokra, októberben már 446, 
novemberben 331 volt a késet
ten beá!Zított koesbk száma. Az 

Lászlo szocialista brigád;a, a 
kereskedelmi szolgálatnál Si
mon Jenő vezető raktáirnok és 
szocialista brigádja lett az el
ső. 

Ferencvárosnak is 
segítettek 

A szombathelyi vasutasok 
helytállása jutott kifejezésre 
abban is, hogy Bp. Ferencvá
rosba és Körmendre is küldtek 
erősítést. A tolatás közben tör
tént öt kocsikisikláson kívül az 
idén más balesetük nem volt. 
Az állomáshoz tartozó rakodó
gép-karban!artó műhely mint 
szocialista üzemrész jó mun
kaeredményekkel járult hozzá 
az állomás összteljesítrnényé
hez. 

A vontatási főnökség az ál
lomás meg.bízható partnerének 
bizonyult az idén. Együttmű
ködésüket nem véletlenül állí
tották példaként az igazgató
ság többi csomópontja elé a 
legutóbbi osztályvezetői eliga. 
zítás alkaJmával is ..• 

iparvágányok:ról késetten ki- _ Számunkra az „öszvér''
vontatott kocsik számát Is fo- helyzet okozza a legtöbb prob
kozatosan csökkentették. Szep- lémát - mondták a vontatá
temberben még 381 kocsit von- siak. - Amit megtakarítunk a 
tattak ki késetten, októberben gazdaságos Diesel-mozdonyok
már csa.k 102, novemberben Ital, azt elviszik a gőzmozdopedig 71 kocsi kivontatása nyolc, s a kétféle üzem fenn
történt késedelmesen. Érdemes tartása rendkívül bonyolulttá 
megjegyezni, hogy éppen no- teszi a javítási, fenntartási üze
vemberben érték el a legrna- met is. 
gasabb, 132,65 százalékos fu-
varszerzői tevékenységet. Ennek következménye, hogy 

a vontatási főnökség önköZtsé-- őszi forgalmi eredmé- gi tervét az év elsö kilenc hónyeinkhez sokat adott a no- napjában csak korrekció sevember 7 tiszteletére szerve- gítségévet teljesítette 101 s:zázett ünnepi műszak - mondta zalékra. A 100 etkm elóirányLesznik SándOT -, amelyben wt ug'l)an már nem tartozik a 30 szocialista brigádunk és há- lciváló csomóponti célkitűzés. rom szocialista üremrészünk hez, de az ebben tíz hónap 
vett részt. alatt elért 97 százal.ékos ered-

- Kik nyerték ezt a ver- ményük erösen kihatott az ön-
senys?.akaszt? költség kedvezőflen al11 1,ul<lsá-

- A fOTgalmiaknáZ Hamvas ra. L. J. 

(Márton Emese felvé�ele.) 

reggel felküldtülc a Déli pá• 
lyaudvarra, az egyik szemely
�,onathoz. A magyar és szovjet 
honvédségi alakulatok egyéb
ként sokat seg!tenek. 

- Dombóvárról érlcezik e!lll 
hómarpgép, tegyenek rá eyy 
kis gépet - mondja válaszul 
Kollár László. 

Amíg az újabb telefonközlé• 
sek be nem érkeznek, a reg
geli jelentések között talló
zunk. 

Magyaróvárott a helyzet az 
elmúlt 24 óra alatt semmit 
nem változott, másfél méteres 
hó bOTítja a pályát és tom
bolt a szél. 

A RAJKAI JELENTÉS SZE
RINT plusz két fok a hám.ér
séklet és esik az eső, a váZ- · 

tókkal nincs probléma. 
A teherfo,rgalom most a 

vasúton visszaesett, csak a 
legszükségesebbek kerülnek 
elszállításra, a tüzelő, a cukor
répa az élelmiszer és az ex
port. 

Egy pár percre az orszá{l 
keleti részét hívjuk. Az elso 
jelentések nem éppen kedve
zőek, Miskolc térségében is 
birkóznak a hóval. 

A ki>vetkező jelentést Hat
van állomásról kaptuk Fehér 
Ferenctöl. - 6473 számú sze
relvény szénnel rakottan el• 
indult. 

S mi újság Ferencvárosban? 
- A gurító tele van 

mondja Vig István - fenn
akadás nincs, a hó bár na. 
gyon nehezíti a rendezést, de 
azért megbirkózunk a munká
val. 

Az irányító szobában nem. 
tétlenkednek, s ez így megy 
percről percre, beszélgetésre 
nincs is idő. 

- Bercmal -

A BECSULETES 

MEGTALALó 

Bálint Gábor Gyöngyös ál
lomás vagyon őre a fel vételi 
épület pénztára előtt egy reti
kült talált. A táskában 15 ezer 
forint volt. A csarnokban sen• 
ki sem tartózkodott. lgv hát 
nem tudhatta. kié. Az iratok 
alapján azonban értestterte a 
tulajdonost, aki nem győzött 
hálálkodni. A szolg:ílati köte
lezettségét teljesítő vasutast az 

igazgatóság vezetöje dicséret
ben és pénzjutalomban része
sítette. 

Kis\'.; rrlal ,János 

Miskolc 



MAf-:VAR VA�T'1TA� 
1K!I. DECEMBER 1,. 

A nyugellátások 
kiszámításának néhány kérdéséről 

Gyilkolt 

a háborús lövedék 

Gőzmozdonyon is, lehet még 
korszerűsíteni 

A vasúti szálil!tás nagyobb 
A lövedéket valamikor hányadát már ko=rű villa- . 

1944-ben lőtték ki. Kátai Fe- mos- és Di:2Sel-mozdonyokk.al 
re1Ic talán a,kkor született, bonyolítják le. 

- vontatási telepen készt. 
tett átalakítás után how,111 
alakul az élettartam, 

LAPUNK 19, SZA.1'1.ABAN 
ISMERTETTÜK az öregségi 
nyugdíj kiszámításának főbb 
szabályait. A most következő 
írásun.l(;ban részletesen is ki
térünk a lJu'Ulgdlíjmegálla,pítás 
módozataira. 

Az öregségi teljes nyugdíj 
megáUapításánál a törzsnyug
eíj mindig a munkabérá.tiag 
50 szá.zalékn., a betegségen 
•-lapu.ló rok.ka:ntsági teljes 
nyugdíjr.ál viszont a törzs
nyugdíj mértéke a tokka.ntság 
foka szerint változik. A III. 
csoportbeli rokk-antnál a törzs
nyugdíj a munkabér 50 .száza
léka, a n: csoporbbeli rok
kantnál 55 százaléka, az I. 
csoportbeli rokkantnál pedig 
60 százal-éka. Az üzemi bal
eset vagy foglalkozási beteg
reg k-övetkeztében megrok
kantaknál a törzsnyugd�j ma
gasabb, a ro.klkanl:sá,gi CSOJ?Or
tok sczeri_nt a munkabér 60-

vagy foglallkoz.ási betegség kö
vetkeztében legal.ább 16 súza
lékot elérő mértélk;"ben csök
kent, de nem roklkantak és to
vább dolgozn.aik., baleseti já
radékot igényelhetne.¼:. Enne.'-r 
nre,gálla,pításánál a megeiőzó 
13 havi áUa$,ért kell fi.gye
le..-nbe venni. Ha olyan dolgo
zó igényel ö-regségi vagy rofo
kantsági nyugdíjat, aki bal
eseti ;á-ra-défoba_n részesüi, a 
nyu.güíj me�Wapításánál a 
baleseti járadék összegét 
munkabérké11,t kell számításba 
venni. !gy a baleseti járadék 
szinte „tovább él" á nyugdíj 
ÖSSlA..<>gében. 

Fi,gyelan.re mélt-ó lehat5.s-é.
get ad a munikabfa·átlag ked
vezőbb számítására rr-..ég az a 
rendefüezés is, -amely szerint 
az ör€g!,é.gi és a rokkan-tsági 
nyugdíj öss.z.�ét férfiaknál az 
55, nőknél az 50. életév betöl-

tése előtti 4 év és töredékév 
munkabérátlagának alapul 
vételével kell megállapítani, 
há ezt az igénylő kéri. E foed
vezmény a!k.a.lmazásánele fel
téteLe, hog1.J igénylő az 55, il
letve 50. életév betöitésekoT 
Lega.l.ább 10 é"L'i szolgál.tvti idő
vel és az iránya.ló "időszak 
minden hónapjá.ban forintbé1·
rel 1"endelkezzék. 

E RÖVID FELSOROL.�
SAL a jelenlegi nyugdíjtör
vény néhány fontosabb ren
delkezését iS!lllertettük. Meg 
r.el.t azcmban emJ.-ite-ni, hogy a 
korábbi ny-u.gdíjtörvényel, solc 
telánte'tben a fentiefotől el-térö 
szcibályozást tartalmaztak. 
Ezért minden egyes ellát.ás 
vizsgálatánál abból kell kiin
dulni. hogy me!y1k jogszabály 
alapján kerü1t az megállapí
tásra. 

Dr. Gál György 

Börcsök József pedig két év- Ennek ellenére sem h:anya
vel később. 25 év múlva azon- goLható el a gőzmozdonyok 
ban utánuk nyúlt a háború. üzeme és üzemeltetésük gazda
Ujszeged á.ll,omáson feZrob- · s.ágos.sága. Elterjedt vélemény, 
bant a lövedéfo, s Kátai Fe- hogy a gőzmozdonyokon nem 
renc meghalt, Böi-csök József érd€ffi-es már- változtatásokat 
pedig nyo-rnorékká vált. eszközölni, hiszen úgy is selej• 

Szerencsétlenség - sajnál- tezésre ke,ülnek. Nem ga.zdasá
koz..'rntnánk napirendre tér- gos és ne.'Tl té!rul meg az át• 
ve az eset felett, de ezúttal alakításra befektetett munka
nemcsak erről van szó. A érveknt!ot. 
háborús löveoé:� ugyanis nem Ezt a vétemé-nyt cáfolta meg 
g)"Jlmlt volna negyedszázad- Pentz Irla,'<in mérnö:c és HoT
dal később, ha az emberi fe- vwth Ferenc felügyelő 1968 no

lelőtlens-ég, a közömbösség ve:nber 13-<i:n beadott B-rotán
nem játszi:k közre. csöves mozdonyor, tapasztá.'lá• 

Hogyan is történt a bal- 1ur.h megv-áUoztat.isára irán1,'!l-
eset? ló új-itási javas1a.t::i. 

A két kertészeti segédrnun- Köztudomású, hogy a Brotán-

kás Ujszegecl állomás fel- csöves mozru'.lnyokat hpasztás• 

- milyen.e!, a költségki
hatá.sok. 

65, i-11.etve 70 száza1éka. i--------------------------

fe'.újítáa raiatt 10-15 naponvételi épületétől 100 méter- ként le ke!l állítani. A vontanyfre, a vasúti töltés aljá- tási főnökségek ezért általában ban gépágyülövedéket talált. 6-7 napos fordulókat készíteA flat-alemb�re1; kíváncsisága nek a moz<l-0ny0-knak. A ta-
1:Dit a tragédia első oka, szét p.a.s.ztás e:őtti na.!)Okban már a;karlál; sudni a Wvedélcet. i,gen ros5z a hatásfok, ezen kíEhhez azonban szerszám lte!- vül a gyakori lehűtés sem 
lett. Először az állomás anya- ha,;z.riál a kazánokr,.ak. 
gosától kértek fűrészt, hogy 

A kísérleti szerződés alapján 
utasították 2 szolnoki és a deb
receni járműjavít.át, hogy fő
vizsga alkahnáva!, Pusztasza
bolcs és Győr Vont.atási Fő
nökségek pedig rés.zlegvi.zsgá
la.t során végezzenek átaLa'.ti
tást. Az· titatcikított mozdonvo• 
kat külön vizsgálat alá �,ették 
és megállapitottáfo, hogy a há!ó 
anyagát képező 2 mm-es lm
za-ln-ak a Brotán cSÖ'!Jekh.ez, il
letve a csőfalltoz való hegesz
tése szerkezeti gyengítést nem 
okoz. A tapasztóanya,g mecha
nikus rögzítés.e révén az etlrli
ginél hosszabb ideig biztosítja 
a tűzszekr-ény tömörségét és a 
mosástól mosásig való folya
matos üzemet. !gy évente mi• 
n1málisan 8 esetben marad el 
a mozdony leállitása tapasztá, 
miatt, ami a teljesítményi ki
esésen kívül tetemes anyag és 
bér megtakarítást is jelent. 
Valamennyi. átalakított moz
donynál jelentős szén megta
karítás fs. jelentkezik. A keve
sebb szénfögya.sztásn&k sok 
összetevője van, de a fővizsga 
utáni, az újítás szerinti javlt.ss 
eredménye, a tűzszekrény tö
mörebb volta is növeU.eti a 
hatásfokot. 

A rokkantsági teljes nyug
díj megálla,pításána..'-t :reltétele 
az előírt le,gkisebb szo),gálati 
idő meg:raerzése. Ez - az 
igénylő életkorától függően -
2 évtől 23 éVlig terjed. A lror
kedvezménves (utazó, kocsi-
rendező) munkakö-rben 
$Ztntén. életkor szerint ..:. Z év
től 18 év-ig terjedő szoJgálat 
a.d alapot 1"okfoantsági teljes 
n!l'J,(Jdíj megállapítására. 

UA AZ IG� A TEL
JES NYUGD1.JHOZ szükséges 
szol,gá.!a,ti idővel n em rendel
kezi..'-r, de legalább 10 évi, il
letve ikorkedvezményes mun
kakörben legalább 8 é,i szol
gálati ideje van, rok.."i;:anisági 
résznyugdíj állapítható meg. 
Ez esetben - a törz,'llyugdíjat 
ú_gy állapítják meg, hogy az 
egy-cs rokkantsági csoportok 
szerint a munkaibér 50, 55, 60 
száuµékát a muruka1b-érne.l;: 
annyiszor 2 százalékával csök
kentik, ahány év hiányzik a 
teljes n,yug<líjhoz szükséges 
szol.gá1ati időből Ha visz.ont a 
megrokkaná.;; üzemi baleset 
vagy foglal-ko.z:ás.i betegség kö
vetkez..tnénye, a szo}.;:áJ.ati idő" 
t.;;i..":iam.á:ra tekintet n,é!,;;ül bal s 
eseti rokkantsá,gi- teije.s 'Il)"Ug• 
díj kerül meg.á.llapítás-ra. 

További kedvezményes sza
bály a baleseti cyugellátás 
megállapításánál, hogy kétféle 
munkabér-átlag (az üz=ri hal.
esetet megelőző 12 hónap alatt 
e:-ért, illetve a nyu,g<l!ij meg
állapítását megelw..ó· 4 év és 
töredék• é!v során meglke�tt 
átlagbér) közül az igénylőre 
kedve2óbbet kell számításba 
veri..ni. 

TSi.\tERETF.S. HOGY AZOK 
A DOLGOZOK, aki>knek mun
kaképessége üzami bales.et 

Még egyszer  

Veszprém-kü l sőről 
A l't'!AGYAR VASUTAS NO

VEi\IBER 3-1 SZAMABAN 
.,Megkezdődött Veszprém-kül
ső p;ilyaudvar átépítése" cím
mel cikk jelent meg, amely a 
többi között megállapítja, hogy 
helyette olajtárolót és lefejtő 
berendezést kap az állomás. 
Majd a továbbiakban közli a 
cikk, hogy megszűnik a régi 
laktanya is. Uj szociális épü
let létesül orvosi rendelővel, az 
állomás közelében pedig 64 új 
lakás épül fel és még &<ik más 
apróbb változásra kerül sor. 

A cikfo megállapításai nem 
egészen pontosak és alkalma
sal, arra, hogy a veszprémi dol
go;i:óink hangulatát kedvezőt
lenné teg-,;e, hiszen a cifok alap
ján veszél-yeztetve lá.t;ák Vesz
prémben é. környé�én a fog
lalkoztatdsukat. 

zés, nem pedig a fűtöház he
lyett, amelyet az üzemanyag
tárolás nem pótolhat. A tel
jes dieselesítésig a kirendelt
ségnek gőz- és Diesel-mozdo
nyok kiszolgálását js el kell 
majd végeznie. 

NINCS szA.11j"l>ll'.KUl\'KBAN 
MEGSZUN'.rETNI a régi lak
tanyát. Az továbbra is üzemel, 
mint munkásszálló.s. A régi 
laktan11tbóZ az ú.j szociális lé
tzsitmlinybe áttepülő üzemi 
l;onyha. és étterem felszabaduló 
helyiségeit is munkásszállá:. 
céljai1•a alalcitjuk át. 

Veszprémben a közelmúlt
ban épült korszerű c,rvosi ren
delő. Ez természetesen tovább
ra is betölti eddigi funkcióit. 
A Veszprém-külső pályaudva
ron csupá!"l üzemor·vosi rende„ 
ló lét<:?sítésére kerül sor. 

A veszprémi \'asutasok la
kásgondjainak eny!J.ítésére 84 
lakás �pitégét fer-'i-e,iük. Ezek 
közül 42 lakás Veszprémben a 
Dózsa stadion mellett épül. 42 
pedig a pályaudvarhoz közel 
kap helyet. 

Szabó Béla 
igazgató, a szombatl>e!yi �,as

i:.t·iga:::gatóság vezetője 

szHvágják, ó azonban nem A tapasztás élett<1rtamánélk 

adott. Tehát érezte : hiba növeléi;é:-e, valam'.nt a hatás-
fok javítására az újítók azt jalenne szerszámot adni egy vasoltá'.�. hogy a Bl"Otán-csöilyen „munkához". Annyira vekre a ta,pasztái felhordás.a azonban már nem fl!.totui a előtt a 1cii,l.$Ő oldalon 2 mm átfelelésségiérzetéből, hogy a mirőjú lágy acél huzalt hekht könnyelmű. [ia,tale-mber gesszenek !ttzán, há.!ószerúen. hel·yett is gond.olfoodjéJ;. azuz Az egés,: hálót (!,gy keU clhesz6ljon a re1Ul&rnek, mire ké- lyezt. hogy az a tapasztó

szillődnek a töltés oldalában. anya.g terébe foer-ii.ljön. A ta-
A közeli építők munkahe- pasztóan�'agot a háló ell::é

lyén pedig még közömbösebb szülte u�,án a s.z□J{ásos módon 
emberekkel Wálkozta1c. K.á- töab rel;egben kell -re:ho�ani. 
taiék, akL1t harapófogót és A javas"!.at benyújtása után 
reszelőt adtak a li:ived<!k !el- kísérleti szen:-5d:és1: kötöttelt a1: 
nyitásához. Két nő pedig, aki újftókk.aJ, mi.szerint 1969. 
látta, miben mesterkednek, a-ugusztus 31-ig vizsgáltá:.1t, 
csak addig jutott el, hogy fi- hogy 
gye1mezt-esse ó-ket: ,,7w.g:,já- - fővizsga,, t'<!gy fója.citá.s 
tok bélcéberi", & amikor Ká- 1,t.án milyen a tapasztás 
tc.i ma:ka.cskadásáoon otyan éie-tta-rta;ma. 
választ a-dott, ,,ha az életembe 
kerni, akkpr is megnézem, mi 

Valamen)"l;-i üzemben levő 
l3!"otán mozdony;kazánon elvé
gez.1'.1etó az átalakítás rövid ldó 
alatt, kis köl1:-;;�e1. Á várha.tó 
é1,'i megtakarítás több mirlióa 
r.a,r,1ságrerui.ű. A gazdasági ér
ték1lés és a �zno,�ításí SZeT
ződéskötés fo!ya-matban van. 
ame!y a meqtak(lrítá3 és az 
újítási díj mértékét 1')iegluitá
-ro'!oo. 

M:nél több il;•en. vagy en:1ét 
is g,orsabi:> üeym.t6zésről sze
retnénJr tudósítani. 

van benne'', hagyták őt. 
A robbanás, s az azt követő 

keserves sikoltás. jajgatás né
hány embert nem ért Yárat
lanul az újszegedJ. á1lcmá.s 
kör:,yé:�én: Kátai Ferenc ha
lálá�rt, Börcsök József két 
kezének cson:.'-mlásáért nem
csa"k a háborús lövedá.l;c, a kf
váncsisá st a felelős, tetteatárs 
volt a közömbösség is . . .  

Baleseti krónika helyett 

Dr. Bánldalvy Gyula 

kenésével.. e;ur-:tódombokon i,_ 
saruzás változott körüli11é-
11yeire. a kocsikap�Eo1ó berel'l
dezések. csapágya'.� ne11ezebl> 
m(;.ködésére. kerekek meiicsú
sz;;;eára 

. A . ci!;:kben említett megál
la,pítás"Qkkal szemben a rnló
sagos- helyzet az, hogy a moGt 
jó\fá."l\agyás alatt levö, de még 
jóvá nem hagyott be!"1.1hfzási 
program szerint Veszprém-kül
ső pályaudvaron valóban meg
szűnik a vontatási telep, de 
helyette vontatási kirendelt
ség létesül. Az ide ki-rendelt 
mozdonyok fel-adata lesz a. he
!·yi vonatole továl>bítása. 
Veszprérn-I,ülső és a környék 
á.llornásainafo, ípartelepeinek 
kiszolgálása, a tolatási felada
tok ellátása. Ezeknek a. moz
donyoknak üzemanyaggal tör
ténő ellátására épül az üzem
anyagtároló és feladó berende-

VASUTA SMÁRTÍR 

A vasút· háromnegyedévi 
57,emélyi üzemi baleseteiről 
frt tájékoztatónkban - ame
lyet lapunk no-.ember 3-i 
számában köz.öltünk ·- fel
hívtuk olvasóink figyelmrét 
a küszöbön álló téli zord idő
szak várható nehéz!;é:;elre. a 
fokozott oolesetveszélyre. A 
sok éves tapasztalatok ugyan
is azt bizonyítják. hogy a 
munka;-&lelmi szabályoknak 
a téli for�alom viszon�•ai kö
zött lénye�esen :n.a.EtYobb :fon
tosságot kell tulajdonítani. 

Nyu/díjosok kitiinteté�e 

Hrabár János 1892-ben szü.
leLztt Izsákon, a MÁV-nál 
mint mozdonyvezető dolgozott. 
A Tanácsköztársaság alatti te
vékenységéről, egy korabeli 
jelentés tes.z amlítést: ,,A déli 
frontról a szegedi vonalpa
rancsnol:ság azt jelentette, 
hof/l/ márciu& 24-én egy 100 
tmgely-ű francia katonavonat 
Szabadkáról Szegedre ér7ee
zett. A száll-ítmány pa,-ancs.. 
nok.a szerint a ·  uonatot Temes
várra irányították. Váradi Pál 
fDTgalmi irányító a francia 
vonatpam·n.csnolcot figyelmez
tette, hogy az útirány Békés
csa- bán át ,-övidebb. A pa
rancsnok hozzájárult, hogy a 
von!Lt Béfoéscsabán át közJ.e_ 
kedjen. Hrabár János a Bé
késcsabán tartózkodó _ szegedi 

mozdanyvezetó ér.esüivén a 
francia vonat közeledtéről, 
Békéscsabán. összeszedett kö
rülbelü-l 200 katonát és a vo
natot Gerendáson elfogta.. A 

jTanciák „proLetárok vagyunk" 
jeiszóval megadták magukat." 

A vasútüzem alapvető fel
adatai télen is . U<(Vanazok. 
mint a kedvezőbb idő.iárási vi
szonyok mellett. A felac.atok 
elvégzésének köriilményei 
a::onban mások. Jóval bon:,o
lultabbal; és kedvezőtleneb
be1;. Nem tartjule fölösleg2s
nele ismételten utalni néhá.n!} 
tfr.,i!cusan er r-e a.z idószaJ:ra 
jellemző körJ.lménure, me
lyet eguetlen pillanatra, sem 
tévesztheW-nJ: szem elől. nem 
ha!11lluttunk figuelmen kfo-ül. 

A III. negyedfri caleseti 
helyzet aum.ián adott fi!!Ycl
meztető felhívásunk mosze
r.-:íségét az azóta bekövet:�e, 
zett hel:1·zet is sainálatos mó
don bizonyította.· Novembes 
elejétől a 1tai nap4( 1 1  halá
los baleset történt. A ,·á=at
lan és kissé szokatlan módon 
bemut.2t.1tozó tél eddi:Zi kön,t
kezmén;-ei ismételt figyelmez
tetésül szolgálnak. A gondo
zatlan. csúszós. ie:ze.s. haw,.s 
talaiviszon;ook n:iatt m:ir ed
dig is történtek csonkulásos 
és halálos balesetek. 

A � �táb.an több é-v
tizeden át végzett péld.Mn!l:ta;t.ó 
mun,k:ája eliF1n1eré&éül a Népiköz
=g Elnöki Tanácsa a. 

!IIUNKA :lnlDEl\Dl."END EZ'OST 
FOKOZATA 

kitüntet,ésl,en r�esítette: l\!.ar6"'"1 
XSWán (Ka,poová-r Pálya!fe1'1Il1tartá
"1 Főn..) ; Szücs László (.�.áE!iü
zitő állomás) . A 

?l[U?..-K.A l!lRDE::\mEl'.'D BltOl\--Z 
FOKOZATA 

kl.tnn-t,,t:é-st kapta: n&,.y.ász EJ,d
re (BuWpesti Vasű1rl,g.azigat6-,;ág) : 

bathe1y Vasti�;gaz.gatóság) ; .Borza 
Dezső (Budiapest Vasútig.s.zg.aitó„ 
ság) ; Csa.áno.ssy Jó:,,se! (Buda
pest Teréi,,,iárosi Pályafenntartá
si Főnökség) ; Cs6ri Ba:rn�t.s 
(SZJerencs Von,tatásf. Főnökség) ; 
Dóz.s.a József (Bp. Nyugat! M(l
SZll!ld Kocsi.szolg.ála,bi Főnökség) ; 
G-Orzó D-énes (Bp. Vasútig.) ; Ipa"" 
János (MA V Sza,k- és Szerelóip. 
Főn.) ; Kö\eles Sándor (MA V 
T.Bl!:F) ; Y..raesól Hu,g,6 (Pées Szer
tárlőn .) ; Nerri<es Ist\r'...in (MA V 
BVKH; S;mon Lajoo (MÁV Közp. 
Feiépftlm·ényvlug. Főn.) ; Szik.lai 
JÓIU>ef (Pécsi Vasúll,g.) ;  Uj,várl 
An-ta,l (K:islrn:niha:as Pálya,feru>t. 
Fön.). 

Hra.bá.r János ezután Kecs
kemétre került, ai.'lol politikai 
megbízott lett. A tanácshata.. 
lom vérbefolytása után letar
tóztatták. A kecskeméti tör
vényszék fogház.ából novem
ber 19-én éjjel a Héjjas-külÖ
nitmény hurcolta el és a szik
rai Dömötör tanyán végezték 
ki. 

A kecskeméti vasútállomás 
é-;>Ületében márványtáblán 
örökítették meg nevét. 

l\liklós László, 
. Kiskunfélegyháza állomás 

A téli időszakban jelentősen 
csökken a veszély észlelésének 
lehetó.séF.e és sok tekintetben 
a cselekvőkészséF. is. A sűrű 
hóesés. hófúvás nemcsak. hozv 
csökkenti a látási vjszonvokat. 
hanem erősen zavarja a fil?Ye
lést is. A szabadban levő em

F.g;l'éb felügyeleti szabá-. 
lyok megszegése mellet a 
ha"l""as, jeges talajon tör
tént metesús.:ás okQzta 
Palkodcs István 55 és'L-S 
pálya.munkás halá-1.it is 

Fónai János (�ya-l'endezn 
állomás) ; Markó Lás:z:ló (Bp. Ny,u
g.;stl pu. ál�om.ás). 
A köz!.eked-és- és poot.a-rl.,"Yi 
mszter 

��zi-;,Y;;t;,,,,� a I>�r:�: .---------------------------- ber ilyen körülmények kö-
ml.- 1gazga-tJ6Ja zött önkénytelenül is i�ek

december 5-én Harkányfürdé 
állomáson. A oál· afenntar:á
si munkáscsapat két össze!rnp
csolt üres vasúti kocsit tolt a 
raktár lrá11yába. A dolgozók a 

_kocsik bal és jobb oldalán he
lyezkedtek el. A sínre rakó
dott hó miatt a kocsik tolása 
igen nehezen ment. Az már 
nyilvánvaló. hogy a síkos ta
lajon a láb kapaszkodása sem 
volt megbízható. A kocsilc 
raktár felőli olda1sn haladól, 
a kocsik oldalúnak dől\·e t.o1-
t2k azokat. Elérve a raktári 
rampát, így folytatt.álc az útju
kat a lépcsőn felfelé is. Fel
felé haladt;í ban Palkovics Ist
ván megcsúszott, egy.ensúl)'át 
vesztve a kocsi és a rampa kö
zé sod,:ódott. Súlyos sérülései 

Mll\'ISZTEBI DICSbETBEN' 
,.,szesftetit<,: B- Lajos (Szom-

JEGYVlZSGÁlÓ-KÉPZES 

- HIBÁVAL 

Szerencs oktatási góccá kezd 
feilődnl. A vasút utánpótlásá
nak javulása örvendetes. A 
telepítés mégis helytelen. A 

legutóbbi csoport létszámából 
(:12 fől mindös.�ze hármcin vol
tat: Sze,-encs környékiek. A 

többiek mi.skolciak, vagy azon 
túl lakók. Az előadók javarésze 
is Miskolcról utazik Szerencs
re. Ueyanakkor nz oktatás l�
foglalja a vasutas klub helyi
ségeit- is, s így ott rendezvé
nyeket nem tudnak tartani. 
Lényegében semmi sem i71do-• 
kolja hogy a jegrJvizsqáló-kép
zés S�e,-encsen ma1"ad1on. E(]1/-
4Ztalán ho(TIJ került oda? 

Németh Pál 

VEZffiIGAZGATOI 
BEN 

rés:r.esit-ett-e : BaJ1 J�t (Landltt 
v;;i. Vona.Jrl'elügy.) ; Csil<y Gyula 
(Vasútgépészeti Technri.kum) ; Dó
ra István (Bp. Déli Szertár) ; Fa ... 
Lus! Jóvsef (Sz.o1'n,ok Pály"1'ennt. 
Főn.) ; Fejér :rswán (S<>:yp állo
n\á&) ; Gutay I.<al>ván (Bp. Keleti 
pu. állo.-nás) ; ID\'Jdu JÓilSef (Bp. 
Kel<>tl Míl=alld Ko<:s!E:z.ol-g. F•ln-J ; 
Hlrlas Zoltán (Bp. Angyalföldi 
Pályafenr.t. Főn.) ; Jó.sv"I Jer,,5 
{Báníréve állomás) ; Ker'-.ész Gyu• 
la (Bicske áJ!lom.lás) ; x::..ir1po1s2ky 
Ll"2:!ó {M..4.V Ráz!ke,eli5 1"6:!l.l ; 
Könczöl István (Mee,,,e'kalja-a.er
kdt ál'o,n-,.ás) ; Kraszn.avö!gyi Vll· 
moo; (Pálya:fennt. �p1tóa.nyag Osz
!ószeT!ár 11'6n.) ; Lavot.'1a János (8. 
For!'alml Szakoszt.) ; M<>L'lár 
László (Bi,, Vasűü,g.) : Neis.aT 
Margit (V,AV BVKH) ; Pataki Já
nos (Gyón1!)'ösl MA V Kitéről?Yé.T
tó U.) : Polyák József , (BBFF) ; 
Sre!!-edl Jó,.sd (Támok á.'l.omásJ ; 
S:zoró A!'..drás (Bp. Jómet\•á:eos 
áT�om.á5) : TunY<'!:?i G�1uca (T-i:v-
1c571lffll Fennt. Főn.) , y_.,,,. Gha 
(H6d:mezőv.1s.át'h<ö'!y i!,ll.,omáS, , Ve
r"" Ján'>'l !'>zolnok Pály-'l!<lnnt. 
F6n..) i V!<l!! Peren.e {?iUV 1',{$i,tr.�s
<'t>!Msl F�n.l : Völ!'Veo:I M'll\Sly 
(Váe, V<>M. Főn.) ; Zámbó Gyul<, 
a'écs 'l'Bn1. 

A vasutas eszpera.ntlsták november 6-12 között Bala,tol;l
kenesén ta.dották továbbképzo tanfolyamuka.t, amelyet Berceli 
Béla, a Magyar F.Bzperantó Szövetség főtitkára nyitott meg, A 
k..ípen a hallgat-ók egy csoportja látható. 

szik hátat fordítani a szélnek. 
Aligha kell részletezni ennek 
várható következményeit. 

A t,allásl és látási viszo
nyok kedvezőtlen alalm
lásán túl jelent.ős balese
ti veszélyként kell számi• 
tásba venni a mozgá.si Je
hetóségek korlátozódá-sát 

Is. 

A fagyos. síkos talaion fárasz- következtében kórházba szál
tóbb. nehezebb a közle!cedés. a lítás közben életét vesztette. 
munkavégzés. különösen a , útátiáró hótól, jégtől történő 
kocsik össze- és szétkaocsolá• tisztítása közben vesztett.e éle
sa. A vasútüzem területére ta- tét Balatonfúzfő-fii:7c!ó állom,i
la.ivlszonyokat illetően mé!! son dPcember 10-én Végh Jó
n-váron sem lehet a legkedYe- zsef 57 éves vonalbejáró is. 
2,őb�en nyilatkozni. � tolatási A vá,zányok között mé:z t�;.. t�rületefen télen tovabb r?l;l" len is dolgozóink egy része hk a

, 
h�:.

v_�!: Igen tente� tenat. igen sok munk:atevéken•·séget ho� ku_Ionosen e :nut;k.Uatok egvediil ,·égez. r,gen le!kiismefeLe�elemek blzto�1t;';�ara l).1- retes feliilt':eleti tevékenysé:zot landoan gondot formtsunk. kíván e dolgo,:6k véclelrne el-
Mindezeken túl még számos snsorb0n az állmr2�i d':ll<'o

téli körülményre kell foko- z6kt61 és " vontatási c.!olgozók
zottabban figyelni. Számolni t61 egyaránt. 
kell a járművek zajának csök- II. K. 
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Megszűnt a kategorizálás 
Kor,nánginühsl.edés a .,a,sutas dolgo!Sóh 

rémzleges bérenaeléséről 

Nagy számban érkeznek ságát akadályozó körülmé
hozzánk levelek, melyekben a nyekről, javaslatokat tesznek 
dolgozók vélt vagy jogos pa- a dolgozók élet- és munkakö
naszaik orvoslásához kérnek rülményeinek, szociális ellá
segítséget, felvilágosítást. Nem tottságának javítására. Szíve
kevesebb a száma azoknak sen foglalkozunk ezekkel a 
sem, akik a vasutasok nagy levelekkel, mert úgy véljük, 
családjának sorsáért érzett hogy ez is a kölcsönös biza
felelősségtől áthatva jelzéseket lom és segítőkészség egyik 
adnak a munka gazdaságos- megnyilvánulási formája. 

A nyereség felosztása vállalati hatáskörbe tartozik. 

Hosszú idő óta várnak vá-
. laszra azonban azok a leve

lek, melyekben egyének és 
kollektívák a nyereségrésze
sedés felosztási rendszerének 
móqosítását és a vasutas dol
gozók bérének emelését sür
gették. A Vasutasok Szakszer
vezete e kérdésekkel kapcso
latban a dolgozók véleményét 

A kategorizálás megszünte
tése természetesen még nem 
jelent több nyereséget. Na
gyobb nyereségrészesedés a 
vasutas dolgozók részére is a 
munka gazdaságosságának ja
vításával, a bevételt hozó tel
jesítmények növelésével. az 
élő- és holtmunka-ráfordítá
sok csökkentésével érhető el. 

Ulésezik a Pa,rlament. 
(MTI Foto - Vigovszky Ferenc felv.) 

kezdettől fogva megértéssel 
fogadta, és megoldását töret
len következetességgel támo
gatta. E" levelek.re most a kor
mány november 20-i határo
zata és a pénzügyminiszternek 
az országgyűlésen elhangzott 
expozéja adott választ. 

Megelégedéssel vettük tu
domásul, hogy a forradalmi 
munkás-paraszt kormány a 
Szaksze1·vezetek Országos Ta
nácsa javaslatára eltöröl te a 
kategorizálást, és úgy határo
zott, hogy már az 1969. évi 
eredmény alapján képződő 
nyereség felosztását vállalati 
hatáskörbe utalja. 

A kategorizálás megszünte
tésének nemcsak nem célja 
valamilyen egyenlő elosztás 
bevezetése, hanem határozott 
törekvése a jövedelem mainál 
ésszerűbb alapokon val0, clii
ferenciált elosztása. A diffe
renciált elosztáson keresztül 
lehet biztosítani minden dol
gozó közvetlen anyagi érde
keltségét a gazdálkodás ered
ményének javításában. Tár
sadalmi fejlődésünk jelenlegi 
időszakában a szocialista bé
rezés elve, a munka szerinti 
elosztás felel meg a fejlődés 
által:inos követelményeinek. 

A következő hetekben az 

A vasútjövö 
, . 

evi 

Röviddel ezelőtt jelent meg 
a Magyar Vasutasban a MA V 
15 éves tervkoncepciója. mely
nek első lépését az 1970. évi 
terv képezi. A terv a vasúti 
pályák korszerűsítését a ko
csipark bővítését a vontatási 
nemek közötti helyes arányo
kat és azokat a beruházásokat 
tartalmazza, melyek a vasutas 
dolgozó!< szociális körülmé
nyeit javítják. 

1970-re 5,3 milliárd forintos 
beruházási keretet hagytak jó
vá. Ebből 2 miZ!iárd forintot 
járműbeszerzésre, mintegy 630 
millió forintot különböző vál
lalati beruházásokra fordita
nak. 

TÖBB VASÚTVONAL 
KORSZERÚSÖDIK 

ben folyik majd a biztosítóbe
rendezések építése. Tovább 
folytatják a vonatbefolyásoló 
berendezések kiépítését. Buda-

pest-Kelenfö!d-Szabadbaty
tyán között a terv szerint vo
natbefolyásoló készülékeket 
építenek be, amelyek rossz lá

tási viszonyok mellett is biz
tonságossá teszi/e a vonatok to
vábbítását. 

A budapesti beruházások 
közül legjelentősebb a Déli pá
lyaudvar utasforgalmi csarno
kának bővítése lesz. Ez a ha
talmas beruházás az első ütem
nek megfelelően 1973. április 
4-én a kelet-nyugati metró 
második szakaszával egy idő
ben lcerül átadásra. Az építési 
munkát a Közlekedési Építő 
Vállalat és a Középületterve
zó Vállalat előreláthatóan már 

Folytatják . a szolnoki re- 1970 első félévében meglcezdi. 
konstrukciót: a vágányok alatt Az első időszakban a Krisztina 
csomagszállító alagutat és gya- körutat a Vérmezőre vezetik 
logaluljárót építenek. Megkez- át, így az 50 méterrel kerül kö
dik a felvételi épület rekonst- zelebb a Várhegyhez. Lebont
rukcióját is. Tovább folytatják ják a jelenlegi feljárólépcsóket 
a záhonyi vágányhálózat kor- és az utasforgalmi csarnokot a 
szerűsítését. A Dunántúlon, je}e�eginek a hár?ms�orosára 
Veszprém-külső pályaudvaron boV1�1k, a . mostam villamos
kezdenek hozzá a felújításhoz. , meg�llok irányában. 

... • 
A rákosújszászi vonalon Tá- _K?ztudotti h_ogy a Jovo év 
piószecsőtőZ Nag11Tcá.táig meg- vegere befeJe�1k a ?1:1dapest
építik a második vágányt, d�brecen_-nyiregyh:i-z1 _von�! 
Sülysáp-Tápiószecső között v11;amositását. A_z ev masodik 
pedig Dominó rendszerű ön- feleben. megkezd1lc a Budapest 
működő dinamikus biztosító- Nyugati pályaudvar-Vac
berendezéseket szerelnek fel. Szob vonal villamosításának 
Befejezik Nyíregyháza és Zá- előkészületeit. 1970-ben 450 
hony között a biztosítóberen- millió, f?rintot fordítanak vil-
dezések építését. lamos1tasra. 

A MA V Vezérigazgatósága A tervek szerint 1970-ben 
feliilviZ!<gálta a biztosítóberen- 300 kilométer pályát tesznek 
dezési programot, melynek alkalmassá nagyobb sebesség
végrehajtására 30 százalékkal re és tengelynyomásra. Kor
nagyobb hitelt fordíta::iak. szerűsítik a hatvan-salgótar-
1970-töl tehát nagyobb ütem- jáni, a székesíehérvár-komá-

üzemi demokratizmus széles 
körű érvényesítésével, a dol-· 
gozók véleményeinek, javas
latainak figyelembevételével, 
el kell készíteni a nyereség
részesedés felosztásának új 
szabályait és a kollektív szer
ződés módosítását. Arra kell 
törekedni, hogy az elosztásnál 
jobban érvényesüljön a vég
zett munka, az eredményekhez 
való hozzájárulás és a mun
kaviszonyban eltöltött idő. 

A Vasutasok Szakszervezete 
VII. kongresszusa határozatá
nak megfelelően szakszerveze
tünk elnöksége a MA V felső 
vezetésével együttműkódve, a 
kormány segítségét kérte a 
vasutas dolgozók életkörül
ményeinek javításához, bér
színvonalának emeléséhez. 

A pénzügyminiszter ország
gyűlési expozéjából értesül
hettünk, hogy a népgazdasági 

erőforrások 1970. március l-től 
- éves szinten - mintegy 
700-800 millió forint felhasz
nálását teszik lehetővé bér
emelésre, amiből az egzszséo
ügyi, a felsőoktatási intézmé
nyek, a HM és a BM egyes 
munlcalcörei mellett a vasutas 
dolgozók is részesülnek. 

A saját erőforrásból adódó 
lehetőségeket is figyelembe 
véve, az intézkedés jelentős, 
de nem elégíti ki azokat az 
igényeket, melyek a vasúti 
szolgálattal járó felelősség és 
kedvezőtlen körülmények mi
att a bérszínvonal emelésé• 
hez szükségesek lennének. 

Saját erönkhöl is segítünk 

Bízunk abban, hogy az 
egyes gazdasági szabályozók
ban történő változások a 
MA V gazdasági eredményei
nek alakulását is kedvezőb
ben befolyásolják, és saját 
eredményeink alapján na
gyobb lehetőségeink lesznek a 
megoldatlan jogos panaszok 
orvoslására Ezenldvill to• 
vábbra is számítunk arra, 
hogy amikor a népgazdasági 
erójorrások lehetővé teszik, a 

hosszú éveken át keletkezett 
lemaradásole beho.?atalára, a 
szociáUs és mtmkakörülmé
nyek javítására kormányszin
tű támogatásban is rliszesü
l-ünk. 

Kajcsa József 

tervei 
romi vonalat és Balatonszemes 
-Balatonszentgyörgy között 
folytatják a pálya átépítését. 
A pécsi vonalon Godisa-Aba
liget között hozzáfognak az 
ország második leghosszabb 
vasúti alagútjának építéséliez, 
mely előreláthatólag 1972-ben 
készül el. Korszerűsítik fontos 
tranzit vasútvonalainkat is, 
hogy a MA V az eddiginél is 
gyorsabban bonyolíthassa le a 
nemzetközi áruszállítást, mely
lyel versenyképessé tesszük a 
MA V szolgáltatásait a vasúti 
közlekedés „világpiacán". 

KOOPERÁCIÓ 

A RÁBA MŰVEKKEL 

Nagy gondot fordítanak a 
mozdony- és kocsijavító bázis 
átszervezésére és korszerűsí
tésére is. Néhány éven belül 
Szolnokon mintegy 600 ml!!ió 
forintos költséggel ú; DieseZ
mozdony-javító bázis lesz, 
melynek építése már folyik. 
Tovább épül és 1971-re befeje
ződik az tszaki Jármű;avitó 
vil!anwsmozdony-osztálya. A 
régi gőzmozdonyjavító csar
nokot alkalmassá tették villa
mosmozdonyok javítására. 
Épül a korszerű fódarabjavító 
műhely, amelyben a Diesel
és villamos mozdonyokhoz 
szükséges legfontosabb alkat
részek javítását végzik majd 
el. Az Északi járműjavítóban 
ezenkívül ipari tanműhely és 
öltöző-mosdó is létesül. A jár
műfejlesztési programban 
nagy szerepet vállal a Duna
lrnszi Járműjavító is, amely a 
győri Rába Művekkel koope
rálva, korszerű négytengelyes 
személygépkocsikat gyárt 
majd. B. L 

DECEJIBER 20: 

·A vietnami 
szolidaritás 

napJa 

S
zerte a világon munká

sok és parasztok, fiata
lok és öregek, férfiak és 

nők december 20-á.n Vietnam
ra gondolnak, a szabadságáért, 
a függetlenségéért küzdő viet
nami nép harcára emlékez
nek. 

Rendkívül nehéz lenne még 
csak vázlatosan is áttekinteni 
e hosszú, áldozatos harc meg
annyi állomását; megemlékez
ni a hősökről, akik e küzde• 
lem során életül,et áldozták, s 
számba venni azokat, akik ma 
is, mint már évek óta, fegyver
rel a kezükben küzdenek né• 
pükéi·t, hazájukért.-

Napjainkban már történel
mi eseményként tartja számon 
a világ e felszabadi tási harc 
kezdetét; azt az első győzelmes 
szakaszt, amit a vietnami nép 
Ho Si Minh vezetésével a fran
cia gyarmatosítók ellen vívott, 
s ami a Dien Bien Phu-i győ
zelemmel zárult. A franciák 
után az amerikaiak jöttek, s 
a XX. század egyik leghatal
masabb katonai arzenálját, 
katonák százezreit vetették 
harcba. Solcszor és sokan fel
teszik azt a kérdést, milyen 
érdek fílzi az Egyesült Alla
mokat a vietnami háborúhoz, 
ehhez az évele óta tartó s a 
dollárok milliárdjainak elpo
csékolása ellenére is megnyer• 
hetetlen háborúhoz? Washing
ton - s lényegében ebben fog
lalható össze a temérdek pusz
tulással, óriási emberáldozattal 
járó háború oka - nem haj
landó beismerni, hogy nem 
leépes, nem tud győzedelmes
kedni egy relatíve kicsiny, s 
az amerikai technikai fölény
hez viszonyítva is elmaradott 
országgal szemben. A szabad
ság és függetlenség elszánt, 
minden áldozatra kész embe
ri hősiessége áll szemben s 
tegyük hozzá - marad felül 
így a XX. század haditechni
káján. 

T
ermészetesen - még ha 
különösen eleinte a 
vietnami katonák fel-

szerelését nem is lehetett ösz
szehasonlítani az amerikaiak 
által felvonultatott hadigépe
zettel - ma már nem csupán 
azok a néha puszta kézzel s az 
ellenféltől szerzett fegyverrel 
küzdő partizánok állnak szem
ben a saigoni báb-hadsereggel s 
amerikai támogatóikkal, mint 
a háború első időszakában. S 
ebben a vonatkozásban külö
nösen nagy jelentőségű az a 
segítség - mind politikai, 
mind erköl"Si. mind pedig 
anyagi vonatkozásban, amit 
a világ békeszereó, becsülete
sen gondolkodó emberei nyúj
tanak a vietnami nép harcá
hoz. 

H
a a Vietnam iránti szo
lidaritálsról beszélünk, 
különö:;en ki kell emel-

nünk azt a sokirányú segítsé
get, amit a Szovjetunió és ál
talában a szocialista világ 
nyújt Vietnam harcoló népé
nek. Nem kétséges, hogy a 
szocialista országok tettekben. 
megnyilvánuló szolidaritása 
nélkül, az agresszor 'nagyobb 
eredményeket érhetne el. A 
szocialista országok aktív se
gítségnyújtása, politikai támo
gatása azonban az amerikaia
kat számos vonatkozásban 
meggondolásra késztetik. S a 
szocialista országok számos 
alkalommal és sokféle fonná
ban kifejezésre juttatták, leg
u.tóbb éppen a szocialista or
szágok párt- és állami vezetői
nek moszkvai tanácskozásán, 
hogy „a testvéri országok 
a proletár nemzetköziség el
veiből, a népek békéje, füg
getlensége és szabadsága ügye 
iránti ragaszkodásból kiindul
va - mindaddig, amíg nem ér 
véget a Vietnam elleni agresz
szív háború, továbbra is sok• 
oldalú támogatást nyújtanak a 
vietnami népnek igazságos 
Tiarcához." 

S 
ez a testvéri szolidari
tás, mint a vietnami 
nép vezetői számos nyi-

latkozatban rámutattak, erő
síti és támogatja a két évtized 
óta szinte szüntelenül fegyve
res harcot vívó vietnami nép 
felszabadítási küzdelmét. 

(Ó) 

Ilyenkor nehezebb 
A tél és a hideg ellenére is eredményesen dolgoznak a duna
keszi járműjavítóban. Céljuk az idei terv sikeres teljesíti\se és 
felkészülés az 1970. évi féladatokra, illetve a hazánk fe1szaba-

du1.ása 25. évfordulójára indított mun.kave,·se-n.yre. 

Havonta 120
--:

H0 kocsi javítását végzik a II-es gyáreg�ben. Bokor Bela, Kutasi Ferenc és Sza.bó György a villamos
fűtést szerelik. 

NaPonta 30-:-34 kocsit, s a hO'Z'Zá tart-ozó forgóvázat kell egyik munkaheJyrol a másikra szállítani, hogy fennakadás ne legyen. 

Az elkészül-t �ójavítm� s�é�ykocsik fut-Opróbára várnak, hogy azntan ezek IS segitsék az ünnepi csúcsforgalmat. 
(Szónyi Lajos képriportja) 

UNNEPEKRE - AJANDEKOT 

AZ 
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Vasutas birkózók a mérlegen 
Két bajnokság - Ismét az NB 1-ben- Ki volt dr. Palotás József? 

Szorgalmas munka folyik a BVSC birkózók cd:reseln. Pin
léc István vezetőedző két (ia,ta.llal killöobözö fogásokat gya
�orolta.t és csiszol 

- Gyuszi, vedd át a gyere
keket, ne hagyd őket egy perc
re sem lazsálni . . .  

A felszólítás Tarr Gyulának, 
a már edzősködő, de még ver
senyeken is induló birkozónak 
szól. Pintér Istvánnal, a BVSC 
birkozók vezető edzőjével a 
Szőnyi úti sporttelep egyik kis 
irodájába vonulunk vissza, 
hogy mérlegre tegyük a buda
pesti vasutasok egyik !egered.. 
ményesebben működő szakasz_ 
tályának csapatbajnoki szerep
lését. 

Sikeres évet zártak 
- Azt hiszem - kezdi a be. 

szélgetést Pintér Ist•:án -, 
hogy a kemény munka meg
h.ozta a gyümölcsét. Talán az.. 
zal kezdeném, hom, egv évvel 
ezelött nagyon szép11eltiik ma
gunlcat a vasutas birkozósport 
barátai elótt. 

- ? ? ? 

- Mert akkor is azt várták 
tőlünk. hogy kiha�coljuk az 
NB I-be jutást a kötöttfogáS
t>an. Biztosan haladtunk a cél 
felé. de a Szondy SE-tói v.á
rat1an veres�eet szenvecltünk 
h Íi!V a B1'SC h?lvett a Szon
dv RE jutott az NB I. csapatai 
kfüé. 

- Ez az év könnyebb volt? 
- Ha az eredményeket néz.. 

zük. úgy tűnik, hogy igen. Hét 
ellenfelünk közül hatot n:igy 
pontfölénnyeJ győztünk le. 
csak a Csepel tudott egy ki
csit megszorítani bennünket, 
ellenük „csak" 6 :4-re sikerült 
győznünk. Órül-ünk, hogy ha 
eí!lJ év 1céséssel is, de ott ra. 
g,nmk a sportág legjobbja,! kö. 
:ditt. 

A szabad!ogúsú csapatbaj
noksógban is BTJSC-győzelem 
sz'.Eetett, igaz, hoiy Bud-4pest 
III. osz�ályában és az NB II-

be jutásért osztályozót kellett 
a csapatnak vívnia, de az osz
tályozó is jól sikerült és így a 
szabadfogásúak is NB II-esek. 
1!:rdekes, hogy Pintér István és 
edzótársai úg-.,r nevelik, úgy 
képezik a birkozókat, hogy 
azok mindkét fogásnemben 
eredményes versenyző!: legye. 
nek. 

A „kétlakiak" 

Amolyan hasznos „kétla
kiak'' - mosolyog a vezető 
edzó. - A két csapatbajnoksá. 
got jóformán ugyanazok har
colták ki : Laták Attila, Soltisz 
László, Turba László, Fufereda 
János, Vass Sándor, Hornyák 
József, Steer Antal, Nagy Ist
ván, Varga István, Ivanics Jó. 
zsef. Pintér István (a vezető
edző fia), dr. Dara.bánt lván, 
Weisz László, Csobánszky Pál 
és Tarr Gyula. Sajnos - teszi 
hozzá -, Steer Antal, világ
bajnoki ezüstérmesünk sérülé
se miatt csak egyse:er tudott a 
csapat rendelkezésére állni. 
Szeretnénk. ha teljesen rendbe 
Jönne. Az NB I-hen és az NB 
U-ben nagv szüksége lesz a 
csaoat!1ak Ste'é?r pontjaira. 

A versenyzést erre az évre 
befejezték? 

- Még nem. December 20-
21. között, itt, a Szónyi úton 
rendezzüh meg a dr. Palotás 
.rózsef emlékére lciírt országos 
versenyünket. Most első ízben 
küzdenek a kötöttfogású fel
nőt�ek és ifiúságiak a vándor
díjfrt, amelyet a va,utasszak
s�ervezet írt ki az emberként 
és sportolóln'nt eg"aránt. pél
dás é'.etet élt dr. Palotás Jó
zs,;,f emlékére. 

A ko,társ Pintér István, a 
lr.Jubtárs eleven .emlé;.eivel 
beszél dr. Palotás Józsefről : 

- Egyszer(i, nehéz sorból 
f eln.őtt l,a,k.atosként keriüt, 
1928.ban a MAV.hoz. Az ak
kor 17 éves fiú, munkáfa mel
lett, a birkózást nag,Joi. meg. 
szerette, úgyszólván itt töltöt
te minden sv.ihad percét a szó. 
nyeg körül. Ak1koriban ugyan 
nem nagyon segítették a n1un
kások tanulását, de Palotás 
Jóska azért magánúton letette 
a négy polgárit. Amikor 1936-

ban. a berlini olimpián a kö
töttfcgásúak közép súlycsa
p'.>rtjában bronzérmet sze.zett. 
segédtiszti kinevezést kapott. 
Azután eljött a munkások ma
gasabb szintű tanulásának le. 
hetősége, Palotás 1948-ban 
érettségizett. 1951-ben pedig -
a jogtudományi egyetem el
végzése után - diplomá,t szer. 
zett. A Vasií,ti Főosztályon dol
fl()zott, de 1957 .ben tragilw.s 
hirtelenséggel meghalt. Az 
emlékére kiirt ver.enyt min
den évben olyan mag,is szín
\'Onalon szeretnék megrendez
ni, mint például a Vasas 
.. Szelky Ottó emlékversenyét. 

Saját nevelésű 

versenyzők 

Palotás József életütjáról 
beszélve óhatatlanul a spor-to
lók nevelése kerül szóba. mint 
sportéletünk egyik legfonto
sabb -. ha u!zyan ne.TY! a !�
fontosabb - fe!:;idata. Pintér 
lsti•án biiszke a BVSC birko
:zól: szu.kosztálya nevelőmmi
kájára, h iszen az idei kettős 
bajnokságot i.s o!,,an csapattal 
é1'ték el. amelynek tagjai -
kettö kivételét•el serdiUó 
ko„a r'ita a Szónyi úton nevel· 
kedtek. 

Órájára pillant, megértjük. 
Máris sok időt vettü11k el a 
vezetóe<izőtól. 1!:s minden perc 
drága. Néhány nap és kezdő.. 
dik a dr. Palotás József ernlék
vet"Seny, aztán li felkészülés az 
NB I. és NB II. küzdelmeire, 
közben pe<iie; szüntelenül ne
velni, nevelni. 

Vedres József 

I( E R E S Z T R E J T V É N Y 
n:z.súnt;,,;• 1. Az ttlóbbl l<l/lk 

��
l
;
a

.;�·��ó kt7:;;:tt/;��:.'�oz��: 
(.le u„ytat.asa a \ t&:,.d,nt.M &S-ba..1.) 
l:l. lfo!yo 01aszons-zágba11. 13. 
o:,ajbvgyu. u.. Né;net sLem,é1y,Z!;j 
névlll>éi.ti. J.6. Do1nil�ób2.n van. 16. 
lJe.:•&s�:íj.;;l. 19. M-on�e Clu!sto va
ra. 2i.J • .F'..i..eiben meg . .a ,..Slató. !!-2. 
i:,1u::.s:�ószó. 24. Fa..evéln.::k is van.. 
25. Afrikai át:an1. 27. l.:,�n r!Uta 
Z3it'3ff.?!e Allat. 28. Allatl lak
t�e�y. 29. Ru.k.a nfü n:,;v. ::o. Va-" 
jo-:1 ez? 31. A: szer-2JI1.i Ur.a görög 
m:.iz.S-:ij.a. 32. Spanyol ts.rtomány. 
ó-3. Vt:gzet néve1ővel. 35. Betűve
tt:"s (el;:. ti.Jány). 36. Esetenként így 
ke!:l bánni va.:i..a..,nlv€!. 38. Kértiö
sz-ó. 49. Csak éppenhogy. 41. Be· 
há.:,6u..1k a testet. u. Keresztül. 
t3. Férfinév 45. A vi'.;rlol. 47. Ka
rát 1;::özepe. 48. AmerLtm! állarn
fér!i. 50. Franci a rakpart. 51. 
Légy Udvözö!ve t - de :fo.rdítva. 
53. A.,--,.uol gróf�ág. ,;;;. Végt,e!en 
,r..i<!ic. ~57_ • •  1ár!um. rö;rtönitél<l 
e�Jiri,c;o. t;S. Kupag:vfiztesek EuTó
p.n K:Jp§.ja. 60 . . • •  Psulo. 62. Ta· 
t:i.:t' ,rezér. €3. �a plir.s.tl.'1.n !M!tűi. 
64. F:�,?,!lk Te ... �reJ tánc 6'7. sarna
rturn vegyjele. 

rügg51eg-es: t. A mu..'\ka 11,Mé
l:v::i�·ságának egyik mércéje. 2. 
Ji�:g�. s. Dunántú!i csato�T..a. •· :fül •!hágói város, ahol Sclp!ó Je
győz!e Hannibált. S. • . .  dene_!.a. 
6. Ta-g.adószó. '7. SkáLalla.'"'1.g. 8. E,e• 
ven. 9, A bind.u szentháromoog 
e�y'.k t,,gja, 10. Röppályája. 11. 
AZon-os ,magánhangzók. 15. .A:'!
gol Teg.'·nylró (1814-1884). 17. Dé'• 
af_'"'.!.k.ai !Dlyó rövldebb neve. 19. 
Bocso--1 megyei k-ö�. 21. M.ás
két>""" Trója. 22. Nye!vla»l to• 
r,a'Ó.-n. 23. 1633- szeptember !8-1 
b-'keszerződés JelzóJe. �- Ez a 
t,-{116.eszköz. 26. Folyó AUS!l!"iá�"ln. 
!3. Bec�tt f-érfi'lléV. 33. A te.je
,en sima terep 34. Nó1 név. 313, 
��{öt tör..st szervezet. 37. A�t8t.öz
t6 !apokon olvasható. 39. Gyen· 
f•elmé;ld. 42. A folyó "11,M1ek 
lelduua.c:'.ása. H. Betűpót!ál;sa,1 

ldváló. 46. 'E::gl!est. 47. 'Iem,et, a:
.k.:11'. 49. Okozat s1.ülője. 5.2. Va
dilsz M:ik,66. 54. Mókusfé:-e áll.9.t. 
S5. Tan,uárgy az álta!ános fakolá
ban 58, TCStTém. 59, fl'áz!á..Jat 
hímje. 60. HatalmG..(J ragad-026 
madár. 61. Helyes.lé<; Am-er�ld.ban. 
64. Egymást e'őzó be!.ült.. 65. 1500 
ró!nad számmal. 05. Az argon 
i.·egyje,�e. -

Beküldendő : vtzszlntes 1. és 
f-)lytat...1.sak-é..T'lt a v�Zin.J1stes 68. ne-
l:üldéSi. h�t.árf.dö: 197'J. j.o.nuár 10. 

Az e?ózö keresztrejtvény hely,es 

megteJ� : Tár.s2<1..imun.k tó/S
sz-erű kfu'Clései. Munkáeúac.é
miák. 

Egy-egy könyvet nyertek az 
1969. é'\"'l iz. s:.tá.munkbau :m�je• 
lent ke:resztreJt.-vény helyes meg
fejte:Séért: Nt!lnet CStván, Zaln
S2en.tiv.án, KOSGi:.tb L. u. 2'5. llnrc 
Józsefné, Mac.or;.i!�a, Arany J. u. 
26. Kiss Józse!. Bp. VII .. Landler 
Jenő u. 6. I. 4. Som-l,ai nu<ii0-Jt.né, 
Körmend, Be-:o!an.r.isz u. 9. S7.a
bados Hen:1k, Bp. ",.·, RÓ'LSa 11·e
renc u. so. n. 8. 

A BVSC kÍleneedik 
asztalitenisz• 

esapathajnoksága 
A SOK .IWTIZEDES MÚLT• 

R.A visszatekintő magyar asz
talitenisz sport egyik ,egé,•de
keEebb, legizgalmasabb ver
senyso,:ozata - csapatbajnol<:
sága - ért véget december 
második vasárnapján a Sport
csarnokban. Az eredmény, a 
BVSC 13:5 artinyil fölényes 
gy6ze!me. ma még ott gyúrü
zik a sportér,at ked1;elő szu1'• 
kolólc és s:::alcemberek között. 
de holnap má,r a magyár ba1· 
nokságok egyik eredménye 
lesz, amelyet a többi ezer és 
ezer adat között őrii:nek majd 
a sportarchivumol<. 

A BVSC aszt.c'lliteniszezők 
kilencedik csapat baj no.ksága 
sok mindenben „rendhagyó„ 

volt. Elsősorban azért, mert a 
kétfordulós kiírá! eilen�re há
romszor lalálkozott egvmással 
a tavalyi bajnok Bp. S-parta· 
cus és a bajnoki cím vissza
szerzésére törel<:vő BVSC. A 
.,rendes" bajnoki évet ugyan. 
is eP1tforma pon.tszámmal fe. 
.iezték be, s a kiírás 1cimond}'1. 
hogy egyforma pontszám ese-

A bajnokcsapai 

tim nem számít az éVi szett. 
arán.y, hanem a csapatoknak 
1!,armadik mérkőzést kell ját
szani. 

EZEN A ,,SZUPERDUN-
TÖN" nem kellett az i;sszes 
mérkőzést lejátszani. Amelyik 
csapat hamarabb megszerzi a 
pontok több mint telét - te
hát 13 győzelmet arat - az 
már a mérkőzés győztese, sz6j 
a kiírás. E.nnek megfelelően 
a „taktikai húzások" egész aT· 
zenálját vetették be a csapa. 
tok szakvezetőt Ebben. a tak-

tikai harcban is jobbrn:k bizo
nyult a BVSC. Előbb 7 :3-ra, 
majd 10 :5..re vezettek a vas
utasok, ekkor Rózsás -, aki 
addig is mindhárom mérkőzé
sét megnyerte - majd Haran. 
gi és Kovács három győzelmet 
szerzett és ezzel kiala.1mlt a 
bajnoki cím visszaszerzését je.. 
len tő 13  :5 arányú végső győ
zelem. 

Csak igazi sportemberek 
tudna/e úgy örii!ni győzelem„ 
neh, mint a BVSC játékosai, 
vezetői, szurkolói örülte/: ezen 
a ha·vas, decemberi vá•árna
pon .. Dr. Horváth Ambrus. az 
asztalitenisz szakosztály na. 
gvon lelkes ve-Letője fgy fol!• 
lalta össze a bajnok: cím vi�z.. 
szaszerzésének legfontosabb 
tényezőit: 

NAGYON KOMOLY, 
CÉLTUDATOS MUNKA VAS 
az eredmt.ny möe;ött. Elsősor
ban a fiatal já�ékos-edzónk 
Berczik Zottdn érdeme a baj. 
noki cím A hosszú éveken ke
resztül legjobb magyar játé-

(Geleta Pál felvétele) 

kos, az európai ranglista hosz
szú éveken keresztül egyil: 
legjobbja, most edzókél).t is jól 
kamatoztatja mindazt, amit 
játékosként tanult, látott, s 
megjegyzett. A megismételt 
döntón különösen eredménye.. 
sen játszott Rózsás Péter, aki 
minden mérkőzését megnyer
te, de a csapat többi tagja : 
Harangi Sándor, Kovács Fe

renc é.s Juhos József is kítu
nóen. szerepelt. Dicsé,·et illeti 
Nózicslca Józsefet, a csapat in
tézőjét is áldozatos mm1kájá-
ért. - d.rcs 

Újra dolgozhatnak 
:Mint másutt, sajnos, nálunk 

a vasútnál is elág gyakorial 
a Yasúti balesetek. Félr�értés 
ne essék, nem a nagy vasú ti 

tékú tagjai lettek társada!. 
munk�,ik. 

Egeresi Zsigmond, 
Záhony 

szerencsétlenségelrre gondo- ,---------------
lok. Kisebbekre, személyi sé
rülésekre. Ezek azonban az 
egyén szempontjá,ból sokszur 
súlyosa,I,, hiszen vannak olya. 
nok, akik egész életükre meg
rok-k.ann.a.lc. 

Ezeken a rok,kantakon, csGk
kent munkari:épe;&ágé vasuta. 
sokon segített most a vasúti 
főosztály ak.'<:or, arrükor Zá
honyban a pályaienn tartási 
szolgálatnál lé:rehozott egy 
seprűkötó üzemet. A balesetet 
szenvedettek itt most újra 
dolgozhatnak, újra teljes ér-

A szerkesztőség üzeni 
Bakó János, Kisvárdai Jánoo, 

Pá: István, Kozma Zoltán, Ivrs
kolc; Szép Ferenc. 'Szo!nok ; .SOg
ná.r Káro.y. T.1p,olt:!a ; Ug1y�i Sl.n-
001-. l\lyák!ádház.a ; Egeresi Z.�ig
mond. Záhony ; Görbe z.o·t.°l:? 
Fonyód ; Vo:oslnovszki J6nos. 
cz-eg:,&:ti Sár:dor. Deb.rec:n ; M·Io.• 
lós László, Kislt:un·:l.élcT.;i:i.áza. : 
Szücs Ferenc. fI.atv.nn ;  dr. Bánk
:faivy G:rula. Szeged : C..c:,fba Jó· 
zsef, Gödöb5 ; Boidtzsár Gyu·:i, 
B&éscSé".ba : Knrafa Ferenc, Ke• 
nézJ.6 : Ja.Ictb A . .nd.�s. N;rfre-g.:;há· 
za.: Leve+-eiket lapunk an;ragáho-z 
felhas-znál,iuk. 

B::>gnáx Károly. T3.polca; a,1-:, .. ác: 
Fe:...·enc. H!�e;:i: LM-e.lelkei 
il1et'ekes helyre továbbitottu]t. 

- Va�úti önkéntes nndőrök 
tanácskozást tartottak Debre
cen állomáson. ll:rtékelték a11 
elmúlt időszak munkáját, töb
bek között azt, hogy az önkén
tes rendőrök te,·ékenysége 
nyomán milyen mértékoon ja• 
vult a közbiztonság. A tanács
kozás \'égén 35 önkéntes rend• 
őrnek nyújtottak át pénzjutal
mat. 

JUBILEUMI MUNKA� 
VERSENYBEN a nyíregyhlizl 
pá.lyafenntartási fímökség dol
gozói vállalták, how a Kótaj 
állomáson épiiló szolgálati la,. 
l�st II jövó év helyett még eb
ben. az évben elkészítik. A 

vállalásukat november 30-r4 
teljes!tették. 

- t5 szooialista bri!fád Vet!'II 
részt a miskolci járműjavító 
üzemben a Magyar Tanács
köztársaság 50. évfordulója 
tiszteletére rendezett vetélke
dőn. A kéthetenkénti fordu
lókban számot adnak arról. 
hogy mit tudnak Lenin mun
kásságáról, hazánk és Miskolc, 
felszabadulásáról, valamint a 
vasút 25 évének eredményeiróL 
Az üzem igazgatója értékes 
díjakat tűzött ki a győztesek
nek. 

- NOVEMBER 24-ÉN T A!?
TOTT A t,ezetöségválasztó kül
döttközgyűlését a debreceni 
vasutas sportklub. A székes
fehérvári MAV Elöre decein
ber 11-én. váuuztott •Jezetósé
get ti járműjavító válla!a.t kt:.1.
túrtermében. 

- A �agonhfány enyhítésé
re a tapolcai vontatási főno1cré
gen lakatosokból és as:.:talosok
ból brigád alakult. Eddig kb. 
70 pőre.kocsit szereltek fel 
ideiglenes oldalfalakkal. Igy 
ezek a vagonok leőszáll!Wsra 
igen alkalmasak. 

- fJJ GÉPES!TETT KO

CSIMOSOT ADTAK , AT a 
Miskolc Tiszai pályaud-varo,i. 
A berendezés munkába. állítá
sáva.l a ;övoben. tisztább s:;e
mélykocsi1' lcö:;lekednek ezerr a 
von.alon. és megs:;ifa,ik a kocsi
mósók nehéz /iz'ikai mur..ká.j& 
Is. 

. . 

A HIVATALOS LA.PBÓL 
A Hivatalos Lapból a s:zakszer-

���:m��e°���fuk és a akpt�&°�z� 
ket: 

�- számból: 120,-Sf/1969, 1. A. 
Vonatlelve\.�őf. vonatá.tve,:0:1 éa 
egyszenlsit�tt vonatvezetőJ szak• 
vizsgák rendszeresítése. 

12�460/1960. l. e. P.:mel-:ezln� 
szAlrmunlrástanulók tot·ábbtr,nu„ 
lása. 

�- szdmbó?: 12j3!:!{t8ö9. 3. A. A 
1\IA V ter'..Uetén fogLllk�7tatott 
nyugdíjasok mentesítése 9 tulyé
sítást korlátozó. rend�L�'".::.r.<ls.e.k 
alól tárgyú utasítás ldegéS•'.!t,lse. 

11t.\;1::�19f!vö.:' J;e��
C!

��i!et��� 
helt egyen- és 111unkaruhák 196'9. 
éVi leltározása. 

�lA G f AB \'ASUT A5 
11 V3sut.asoti S?aks?.erv��é.n�t 

ts.01� 
°3.!er�Mn1 :;: S? �rke:S2tő t>l:z.otr,;.1i 

Főszerk"eszta � Gul3-'ái fá.!10t
FeJe-:c5f' -;?..e-r'.:t�nö· Vi.<;- ,;r<�rcnc 

,;lH"k�SltÖS-'9g 
Bud:!!.� 91' .. Be_'!']� .. �túr tl'tei; tl. 

Teiet".on \1á:r-o:;1 : ·as-ac�:.
ü,e.in: t9-'1"", 

K!adJ:3- � t�rte-s!n ti; NéD.S a\·& 
1.iapkiad: v1ns:at B'.lds.t•� f.-u.� 
í-tá'.;t•CZl ú1 :i4 t"�:0-1:.,n !?!- • - BU 
�·e1etőc �adö: GéOo, ��non, 
s Neo� ';t'..ava t:.�pk:ad"" ·�es-1;:t 

·S?a2g-:;:,M2 
=seltk!:.za:n:asztiffl : f5.t1A.001-o 

�z!k:r� t.aonv�rrd" 

HÓAKADÁLYBAN VIZSGÁZT At ÁS 

- Ne tessék drukkolni. ,an inilt •len ;.\llo
máson karác.�on� fa és legfel;iebb velünk kará
csonyo7Jk az eh·társ. 

- P:J.pa. te Í!i íntlrd m,i r  kh•iilrol a képe31 

könjHdel? 
(P.t$:::;ai Pdi raj.:ai) 


	1969_0001
	1969_0002
	1969_0003
	1969_0004
	1969_0005
	1969_0006
	1969_0007
	1969_0008
	1969_0009
	1969_0010
	1969_0011
	1969_0012
	1969_0013
	1969_0014
	1969_0015
	1969_0016
	1969_0017
	1969_0018
	1969_0019
	1969_0020
	1969_0021
	1969_0022
	1969_0023
	1969_0024
	1969_0025
	1969_0026
	1969_0027
	1969_0028
	1969_0029
	1969_0030
	1969_0031
	1969_0032
	1969_0033
	1969_0034
	1969_0035
	1969_0036
	1969_0037
	1969_0038
	1969_0039
	1969_0040
	1969_0041
	1969_0042
	1969_0043
	1969_0044
	1969_0045
	1969_0046
	1969_0047
	1969_0048
	1969_0049
	1969_0050
	1969_0051
	1969_0052
	1969_0053
	1969_0054
	1969_0055
	1969_0056
	1969_0057
	1969_0058
	1969_0059
	1969_0060
	1969_0061
	1969_0062
	1969_0063
	1969_0064
	1969_0065
	1969_0066
	1969_0067
	1969_0068
	1969_0069
	1969_0070
	1969_0071
	1969_0072
	1969_0073
	1969_0074
	1969_0075
	1969_0076
	1969_0077
	1969_0078
	1969_0079
	1969_0080
	1969_0081
	1969_0082
	1969_0083
	1969_0084
	1969_0085
	1969_0086
	1969_0087
	1969_0088
	1969_0089
	1969_0090
	1969_0091
	1969_0092
	1969_0093
	1969_0094
	1969_0095
	1969_0096
	1969_0097
	1969_0098
	1969_0099
	1969_0100
	1969_0101
	1969_0102
	1969_0103
	1969_0104
	1969_0105
	1969_0106
	1969_0107
	1969_0108
	1969_0109
	1969_0110
	1969_0111
	1969_0112
	1969_0113
	1969_0114
	1969_0115
	1969_0116
	1969_0117
	1969_0118
	1969_0119
	1969_0120
	1969_0121
	1969_0122
	1969_0123
	1969_0124
	1969_0125
	1969_0126
	1969_0127
	1969_0128
	1969_0129
	1969_0130
	1969_0131
	1969_0132
	1969_0133
	1969_0134
	1969_0135
	1969_0136
	1969_0137
	1969_0138
	1969_0139
	1969_0140
	1969_0141
	1969_0142
	1969_0143
	1969_0144
	1969_0145
	1969_0146

