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Ülést tartott az elnökség 

Elosztották a bértartalékot 

Szakszervezetünk elnöksége december 19-én ülést tar
tott. A testületet meghallgatta és elfogadta a MÁY Ve
zérigazgatóság tájékoztatóját a személyi jövedelemadó 
és az általános forgalmi adó bevezetésének tapasztala
tairól. valamint a MÁV gazdálkodására gyakorolt hatá
sukról. Második napirendi pontként tárgyalták a MA. Y 
rendelkezésére álló bértartalékának felosztását. majd 
tájékoztató hangzott el szakszervezetünk 1989. évi bér
politikai törekvéseiró1. (Ez utóbbiról lapunk 3. oldalán 
közlünk cikket.) 

A MÁV Vezérigazgatóság ja
vaslatot terjesztett elő az 1988. 
évi bérgazdálkodás során kép
ződött tartalékok, illetve megta
karítások felosztására, amely
nek összege 30 millió forint. 

További bér/ elhasználási le
hetőséget adott az, hogy az 
ÁBMH hozzájáruU a lét
számstruktúra miatt bekövet
kező technikai bérszínvonal
változás kiegyenlítésére. Ez 
szintén 30 millió forintos össze
get tesz k1, ami természetesen 
csak véletlen, hogy a két összeg 
nagysága -azonos. 

Ennek indoka, hogy az itt 
dolgozók keresete, illetve egyes 
keresetelemek nagysága ez év
ben kevésbé emelkedett, sőt he
lyenként, esetenként az elmúlt 
évhez képest csökkent. (Például 
jutalmazási lehetőség.) 

Az elnökség széleskörűen 
megvitatta az előterjesztést és a 
vezérigazgatóság javaslatával 
szemben úgy döntött. hogy a 
Központi Hivatalok és Intézmé
nyek intézőbizottságához tarto
zó szervezetek közül egyesek 
kiemelését nem fogadja el. ha
nem azt az mtézőbizottság ha
táskörébe utalja. E módosítás 
után végül a felhozott indokok 
alapjáni de különösen arra való 
tekintettel, hogy a második 30 

nálását elsősorban csak a 
kulcsfontosságú munkakörök
ben dolgozók részére tervezték. 
Az elnökség az előterjesztést 
azzal a módosítással fogadta 
el, hogy ebből az összegből - a 
helyi döntésektó1 függően - le
gyen lehetőség a kulcs/ ontossá
gú munkakörökben dolgozó
kon kívül, más szakmai cso
portok jutalmazására is. 

Ezzel a döntéssel lehetőség 
adódik az év közben felvetődött 
jogos sérelmek orvoslására is. 
Mindkét összeg. tehát összesen 
a 60 millió forint egyszeri juta
lomként kerülhet kifizetésre. és 
a gazdálkodó szervezeteknél 
bázisbéralapot nem képezhet. 
Ezzel lehetővé válik, hogy az 
1989. évi bérfejlesztésnél köz
pontilag álljanak rendelkezésre 
az így kifizetett jutalmak kere
tei is. 

Ebbó1 elsősorban az utazók
nál a fix összegű műszakpótlék
ról_ a százalékosra való áttérés 
többletbéngényét lehet fedezni. 
és egyéb olyan intézkedésekre 
felhasználni. amelyekre például 
a kollektív szerződés módosítá
sa során merül fel igény. 

Sz. F. 

Fényvető tornyok készültek 

Budapesttó1 Kaposvárig 
villamos vontatással 

A MÁV vonalvillamosítási 
programjának legfó'bb célja. 
hogy a magyar vasútnak az ez
redfordulóra kialakuljon az a 
villamosított vonalhálózata. 
amely a gazdasági megfontolá
sok. a minőségileg magasabb 
szintű személy- és teherszállítá
si feltételek biztosítása. a kör
nyező országok vasútjainak vil
lamosított vonalaihoz kapcsoló
dása alapján mdokolt. 

A program legnagyobb léte
sítménye a Budapest-Bala
tonszentgyörgy (Keszthely)-

N agyka nizsa-Gyékényes
Kaposvár-Dombóvár vonal 
villamosítása. Ennek kereté
ben 1987 decemberében Buda
pest-Szabadbattyán. ez év 
májusában Szabadbattyán -Sió
fok vonalszakaszon került sor 
a villamos üzem megnyitására. 

1988 végére a célkitűzés szer
ves részeként újabb. 30 kilomé
teres vonalszakaszon, Dombó
vár-Kaposvár között fejező
dött be a vill?mosítás. Így a 
Dél-Dunántúl újabb városa ke
rült közelebb a fővároshoz. A 

villamosított vonalszakaszt de
cember 16-án, ünnepélyes kül
sőségek között Kaposvár állo
máson adták át rendeltetésé
nek. Tongori Imre, a gépészeti 
és járműfenntartási főosztály 
vezetője tett jelentést a beruhá
zásról, illetőleg a villamosítás 
befejezéséről. Ezt követően 
Onozó György. a MÁV vezér
igazgatója mondott beszédet. 

- A mai napon két közeli 
város. Dombóvár és Kaposvár 
között kerül sor a villamos 
üzem felvételére. Ezzel a MÁV 
vonalhálózatának 28 százalé
kán valósul meg a villamos 
vontatás. Ez egyben azt is jelen
ti. hogy a szállítási teljesítmény 
67 százalékát villamos mozdo
nyokkal végezzük. 

A vonal villamos berendezé
sei úgy készültek. hogy később 
szervesen kapcsolódhassanak a 
Gyékényes-Kaposvár vonalon 
létesülő 50 kV-os energiaellátá
si rendszerhez. A vonalszakasz 
valamennyi állomásán. megál
lóhelyén korszerűsítették a 
térvilágítást. Kaposváron fény
vető tornyok épültek. Elkészült 

a vasúti távközlő, térhangosító 
és utastájékoztató, valamint a 
biztosítóberendezések védelme. 
Ezek kivitelezésével egyidejű
leg Dombóváron és Kaposvá
ron új góc-körzeti tele/ onköz
pontokat szereltek fel. 

A villamosítási munkák Ka
posváron egybeestek a közleke
dési tárca és a megyei tanács 
beruházásában megépített új 
közúti felüljáró kivitelezésével. 
a gyalogos-felüljáró korszerűsí
tésével. Kaposvár állomás a vil
lamosítás és a megépített felül
járók révén új arculatot kapott: 
korszerűbb műszaki feltételek
kel szolgálhatja a somogyi me
gyeszékhely vasúti közlekedé
sének igényeit. 

A vezérigazgató beszéde 
után Fényes József, a pécsi vas
útigazgatóság vezetője vettP át 
a villamosított vonalszakaszt 
üzemeltetésre. Bejelentette, 
hogy már december 19-tó1 a ka
posvárig közlekedő személy
szállító vonatok többsége villa
mos vontatással közlekedik. 

(vf) 

A bértartalékokból rendelke
zésre álló összeg egységekre 
történő felosztására a vezérigaz
gatóság azt javasolta az elnök
ségnek, hogy ebbó1 valamennyi 
gazdálkodó szervezet részesül
jön. Az egy személyre jutó ke
retösszeg, mintegy 200 forint, 
ami néhány forinttal a vasút
igazgatóságok területén maga
sabb, az ipari és építési szerve-

millió forintból ezek a szerveze- -----------------------------------------------------
tek egyáltalán nem részesül
nek, az előterjesztést elfogadta. Az ünnepekben is rakodtak 

r\. •eknél pedig mindössze 4 fo
al alacsonyabb. Kiemelt 
személvre jutó átlagos ösz

.cget java;oltak a MÁVTI-náL 
a VTKI-náL illetve a MÁV Ve
zérigazgatóságnál. 

A technikai bérszínvonal-nö
vekedés fedezetére rendelke
zésre bocsátott 30 millió forint 
felosztására a vezéng,..zgatóság 
azt javasolta, hogy ebbó1 kizá
rólag a vasútigazgatóságok 
(ideértve a záhonyi üzemigaz
gatóságot is) részesüljenek. Az 
előterjesztők az összeg felhasz-

Negyvenéves 
az Utasellátó 

Az ünnepekben is dolgoztak 
a nagy- és középüzemek rako
dé-szállító b:igadjai. Bor:;odbarr 
az Ózdi Kohászati Üzemek, a 
Lenin Kohászati Művek, a Di
ósgyőri Gépgyár, a Tiszai Vegyi 
Kombinát és a Sajószentpéteri 
Üveggyár területét több száz 
vagon készáru, félkész termék 
hagyta el a három munkaszü
neti napon. 

A MÁV miskolci igazgatósá
ga hiánytalc;mul teljesítette a 
vállalatok vagonkérdéseit, va
lamennyi kocsitípusból. Az ex
portszállításokat tekinti,e első
sorban a Diósgyőri Gépgyár és 
a Tiszai Vegyi Kombinát telje
sítménye említésre méltó. Ka
rácsony másnapján a Digép 12. 
a TVK 10 vagon árut indított el 
szocialista, illetve tőkés orszá
gokba. Az Ózdi Kohászati Üze
mekben karácsony másnapján 
is rakták a vagonokba az ör-

A múlt év végén a MTESZ
székház tanácstermében ünne
pelte megalakulásának 40. év
fordulóját az Utasellátó Válla
lat. A jubileumi megemlékezé
sen megjelent Koszorus Fe
renc, a vasutas-szakszervezet 
főtitkára. dr. Spilák Ferenc ke
reskedelmi miniszterhelyettes, 
Palik Dénes, a KM főosztályve
zetője és Onozó György, a 
MÁV vezérigazgatóJa is. 

Dr. Sebes Miklós, az Utasellá
tó vezérigazgatója mondott ün
nepi beszédet. Elöljáróban 
hangsúlyozta. hogy a vállalatot 
1948. november 14-én alapítot
ták és rá tíz napra megkezdte a 
működését. Az alapítást követő 
teljes esztendőben, 1949-ben, 82 
millió forintos árbevételt reali
zált és· 184 ezer forint nyeresé
get hozott. Az összes létszám 
ekkor 1227 1'olt. 

Jelenleg a közel hatezer dol
gozó 3.5 milliárd fonnt bevétel
re és több mmt 130 millió form
tos nyereségre tett szert 

1987-ben. Kiépítette hálózatát a 
hagyományos vasúti sz?lgálta
tások mellett más közlekedési 
ágazatok területén és besegít az 
állami ellátásba is. Külkereske
delmi tevékenységet is folytat. 
Utas Tours irodája segíti a ha
zai és a külföldi turizmust. 51 
Utas-tourist üzlete jelentős tő
kés valutához juttatja a magyar 
népgazdaságot. 

Dr. Sebes Miklós, a Magyar 
Államvasutak vezetőivel és 
dolgozóival kialakított jó kap
csolatoknak az eredmények 
elérésében óriási Jelentőséget 
tulajdonított. 

1 Urbán Lajos miniszter üd
vözletét és köszönetét a Közle
kedési Minisztérium főosztály
vezetője. a kPreskedelmi mi
niszterét dr. Spilák Ferenc tol- � mácsolta. Az ünnepség végén 
Palik Dénes és a vállalat vezér
igazgatója kitüntetéseket adott 
át. 

(Sz. Jakab) 

Ötletnapok, vetélkedó'k 
A szocialista brigádmozga

lom megalakulásának 30. évfor
dulója tiszteletére december kö
zepén ötletnapokat és Ki minek 
a mestere? vetélkedőt rendez
tek. valamint fogadták a pálya
kezdő fiatalokat a szombathelyi 
vontatási főnökségen. 

Az ötletnapokra beadott 347 
jai,aslat közül 329-et fogadtak 
el, s 33 ezer forintot fizettek ér
tük. A jaPaslatok többségét 
visszaadták a szerzőjüknek az
zal, hogy részletesebben dol
gozzák ki és újításként nyújt
sák be. 

A Ki minek a mestere? politi
kai. szakmai és munkavédelmi 

vetélkedőn. négy szakmában 
negyvenkettő 35 éven aluli fia
tal indult. Közülük 38-an ered
ményesen megfeleltek. Az ösz
szes jutalom 17 700 forint volt. 
Ebbó1 az első négy helyezett: 
Mayer László motorszerelő; 
Morován Tamás dízel-villany
szerelő; Böröcz Gábor kocsi
vizsgáló és Sipőcz Miklós kocsi
javító két-kétezpr forintot ka
pott. 

A díjkiosztás után ünnepé
l\'es keretek között fogadták a 
25 pályakezdő fiatalt, akikkel 
megismertették a főnökség 
szolgálati helyeit. 

�-
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ményországi földrengés sújtot
ta területek megsegítésére fel
ajár:lc„ 1500 tonnányi szög
acélt. A különvonat a számítá
sok szennt kedden reggel indul 
Ózdról a záhonyi átrakóállo
másra. 

Szép ünnepi teljesítménnyel 
dicsekedhetnek a nyugati or
szágrész vasutasai is. A MÁV 
Budapesti Igazgatósága győri 
körzeti üzemfőnökségének te
rületén az ünnepek alatt 13 ezer 
300 tonna árut raktak be, s 16 
ezer 550 tonna árut raktak ki a 
vagonokból. Folyamatosan ra
kodtak a győri Rába-gyár, a 
Mosonmagyaróvári Timföld
gyár, a Győri Növényolajgyár, 
a Petőházi Cukorgyár, s a győri 
erőmű brigádjai. Elsősorban ex
portküldeményeket továbbítot
tak az üzemek, s egyidejú1eg 
nagy mennyiségű szenet, gáz
olajat fogadtak. 

!.>Mr 1111 
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Az év végén 

Nagy forgalom 
a pénztáraknál 

A karácsonyi és új évi forga
lom legjobban igénybe vett vas
úti munkahelyei a jegypénztá
rak. Miskolcon a Tiszai pálya
udvar tíz pénztárablaka mögött 
25 leány és asszony teljesít szol
gáltatot éjjel és nappal vagy 
akár az ünnepnapokon. A tava
lyi év utolsó napján Kardos Jó
zsefné, Juhász Józsefné, Solya 
Imréné és Szamosi Imréné 
adott jegyet a szilveszterezni in
duló utasoknak. 

Az utasok nem is képzelik, 
mennyit segíthetnének a pénz
tárosoknak nehéz munkájuk
ban. ha elővételben váltanák 
meg jegyeiket. Csúcsidó'ben bi
zony nagyon észnél kell lenni. 

hogy a 328-féle jegybó1 melyi
ket adják az utasnak, és hogyan 
adjanak vissza az ezres bó1. Az 
elfizetésre igen kevés a káló
pénz. Év végén külön munkát 
jelent a diákok jegyellátása, hi
szen a megye területéró1 sokan 
járnak Miskolcra tanulni. 

A múlt év vége és az idei kez
dete zavarmentes volt a Tiszai 
pályaudvar jegypénztáraiban 
- jelentette telefonon Kádár 
Bertalanné pénztárfőnök. Éjfél
kor már az idei sikerekre koc
cintottak a fiatalasszonyok -
természetesen kólával -, mert 
pótszilveszterre ők a legjogosul
tabbak. 

Z. F. 

A Mi&kolci Júm(ljavftó clolgozói 1988,.ban ötezer ki&- & 
nagyjavftott vagont adlak vi&&aa a teherforgalomnak. 
A kor4bbi években i& mep.özelitéíen ennyi volt a telje&ft• 
ményük. u elmál.t évben azonban több voh a Gap koeaik 
teljes felájftúa, ami munka- & idaigmyeubb a többinél. 
Az idegen v'8alatoknak végzett f8javflásokb61 1988-ban 70 

mi11i6 forint hasznot hoatak a MÁV-nak. (Cikkünk u 5. ol
dalon.) (Zelmann Ferenc felvételei) 
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SNCF 

A szerencsétlenségek miatt 
Sajtótörvény készül 

a Szovjetunióban 

biztonsági intézkedések 
A Szovjetumóban az átalakí

tás kézzelfogható eredménye
ként említhetjük a sajtót. amely 
sokat tett a történelmi igazság 
helyreállításáért. a peresztrojka 
tapasztalatainak terjesztéséért. 
azért. hogy az emberek megta
nuljanak új módon gondolkod
m és cselekedni. A sajtó lelke
sen támogatta a párt kezdemé
nyezését a nyíltság. a demokrá
cia. a szocialista pluralizmus ér
vényesítésére. 

Az SNCF (Francia Államvas
utak) 4,1 milliárd frankot kíván 
fordítani a vonatközlekedés ja
vítására és biztonságára. Az 
SNCF előterjesztette azt a biz
tonsági tervet, amelyre a ször
nyű Gare de Lyon-i katasztrófa, 
majd a Gare de l'Est-i qalesetet 
követően ígéretet tett. De nem
csak ez a két utóbbi vasúti sze
rencsétlenség késztette intézke
désre a vasút vezetését, hanem 
az 1985-ös flaujaci és Argenton
sur-Creuset-i több mint ötven 
ember életét követelő tömeg
szerencsétlenségek nyomasztó 
súlya is. 

Egy másik anyag, amelynek 
elkészülte 1989 elejére várható, 
még alapvetőbb változásokat 
ígér, ,,különös tekintettel a biz
tonság követelményeire". 
A közvetlen jövő terveit a 
mintegy hatvanoldalnyi doku
mentum tartalmazza, amely 
része egy öt évre szóló, 4, 1 mil
liárd frankba kerülő „akció
programnak ". 

Az „Előterjesztés a közleke
dés biztonságának javítására·· 
című dokumentum főleg techni
kai jellegű, és megkülönbözte
tett figyelemmel foglalkozik a 
peremvárosi vonatok biztonsá
gát növelő intézkedésekkel. 
A Gare de Lyon-i pályaudvaron 
történt szerencsétlenség ötven-

három áldozatának emléke ne- torfék-működtető szerkezetet 
héz erkölcsi teher az SNCF szá- és ahol lehetséges. a légcsapos 
mára. Természetesen a terve- fékrendszer megszüntetését. 
zett rendkívüli intézkedések A szakemberek javasolják to
olyan vasúti beruházások elké- vábbá olyan berendezés kifej
szültét fogják hátráltatni. ame- lesztését. amelv lehetővé teszi. 
lyek a vasúti forgalom bővítését hogy a vezetö.Ü!ásról ellenőriz
akadályozó .. szűk keresztmet- hessék a fékek állapotát. Jelen
szetek·· felszámolását voltak hi- tős összeget kíván az SNCF a 
vatottak biztosítani. térközjelzőkre felszerelendő se-

A pályaudvarok új berende- besség-ellenőrző berendezés ki
zésekkel lesznek ellátva: példá- fejlesztésére fordítam. elsősor
ul a holtvágányban végződő be- ban a villamosított fővonala
járati vágányokat sebesség-el- kon. a rádió-összeköttetés kiépí
lenőrző berendezéssel és auto- tésével egyidejűleg. 
matikus fékezőrendszerrel lát
ják el. Az SNCF ezeken a helye
ken .,energiaelnyelő ütközők" 
felszerelését határozta el. Ami 
pedig a Gare de Lyon-i pálya
udvart illeti, amely az ismere
tes katasztrófa színhelye volt, 
az SNCF úgy véli, hogy „a leg
jobb megoldás ennek a zsákut
cának a megszüntetése lenne" 
azáltal, hogy a vágányokat az 
elővárosi vasútvonalakig meg
hosszabbítják. Addig is a pálya
udva11 védetté teszik egy .,se
bességtúllépést·· érzékelő és 
egy automatikus vágányállító 
rendszerrel. amely a fékezhetet
lenné vált szerelvényeket sza
bad vágányra irányítja. 

A dokumentum egy másik fe
jezete a gördülőanyaggal foglal
kozik. Az SNCF általánossá kí
vánja tenm 1988 végéig a mo-

A technikai intézkedések fel-
sorolása után a mozdonyveze
tők képzésével és oktatásával 
kapcsolatos elképzelésekkel 
foglalkozik a tervezet. Az okta
tási berendezések fejlesztésére 
hetvenmillió frankot kfrán az 
SNCF fordítani. 

A Francia Vasutasok Szak
szervezete fennta1iásokkal fo
gadja az SNCF tervét. elsősor
ban annak pénzügyi oldalát. 
A szakszervezet számos alka
lommal kinyilvánított vélemé
nye szerint a vasút .. biztonsági 
lánca·· jóval a mozdonyvezető
fülkék .. fölött „ szakad meg. ott. 
ahol az SNCF-et sújtó gazdasá
gi szigorításokat hozzák. A vas
út biztonsága sürgős és jelentős 
beruházásokat követel. 

Baranyai Zoltán 

Süni 

Megvalósul egy sor olyan ja
vaslat. amelyet a társadalom 
előtt álló bonyolult feladatok 
megoldására a sajtó kezdemé
nyezett. Emlékezetes, hogy leál
lították a szibériai folyók délre 
irányításának tervét, bezárták 
a Ladoga-tó vizét szennyező 
gyárat és így tovább. A sajtó 
szorgalmazására szigorították a 
különböző szintű tanácsi. állami 
és pártszervek munkájának el
lenőrzését. intézkedéseket tet
tek az oktatás. az egészségügy. 
a környezetvédelem területén. 
Ezek a példák is mutatják. hogy 
a sajtószabadság mind tartal
masabbá és erőteljesebbé válik. 

A sajtószabadság teljes de
mokratikus megszilárdulása 
azonban nem megy nehézség 
nélkül. Hiszen még az országos 
pártértekezleten is voltak kül
döttek, akik sok mindent a saj
tó szemére vetettek - néha 
elég megalapozottan azt 
hangúlyozva, hogy nem úgy és 
nem azt írja, amit kellene, fel-

Különleges mérőkocsi 

Haszonbérletbe vehető Nagy-Britannia leghosszabb nevű 
helységének vasúti állomása, ám a jelentkezó'k nem tolon
ganak. Lehet. ltogy a pályázt>kat a borsos ár mellett az 58 
bet«MJI álló helységnév is elriasztja. bár a bérleti díjban a 
nyelvórák költsége is benne foglaltat� amelyek során a 
szerencsés bérlő' el11ajátíthatja a helységnév hamisítatlan 
walesi kiejtését. A képen az állomás homlokzata látható a 
10.9 méteres névtáblával, 

A Transrapid 07 
A hamburgi IV A nemzetközi 

közlekedési kiállításon is sze
replő Transrapid 07 nevű mág
neses vonat akár ötszáz kilomé
teres sebesség elérésére is ké
pes. Ezt a személyszállításra ké
szült gyorsvonatot a duisburgi 
Thyssen cég gyártotta és mág
neses pályán közlekedik. Igaz 
még mindig csak prototípusról 
beszélnek. de már megjegyzik. 
hogy a nagy sebesség mellett 
negyven tonna árut is képes 
szállítam. 

Befogadóképessége 172 utas, 
A mágneses lebegésű vonat 
tesztelését 1988 őszén befejez
ték és megállapították. hogy pa
raméterei valósak. üzembe le
het állítani. Pályája azonban 
komoly építkezéssel jár. nem is 
szólva annak költségeiró1. Az 
első Ilyen mágnespálya Köln és 
Frankfurt között épül majd. 
amelynek hossza 182 kilométer 
lesz. 

Szállodapótló hálókocsik 
Moszkva vasúti pályaudvara

in összesen 72 hálókocsit állítot
tak be a közelmúltban 2500 
hellyel a nyomasztó szállodahi
ány enyhítésére. Egy hálóko
csin töltött éjszakáért 2.50 ru
belt kell fizetni: ezért egy négy
ágyas kupéban kapható szállás
hely. 

A dohányzás. az italozás. a 
szerencsejáték tilos. de még ka
zettás magnetofont sem lehet 
bekapcsolni. A WC használata 

is tilos. mivel a vagonok a pá
iyaudvarokon állnak. Mindezek 
ellenére a parkoló hálókocsik 
sok átutazónak jelentenek 
könnyebbséget. mert eddig. a 
csatlakozásra várva. a várócsar
nokban kellett meghúzódniuk. 

A szo\-Jet vasutak elégedet
tek a hotelkocs1kkal. k1adásuk
kal tisztes haszonhoz jutottak. 
úgy tervezik. hogy a szolgálta
tásokat bődllk. 

Az USA-ban, a minnesota állambeli St. Paul város melletti 
alagútból jön ki a Burlington Northern Railroad Company vasúti 
társaság különleges méró'kocsija. amely rendszeresen bejárja a 
társaság hálózatát. A kocsi oldalából 110 rugalmas érzékelő .. tüs
ke·· áll ki. amelyek elektronikusan regisztrálják az alagutak, hi
dak és más olyan tereptárgyak magasságát és szélességét, ame
lyek esetleg akadályozhatják a szabványostól eltérő magasságú 
és szélességű tehervonatok áthaladását. 

Utastájékoztatás 
felső fokon 

Az Olasz Állami Vasutak leg
forgalmasabb állomásain kor
szerű utastájékoztatási rend
szert szereltek fel. Az informá
ciót kérő utas ujjával megérinti 
az ország térképén az indulási 
állomást. majd az érkezésit. ki
választja. hogy milyen nyelven 
óhajtja a tájékoztatást. meg azt 

a napszakot. amikor utazni 
akar. A képernyőn megjelenik 
a kérdés: kéri-e írásban? Ha 
igen. akkor kis idő múlva az 
utas kezében a menetrendkivo
nat. a vonatkozó viszonvlatra 
szóló jegy árának feltüntetésé
vel. 

korbácsolja a társadalmi szen
vedélyeket. A szemrehányáso
kat nem véletlenül címezték az 
új stílust és munkamódszert át
vevő központi sajtónak és szin
te nem érintették azokat a helyi 
lapokat. amelyek egyelőre ne
hezen küzdik le a pangás idejé
nek hagyományait és gyakorla
tát. 

Az 1977-ben elfogadott alkot
mány garantálja a sajtószabad
ságot. Ez azonban nem elégsé
ges. Ahhoz. hogy érvényesülje
nek a sajtószabadság garanciái. 
szükség van sajtótörvényre. 
amely meghatározza a szabad
ság érvényesítésének jogi is
mérveit és megóv azoktól. akik 
kezet emelnek rá. vagy lelkiis
meretlenül élnek vele. Azt hi
szem. hogy amíg nem lesz ilyen 
törvény. a sajtó találkozni fog 
különféle mesterséges korlátok
kal és tilalmakkal. amelyeket 
ma a bürokrácia önkényesen 
felállít. 

A sajtószabadság önmagá
ban is jelentős bürokráciaelle
nes töltetet hordoz. Lényege a 
gondolatok és nézetek monopó
liuma ellen irányul, az ellen, 
hogy dogmákat kényszerítse
nek rá, és a sajtót alávessék 
csoportérdekeknek. Másrészt 
éppen a sajtószabadság nyit te
ret a különböző nézetek korlát
lan pluralista egybevetéséhez. 
nyílt vitáhuz a társadalom és az 
állam időszerű problémán-ól. 

A sajtószabadság jogi tartal
mának lényegét a szólásszabad-

ság és a véleménykifejtés jogi 
egyenlőségében látom. Ha ezt 
nem tartják be. akkor megsér
tik az igazságosság egyensú
lyát. végbemegy az eszmék és 
néztek monopolizálása. ez ki
zárja a nézetek szabad egyb<>
vetését. Ez a sajtószabadság jo
gi lényegét sértené. mint ahogy 
ez történt a legutóbbi idó'kig a 
szovjet sajtóban. A sajtótör
vénynek el kell hárítania az 
ilyen jelenségeket. 

A sajtószabadság fogalmá
ban benne van. hogy mmden 
állampolgár joga nyíltan kifej
teni véleményét a sajtóban min
den politikai és társadalmi kér
désben. joga van részt venm az 
országos sajtóvitában. ajánláso
kat tenni az állami szervek és a 
társadalmi szervezetek munká
jának javítására stb. 

Ezek a jogok szorosan össze
függenek minden hatalmi és 
irányító szerv kötelezettségé
vel, azzal, hogy betartsák azo
kat és felelősséget viseljenek 
saját tevékenységükért, cselek
véssel kell reagálniuk a kritiká
ra. tekintetbe kell venniük a 
munkáskollektívák, társadalmi 
szervek és egyes állampolgárok 
tanácsait és ajánlásait. 

Már folyik a sajtótörvény ki
dolgozása. Reméljük. hogy· az 
megbízhatóan védelmezi majd 
a sajtószabadságot. amelyre oly 
nagy szükség van a nyíltság és 
az átalakítás érdekében. 

Vitalij Bordunov 

Elővárosi vonatok 
a sztugyenkai vagongyárból 
Csehszlovákiában megkezd

ték a Szovjetunió elővárosi for
galmához rendelt ACS 2 motor
vonatok sorozatgyártását. 

Ezeket a vonatokat azokon a 
területeken állítják üzembe. 
ahol a vasútvonalak nincsenek 
villamosítva. Az új ACS 2 vonat 
egy motorkocsiból és két utas
kocsiból áll (APCS 2). mind
egyik alvázon két forgózsámoly
lyal, hydromechanikus erőátvi
tellel, biztonságos, automatiku

működő fékberendezéssel 

van felszereh-e. A kocsik karosz
szériája rozsdamentes anyagból 
készül. ami mintegy harminc
é\-es élettartamot biztosít és lé
,nyegesen csökkenti önsúl�·át. 

Az utazási kényelmet több 
berendezés szolgálja, klimati
kus fűtő-. illetve hűtőrendszere 
van. műanyag borítású széke
ken két-két utas fér cl, nagy ab
lakfelületei jó kilátást biztosíta
nak. A belső borítóanyagok és & 

köztes szigetelők tűzállóak. a le
és felszállást nagy ajtónyílások 
biztosítják. amelyeket a vonat 
vezetője vezérel. 

A motorvonatot egy 736 kW 
teljesítményű dízelmotor hajtja. 

Maximális sebessége 120 km' 
óra. A motorkocsiban 70. a hoz
zákapcsoltakban 123-123 ülő
hely van. 

Zelman Ferenc 
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értárgyalások, egyelőre kevés sikerrel 
A MÁV kapjon adómentes béremelési lehetöséget! 

Szakszervezetünk 1989. évi tani. A kormány Tervgazdasá
rpolitikai törekvéseiröl hall- gi Bizottsága 1988 októberében 

atott meg tájékoztatót az el- tár9yalta és hagyta jóvá a 
ökség a közgazdasági osztály MA V működésének 1989. é1:i 

�őterjesztésében, december közgazdasági feltételeit. Tud-
19-én, majd vita után jóváhagy- ván, hogy ez a döntés a vasút 
,ta a bértárgyalások eddigi fo- jövedelmi pozícióit - és ezzel 
lyamatát és felhatalmazást lényegében a bérfejlesztési 
adott a további tárgyalásokra. kondícióit is - meghatározza. 
A vasutas-szakszervezet orszá- valamint ismerve az akkor már 
gos értekezletének vitája és ha- körvonalazódó bérliberalizációs 
tározatai kellő támpontot adtak törekvéseket. szakszervezetünk 
ugyan az 1989. évi bérpolitikai elnöksége állást foglalt a köz
elképzelések kialakításához, de gazdasági szabályozás terveze
a jövő évi bértörekvések kezde- téről és azt elküldte a kormány 
tét mégis korábbról kell számi- elnökhelyettesének. 

Pénzügyi egyensúlyt -
ne tarifaemeléssel 

elmaradás fokozatos felszámo
lását elősegítő 1989. évi bérfej
lesztést ... " 

hogy mintegy 1.5-2.0 százalé
kos bérszínvonal növelésére 
csak létcsámcsökkentés útján 
nyílik lehetőség. 

Bármennyire nehéz és fájdal
mas is. szakszervezetünknek 
szembe kell nézni ezzel a hely
zettel. Nyilvánvaló. hogy ]'la 
évek óta csök!(ennek a MA V 
fejlesztési. beruházási - és bi
zonyos területeken a fenntartá
si - előirányzatai. csökkennek 
a fuvarteljesítményei. akkor ezt 
a tendenciát a munkaidőalap
pal is követni kell. 

Az is elég egyértelműen érzé
kelhető. hogy a vállalati összes 
költség több mint 40 százalékát 
kitevő bérköltségarány (és an
nak közterhei) egyre kevésbé 
elfogadhatók a gazdaságpoliti
ka irányítói. de a közvélemény 
számára is. mert így a létszám
csökkentés távlagilag 1s elke
rülhetetlennek látszik. Ha pe-

dig így van. akkor ezzel a hely
zettel jobb addig szembenézni, 
amíg a távozni kényszerülők
nek viszonylag jó elhelyezkedé
si lehetőségeik vannak és a 
csökkentés ütemének is alig 
kell meghaladnia a természetes 
létszámfogyást. 

A béremelés konkrét belső 
tartalmáról, arányairól és a 
i,égrehajtás módjáról ugyan
csak részletes tárgyalások foly
tak már a vasút és szakszerve
zetünk vezetői között. 

Ezek során azt képviseltük. 
hogy amennyiben az országos 
érdekegyeztetési tárgyalásokon 
nem sikerül megállapodásra 
jutni a bérminimum és az ár
emeléseket ellensúlyozó kötele
ző béremelés kérdésében. ak
kor ezt a vállalat saját hatáskör
ben tegye meg és január 1-jétól 
automatizmusszerűen hajtsa 
végre. 

Ebben határozottan elutasí
totta azt a törek1Jést, hogy a 
MÁV pénzügyi egyensúlyát a 
szállítási tarifák drasztikus 
emelésével biztosítsák, mert 
úgy vélte, hogy az jelentősen 
rontja a vasút fuvarpiaci pozí
cióit és további teljesítmény
csökkenést okoz. 

Időközben a kormány elké
szítette az 1989. évi bérmecha
mzmus tervezetét. és a fő sza
bályokat illetően sikerült is 
egyezségre jutnia a kormány. a 
SZOT. a szövetkezetek és a Ma
gyar Gazdasági Kamara képvi
selőinek. Mint ismeretes. a me
chanizmus jelentős liberalizác1-
ós lépéseket tartalmaz. Admi
nisztratív előírásokkal és bünte
tő adókkal nem korlátozza sem 
a bértömeg. sem a bérszínvonal 
növelésének mértékét. azt a 
vállalatok költségviselő képes
ségére és a munkavállalók. va
lamint a munkáltatók képvise
lőinek megállapodására bízza. 
A bázishoz viszonyított bértö
megnövekmény után azonban 
a vállalkozói nyereségadó kul
csának megfelelő adót kell fizet
ni a vállalati eredmény terhére. 
amit csak az előírt hatékonysá
gi követelményt teljesítő válla
latok igényelhetnek vissza. 

Áremelést ellensúlyozó 
bérintézkedéseket tenni 

Követelte, hogy a verseny
semlegesség megteremtése ér
dekében szüntessék meg a ke
resztfinanszírozást (azaz a sze
mélyszállítás1 veszteségeknek 
részben az áruszállítás bevéte
leibó1 történő pótlását). és a fu
varpiaci versenysemlegesség 
biztosítása érdekében a vasút 
hálózati létesítményei fenntar
tási és fejlesztési tevékenységé
nek állami átvállalását. 

Köt>etelte továbbá, hogy a 
vasutasok bérhátrányának fel
számolására az 1985-ös ATB 
határozatban vállalt kötele
zettségét a kormány hajtsa 
végre. 

A tervgazdasági bizottság 
döntéséró1 már hírt adtunk. Az 
figyelmen kívül hagyta a válla
lat működési feltételeire vonat
kozó észrevételeket. de elismer
te a vasutasok bérhátrányát és 
ígéretet tett arra. hogy az 1989. 
évi bértárgyalásokon támogatja 
a hátrány csökkentésére irá
nvuló törekvéseinket. 

· Érdemes szó szerint idézni a 
határozatot. hogy látható le
gyen. nem lehet szó félreértés
ró1: ... ,.Egyetért azzal, ho9y 
a TGB elnöke az Országos Er
dekegyeztető Tanácsban foly
tatandó tárgyaláson támogas
sa a MÁV-nál meglévő kereset-

Ez lényegében azt jelenti. 
hogy a bértömeget csak az a 
vállalat növelheti, a melyik a 
nyereségéből a nyereségadót és 
a bértömegnöi,ekmény utáni 
adót ki tudja fizetni. 

Már a bérmechanizmus tár
gyalásakor a kormány jelezte 
szándékát. a SZOT pedig az 
igényét. hogy néhány vállalat. 
vagy esetleg alágazat számára 
adómentes bértömegnövelési 
lehetőséget adjanak. Ennek 
mértékében és a kedvezménve
zettek körében az OÉT ker;té
ben kell megegyezni. 

A bérintézkedések első lépé
sének január l-jei indítása 
azért is indokolt, mert úgy lát
juk, hogy néhány felgyülemlett 
bér/ eszültség megoldása nem 
halogatható az ét· közepéig. 
Ilyennek tekintjük pl. a gépko
csivezetők túlóradíjazását. az 
utazók százalékos műszakpót
lékra való áttérését. a MÁ VTI 
tervezőmérnökeinek alapbér
rendezését. Az erre vonatkozó 
elemzéseket véleményünk sze
rint ez év első félévében el kell 
végezni. 

Alapvető véleménykülönb
ség mutatkozott az eddigi bér
tárgyalások folyamán a bérfej
lesztés forrása előteremtésének 
módjáról. de a létszámcsökken
tés végrehajtási technikájában 
sem egyeztek az álláspontok a 
vasút és a szakszervezetünk 
k�pviselői között. 

ben. a munkaszervezésben. me
nedzselésben. gazdálkodásban 
vállalt tudatos vezetői gondol
kodás és erre irányuló magatar
tás következtében képződhet. 
amelyet vagy vállal a vasút ve
zetése. vagy esély sem lesz ar
ra. hogy a jövő évben ne nőjön 
a vasutasok bérelmaradása. 

Ha a vállalat vezetői elenged
hetetlennek tartják. hogy ezt 
egy szűk. de meghatározó veze
tői körre kiterjedő intenzív pre
mizálással egészítsék ki. véle
ményünk szerint ez is elfogad
ható. De nem támogatjuk a 
vasút szakembereinek azt az 
elgondolását, amely szerint a 
bérfejlesztést megalapozó több
leteredményt a gazdálkodó 
szeri,ezetek részére meghirde
tett eredményérdekeltséggel 
akarja elérni; és a többlet bér
emelést a tervszervezetek a ki
termelt fiktív eredményük alap
ján eltérő mértékben, nem tar
tós felhasználásként realizál
hatnák. 

Az indítványt nem támogatták 

Mi azt valljuk, hogy a bér
költség/ edezetet és az adózás
hoz szükséges nyereséget már 
a vállalati tervben meg kell 
alapozni, mégpedig döntően a 
fajlagos költségráfordítások 
csökkentésével és bizonyos 
költségtételek elhagyásával. 
Természetesen meg kell kísé
relni a bevételek terv feletti tel
jesítését is, de a fuvarpiac min
den korábbinál kiszámíthatatla
nabb volta miatt ez rendkívül 
bizonytalan. 

Megítélésünk szerint vállalati 
eredmény döntően a tervezés-

Nézetünk szerint a megoldás 
a valóságos vezetői felelősség 
és cselekvés elhárítását jelente
né. a bérrendszert és a kereseti 
arányokat tovább torzítaná. Új
ratermelődnének azok a kere
setelemek, amelyek korábban 
áttekinthetetlenné tették 3. bér
rendszert és eredményében is 
bizonytalanabb lenne. mint az 
általunk javasolt módszer. 

Az OÉT első - decemberi 
ötödik ülését megelőző egyezte
tések során szakszervezetünk 
abból indult ki. hogy a vasuta
sok bérhátrányának érdemi 
csökkentéséhez 8-10 százalé
kos bérszínvonal-növekedést 
kell elérni 1989-ben. amihez -
figyelembe véve bizonyos lét
számcsökkentés bérszínvonal-

• növelő hatását is - 6.5-7.5 
százalékos bértömegnövek-
mény szükséges. 

Arra tekintettel, hogy a 
MÁV-nak 1989-re a nulla ered
ményt alig meghaladó nyere
ség realizálására lesz lehetősé
ge: kértük hogy a MÁV kapjon 
adómentes béremelési lehetősé
get. Az országos érdekegyeztető 
fórumon azonban - teljesen 
é1thetelen és elfogadhatatlan 
módon - a SZOT főtitkára ál
tal előterjesztett indítványt a 
ko1mányt képviselő Medgyessy 
Péter miniszterelnök-helyettes 
nem támogatta'. Aki mellesleg a 
TGB elnökeként a már idézett 
határozat végrehajtásának első 
számú felelőse lenne. E maga
ta1tás láttán a VSZ elnöksége 
1smételen levélben fordult a 
SZOT főtitkárához és ké1te. 
hogy a kormány képviselőit 
emlékeztesse a TGB határozat
ban vállalt kötelezettségére. 
Amennyiben mégsem enged a 
mostani álláspontjából. akkor a 
vasutasok nevében határolja el 
magát ettől. 

Nem lehet elmenni szó nél
a kamara véleménye mel
sem. aki - a piaci verseny
egességre hivatkozva -

ugyancsak ellenzett minden 
bérmechani:amusbeli kedvez
ményt. A MÁV kamarai képvi
selőjének írott levélben így fo
galmaztuk meg észrevételein
ket. 

Tudatosan irányított 
létszámcsökkentést 

,.A kamarának nem azzal az Lényegét tekintve hasonló el-
efri álláspontjái,al szemben vi alapállásbeli különbség van 
van kifogásunk, hogy fellép a a létszámcsökkentés kérdésé
versenysemlegesség biztosítása ben is. Úgy gondoljuk, hogy 
érdekében, hanem azzal az egy tudatosan vállalt, irányí
egyoldalú megközelítéssel, tott csökkentésre van szükség. 
hogy ezt a követelményt csak a A spontán módon végbemenő. 
bérmechanizmus esetében tart- vagy a bértömeg-szabályozás 
ja fontosnak. A MÁV 1989. ét>i ösztönző hatása által .. kiprovo
beszabályozásáról döntés hozó kált" eddigi létszámleépülés 
TGB-ülésen ugyanis nem kifo- ugyanis ez idáig legsúlyosab
gás�lta, se": a keresz!finanszí- ban mindig az amúgy is mun
rozas tenyet, sem a vallalat va- kaerőhiánvos területeket érin
ló�ágos �rde�ei e_llen ható é� a tette. Ugy�nakkor a vállalat kü
vallalat sza�dekai_ . el�en�re lönböző irányító központjaiban 
�eghozott tanfapol!tzkai don- lévő apparátusok és a vezetők 
tesek�t, sem a v�s':Ltz -�nf�as�- - az irányítás szintjétől függet
ruktur� fen�ta7:taSt kol_tsegez- lenül - helyzetüknél fogva vi
nek telJes egeszeben a vallalat- szonylagos védettséget élveztek 
ra való te��elését. .. . ezekkel a folyamatokkal szem-

Felt�hetoen el�eru�te a /t- ben. A tudatos leépítést, vagy 
gyelmuket az a teny is, h!)gY a átirányítást átképzést az is in-
közlekedési tárca és a MA V i,e-

dokolja, hogy a beruházási és 
bizonyos fenntartási munkák 
rohamos csökkenése a munka
erő-felesleget nem általában, 
hanem koncentráltan idézte 
elő. 

Szakszervezetünk elnöksége 
a tájékoztató meghallgatása 
után rövid vitában lényegében 
megerősítette a vázolt törekvé
seket és úgy döntött, hogy ja
nuár közepére összehívja a 
központi vezetőséget a nak
szervezeti bérkoncentráció 
megtárgyalására és az akkor
ra döntésre érett kérdések el
döntésére. Egyben határozott 
arról is. hogy a törekvések kap
janak nyilvánosságot, a vitás 
kérdések így korrekt, nyílt szí
nen folyó vita keretében dőlhet
nek el. 

zetőinek közel étitizedes törek- -------------------------

i,ése a vasutasok bérhátrányá
nak mérséklése; és ettől a ka
mara - aki többek között a 
MÁV-nak is érdekképviseleti 
szerve - nem függetlenítheti 
magát." 

A szükségesnek ítélt 6.5-7.5 
százalékos bértömeg növelésé
hez a MÁV-nak mindenképpen 
vállalnia kell az adómentes bér
fejlesztést, Ebben. mint törek
vésben lényegében egyetértés
re jutottunk a vasút vezetőivel. 

Lapzártakor kapluk a hfrt, hogy a deeember 22-én megtar• 
lotl OrszágM ÉnlekegyPzleléi Tanáeskozáson a SZOT é8 a Ma
gyar Gazdasági Kamara lámogaló állásponlja ellenében a kor
mány vélól Pmell a vasulasok adómenles béremelése ellen. Úg

y 

�ondoljuk, hog
y f'Z a lény új - minden eddigi181 ellér6 - helyze

lf'I lf'n-ml szakszervPzelünk., és valamennyi vasulas számára is. 
Szakszervezelünk nzelffinek., vezel6 lealüleleinek., alaposan 
mérlegelnif' kell, hogy milyen eselekvésre szánja el maga\1, de 
minden vasulasnak eg

yénileg is, hog
y milyen lépési had IMnogal• 

ni. Úgy gondoljuk, hog
y ezzel egyidejílJeg valamennyi érinletl fél

nek tovább kell keresnie a megegyezéshez vezeléi ulal. 
Némelh László 

Fentebb már szóltunk arról.-------------------------

Szolidaritás egymásért 

A s�akszervezetek országos értekezletén az Építők 
Rózsa Ferenc Székházának elnökségi emelvénye fölött ott 
díszelgett a „szolidaritás" felirat, de a vasutas-szakszerve
zet országos tanácskozásának jelmondatai között is olvas
hatták a küldöttek. 

Maga a vita azonban mindkét helyszínen azt tükrözte. 
hogy a mozgalom még nem igazán talált vissza ehhez a 
klasszikus szakszervezeti gondolathoz. Ellenkezőleg, ép
pen a külön érdekek. az egyes rétegek, szakmák specifikus 
gondjai és az ezekhez kapcsolódó követelések kapták a fő 
hangsúlyt. Ezt a jelenséget természetesnek kell tekinteni 
egy olyan időszak után, amelyben a szakszervezetek fel
építése és döntési mechanizmusa szinte lehetetlenné tette, 
hogy a kisebbségi érdekek is érvényre jussanak. 

Túl gyakran dóltek el az ügyek többségi elven. ráadásul 
nem ritkán az adott kérdésben érdektelenek „tehetetlensé
gi nyomatékának „ felhasználásával. Pedig nyilvánvaló. 
hogy bármelyik réteg kerülhet bizonyos szempontból ki
sebbségbe. és az is nyilvánvaló. hogy szolidáris magatar
tást. türelmet. toleranciát mindig éppen a többségnek kel
lene tanúsítani a számban alulmaradt rétegekkel szemben. 

Az erőnek nincs szüksége szolidaritásra. Bármennyire 
természetes azonban, hogy a nyomás alól felszabadulva 
most mindenki - végre lehet - a magáét fújja, ha rövid 
idő alatt nem sikerül kialakítani a mások gondjai iránti 
türelem és érzékenység képességét, akkor a következmény 
könnyen a szakszervezeti mozgalom (közte a vasutas
szakszervezet) felbomlása. darabokra hullása lehet. 

A szolidaritás szükségességének napjainkban, vagy 
majd a közeli jövőben folyó bértárgyalások adnak különös 
hangsúlyt. A kormány liberalizációs programja részeként 
már az 1989. évi bérmechanizmusban felváltja az eddigi 
bérszabályozást a bérmegállapodások rendszere. 

A béremelések mértékét a vállalati szférában - a költ
ségviselő képesség határai között - lényegében a munka
adók és a munkavállalók képviselőinek kétoldalú tárgyalá
sain állapítják meg. A kormány ebbe - bizonyos keret
megállapodásokon kívül - nem kíván beleszólni. A reál
bérek gazdasági terv szerinti mértékét csak közvetve, 
pénzügyi eszközökkel, árintézkedésekkel, a vállalatok 
pénzügyi lehetőségeinek korlátozásával befolyásolja. Ez 
áll az egyik oldalon. Ezzel szemben a másikon minden 
szakma részéről egy rendkívüli módon felfokozott béreme
lési igény. a bérharc egyre keményedő eszközei, az egyes 

' szakmák és rétegek lényegesen eltérő érdekérvényesítési 
lehetőségei, valamint az egyes vállalatok és intézmények 
ugyancsak jócskán eltérő béremelési kondíciói állnak. 

• Mindezzel elsősorban az egész magyar szakszervezeti 
'' mozgalomnak kell szembenézni. Meg kell jegyezni, hogy a 
1, vasutasok sincsenek jó érdekérvényesítési pozícióban, és 
1, nagy szükségük lenne a többi ágazat szolidaritására. 

Ami a vasutas szakmán belüli helyzetet illeti, lényegét 
tekintve nem különbözik az előbb leírt helyzettől. Területi 

1, és szakmai rétegenként eltérő érdekeket tükröző, egyre 
erőteljesebb követelések kapnak hangot, a bérrendszert 
súlyos aránytalanságok terhelik. Ezzel összefüggésben új 
jelenség van kialakulóban. Miközben köztudott, hogy a 
vasutasok a népgazdasági termelő szférával szemben bér
hátrányban vannak, eközben az egyes vasutas csoportok 
és rétegek a szakmájuk vasúton kívüli általános bérszínvo
nalára hivatkozva követelnek kieme!t bérfejlesztést. 

Amennyire indokoltnak látszik ez a törekvés az egyenlő 
munkáért egyenlő bért elve szempontjából, annyira elfo
gadhatatlan amiatt. hogy a vállalati belső arányokat és le
hetőségeket figyelmen kívül hagyva. lényegében a többi 
vasutas réteg terhére kívánják elérni a céljaikat. Még ennél 
is elgondolkodtatóbb azonban, hogy a vasúton belül jobb 
bérhelyzetben lei,ő rétegek a leghangosabbak. 

Az érdekérvényesítés lehetőségei a MÁV-on belül sem 
azonosak. Nem igényel különösen indoklást. hogy a vasúti 
forgalom lebonyolításával közvetlenül összefüggő munka
körökben dolgozók miért vannak előnyösebb helyzetben. 
mint például az épületfenntartási főnökségek vasutasai. Az 
egés�ségügyi szakma alkalmazottai még csak nem is gon
dolhatnak a döntéskikényszerítő eszközök igénybevételé
re, hiszen évezredes morális értéket - mi több - a hip-
pokrateszi esküt kellene akkor megtagadniuk. 1 

Az érdekérvényesítés területileg eltérő lehetőségeit is 
könnyű belátni. Munkaerőhiányos, sok túlórával dolgozó 
területeken könnyebb a követeléseknek érvényt szerezni, 
mint ott. ahol a munkanélkülivé válás veszélye kiszolgálta
tottabbá teszi az embereket. 

Bőven van tehát okunk, hogy a tanácskozótermek falá
ról napi cselekvésünk és gondolkodásunk normái közé 
emeljük a szolidaritás gondolatát. Jó dolog, ha a vasuta
sok különböző csoportjai és rétegei tudatában vannak ere
jüknek, de elképzelhetetlennek tartom. hogy ezt a vasuta
sok általános bérhelyzetének javítására irányuló hal'c he
lyett a többi vasutassal szemben használják fel. 

Az évi bértárgyalások előkészítésének időszakában nem 
érdektelen tehát emlékeztetni néhány dologra. Arra példá
ul hogy a nyugati szakszervezetek a bértárgyalások idősza
kában egymással is széles körű konzultációt folytatnak és 
belső megállapodásokat kötnek arra, hogy a jobb alkupozí
cióban lévők - szolidaritást vállalva a többiekkel - nem 
használják ki teljesen a lehetőségeiket. Arra, hogy a MÁV
nál jelenleg közel 4000 ember keres 3500 Ft körüli, vagy az 
alatti-Összeget. Arra, hogy további, több mint 11 ezer dol
gozónk nem fizet adót, vagyis a keresete nem éri el az évi 
60 ezer forintot, miközben a vállalati évi átlagkereset 101 
ezer forint fölött van. 

Gondolni kell arra is, hogy l1 túlzott bérkövetelésekkel a 
vállalat olyan béremelésbe is belehajszolható. amire a fe
dezetet csak a vasutasok egy részének elbocsátásával tudja 
megteremteni. Vagy arra, hogy a vasúton belül relatív ke
reseti előnyöket élvző területi és szakmai rétegek eddigi ki
emelése csak más vasutas rétégek elszegényítése árán me
hetett végbe. 

T
olerancia, türelem és szolidaritás nélkül kockára tesz
szük a vasutasok közös fellépésében rejlő erőt. a 
vasutas egységet! 

N.L. 
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Ausztriai anziksz 

A GySEV vonal·á·n 
'\t'ihán) nyu11:at-dunántúli megyén kívül a Győr-Sopron

Ehl'nfurthi Va!>Út nem túlságosan ismert. Kevesen tudják, hogy 
f'/-.'1 1876-ban alapított vasúti részvénytársaságról van szó, amely
rwk vonalho!>!>Za a GySE, keretében működő. ám jogilag önálló 
F1•rtővidéki Helyiérdekű Vasúttal együtt 166 kilométer (ebbó1 a 
maioar !>Zaka,.,z kilencven). A főútvonal Győrbó1 indul, !> Csor
nán. Kapuváron é!> Sopronon át az ausztriai Ebenfurth a végállo
má,.,. \z adatokból kiderül: méreteit tekintve szerény vállalkozás. 
ám életképe!>ségét meggyőzően bizonyítja, hogy az eltelt több 
mini !>Záztíz e!>Zll'ndő alatt a felszámolás réme soha!>em fenyeget
i◄•. P1•dig nem akármilyen évek voltak ezek! Világháborúk, or
,.,zághatárok .. átrajzolá!>a", gazdasági válságok. s nem utolsósor
han ml'gérte a Rákosi-korszakot is. amikor a társaság nevét nem 
volt tanác!>O'\ emll'getni; akkoriban úgynevezett „határsávenge
llt'il)" kellett a Csornán túli utazáshoz. az osztrák vonalra pedig 
c--ak a kivála„ztottak juthattak el. A GySEV mégis talpon maradt, 
-.(ft fol)amatosan fejlődött: ma már a teljes szakasz villamosított, 
m·m j„ beszélve egyéb jellemzőiró1. 

ban cégünk törekvései megha
tározók voltak a múltban, de a 
jövőben sem akarunk ezen vál
toztatni. 

Sopronon túl 
nemcsak az önök országát 
sújtja. 

- Nálunk jobban érezhető 
- jegyzem meg kissé tétován 
és zavartan. de Lampel úr kita
lálja gondolataimat. 

- Miután évtizedek óta dol-

ezekben a hetekben az 5 centi
méretes képernyőjű - színes! 
- Casio márkájú mini televízió. 
2990 schillingért.) 

Rudi szívesen elvinne b�n
nünket Bécsbe is. de mi ragasz
kodunk hozzá. hogy vonattal 
menjünk. Kíváncsiak vagyunk 
s nem 1s csalatkozunk. A máso
dik nap reggelén Ebenfurth ál
lomáson szállunk fel a bécsi vo
natra. Diákok, bejáró munká
sok vonata. ezért .. csak·· másod
osztályú kocsikkal közlekedik. 

Hogy miért tettem a csak szót 
idézőjelbe? 

Győrben régóta ismerős va
gyok, Sopron sajátos hangula
tát hosszú évek óta csodálom. 
Ebenfurth idegen maradt, pe
dig gyermekkorom óta izgatott; 
szerettem volna megismerni -
Plvégre szülővárosomtól, Csor
nától. alig száz kilométerre van, 
-� nattal csak egy röpke kis uta
zás .. 

- Meddig kapott a GySEV � 

Mert a vonat nálunk nem
hogy első. hanem akár luxus
osztályúnak számítana. Zajta
lanul, körülbelül 90 kilométe
res sebességgel suhan, kényel
mesek az ülések, ragyog a tisz
taságtól (a mellékhelyiség is!), 
a kalauz egyenruhája szépen 
vasalt, modora udvarias; az 
utazás ki/ ejezetten kellemes, a 
vonattal járó munkások ide
geskedés nélkül állhatnak a 
munkapadok mellé. 

Az alkalom pár hete érkezett 
el. s bár a meghívás mindössze 
két napra szólt, úgy készültem, 
mmtha világ körüli útra indul
nék 

(Utazás előtt fllyés Gyula 
naplójegyzeteit olvasgatván 
akadtam erre a gyöngyszemre: 

Utazás és olvasás szomszédos 
területek lelkünkben; a közle
kedés köztük szabad, sorom
pótla n. ") 

Ebenfurth a végállomás, ám 
az osztrák szakasz igazgatósága 
a határhoz közeli Wulkapro
dersdorfban székel. A miniatűr 
vasútigazgatóság megkapó; kis 
ékszerdoboz. tisztaság, rend, 
nyugalom. Általában is, már az 
Plső Ausztriában töltött órák
i)an feltűmk: itt senki sem ro
han, minden olajozottan műkö
dik, s az embernek az az érzése 
támad. hogy ez mindig így volt 
PS így is marad az idők végeze
t{•1g ... 

A direktor. Lampel Wilhelm 
úr fogadja szerény küldöttsé
günket. Elegáns egyszerűség
ge: berendezett különterembe 
mv1tál. barátságosan mosolyog, 
c·s szinte röstellkedve azzal kez
d1. bocsássunk meg neki, hogy 
nem beszél magyarul, erz1, 
hogy illene. s bár mindent meg
frt inkább anyanyelvén szól. 
Tolmács útján beszélgetünk te
hát. rs Lampel úr máris elemé
ben van. Kiselőadást tart sze
retett vasútjáról, elmondja, 
hogy kinevezése előtt szakszer
i·ezeti tisztségviselő volt, ko
rábban pedig megjárta a „sza
mcirletrát ". volt pályamunkás, 
menesztő. forgalmista. 

A híres közgazdász. Schu
macher neve nem kerül szóba, 
dE előadását hallgatva folyton 
mégis ez a név jár a fejemben. 
Lampel úr ugyanis a GySEV 
szerepét a .. kicsi-szép·· schu-

működési engedélyt? 
- Az engedély okirat, az 

úgynevezett koncesszió egyelő
re 2007-ig szól. de bizonyos va
gyok meghosszabbításában. 
Technikailag egyébként mi már 
felkészültünk az ezredfordulóra 
-, de erró1 talán beszéljen Ru
di ... 

Rudolf Kaiser 32 éves fiatal
ember. az egyik kisállomás. 
Mullendorf (Szárazvám) állo
másfőnöke, és az osztrák üzem
ág szakszervezeti vezetője. 

- Az érdekvédelem nálunk 
évtizedek óta kiemelt szem
pont. Másképpen szólva: az 
ember a legfontosabb. Az auto
matizálásban m1 már ott tar
tunk, hogy vonalunkat akár 
két-három ember is működtet
hetné, a feltételek adottak. 

A Szent István dóm 

Mégsem állunk át egybó1 erre a 
rendszerre. mert nem akarunk 
munkanélküliséget. Természe
tesen nem vagyunk a modern 
technológia ellensége, de csak 
addig a pontig méltányoljuk, 
ameddig az embert szolgálja. 

- A rendszer kiépítésében 
- veszi át a szót ismét Lampel 
úr - a magyar szakemberek is 
részt vettek. Kitűnő munkát 
1,égeztek, hozzáértésüket, fe
gyelmezettségüket csak dicsér
ni tudom. Ők is részesei annak 

Bécs belvárosában 

machen jelszavával foglalja 
ls�Zf. 

Két nagyvasút. a MÁV, 
illetl'e a:: ÖBB között műkö
dünk - mag�·arázza -. a ma
gunk alzg kétezer t•asutast 
számláló léts::ámái-al. Ebből 
kui·etke::ik. hogy rugalmasnak 
kell lennunk. s naponta bizo
,. '/Íta ni léte::ésú nk értelmét. 
Túl idetpolitikai céljainkon. 
1·rlf'ményem s::erint funkciónk 
rayik lényege az úgynevezett 
.. Ind" s::er('p. A példaszertí 
osztrák-magyar kapcsolatok-

a rendkívüli. szinte unikumnak 
számító eredménynek. hogy 
Bécsbe. illetve Sopronba jóval 
rövidebb idő alatt érhetünk, 
mmt gépkocsival. ráadásul a 
menetjegy ára a GySEV-nek a 
Bécs környéki elővárosi közle
kedési rendszerhez való csatla
kozása. vagyis a díjszabási szö
wtségbe való belépése óta a 
korábbihoz képes körülbelül 
egyharmadával csökkent. Azt 
hiszem, erre büszkék lehetünk, 
hiszen az infláció, az árak 
emelkedése európai tendencia, 

Ebenfurth után Bécs felé 

gozunk magyar munkatársak
kal. természetesen jól ismerjük 
gondjaikat, tudjuk, hogy a két 
ország gazdasága jelentősen el
tér. A termelési kultúra. a szol
gáltatások színvonala bizonyos 
területeken összemérhetetlen 
az önökével. A mindennapi 
munkában azonban ezek a kér
dések nem számítanak, az elté
rő élethelyzet nem okoz munka
társi konfliktusokat, mert az 
üzemen belül a direkt politizá
lás nálunk nem divat. Egyéb
ként is meggyőződésem, hogy a 
magyarok tehetséges emberek, 
s előbb-utóbb kilábalnak ne
hézségeikből, a két ország ha
gyományosan jó kapcsolata 
gazdasági, kereskedelmi téren 
is megmutatkozik, pontosab
ban: tovább bővül, s a különb
ségek csökkennek. 

Ezek után a direktor elnézést 
kér, közli, hogy a helyi. a bur
genlandi sajtó képviselői vár
ják. 

- Rudi majd mindeme vála
szol, mindent megmutat 
mondja búcsúzóul. 

Rudiban nem csalódunk. Ma
gyaráz és válaszol minden kér
désünkre. Megmutatja például 
az asztalosműhelyt. Eleinte 
nem értjük, hogy ez miért fon
tos. később kiderül. 

Az osztrák vonal kisállomá-
'linak bútorzata mindenütt 

egységes mégpedig a vulkapor
dányi műhely jóvoltából. Szó 
sincs hivalkodó stílbútorokról, 
mégis elegáns és roppant prak
tikus valamennyi, s szinte 
megnyugtató, hogy Ebenfurth, 
Neufeld an der Leitha (Lajtaúj
falu) és Müllerdorf kisállomá
sain mindenütt ugyanazt látja 
a szem. 

Rudi elegáns japán kocsijá
val elvisz bennünket az említett 
állomásokra. Sőt! Miután meg
jegyeztem, hogy zenerajongó 
vagyok, érdekelne Eisenstadt
ban az Esterházy-kastély 
(Haydn!), kívánságom máris 
teljesül. 

Sajnos a kastélyt idóbiány 
miatt csak kívülró1 tekinthet
tem meg, de így is élmény. Ha
nem a főutca, a kismartoni kor
zó legyűgöző. Fényes üzletek 
garmadája. a mi szemünknek 
rendkívül gazdag áruválaszték. 
Ha nem tudnám, hogy egy tíz
ezer lakosú városkáról van 
szó, azt hinném, világvárosban 
járok. És még valami: a kínálat 
egyik döntő jellemzője az, hogy 
alkalmazkodik a zsebben lévő 
pénz mennyiségéhez. Magya
rán: olcsó árukban sincs hiány, 
akár elektronikai cikkekró1 van 
szó, akár gyermekjátékokról. 
(Az elektronikában a .,sztár·· 

Bécset sajnos végigrohantuk. 
de így is tanulságos. Az épüle
tek gondozottak, a műemlékek 
pompáznak (a Szent István 

Sopronból indul a GySEV-szerel-
vény Ausztriába 

dómra volt egy óránk - káprá
zatos építmény, a gótika min
den stíluselemét tanulmányoz
hattuk. Európában talán csak a 
kölni székesegyház különb): a 
sétáló bécsiek ápoltak és tekin
tetük derűs ... 

Nem hagyhatjuk ki természe
tesen a Mariahilferstrassét sem, 
bár utólag meggondolva: jobb 
lett volna. Honfitársaink vásár
lási láza - finoman kifejezve 
- nem szívderítő élmény (bár 
érthető). Sürgősen elhagyjuk a 
nevezetes bevásárlóközpontot; 
sietnünk kell, mert indul a vo
natunk, s még Vulkapordány
ban le ke11 szállnunk szerény 
csomagjai-nkért. Mert mi taga
dás: néhány apróságot mi 1s vá
sároltunk, holott .. szentül·· 
megfogadtuk: tapasztalatokat 
gyűteni, világot látni me
gyünk ... 

Végül időben érkezünk a 
Südbahnhofra (Déli pályaud
varra), elámulunk a hatalmas 
- az egykori Keletit is magába 
foglaló - állomás áttekinthe
tőségén; megállapítjuk, hogy 
nyelvtudás nélkül is bárki el
igazodhat; az utas itt úr, min
den és mindenki őt szolgálja. 

Elfoglaljuk a helyünket: az 
ablakhoz állok. s felidézem 
nlyés Gyula sorait: 

,,Jöjj, vonatablak, te leg-
szebb könyvlap I percenként 
ezret forduló. " 

Sárközi Gábor 

Bécs karácsony előtt néhány nappal 
(Tüttő Tibor felvételei) 

• 

1989. JANUÁR 5. 

Kimerülőben a tatai szénmező? 

Az üres kocsikat 
késve kapja 

a bánya 

- Tulajdonképpen jóval ko
rábban kellett volna jönnie. úgy 
négy-öt évvel - mondta a fel
sőgallai állomásfőnök-helyet
tes. Sztolyka István, a bánya 
irodái felé menet. - Akkoriban 
öt-hat ezer tonna szenet adtak 
fel a Tatabányai Szénbányák 24 
óra alatt. ma három és fél ezer 
az átlag. Kimerülőben van a 
szénmező. A két erőműnek és a 
brikettgyárnak azonban men
me kell, a lakosságot is ki kell 
szolgálni, ezért az állomásra 
szovjet és lengyel szén is érke
zik a bánya címére. December 
elejéig 338 ezer tonna jött. 

Néha leáll 
a brikettgyár 

A tatabányai szénbányák a 
vasútra települt. A vágányok 
mellett van a szénosztályozó, a 
brikett-termelő üzem, de itt ta
lálható egy irodaépület is, ahol 
Csánitz Tibor - a szén-előké
szítési részleg főmérnöke - iro
dájából is a sínekre látni. Oda
künn, a szállongó hóesésben 
brikettel frissen megrakott sze
relvény áll, fölötte gőzpama
csok. 

- Idén 880 ezer tonnára 
rendeitünk kocsit a MÁV-tól, 
és 877 642 tonnát adtunk fel -
sorolja az adatokat Csánitz Ti
bor. - Tehát az év első 11 hó
napjában mindössze 2400 ton
nával maradtunk el a tervezet
től. Ez azt mutatja, hogy ren
deléseink reálisak voltak, és a 
vasút is meg/ e lelő ütemben 
szállít. Ha valami oknál fogva 
ez mégsem történne meg, a 
szénosztályozónál van három
szor 600 tonna raktárkapacitá
sunk. 

- A brikettgyár folyamato
san termel magyarázza 
Sztolyka István -. és ha nincs 
elegendő kocsi, le kell állniuk. 
Sajnos. ilyen is előfordult a nyá
ron. Júniusban többször állt le 
a termelés 2-3 órára, s ez össze
sen 74 órát tett ki . 

- És mi a helyzet a kimerü
lő szénmezőkkel? 

- Pontosítsunk - mondja a 
főmérnök. - Szén van, de mé
lyen, a víz alatt, és ezért áll a 
termelés Mányon, ezért fogják 
szüneteltetni a kiemelést jövőre 
Nagyegyházán, s nem azért, 
mert nincs. Mányon már talál
tak egy réteget a víznívó fölött, 
fel is lehet futtatni 800 ezer ton
nára a termelését. de ez még 
nem elég a kiesés pótlására, 
ezért kutatnak Zsámbék kör
nyékén is. 

- Pillanatnyilag úgy néz ki 
a helyzet - összegzi Csánitz 
Tibor -, hogy három évig a 
mai szinthez képest is csökken
ni fog a tatabányai szénbá
nyák termelése mintegy 10-20 

százalékkal, de utána egy erő
teljes.felfutás következik. Csak 
az a gond, hogy az új bányáktól 
be kell hozni a szenet a szénelő
készítőbe, a brikettgyárba. 

- Az új bányáknál nincs, il
letve nem is lesz vasút? 

- Nem érné meg 30 kilomé
terre kivinni a vasutat. Egysze
rűen nem lenne gazdaságos 
annyiszor berakni-kirakni ... 

Kevés a két 
mozdony 

- A rakodással kapcsolat
ban vannak kellemetlen tapasz
talataink is - veszi át a szót az 
állomásfőnök-helyettes. - Egy
részt az ideérkező kocsik aljá
ban mindig marad valamilyen 
árumaradék. szemét (beton-. fa. 
törmelék. tégla). amit a bánva 
takarít ki. másrészt Záhonyb�n 

az ukrajnai szenet gőzzel rakják 
át. _Így az még vizesebb lesz, 
még jobban össze/agy, itt meg 
a bányászok csákánnyal, lég
kalapáccsal fejtik ki a kocsiból. 
Azt mondják, nehezebb mun
ka, mint a frontban dolgozni a 
bányában. 

- Jó szerencsét! - lép be 
Georgi János, aki mint az expe
díció vezetője, a vasúttal tartja 
a kapcsolatot. Hallotta az utolsó 
szavakat, ezért hozzáfűzi· 

- A magnetit még komi
szabb. Az már plusz 8 fok alatt 
is összedermed - majd. mint a 
bánya képviselőjéhez illik. ha 
hangot nem is, de témát vált: 

- Az a véleményem, hogy a 

két gép kevés a pályaudvar 
rendezéséhez, így aztán mindig 
pillanatok alatt kell döntem, s 
mindig a brikettgyár leállása le
beg a szemünk előtt. 

- December 20-án adták át 
a brikettgyárban azt a három 
hosszú tárolóvágányt, ami meg
könnyíti, meggyorsítja a bánya 
kiszolgálását - válaszolja az ál
lomásfőnök-helyettes. 

- Az üres kocsikat csak az 
utolsó pillanatban kapjuk -
folytatja Georgi János. - Mit 
gondolsz, mibe kerül nekünk 
raktározni, majd újra rakod
ni? 

- Az biztos, hogy ez nektek 
pluszmunka. de nekünk sem 
könnyebb - veled . . . - így 
Sztolyka István, s az egész úgy 
hangzik, mint egy sokszor elját 
szott színdarab. Mosolyognak. 
a hangjukat sem emelik fel. 
tudják: ez van! 

Korlátozott 
tengely
nyomás 

Lehet-e ütemesen termel
ni, ha a 24 órára rendelt kocsi
mennyiséget az utolsó 4 órában 
kapjuk meg, s addig feltorlódik 
a rakodnivaló? - vágja k1 az 
újabb adut Georgi, majd látva. 
hogy az állomásfőnök-helyettes 
csak legyint. folytatja: 

- A guta üt meg. amikor 10 
órája állunk vagonhiány miatt. 
s látjuk, hogy Oroszlányba há
rom üres szerelvény megy el 
Rendben van, ők többet termel
nek, de az már nem igazságos. 
hogy már délben megrakodhat
nak. mi meg jó. ha este kezdhe
tünk hozzá. Hogyan intézi ezt a 
vasút? 

- Lehet. hogy ők igényen 
felül rendelnek, hogy túlbizto
sítsák magukat, s ez itt vissza
üt. 

- Egyes pályák teherbírása 
is hátrányos számunkra - ma 
gyarázza Georgi János. - Mert 
megkapjuk ugyan az igényelt 
hordképességtí kocsikat. de m1 
haszna, ha csak korlátozott 
tengelynyomással közlekedhet 
azon a szakaszon, ahol a célál
lomás van? Aztán csak gyűlik, 
gyúlik a fuvarozni való, illetve 
úgy próbálunk megszabaduln; 
tó1e, hogy a teljes terhelésű irá
nyokba küldünk szenet. ama
zok meg várhatnak' - nagyot 
fúj. majd a telefonhoz lép: 

- Te. Pista. lement már az 
üres. mit gondolsz•) 

Amíg beszél. Csánitz Tibor 
odasúgja. itt mindig ez megy, 
még beszélgetés közben is azon 
jár az eszük. mi van a rakodó
ban. hiszen nem ütemterv sze
rint dolgoznak. hanem órán
ként változik a felállás. Közbt·n 
Sztolyka István veszi át a kagy
lót: 

- Gyerekek. oldjátok meg' 
A brikettgyár nem állhat k. in
kább a gurítás szünetelJen. PS a 
tartalék vigye el az üres koc�it' 

Demeter Kálmán 
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Telefon interjúk 

M/\G\''AR VASlf[.\S s 

Mit vár ön 1989-től? 
\z új t>szh•ndő mindig zsákbamacska. Találgatjuk. "·a

jon mit hoz a holnap. tt>rmészetest•n sok jót és szépet 
szt•rf'tn(-nk. \zért <"g) új év mégst-m csupa rt>jtély .. \Ja
kulásáról már lehet töhb-kt-wsehh fogalmunk. ha is
mf'rjük elmúlt é'\'Ünkt>t. é'\'t-inket. körmt>zetünket és t>I-

, . 

nunk a ma, a holnap és a hol
napután kozott. Nem enged
hetjük meg, hogy a társadalom 
egyes rétegei még kétségbeeset
tebb helyzetbe kerül;enek. Mű
ködnie kell a szortális védőháló
nak. és ezt csak nemzetl össze
fogással lehet elérni. Eddig el
é1t eredmém·eink nem értékte
lenedhetnek · el azzal. hogy a la
kosság szoc1áhs életkórülmé
nve1 romlanak. még k1szolgálta
tÖttabb helyzetbe kerülnek. 

sfü,orhan föunagunkat. \ lapunk által feltett kérdések 
is íg) szólnak; hog)an zárta az 1988-as esztendőt. és 
mit vár 1989-t{íl"! 

Onozó György: 

Jól működjön 
a vasút 

Kérdésünkre először Onozó 
György, a l\lÁV vezérigazgató
a válaszol. 

- Az elmúlt év számunkra 
1s tele volt gondokkal. de tud
.uk. így volt ez a népgazdaság 
más területem 1s. Ezzr>l együtt. 
11letv€' ezek ellenére, és ez a leg
fontosabb, a vasút ment. mtikö
dutt. A mennyiségi igényeket 
mind az áru, mind személyfu
rnrozásban kz tudtuk elégíteni. 
Az 1gdzsághoz azonban az is 
hozzá tarto21k. hogy az igények. 
kúlonósen az árufuvarozás te
rületén az előző évhez képest 
csökkenő tendenciát mutattak. 
Ez természetesen csökkenő be
vételt 1s c-redrnénvezett. 

1988 lc-gfontosa"bb eseményei 
köz{• tartozott, hogy két villa
mos motorvonatunk beindult. 
és már mPnetrendszerűen köz
i€ kPchk. Ez azért nagyon fontos. 
mert a villamos motorvonatok a 
Jövő magyar vasútjának legje
JPntrisPbb eszközei közé tartoz
nc1k majd. Nemcsak a Bécs
BudapPst világkiállításon fog
nak üzemelni, hanpm reméljük. 
a ht•ly1 közlE>kedé�ben is miha
ma1 ább számottevő forgalmat 
bonyolítanak le. Legalább hüsz 
ét'et késtek ezek a masinák. de 
ketto legalább mar itt van belő
lúk. 

1988-ban folytatódott a pá-
1) ák korszerűsítése, persze ko
rántsc>m olyan mértékben. aho
gvan szerettük volna Az eszkö
zok egy rl\szét nem tudtuk be
swn•zni. I\" éhány speciális ko
csira mégis sikerült sze1t ten
nunk. és így Jobban tudjuk szol
gáim u fu\'aroztatókat 

Korabban sok problémát 
okozott a rasút rezetésének 
széthú::á!-a. Úgy tűnik. 
1988-ban konszolidalódott a 
helyzet. Azt hiszem. kellő meg
ertéssel vagyunk egymás zrant. 
Jaz,ult koztunk az egyuttmükö
desi készség. 

A jövőt vagyis az 1989-es 
tsztendőt illetÖC'n továbbra is a 
lPgfontosabbnak tartom. hogy 
működjön. jól mtiködjön a rns
ut Termé�zetes. hogy ehhez 
„ gy sor dolgon javítani kell. és 
ewk tobbnyll'e nPm 1s anyagi, 
bl'ruházási kérdések. Kagyon 
fonto" például. hogy a korábbi
nál mPgbízhatóbb menetrendet 
készítsünk. mégpedig a társa
dt1,om .szondázása·· alapJán. 
A va$út. a Volán és a hc>ly1 ta
nácsok eddig 1s együttmtíköd
tek Most azonban egyre in
kább kíváncsiak vagyunk a la
k11sság véleményére is. amikor 
a menetrt>ndet készítjük. 

l!JH!J-bPn nagy gondot fordí
tt,nk arra hog�· C'löregedc>tt szc>
mél� kocsi parkunk küksínjén 
J<.V,tsunk. Rendszeresen tisztít
suk azokat. és ha kell. átfestJuk 
.i k Jcs1k teteJét 

Javítani szeretnénk a szállítá
si tc>rhnológ1án 1s. mert tudJuk. 
"ol-{� ,1 Jelenlegi állapotck nem 
ru,gf Pldői>k. Lassú az áthala
das a, c>J.{\ 1k hatá1t,1J a más1k1g. 
Ten ezzük t•gy új c>legyfeldolgo
w rt ndszer kialakítását is. Ez 
pPr-;ze nem nwgy egyik napról 
a n�as1kra 

Nagyon fontvs11ak tartom 
1989-ben. hogy ;al'ul)anak a 
rnsutasok 111u11kakönilmenye1 
l'S emelkedjen ;ot·edelmuk. És 
e.:zel risszef uggésben legyen 
Jobb a hangulatuk. rngy - es 
e;: a mzni11;álzs program -. ne 
leq11en rvss::abb. mint tacaly 
·vlt Nem mzndefJY, hogy mo-

,olygus. i-agy mogon·a l'as-
1.ta,sa/ C'nntkczik a:: a hat-hét-

százezer ember, aki 1:elunk na
ponta találkozik. 

Bízom benne. hogy van lehe
tőség a vasutasok bérének javí
tására. L'gy gondolom. erre a 
szabályzók liberalizálása is le
hetőséget teremt. de az érdeke
gyeztető tanácsban 1s van mód 
e téren eredményeket elérm. 

1989-ben továbbra 1s fő fel
adatunk. hogy kiszolgáljuk a 
népgazdaság személy- és áru
szállítást 1génye1t. Sokkal na
gyobb figyelmet kell fordíta
nunk a jármű\·ek fennta1tására. 
karbantartására. Személy sze
l'int nagyon fogok örülni annak. 
ha sikc>rül újabb motorvonato
kat beswrPznünk. Mindeneset
re várJttk tíz darab Jugoszláv 
gyártmányú kocsi érkezését. 
Ezek már közlekedhE>tnek az 
európai hálózaton. hiszen alkal
masak a kétszáz kilométJres se
besség elérésére is. 

Sokan megkérdezték tőlem 
mostanában. az új minisztéri
um létrejötte mennyiben fogja 
befoh·ásolni a munkánkat. En 
azt h·iszem. az új minisztérium 
hosszabb tát·ü stratégiára épít 
majd. A mindennapi munkába 
a korábbinál 1s kevesebbet szól 
bele. Gondolom még szaba
dabb kezet és mozgási lehetősé
get kapnak a vállalatok. 

Ha azt kérdezi. hogy én sze
rnélv szennt mit várok az 
1989-es esztendőtől, arra rövi
den azt tudom mondani, hogy 
1989 végrre sP legyen roszabb 
az egészséiz1 állapotom. mmt 
most. 

Barsi Tomaj: 

Nemzeti 
összefogást 

A VI. ke1iíletben élő. dolgozó 
párttagok munkája. és eredmé
nyeik a fővárosi listán azt hi· 
szem egészen jó helyezést kap
nak. Persze ez nagyon sok 
munka eredmém·e. és azt sem 
szabad figyelme; kívul hagym. 
hog) a keniletben működő vál
lalatok gazdaságilag stabilan 
állnak Így például a t•asút is, 
ami a rendkívüli korulmények 
ellenére felt>esz1 és áll;a a har
cot a gazdasági élet minden 
nehézségével. 

Kósáné 
dr. Kovács Magda: 

Hatékonyabb 
érdekképviseletet 

A SZOT agitációs-, propa
ganda és kulturális ügyeké1t fe
lelős titkárát. Kósáné dr. Ko
i·ács Magdát az országgyűlés 
utolsó napján sikerült a telefon
hoz kérni. 

Ez az é\ a szakszervezeti 
mozgalom történetében a for
dulat éve volt - kc>zdte a 
SZOT titkára. A mozgalom 
egészének gyökeres, minőségi 
átalakulása indult meg. Termé
szetesPn ez a folvamat nem 
most kezdődbtt. de 1988-ban 
váltak markánsabbá, k1tapmt
hatóbbá az irányvonalak. 

Az országos tanácskozás ön
magában még nem hozott győ
keres t·áltozást, mmdenesetre 
megteremtette annak feltétele
it. Ekkor l'ált lehetőt'é egy új
fajta st rukt üra létrejötte. 

Az országos tanácskozást 
csak a gvóken's fordulat feltéte
lént>k ta�tom. Ebból 1s kö\'etke-

Barsí Toma;. az MSZMP VI zik. hogy a következő évtól én 
kerületi bizottságának első tit- azt várom. hogy megvalósuljon 
kára. először az elmúlt év leg- mindaz, ammek a lehetőségét 
fontosabb eseményeiról beszél. az országos tanácskozás megte-

- Én az elmúlt évet a \1ták remtNte. 
évének nevezem. Mind a párté- Ahhoz. hogy a szakszervezeti 
letben. mind a társadalom szé- mozgalom olyan legyen, ami
les rétege1bPn eddig nem ta- 1� ennek a tagság akarja. egy 
pasztalt vitakt;szség lángolt fel. mc>gújuló politikai intézmény-

A pártban a viták már az év rendszerben változást gc>rjesztő 
eleje óta ta1tottak Kezdődtek a szerwzetnek kell lennie. Az új 
tagsági könyvek cseréje körül szaks7ervezet1 mozgalomnak 
kialakult pok\m1ákkal. majd alulról kell 1;pülme. 
rögtön ezután elkezdődtek a Egészen biztos. hogy számta
pá1t megújulásával kapcsolatos lan új tisztségviselő fog szület
véleménvütközések. Azután a ni a szakszC'rrezeti i·ezetés kü
pártértekezlet lezárása után jöt- lönféle szmtJem. A szakszerve
tek az Újabb \'1ták arról. hogy zetnek a jdt•őben nem a hata
m1lven taktikával kell megvaló- lom akuratát kell a dolgozók
sít�nunk stratégiánkat Ezen hoz közvetítenie, hanem a tag
azóta is \'1tatkozunk. és a vita ság akaratát képt•isell'e kell 
legalább a pá1tkongrE>sszus11{ el kozt·etíteni a duntéshozókhoz. 
fog ta1tam. Tis::tában t·agyok azzal, 

1988 a magyar politikaz in- hogy a szakszerl'ezeti mozga
tézményrendszer t·álságának. lom minden eddiginél nehe
de ugyanakkor a megújulásá- zebb feltételek között fog dal
nak is én' t·olt. Bebizonyoso- gozm A mozgalom munkájá
dott. hogy a korábbi intéz- nak minősítését alapt·etöen az 
ményrends::erek már nem fe- dönti el, képes lesz-e hatéko
lelnek meg a mat kuvetelmé- nyabb érdekképviseletet pro
nyeknek dukálni, ragy nem. A tagság 

1988. Plsö fele az átalakítások konkrétumokon fogja lemérni 
Jegyében telt Pl. Ekkor kellPtt a mu11kankat. Kapnak e tő
megbontani a meglé\'Ö intézmé- lunk, általunk valamit. mgy 
nveket Minden megrázkódott. nem. 
n;inden b1zon\'talanná vált. 1989-ben az erdekérnényesí-
1989 az átalakítások nagyobbik tés feltételez semmit·el sem lesz, 
hám·adát 1s nwghozza maJd. nek kdnnyebbek, mznt koráb-

A;m gazdasági életünket 11le- ban, sőt feltehetően rosszabbak 
ti. nagyon ke\·és ert>dménnyel les:::11ek. Így tehát a nagy /or
dicsek<'cihettink. Egyebl'k kö- dulatot a szakszen·ezeti moz
zott nem tudtuk elindítani a galomnak minden eddiginél 
gazdaság szel'keZl'tének átala- nehezebb .feltételek kőzött kell 
kítását ór1ás1 feswltséget okoz végrehaJta nza. 
a kóltsPJ.{\'l'tés1 hiány. Ez a tár- Hogy én .személy szennt mit 
:-adalom\mn 1s érezteti hatását várok 198!1-től? Erőt. hogy tud-
1\" őnek a foglalkoztatás, gon- Jdm fol) tatm a munkámat, és 
dok. az emberek jelentős !'észé- azt hogy nagyobbik lányom. 
nPk mncs persp<'ktíváJa. aki mo!'.t szerzett pedagógus 

1989-ben tol'ább kell folytat- d1„Jomát. találja meg az orómét 
m és erosítem a 11emzeti mege- az életben. a munkájában. 
gyezést. Egyutt kPll Pálaszta- (P. K.) 

Kimagasló teQesítmény, 
rossz munkakörülmények 

Sem öltöző, sem fürdő nincs a nőknek 
Két terület határához igvek

szem; a távolban Újpest legen
dás hírű és felrobbanthatatlan 
víztornya magaslik. a közelben 
azonban még Rákospalota há
zai sorakoznak az út mentén. 
Sorompó választja itt el a két 
\'árosrészt és vasúti sínek. Ám 
ol\'an határ itt a vasút. amilven 
h;tár egv foh-ó· elválaszt,' de 
össze zs köt. S 

0

m1kózben várom. 
hogy elrobog.1on 01Tom el9tt 
egy vonat s én átléphessek Uj
pest macskaköveire. eszembe 
jut apám. aki fiatal korában (jó 
negyven-ötven é\'vel ezelőtt) 
minden hajnalban ugyanúgy 
álldogálhatott egy-két percet a 
sorompó előtt. Kilométereket 
gyalogolt ide. hogy vonatra ül
hessen és munkahelyére. Buda
pestre utazhasson. Mert akkor 
- mesélte - a két háború kö
zött a vasút volt az egyetlen „tö
megközlekedési eszköz" Palotá
ról Pestre. 

Naponta 22 ezren 

Azóta ... nos azóta mi min
den megváltozott! Nem csak 
Rákospalota avánzsált faluból 
fővárosi kerületté Újpesttel 
egyetemben. nemcsak tucatnyi 
vlllamos- és autóbuszjárat lé
pett konkurenciába a MÁV-val, 
hanem már a metró is a közelbe 
fúrta alagútját. s csak idő kér
dése, hogy a munkahelyükre 
igyekvők föld alatt is utazhassa
nak. Ami azonban nem válto
zott: a Rákospalota-Újpest 
vasútállomás épülete. 

A műemlék jelleget kiérdem
lő építmény körül óriási a 
nyüzsgés. de hisz nem is csoda. 
amikor egyetlen nap leforgása 
alatt hüsz-huszonkétezernyi 
ember száll le és jel a személy
szállító vonatokra. Szob és 
Vác. Veresegyház és Vácrátót 
térségéből özönlik ide a nép, 
nagyrészt a környező üzemek 
és vállalatok bejáró munkásai
ként. s özönlik vissza a mü
szakvégektöl f üggöen a nap 
különböző szakaiban. 

Éppen Veresegyház felól fu
tott be egy szerelvény, amikor 
belépek a forgalmi irodába. Az 
állomásfőnök és helyettese a tá
gasnak semmiképpen sem ne
vezhető helyiségben egy asztal 
fölé hajolva a forgalmi szolgá
lattevővel tanakodik; iratokat 
lapoznak. kívülálló számára ért
hetetlen szakkifejezéseket mon
danak. miközben két másod
percenként nyílik az ajtó s 
egyenruhás vagy munkásruhás 
dolgozók lépnek be eligazítást 
vagy utasítást kérve. 

- Meglehetősen mozgalmas 
ennek az állomásnak az élete 
- mondj� az állomásfőnök, 
Molnár József, amikor már az 
irodájában vágyunk Jól sza
bott. sötétkék télikabátját gon
dosan vállfára helyezi és be
akasztJa a szekrénybe. 

- Igen nagy az áru- és sze
mélyforgalmunk, főleg ilyen
kor, ét· végén. 

A vállalatok miatt? 
- No meg a déligyümölcs 

miatt. Többek között ugyanis 
- fűzi hozzá magyarázólag -
a DÉLKER vállalatnak is hoz
zánk fut be az 1parvágánya és 
november közepétől februárig 
megállás nélkül érkezik ide a 
sok gyümölcsrakomány. Ter
mészetesen a DÉLKER-en kí
vül még mások 1s a „kuncsaftja
ink ... 1tt települt meg az Észak
pesti raktározási központ és a 
Növényolajgyártól a Compack 
Kereskedelmi és Csomagoló 
Vállalatíg több cég áruja fut be 
ide. Egy átlagos hónapban ti
zenkétezer tonna az áruforgal
munk. most decemberben ti
zennégyezret teljesítünk. Hoz
záteszem: erőnkön felül. 

Váltót kezelt 
az állomásfőnök 

- Kevesen vannak hozzá? 
- Valóban, létszámhiánnyal 

is kuszködünk - kapcsolódik 
be a beszélgetésbe Rátóti Jó
zsef, forgalmi állomásfőnök-he
lyettes. 

- Száztizennégy dolgozónk 
lehetne s mindössze hetvenen 
ha vagyunk. Hiány van forgal
mi szolgálattevőből és kocsiren
dezób_ől egyaránt. Sajnos az év 
első fele bizonvult kritikusnak, 
a jelenleginél· 1s kritikusabb
nak: akkoriban nagyon sokan 
elmentek tőlünk Azóta jó né
hány fiatal dolgozóval gyara
podtunk. de így is mintegy 
negyven ember hiányzik. 

A fluktuáció okai közt mind
ketten a személyi jövedelem
adó bevezetésének első tapasz
talásait említik, de akik távoz
tak, mondják, s más i1állalat
nál vélték boldogulásukat el
képzelni, azokban nem vasutas 
szív dobogott. Akik pedig ma
radtak. tulajdonképpen a heti 
pihenőnapok kiadása nélkül 
kénytelenek hel)1állni, igaz, 
10-11 ezer fonntot vihetnek tisz
tán haza. 

- Volt olyan időszak, ami
kor a váltókezelői munkakör
ben a minimális létszám sem 
jött össze - mondja Molnár Jó
zsef. - Két őrhelyünk van, s 
ide legkevesebb hat ember 
szükségeltetik. Öt volt csak. Mit 
tehettünk egyebet: magam áll
tam be, hatodiknak. Persze 
nem csak a létszámhiány a gon
dunk. Ha már panaszkodni le
het: az állomás technikai felsze
reltsége sem optimális. Az 

elegycseréhez, tehát az érkező 
küldemények szétosztásához. 
beállításához, a kocsik mozga
tásához két tolatómozdonyunk 
volt. Azért csak volt, mert je
lenleg a vontatási főnökség 
egyet „elvont" tőlünk, így 
egyetlen mozdonnyal vagyunk 
kénytelenek megoldani a nem 
is kicsiny feladatainkat. A vál
lalatokat úgynevezett grafiko
nos k1szolgálás1 rendben kell 
kielégíteni, egyetlen tolatómoz
donnyal azonban lelassul az 
elegymozgás, meghosszabbo
dik a kocsitartózkodási idő és 
nő a kocs1álláspénz összege a 

vállalatoknál, a vasutak között 
pedig a kocs1bér. S ez utóbbi, 
főként nyugati partnerek eseté
ben kemény valutáris veszte
ség. 

A gond nem lesz gond, ha a 
„kölcsönmozdonyt" visszakapja 
az állomás, erre egyelőre azon
ban csak ígéret van. 

S ígéret arra is, meséli a fő
nök és a helvettese, miközben 
rövid sétaut�kon bemutatják 
birodalmukat, hogy felújítják, 
bővítik és korszerűsítik a törté
nelem különböző korszakait 
megélt épületet. Amire melles
leg erősen rá is szorul. Mert bár 
kívülről tetszetősek a falak, be
lül sok helyütt avitt . .. Szociális 
ellátottságunk szerény" -
mondják, bár a szerény szót 
nyugodtan elégtelenre is javít• 
hatnánk. Női öltöző és f ürdö 
egyáltalán nincs. A fér/ iak sze
rencsésebbek: i•an egy tartóz
kodóhelyiségük, ahol egy zuha
nyozó is elfért, s itt öltözköd
hetnek, de csak a kocsirende
zők. Ezenkívül semmi egyéb. 

Reményt keltett 
a metróépítés 

Ami pedig az állomás mérete
it illeti. nos nem a huszadik szá
zad végére tervezték. Nagy re
ményt keltett a metróépítés, s 
komoly tervek születtek a bőví
tésre, erről azonban biztos m
formáció nincs. Ha a metró vég
állomása Káposztásmegyeren 
lesz, a Rákospalota-Újpes\ ál
lomás is felvirágzik. Sajnos a 
metróvonal alighanem az Új
pesti Áruház előtt megreked. 

Valamicske csmosításra 
azonban futotta a pénzből: a 
belső terek festésére. részleges 
felújítására. A forgalmi irodá
ban még zavartalanul dolgoz
hatott ottjártamkor a S1e
mens-Haske típusú b1ztosító
berenciezés előtt Gőcze 
Györgyné és Soós Irén szolgá
lattevő, de a pénztárosok helyi
ségében, valamint az utaste
remben már a festőké. mázoló
ké volt a terep. s az árupénztá1· 
különálló épületében is egyet
len helyiségbe szorult az admi
nisztratív munka: zsebkendő
nyi szobában szorgoskodott 
Horváth Istvánné raktáros és 
Márki Sándor KTG-s tiszt a 
sok fuvaroztató ügyfél jelenlété
ben. 

Külsejére, méretére egy alföl
di kisváros pályaudvarához ha
sonlít ez az állomás. forgalma 
azonban kétszer-háromszor ak
kora. 

Ha az időszaki vonatokat 1s 
beleszámítjuk, 126 vonat fut be 
naponta a nyolc vágányra, 
s megannyi teherszerelvény, 
már-már kiszámíthatatlanul 
gördül az elegyrendezésn' szol
gáló másik nyolc vágányra. 
Méltán megérdemelné hát az a 
hetvenegynéhány vasutas (akz 
114 helyett állja itt a sarat) a 
jobb munkakörülményeket. 

Tamási István 

Sikeres évet zárt 
a Miskolci Járműjavító 

A M1skolc1 Járműjavító 
Üzemben a két ünnep között 
nem dolgoztak a munkások. 
Évi tervüket teljesítették, és az 
öt napot előre ledolgozták. Ta
pasztalatból tudják, hogy ez így 
gazdaságos. 

Pásztor László üzemgazda
sági osztályvezető az idei ter
vekról kevesebbet, az 1988-as 
évben végzettekről annál töb
bet tudott mondani. Nem volt 
könnvű év. Nehezen indult. 
mert ·a karbantartó iparág szin
te mmden területen bizonytala
nul kezdi az évet. Hiányoznak 
a megrendelések, nmcs elegen
dő anyag az első hónapokban. 

Itt a teherkocsik javítása az 
alapfeladat. s ez tavaly annyi 
munkát adott, hogy meghalad-

ta a létszámkapacitást. Igaz, a 
járműjavítóban nőtt a létszám 

- és ez hosszú munka eredmé
nye-. de a szakmunkások pót
lása még várat magára. Az üj, 
nemrég átadott oktatási épü
letben most 150 fiatal ismerke
dik a szakmával. Oktatóik ki
váló szakemberek. s a műhe
lyek felszereltségére sem lehet 
panasz. 

A járműjavítóban a teherva
gonok javításán kívül bérmun
kát is végeztek olyan üzemek 
számára, amelyek speciális ko
csikat használnak. Ilyen volt 
például az Ózdi Kohászati Mű
vek rendelése, de javították a 
vasút vonali berendezéseit is. 

Ami az üzem műszaki fejlesz
tését illeti. az a kötött és vissza-

fogott beruházások miatt nem 
volt megfelelő. Csak a saját 
költségkeretből - elsősorban a 
lízingtevékenység bevételeiből 

sikerült kigazdálkodni a 
pénzt némi belső beruházásra. 
Így már működik a kerékesz
terga, felújították a CNC-gépe
ket és a hegesztőberendezése
ke1. valamint üzembe helyezték 
a lángvágó automatát. Érdemes 
megemlíteni, hogy a víztisztító 
berendezés is üzemel, azonban 
elmaradt a kocsijavításban nél
külözhetetlen kisgépek beszer
zése. Sajnos nagyobb összegek
re lenne szükség. hogy beállítá
sukkal csökkentem lehess<'n a 
nehéz fizikai munkát. 

Zelman Ferenc 





Tamási István 

Az új év valóságos filmdöni
pinggel mdul a budapesti mo
zikban ! No nem minőségi tekin
tetben, hanem ami a mennyisé
get illeti. Ugyanis a négy pre
mierhéten nem kevesebb, mint 
huszonegy új (illetve újabb), 
kereken 10 országból származó 
produkció kerül a közönség elé. 

amelyen jókat lehet nevetni a 
Nászéjszaka kísértetekkel. 
Gene Wilder (a rendezó-fősze
repl6) ezúttal egy gyáva rém
film-sztárt alakít, akit barátai. 
hozzátartozói szeretnének le
szoktatni félénkségéről. s ezért. 
megrendeznek számára egy 
„valódi" horrorhelyzetet. A 
bökkenő azonban az, hogy a 
lehetőséget egy valódi gyilkos 
is ki akarja használni. 

(a világhírű spanyol énekesse�) 
a címszerepben France Zelfi
relli iMnyításával forgatott 
OtheUót. 

Az élet célja 

Bár ez a néz6k értékítéletét 
vagy érdeklődését a legkevésbé 
sem befolyásolja: a választék
bővülés magyarázata az, hogy a 
MOKÉP mellett ebben a hó
napban már a Budapest Film, a 
Hajdú Film, a Bács Film, s a 
Magyar Filmklubok Szövetsége 
is fellépett, mint forgalmazó. 

A 21 film közül kereken hat a 
magyar termés. 

A legizgalmasabb Bokor Pé
ter rendező dokumentáris port
réja: az Isten akaratából, 
amely az utolsó Habsburg ki-

Közismert klasszikus: Lev 

Tolsztoj Kreutzer szonáta cí
mű jól ismert regénye (egy 
nagy szerelem és egy gyilkos
ság története) elevenedik meg 
Oleg Jankovszkijjal - Tar
kovszkij sztárjának főszereplé
sével a kétrészes szovjet pi:o
dukcióbar:. 

Vidám bűnügyi história a 
francia Négy balkezes Pierre 
Richard-dal (a Magas szőkével 
felemás cipőben) és a 80-as 
évek francia drámai csillagával. 
Gerard Depardieu-vel az 
ügyetlen gengszterről. ügy�s 
túszáról és a rabló csinos huga
ról. 

A kiváló drámai színésznő. 
Sissy Spacek a címszereplője a 
Marie cselekménysorának. 
amelv az amerikai Roger Do
naldson rendezésében leleplező 
erejű társadalomrajzot óhajt ad
ni egy bábnak kiszemelt nőről. 
aki azonban nem hajlandó úgy 
táncolni. ahogy mások fütyül
nek. 

T
·zenkét esztendeje dolgo- tőanyag a vályogviskó mellett, 
zott már a házán Gábor Gábor Imre pedig hamarosan 
Imre, amikor elvalt t6le nekiláthatott, hogy fölépítse az 

a felesége. Megunta az örökös egyszoba-konyhás szükségépü
malterhordgst, téglapucolást? letet. 
Vagy egysierüen csak remé- - Ez lesz az első lépés, szi
nyét vesztette, s nem hitte már, vecském - magyarázta a Jele
hogy valaha is befejeződik az ségénék -, tavasz végétől már 
építkezés? Nem tudni, minden- ellakhatunk abban is, az a 800 
esetre Gábor Imre néhány hó- pedig, amit albérletért fizet
nap múlva túladott a félkész nénk a bontás után, megma
házon, s vett a város másik vé- rad nekünk. 
gében egy rokkant vályogvis- - De hát . .. - vett mély 
kót. Ezt követően elvett felesé- lélegzetet az ifjú asszony, ám 
gül egy újabb nőt, akinek cso- férje gyöngéden megsimogatta 
dálatos tervrajzokat mutogat- és azt mondta: 
va lelkesen elmagyarázta, mi - Sok oldallépést kell meg
nő majd ki a vályogfalak he- tennünk ahhoz, hogy egyene
lyén pompázatosan és emelete- sen célba érjünk. 
sen. Nyár elejére fölépült a szük-

rály, IV. Károly fiát, Ottót mu- .----..,....-------------------
tatja be. Az exkluzív interjú 

Az operarajongóknak a)ánl
hatjuk az olasz--francia közös 
munkával Placido Dommgóval Ábel Péter 

A kettes számú feleség ese- séglakás, ekkor Gábor Imre tenként az asztalra könyököl- előhozakodott újabb ötletével. t•e. csillogó szemmel hallgatta _ Itt, a kert végében fölépíta fantáziadús előadásokat és jük a gazdasági épületet. Kamtalán látta is, hol lehet majd ra, f ásszín, tyúkól, disznóól. friss. A forgatócsoport külön e 
célra utazott ki. A történelem
tisztázás hazai folyamatában ez 
is egy lépés, hiszen eddig csak 
a negatívumokat ismertük. 

Két .. rázós" produkciót is al
kalmunk lesz megtekinteni. 
A Bebukottak a fiatal Mész 
András rendező fiatalkorú bű
nözőkről szóló. Balázs Béla stú
dió keretében készült szociogra
fikus munkája eddig tiltott áru
nak számított. 

Ugyancsak dobozba� pihent 
Jeles András rendező Alombri
gád című munkája, amely vi
szont játékfilm. (Mindkettőt a 
debreceni Hajdú Film és a Ma
gyar Filmklubok Szövetsége 
hozza forgalomba). 

A csodaszép Farah Fawcett 
- a Charley angyalai tévésoro
zat egyik hősnője - a főszerep
lője az Elszabadult indulatok
nak amelyet Robert M. Young 
rendezett.· Az izgalmas krimi
ben egy álarcos férfi akar erő
szakot elkövetni rajta. de sike
rül megmenekülnie, ám ... 

A Corvin mozi után úgyneve
zett széles körű alkalmazásba 
(vagyis egy mozi után több�) 
kerül az ugyancsak tudoma
nvos-fantasztikus Hegylakó. Az 
új sztárral: Christopher Lam
berttel és a régi csillaggal. Sean 

felmenni a tetőteraszra, ho- - És ott lakunk ezentúl? gyan kéklik majd a kerti me- - Abból lakunk, kis szívem. dence vize és hogy a nappalit A malacokból, a hibridcsirkékberagyogó délutáni napsugár 
hány négyzetméter üvegfalon ből. · · 
keresztül cirógatja meg őket. Felesége ekkor sírva fakadt 
Hanem aztán az előadások vé- és Gábor Imrének éjszakába 
gén mégis csak megrettent az nyúló magyarázkodásra volt 
ifjú asszony és megkérdezte: szüksége, hogy a járulékos be-

- De hát honnan szerzünk ruházások fontosságát bebizo-
mi ennyi pénzt? nyítsa. De bebizonyította és az 

ifjú asszony tovább kevergette - Bízd rám - simogatta hétvégeken a maltert, cipelte a meg Gábor Imre az asszony fi- cementeszsákokat, adogatta a ús haját, majd a fülébe súgta téglát a növekvő falakra. őszig kedveskedőn: tartott a munka, akkor kide-
- A nagy dolgoknak külön- rült, hogy a szükséglakást is át 

ben sincs közük a pénzhez. kell építeni, mert csak nyári 
A fiatalasszony kishíján sü- laknak volt jó. 

letlenségnek nevezte ezt a meg-
Télen újabb toldalékkal gyaállapítást, de aztán arra gon-

rapodott a gazdasági épületdolt: hátha mé�yértelmű igaz-
sor, de a nyúlházat már nem ságot rejt, olyan mélyet, ami-
bírták benépesíteni, mert elfohez ő képtelen alábukni, rá-
gyott a pénzük. Gábor Imre ekhagyta hát inkább: a pénznek 
kor hulladékanyagból lakható-a kétszintes villához tényleg . , 

lt f · · t · t va varazso a a asszin , a -semmi köze. 
hurcolkodtak ide, a szükségla-

Gábor Imre ezután hozzálá- kást pedig kiadták albérletbe. 
tott a tervrajzok megvalósítá- Ez az ötlet teremtette meg a jö
sához. Anyagbeszerző volt egy vendő villa anyagi alapját, kereskedelmi vállalatnál, rá- melynek valódi alapját az 
adásul talpraesett, üzleti újabb tavaszon lerakhatták. 
érzékkel többszörösen is meg-

Conneryvel. Horrorparódia. Durkó Gábor rajza 

áldott negyven év körüli férfi. - Egyelőre csak kétszobás 
Olyan kétértelműen tudott fo- lesz - mutogatta feleségének a 
galmazni, mint egy erotikus módosított tervrajzot, akinek 
vicclap és úgy értett a meg- szemében már semmiféle csil
vesztegetéshez, mint egy ötszá- logás nem volt. Fásultan hall
zas bankjegy. Gyűlt is az épí- gatta férjének lelkes szavait és 

A A kihallgatás. akárcsak a 
W katonaságnál. a börtön

ben is különös szertartás. 
A hangládán a központi ügyele
tes egy órával a kiha!lgatás 
megkezdése előtt sorakozóra 
szólítja azokat az elítélteket. 
akikre fegyelmi vár. s azokat is. 
akik egyéb kéréssel. többnyire 
eltávozás reménvében kíván
nak a parancsnok elé járulni. 

Kamionos. az épületfelelős 
az utolsó simításokat végzi a 
már amúgy is tükörfényes kato
nai félcipőjén. s az elektromos 
zár ciripelésével szinte egy idő
ben a belépők elé siet. 

A parancsnok jön elöl. bal
lonkabátját panyókára vetve. 
méltóságteljes kimértséggel. 
Alig egy lépéssel lemaradva kö
veti őt a hetven évét meghazud
tolóan hanyag eleganciával öl
tözött. farmeres. bőrdzsekis Va
rázsló. A pszichológus elma
radhatatlan színfoltja a kihall
gatásnak. 

Szólítanám az első elítéltet. 
de csődöt mond a diktafon. A 

Főnevelő dühös pillantásokat 
ereszt meg felém, aztán meg 
kényszeredetten vigyorog az 
ujjaival türelmetlenül doboló 
parancsnokra, s mielőtt még 
bárki megtörné a kényszerű 
szünetet, felugrik, fó1tépi az aj
tót és nagyot nkkant. 

Komikus látványt nyújt a 
langaléta. nyakát ijedten behú
zó férfi. amint kézzel-lábbal bi
zonygatja. amennyiben a pa
rancsnok úr elengedi haza. ne 
kapjon többé levegőt. ha nem 
jön időben vissza. 

Több kérelmet félredob az 
eloljáró. mert hiányzik róla a 
munkáltató vagy éppen a neve-
16 aláírása. 

Az eltávosok szmte percen
ként kovetik egymást. s papa
gijt m�azégyenitő módon szaj-
6a,ik a betanult .szoveget. 

Tódor János mint általában, most is szájme
nése van. Pökhendi viselkedé

De az alc•zredes is tai1ja ma
gát saját, jól bc>vált sablonjai
hoz. s többnyin' csak ennyit 
kérdez: 

- Ha elengedem, risszajön? 
S mivel természc>tesen ígéret

ben nincs hiánv. csak 1itkán 
akad valami kifc;gásolm való. 

A kihallgatás 
se. bizalmaskodó vigyorgása el
képeszt, s megerősíti bennem a 
szóbeszédet. 

Én még csak sejtem, amit a 
spion már biztosan tud, hogy 
néhány perc, és szabad. A pa
rancsnok fekete filccel nagy fe
kete kérdőjelet rajzol a fegyel-

Bimbis, a házi 1s (fogdásokat 
kiszolgáló ház1munkás) har

( Részlet a Két évad a Bahamákon 
című börtönszociográfiából) 

madszor próbálkozik. Izzad. zet be Soma főtörzs. Megbilin
mintha szaunában lennP. cselt kezét mint valami tó1e ide-

- De a félkarú rablót mesz- gen tárgyat tartja maga elé. 
sziről elkerüli, ugye? - cPloz A fogda homályához szokott 
az elöljáró Bimbis balhéjára. szemét észrevPhetően bántja az 

- Isten őrizz. hogy a köze- ablakon betűző tavaszi nap
lébe menjek - pPdálozik a házi fénv. Mákos (az Plítéltek nyári 
belelkesedve. vis�lete) kabátja legfelső gomb-

A parancsnok sokáig forgatja ja hiányzik. nyaka alatt jól ol
Bimbis iratait, aztán azt kérdezi vasható a tetoválás: .. Törvé
tőle. hogy hol lakik most a fele- nyen kít·üli ". 
sége. aki időközben elvált tó1e. - Hadd halljam, miért ta-

- Hát a közös lakásunk- gadta meg a munkát? - kér
ban, alezredes úr - feleli az dezi fakó orrhangján a legfőbb 
elítélt mit sem sejtve. elöljáró. 

_ Na, akkor nem tudom el- - Parancsnok úrnak tiszte-
engedni. mert mi lesz, ha egy- lettel jelentem, én nem tagad-
más torkának ugranak? tam meg ... 

_ De·. . . de parancsnok - Neeeem ... - förmed rá 
úr ... - dadog megsemmi- az. indulatot mímelve-. akkor 
sülten Bimbis. s könyörgően talán a törzsőrmester úr, aki 
pillant felém. hiszen én voltam magának ezt a lapot kiállítot-
az. aki tám0gatta a kérelmét. ta, hazudik?! 

A Főnevelőre nézek. hogy Az elítélt remeg az izgalom-
próbáljon segítem. de ő elutasí- tói. Szólna 1s meg nem is. 
tóan rázza a fejét. s szemével A parancsnok már akár el is 
üzeni. hogy meg ne próbáljak helyezhetné a megsemmisítő 
hepciáskodm. jobbegyenest. de még játszik a 

Sajnálom Bimb1st. mert ren- rabbal. akár a macska az egér
desen dolgozik. s állandóan kis- rei. 
lányai fényképét mutogatja. de - Szóval akkor, hogy volt? 
tehetetlen vagyok. Dührohamot Meséljen . . . - mondja le
kapna a parancsnok. ha éppen ereszkedő hangsúllyal. bizal
én mernék szót emelni. a dísz- mat ébresztve az elítéltben. 
nevelő. akinek az ímoka két he- - Az úgy volt, jelentem, 
te szökésben van. Nincs mese. hogy az egyik beállító lakatos 
mattot kaptunk. mtek B1mbis- rám szólt, hogy nem számolja 
nek. el a napomat, ha még egyszer 

Az eltávosok elfo�·nak las- slozira megyek. Összeszólal
san. s a fegyelmi laposok kerül- kc;ztunk, mert szerintem neki 
nek teritékre. nincs Joga megszabni, hogy ki 

Húsz év köruli sz6ke fiút ve- hányszor menjen vécére . . . 

mi lapra, aztán a Varázsló felé Erre a beállító szólt a törzs úr- fordítja. nak, én pedig megmondtam _ Rezső, légy szíves, vizsnekik, hogy a semmire nem ro- gáld majd ki ... De addig is bizok. MirC' a törzs úr félreállí- engedjük ki. tott és kihívta az őrséget. Nem akarok hinni a fülem-
- Aztán . . . - szív egyet nek. Az elöljáró úgy ítéli meg. cigarehájából az alezredes -, hogy a fegyelemsértés, vagyis ... más nem volt? Mást nem az elítélttárs rágalmazása nem 

mondott? bizonyítható. A megbilincselt lehajtja fejét, Most azonnal szembesíteni s ha az előbb még felcsillant kellene B.-vel. a megvádolt bhbenne a remény, hogy megúsz- gádvezetővel, jut eszembe, s késza. immár végérvényesen föl- szülök javaslatomat odasúgni a adja.· Főnevelőnek, amikor Varázsló 
- Azt nem mondta véletle- raccsolva megelőz. 

nül, hogy a törzsőrmester írjon - Mondd, kéhlek szépen, mi 
hozzá egy magyar nótát is? van a B.-vel? 1 

A „Törvényen kívüli" egy pil- - Befalcolt (öncsonkítást 
lanatra fölveti tekintetét, arcá- hajtott végre, fölvágta az ereit). 
ból kifut a vér. Megadóan bó- és még mindig az eü.-n van -
lint. válaszolja főnöke. Így már min-

- Húsz nap - rendelkezik den világos. 
a Bahamák főnöke. s visszaadja A hűtőházi üzleteléssel gya
nekem a fegyelmi lapot, hogy a núsított brigádvezető elvesztet
büntetést (20 nap magánzárka) te a fejét, nem bírta idegileg, s 
és a fegyelmi vétséget (munka- ez a vamzer malmára hajtotta a 
megtagadás) ráyezethessem. vizet. 

Lakatot, a TÖK-üzembe tele- Utolsó fegyelmisünkért indu
pített vamzert hozza most a fő- lok. s hallom, hogy a folyosón 
felügyelő, akit két napja brigád- Lakat, a smúzos nagy hangon 
vezetőjével együtt különítettek meséli a benti fejleményeket. 
el, vagyis zártak ideiglenesen a - Mit szól hozzá, hadnagy 
fogdába. úr? - lép mellém Kamionos. 

Kíváncsian figyelem a fejle- - Ez a patkány /ölplankolta 
ményeket, hiszen a börtönben (beárulta) azt a szerencsétlen 
szájról szájra száll a hir, hogy a B.-t, s most röhög a markába. 
smúzos Lakatot csak falból Nincs időm szólni. de nem is 

kapták le, saját biztonsága mi- nagyon tudnék mit. 
att, mert néhányan beígérték A parancsnok tekintete a szo
neki, hogy sp1cliskedéseiért föl- kásosnál is hosszabban 1d<'>_z el 
nyomják a rácsra. Smúzosnak. a belépőn. Az elítélt kihuzza 

arra is igent mondott, amire 
nem kellett volna. 

- És persze egyszintes. · De 
jövőre már fölhúzzuk az emele
tet. 

A kétszobásból egyszobás 
lett. A fürdőszoba falaiból ki
maradt a vezeték, a parkettát 
kátránypapírral helyettesítet
ték. De az újabb esztendő 
újabb ötletet adott Gábor Imré
nek: lebontotta a szükséglakást 
és fölépítette belőle a garázst. 
A garázst kiadta bérbe, de 
mert nem volt kifizetődő, a ko-
vetkező évben lebontotta és az 
anyagot fölhasználta kazán
háznak. Aztán két szobára osz
totta az egy szobát, de mert így 
kicsinek találtatott mind a ket
tő, kiütötte a konyhai közfalat, 
minek utána a konyha pótlá
sára átalakította a fürdőszo
bát. 

Felesége ekkoriban már úgy 
viselkedett, mint egy siketné
ma rabszolga: föladta a téglát, 
ha föl kellett adni és levette, ha 
le kellett venni. Kiürült tekin
tettel haladt át a meszesgöd
rökkel lyuggatott, gerendákkal 
és téglahalmokkal eltorlaszolt 
udvaron, s közönyösen végezte 
a házimunkát tértől, időtől 
függetlenül. 

- Na, mit szólsz hozzá? 
Nem szólt semmit, tenyerét 

bámulta, s arra gondolt, nincs 
férfi, aki azt kívánná: simo
gasson vele. 

- Arra gondoltam - fejte
gette férje -, hogy így, ahogy 
van, eladjuk a házat, telket, 
mindent és a Kisrétben kez
dünk el építkezni. Már ki is 
néztem egy telket, jó nagy, 
igaz, nincs közművesítve, 
de . .. 

Az asszony sikított. Nem 
tudta, nem is észlelte, hogy si
kít, csak valami elemi, kétség
beesett tiltakozást érzett, ami 
akarata ellenére tört ki belőle, 
s betölti a szobát, betölti és be
zengi; nem tehet róla, de mind
járt megrepedeznek a falak, ki
esnek keretükből az ablakok és 
alázuhog a mennyezet. . . 

Gábor Imre az új telken már 
harmadik feleségével kezdte el 
az építkezést, aki ekkor még 
nem is sejtette, hogy az élet cél
ja az építkezés maga. 

magát. érces hangon jelentke
zik, mondja nevét, számát, az
tán szinte levegőt sem véve me
reszti szemét az asztalnál ülők
re. 

- ... Nevezett elítélt orvosi 
vizsgálatra jelentkezett, a ren
delő előtt várt egy darabig a so
rára. Még mielőtt az orvos elv
társ megérkezett volna, bejött a 
rendelőbe, s hőmérőt kért. hogy 
megmérje a lázát. A felcser ki
küldte, hogy várjon a sorára. 
Erre ő azt mondta neki, hogy 
.,dugd föl magadnak, ha annyi
ra sajnálod, te köcsög ... " - ol
vassa hangosan a fegyelmi la
pot a parancsnok. 

- Így volt? 
- Parancsnok úrnak tiszte-

lettel jelentem, nem egészen. 
- Hogyhogy? 
- Hát én valóban mondtam 

ezeket a Rudi nővérnek, de 
csak azután, amikor ő azt 
mondta nekem, hogy ad ám ne
kem hőmérőt, egy nagyot a 
s ... be ... 

Mi az, hogy Rudi nővér?! 
Elnézést kérek, alezredes 

úr, de így hívja a felcsert az 
egész tábor. 

- Kéthavi, ötvenszázalékos 
étkezéscsökkentés - dönt a pa
rancsnok, majd hozzáteszi: -
De csalt azért nem kap fogdát, 
mert őszinte volt ... 

A férfi szája fülig ér. amikor 
megköszöni az alezredes méltá
nyosságát. 

- Miért szórakozik ez a Ru
di folyton az elítéltekkel? -
kérdezi a Főnevelő felé fordul
va a parancsnok, armkor a hő
mérős mögött becsukódik az aj
tó. 

A Főnevelő bal kezét halán
tékához emelve mutatja. hogy 
annak smcs ki mmd a négy ke
reke. miközben jobb kezével 
fölsegíti a kabátot az elöljáróra 
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Sakk, teke, asztalitenisz 

Országos döntó'k az 
, 

ev 
, , 

vegen 
A vasutas tömegsportmozga

lom ban már hagyomány, hogy 
minden év utolsó hónapjaiban 
az egész éven át tartó verse
nyek csúcspontjára. a munka
helyi olimpia sportágankénti 
országos döntőjére kerül sor. 
A múlt év végén legkorábban a 
sakkozók adtak egymásnak 
randevút Budapesten. A tizen
egy területi válogatott verseny
zőit már nem érte meglepetés
ként, hogy ismét számítógépes 
program vezérelte lebonyolítási 
rend szerint kell asztalhoz ülni. 

A verseny megkezdése utáni 
néhány forduló eredménye ar
ra engedett következtetni, hogy 
erre a ba1nokságra igencsak 
felkészült csapatok érkeztek. 
Nehezen kiharcolt győzelmek, 
láti-ányos keresztbe verések 
váltották egymást. Szinte nem 
volt előre lefutott part1. Az utol
só fordulókra izgalmas számol
gatás kezdődött a csapatokon 
belül. hogy a számítógép által 
összesorsolt ellenfelek közül 
kit. milyen arányban kellene le
győzni a jobb helyezés. a végső 
győzelem reményében. 

A legjobban a Klinyecz- Vi
rágh-Enyedi összetételű bu
dapesti csapat szamolt és per
sze remekül játszott is, mert 
1 7.5 ponttal megnyerte a tornát, 
maguk mögé utasítva az ugyan
csak kiváló teljesítményt nyújtó 
záhonyi és szegedi csapatot. 

A második és harmadik he
lyen végzettek egyaránt 17 pon
tot értek el. és csak a bonyolult 
BlJCHOLCZ-számítás döntött 
a záhonyiak javára. A csapat
versenyek során elért eredmé
nyek alapján az egyéni győztes 
címet a kilenc partiból 8,5 pon
tot gyűjtő Gáspár, a MÁV Bu
dapesti Építési Főnökség dolgo
zója érdemelte ki. Kiváló telje
sítményét mi sem bizonyítja 
jobban. mint hogy a második 
helvezett debreceni Kovács 
má;fél. a harmadik záhonyi Ré
i>ész kettő ponttal gyűjtött ke
vesebbet. 

További he
.
lyezések alakulá

sa csapatban: Debrecen 1 6,5 
pont. Központi Hivatalok és In
tézmények 15 pont, Szeged ve
gyes csapata 15 pont. fy'Iiskolc 
1 4.5 pont, Járműjavító Uzemek 
14 pont. Pécs 12 pont. Egész
ségügyi Szolgálat 9 pont. Szom
bathely 7.5 pont. 

November végén egy valami
vel zajosabb spo1tág versenvét 

rendezték meg Szolnokon. ahol 
tizenkét tekecsapat indított tá
madást a bábuk ellen. A rende
zőbizottság háromszor négves 
csoportba osztotta a csapatokat 
és minden versenyzőnek 1 00 
vegyes gurítást kellett teljesíte
ni. Az első kör befejezése után 
kialakult eredmények már elő
re izgalmas versenyt ígértek. A 

második kör után kiderült, 
hogy megközelítően egyforma 
erős csapatok küzdelme ez a 
javából és nagyon nehéz lesz 
az elmúlt évi bajnoknak meg
őrizni L'ezető pozícióját. Végül 
aztán hallatlan izgalmak köze
pette. mindössze egyetlen pont 
döntötte el a bajnoki cím sorsát. 

alakult ki a csoportokon belüli 
eredmény, amely alapján a 
szegediek és a budapestiek 
játszhatták a döntőt, az Egész
ségügyi Szolgálat és a debrece
niek a harmadik helyért küzd
hettek. 

A csapatversenyeket követő 
egyéni versenyben 'mmden 
résztvevő \·ersenyző. csapatve
zető. edző benevezhetett. Töb
ben éltek is ezzel a lehetőség
gel. így a férfiak harminckettes. 
a nők tizenkettes tábláról indul
tak a győztes cím elnyeréséért. 

A gyors. pergő ritmusú és fő
leg színvonalas mérkőzéseket 
hozó egyéni versenyt a nólmél 
Schö.fferné, a férfiaknál Ágos
ton nyerte. 

Csapateredmény: 1 .  Buda
pest TIB. 2. Szeged TIB. 3 .  
Debrecen TIB.  -1. Egé�zségügyi 
Szolgálat IB. 5. Pécs TIB. 6. 
Központi Hivatalok és Intézmé
nyek IB. 7.  Szeged második 
csapata. 8. Záhony TIB. 9. Mis
kolc TIB. 10. C'tasellátó VSZB. 
1 1 .  Építési Főnökségek IB. 

Egyéniben nők: 1. Schd.f.fer
né Zádori Gizella Egészség
ügyi Szolgálat : 2. Hon·áth Ele
mérné. Budapest TIB: 3. Szabó 
Isti·ánne, Pécs TIB. 

Férfiak: 1. Ágo1,ton IstL'án, 
Szeged TIB. 2. Szabó József, 
Budapest TIB: 3. Záhonyi And
rás. Központi Hirntalok IB:  
Máté György . .Miskolc TIB. 

Sz. Gy. A verseny második napján 
került sor a csapatversenyek
ben legeredményesebb huszon
négy versenyző egyéni küzdel
mére. Az izgalom tetőfokára há
gott. amikor az utolsó két kör
ben a legjobbak léptek a dobó
állásokba. Szinte minden do
bás után változtak az esélyek 
- de régül is a csapatverseny
hez hasonlóan egyetlen fa kü
lönbséggel nyerte az egyénit 
egy jól összpontosító miskolci 
versenyző. 

Vasutas hegymászók 
Alaszkában 

Csapatversenyben 1 988. év 
bajnoka Szombathely TIB csa-
pata 1 508 fával. További helye
zések: Debrecen TIB 1 507 fa. 
Szeged TIB 1 483 fa. Központi 
Hivatalok és Intézménvek IB 
1 467 fa. Építési Főnökségek IB 
1 446 fa. GySEV VSZB 1 4 1 4  fa. 

. .  

--
Pécs TIB 1371  fa. Járműjavító ...,. tzemek IB 1 292 fa. Egészség- ._ -=-"'-.::..--- -=--.. ·-
ügyi Szolgálat IB 1 256 fa. Deb- :_---•..,..--.= 
recen második csapata 1 2 19  fa. 
Miskolc TIB 1 203 fa. Záhony 
TIB 1 1 80 fa. 

Egyéni győztes Tóth Imre, 
Miskolc TIB 781 fa. második 
Lisztes Károly, Szombathely 
TIB 780 fa. harmadik Takács 
Árpád, Építési Főnökségek IB 
772 fa. 

Az é\' utolsó versenyén a ka
ucsuklabda szerelmesei talál
koztak Szegeden. A tizenegy 
csapatot két csoportba osztot-
ták. Az első csoportban éles ,__ __ -·--· küzdelem alakult ki, a szegedi. g;;i ti , -;--a pécsi és az egészségügyi szol-
gálat csapatai között. míg a má-
sik csoportban a budapestiek és 
a debreceniek rivalizáltak egy
mással. Végül is látványos, iz
galmas összecsapások után 

lj-,á�hír: . . .  jártak ma-

- a, 

-- .. 
--

-

SAKK 1 

� arok Ala-,zkában é,,, felju
lollak a '1eKinle, 619-t m-e„ 
e,-úe-,ára. E e,-úe . .,ra to�ábbi 
ni-� ma�ar jutott fel . . .  .\ 
má,-odik e-,oportot "\agy 

�ándor dr. H'Zf'lte: tagjai 
�oltak Hirt h.ároh. �zendrő 
SzabolC'., f„ Tóth (,.,aha. Í� 
a \Iek..inlt•) -n járt mag)arok 
„záma hiit. (Turi-,ta \lagazin 
1988. IO. -,z.) 

becsvágya. Kyáron egyesülete, 
a Hegyi Sportclub szerény tá
mogatásával és fó1eg saját zse
be terhére adódott lehetőség 
egy alaszkai utazásra. Csoport
jával repülőgéppel - ez volt a 
legolcsóbb megoldás - utazott 
Havannáig. Rövid kubai tartóz
kodás után Mexico Citybe re
pültek. majd autóbus�zal és 
személygépkocsival az USA-n 
keresztül érkeztek Kanadáig. 
Innét ismrt légi úton mentek 
tovább és a Csendes-óceán mel
lett. az alaszkai Anchorage-ban 
landoltak. 
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:\<lajoros Béla 
(B,\KONYOSZLOP H) 

:\lu:dkt'l k,ad,,m,· kovet.-1111,'n, ,' 
1·rlnao, indul. ,s a ninsod,/.: lépésében 
mClttot ad a sot<>t k1ráh·nak. 

.-\ fd.l<h·:111\ ok elem�t">sé-t a lap kéz
!lL�w1e!Pt,,l ,1.á111ito.>t1 /.:el heten belül 
k1."'ll postára ,ldn1 l'ú\"at\·r·zetónk cín1é
r,' S1klos1 Pal. Ba1a . .  Jobbág,· u l 
li�ll:) 

. . 

Az október J:l-án kowlt két iPladvá
nn111k;it ,1lialáh111 JO! fqtl'ltt'>k mt'Ja( a 
1nL1l,!t�lrl,1sokat bf.")kúlctli ol\'ast1ink 
,\ n1t.1CtPve-,1tf':,f'k Plt1n1z�st;t azonban 

bar <'ITP 1111 kulon buzdítást adtunk 
,•km ,·szó k1,·E'tC'ltúl ,'ltPkmtn•. nt>m 

ki-,(Tt'lié-k lllf't! 
.-\ :n s, (:i.'m·it"kij) f,,lad,·án, mea

te i -es:tesc I lld�. ,mlirf' :!. Be·� 111,it t 
fcn�·t·gr>t .\ fl'!t,lrll)tt :-.ntt't ,·Pzt="r ()t \·&
dú lt�pt·•:-.t tt>h1..1t .  ,111111l_Yt'kn1 azonban 
-;1l1Ta n1altt.lk k.U\Ttkt,zrh?k :\ :iltl1·zt) 1 

\'f3-ot tartJa figyt1k1nre érdPn1t.l�-
1wk En ,. :! Bd3 a matt .-\z ec, t·l!,·n 
,. iid<lr \ t�ck�. lépt'-, l - \\)6' 

.\ kuk,lt'i><'' l H„di ' " második lé
p,·,b,,n :! Hd:l f, n, <'lal<'té-ssd :\fost is 
tt"bbnyire a fl'l,,ldntt ,otet \Tzt'r l.Spé
" 1 h,,zzak kln' ,1 , ,1lto.>,:a1t,kat .-\z 1 

Bxc3 b,1,tyal,'pl'sn' 2 8t•4 matt ko· 
, t tkt 11k .\ n1P,Zlé\·t•szte� fr1n:\"t.11:?t.�tf'��1 

't h.-l.t tndtt „1 h1nYh"'�t1s jatt'kban. a 

tén�·leges Játék fen�·egetése pPd1g 
•��att a megtévesztésben. 

A feladvány 1 .  Hbl lépéssel mellék
megoldásos. Ezt így egyetlen feJtÖ mu
tatta k1 (Szebényi Tamci�). 

A 32. sz. (Quellet) fpladván\"l több 
feJtÖ megoldhatatlannak Je!Pzt�. dp lé· 
vpdtek. B1zom·ára a meneiközbE'rn 
ütés (en passant) szabályának nPm IS
men'se (vala(�- fel nem 1smen\sp) okozta 
t'Zt a röndzárlatot. A megoldás m:yan· 
1s l .  c5' sotét lépéskényszen•,·el. A vál
uzatok l .  - Fxb6 Kc� d5 d6 2 
cxb6 Bd cxd6 ten passa n t)"cxd6 

ÉrkPzett olvan észrPvé•tel. hog, 
c8-on világos bástya 1s l'IP« l,•nnP K1-

36. SZ. FELAD\'Á:\"Y 
C. Groeneveld 
(Aalt,·n NL) 

záróla� ,a nH'!..!oldás szt'111pontj;lból 
lt!t?n. :-\ ,·1.lZt�r fenttl;tt.., , ·1szont ll1l)l!h;
,·eszt�st b lt1het,h·� �esz· 1 \yc3·1 l,5·pés
k('ll'·,zp1•n•l 1 FxbG dJ :! 
\'xb➔ cxb4 cxct5 mn.,matw/.:. Ecn·llt· n 
,·f?ci6 �f,pé� 1 dli' 

.·\ JUtalmazonak ,•bbPn a h,ii,,1pban 
nw;rfejt,'se1k alapján Gulya, Las::lo "' 
Be,iede/.: Attila. mmdk,'tt•· n budapb· 
tll'k. S1ktlJ't1hhoL �1 a!tilálur.k. t s ki,·án
Jtik. hnt!y 111é� �t)k (1ron1t>t taLll_1anak 
telarh·án,·:unk ell n1zéséhl1n 

Az egyik legveszélyesebb 
sportág a hegymászás. amely 
mmden évszakban sok megpró
báltatással jár Nagy teljesít
mény egy-egy magasabb hegy 
meghódítása. A hat-hétezer mé
ter elérése pedig már kiemelke
dőnek számít. A magyarok kö
zül ez viszonylag kevés spor
tolónak sikerült. közülük csak 
két vasutasnak. Egyikükkel. 
Szendrő S:::abolccsal. a Landler 
Jenő V11lamos Vonalfőnökség 
vasútgépPszeti technikumot 
végzett karbantartójával be
széltünk sportpályafutásáról. 

Elmondotta többek között. 
hogy súlyemeléssel kezdte. de 
d1ákkorá ban vasúti baleset kö
wtkeztében bal lábát térden 
alul amputálni kellett. Hosszú 
lábadozás után újra sportolt: a 
kajako:::ást rálasztot ta. Ennél 
azonban többet akart. Mintegy 
tí::: éul'el ezelőtt áttért a hegy
mászásra. 

A gyakorlást itthon kezdte. 
majd a népi demokratikus or
szágokban és Svájcban folytat
ta. kPs6bb Dt;l-Anwrikában. az 
Andokban és a kaukázusi Elb
ruszon tett .. kn-ándulásokat .. . 
Magassági rekordját a Szo\·jet
unióban érte el. ahol a Pamír 
hegység eg:,,1k 7 105 méter ma
ga.: csúcsát mászta meg. 

Újabb területek megismeré
sérc> sarkallta sportszeretete és 

Anchorage-ból sportrepülő
géppel jutottak el a 2200 méter 
magasan levő alaptáborig. 
Másnap társaival vágott neki 
a cél eléréséhez t'ezető útnak. 
Szerény és könnyű holmijukat 
szánkón húzták. További négy 
tábort i·ettek igénybe. az utolsó 
már 5200 méteren L'olt. Innen 
indultak - kedvező időjárási 
viszonyok között Eszak
A merika legkiemelkedőbb, 
6194 méter magas csúcsára, a 
Mount McKinleyre. Gyönyörű 
kilátás tárult eléjük. a hóréteg 
vakítóan verte \'Issza a Nap 
aranyló sugarait. Egynapi tar
tózkodás után ereszkedtek lefe
lé. 

Közben megkezdődött az ol
vadás és S:::endrö Szabolcs alatt 
beszakadt egy gleccser. Ezt a 
balesetet szerencsésen átvészel
te. 

Alaszkából a hazatérés útvo
nala és a közlekedési eszközök 
azonosak \·oltak. mint odafelé. 
Budapestre a sok élmén\'t adott 
54 napos tárnllét után é�·keztek 
vissza. 

Kern titkolt terve, hogy a Hi
malája egyik nyolcezer méteren 
felüli hegyére feljusson. Remél
jük. ez az álom 1s valóra válik. 

Hon·áth Károl�· 

- Felújítás. A zempléni 
hegyvidék egyik legszebb tá
ján. a Kemence-patak völgyé
ben kanyargó. közel százéves 
kisvasutat felújítják. A pálya és 
a járműpark rekonstrukciója 
mellett azért döntöttek. mert az 
előzetes számítások szerint a 
kisváros nyári közlekedtetése 
mmd a helyi lakosság. mind pe
dig az idegenforgalom számára 
jelentős hasznot hozhat. 

- Télapó-ünnepély. A hat
van-salgótarjáni pályafenntar
tási főnökség fiataljai télapó-ün
nepélyt rendeztek. A gyerekek 
nagy izgalommal készülődtek. 
illetve várták az ajándékokat. 
Az ünnepség végén hálából 
verset mondtak. énekeltek. 
A program videóval zárult. 

- Nyugdíjas-búcsúztató. A 
Hídépítési Főnökség kultúrter
mében december 1 5-én búcsúz
tatták Kulima János hidász cso
portvezetőt, aki negyvenev1 
szolgálat után vonult nyugdíj
ba. Munkatársai bensőséges 
ünnepség keretében köszöntöt
ték társukat, akinek a főnökség 
volt az egyetlen munkahelye. 

- Üzemlátogatás. A leg
utóbbi években gyakorlattá 
vált, hogy a Budapesti Műszaki 
Egyetem Közlekedési Karának 
szervezési ágazatos hallgatói 
Záhonyba látogatnak tanulmá
nyi célokból. Legutóbb kétna
pos tanulmányutat szerveztek, 
az üzemigazgatóság üzemviteli, 
átrakástechnika1 és számítás
technikai berendezéseivel is
merkedtek. 

- Nyugdíjasok taggyűlése. 
A váci vasutasnyugdíjasok tag
csoportja november 29-én tar
totta második félévi taggyűlé-

Elcserélném csepeli 41 négyzetmé
teres másfélszobás komfortos tanácsi 
lakácsomat. kétszobás (külön bejáratú) 
MÁV-lakásra. Érdeklődrn lehet: a 
27-68 üzemi telefonszámon. 

Eladó Kápolnásnyéken a vasútállo
máshoz közel 300 négyszögöl közmű
ves telek szőlővel, gyümölcsfákkal te
lepítve. Velencei tó 3 kilométer, irány
ár: 220 ezer forint. Érdeklődni lenet: a 
01153-00 üzemi vagy a 22/14-201 postai 
telefonszámon. 

Elcserélném rákospalotai 2 szobás 
összkomfortos vállalati bérlakásom 
nagyobbra. Érdeklődni lehet: a 34-71 
üzemi telefonszámon. 

Elcserélném tatai 3 szobás összkom
fortos MÁV· bérlakásomat, budapesti 
egy- vagy másfél szobás tanácsi )akás
ra. (Minden megoldás érdekel.) Erdek
lődrn lehet: Budapest VII., Verseny u, 
6. III/43. Lovas Ferenc. Levéiben vagy 
személyesen Tata MÁV-állomás 60 Őr· 
ház Túlhusz Gábor. 

Elcserélném Rákospalota MÁV-tele
p1 nagyméretű I. emeleti másfél szo
bás összkomfortos szolgálati lakáso
mat egv szoba, két félszobásra. lehető
leg ugyanott!. Érdeklődrn lehet telefo
non· Babarczy, 7 - 1 6  óráig a 22-14 
üzemi számon 

Elcserélném 47 négyzetméteres 
földszinti komfortos. és 58 né_gyzetmé
ten's 2 szobás komfortos MAV-bérla
kásokat, Budapesttől 40 km-ig kertes 
összkomfo,tos 2 szobás. tanácsi há
Zf\rt. Érdeklődrn lehet levélben: özv. 
Kiss Károlvné, 6090 Kunszentmiklós. 
Madách Irrire út 8. 

Elcserélném zöldövezeti, nem panel 
39 négyzetméteres 1 szoba, étkező
konyhás összkomfo11os tanác�1 XIII 

kerületi lakásomat nagyobb MAV-b�r
lakásra. Minden megoldás érdekel. Er-

1989. JANUÁR 5. 

sét. A korábbi évekhez viszo
nyítva a gyűlés hangulata, a fel
szólalók szenvedélyessége, vitá
zó kedve élénkebb volt és kriti
kusabb. A tagság zöme kifeje
zésre juttatta azt a véleményét, 
hogy a jelenleJp nyugdíjrend
szer igazságtalán a nyugdíja
sok megb� sGlése nem áll 
arányban korábbi teljesítmé
nyeikkel. 

- Nemzetközi vetélkedő. 
A záhonyi üzemigazgatóság gé
pesített rakodási főnöksége 
nemrégiben gépjárművezetők 
részére szervezett nemzetközi 
vetélkedőt. A szomszédos szov
jet és csehszlovák határállomá
sokon szolgáló gépkocsiveze
tőkkel elméleti és gyakorlati té
ren mérték össze erejüket. 
A kétnapos vetélkedő a záho
nyiak sikerét hozta mind az 
egyéni. mind a csapatverseny
ben. 

- Öregek napja. A monori 
nyugdíjas vasutasok a közel
múltban tartották évzáró tag
gyűlésüket, amelyen megjelent 
a városi jogú nagyközségi ta
nács elnöke, Pipa Béla is. A be
számolót Molnár Elek, a nyug
díjascsoport elnöke tartotta. 
A csoport munkájáról szólva el
mondta, hogy jelenleg 329-en 
vannak, s közülük 4 1 -en kap
nak rendszeresen segélyt. 
A csoport igen aktív, gyakran 
kirándulnak, havonta előadáso
kon vesznek részt, élménybe
számolókat tartanak. 

- Erdélyiek segítése. A sik
lósi Kandó Kálmán és Landler 
Jenő szocialista brigádok sza
badnapjukon vállalt szolgálata
ik munkabérét ajánlották fel a 
pécsi üzemfőnökségen dolgozó 
erdélyiek megsegítésére. 

deklődni lehet: mindennap 18-20 órá
ig Boros Ákosné, 1 1 39 Budapest XIII . 

Tahi u. 42/A Il/3. 
/ 

Elcserélnénk Budapest VI. kerületi 
másfél szobás komfortos, gázfűté3es. 
földszinti udvan és Budapest XIV. ke
rületi 1 szoba, konyha. WC. második 
emeleti tanácsi lakásokat. Egy szoba 
két félszob�. komfort.os vagy két és fél 
szobás MAV-bérlakásokra. (V

„ VI.. 
VII. kerület előnyben.) Érdeklődrn: a 
48-81-es üzemi vagy a 225-438 városi 
telefonszámon. hétfőtől péntekig 
8 - 1 6  óra között. 

Elcserélném hpótváros1 67 négyzet
méteres 2 szoba összkomfortos tanácsi 
bérlakáson:at 2 + 2 félszobás, vagy 3.5 
szobás MAV-bér!akásra. Érdeklödrn 
lehet: szerdán és csütörtökön 1 7  órától 
Szűcs Zsuzsanna, 1 136 Bp .. Rajk Lász
ló u. 2 1 .  II .  2/ A. 

Elcserélném balatorn 2 szoba össz· 
komfortos, kertes szolgálall lakásom. 
bu5iapesti tanácsi vagy öröklakásra 
MA V-dolgozóval. Minden megoldás 
érdekel. Erdeklődrn lehPt: a 499-702 
városi telefonszámon. 

Elcserélném Kaposvár. Pt•tőfl u. 64. 
48 négyzetméteres tanácsi 2 szobás. 
összkomfortos. gázfűtéses lakásomat. 
budapesti hason Jó tanácsi vagy MÁ \'
bérleményre. Erdeklődrn lehet . a 
05/22-83 üzemi telefonszámon, Jurák 
Józsefné. 

Elcserélném rákospalotai 47 négy
zetméteres, másfél szobás. felújított. 
komfo11os. kerttel és _garázzsal rendel
kező első emeleti MAV-bérlakásomal. 
körülbelül 70-80 négyzetmétPres egy 
p!u_sz három félszoba. vagy 2.5 szobás 
MAV-bérlakásra. illetve tanácsi lakás
ra. (Rákospalota és környéke előny
be.) Érdeklődni lehc>L Vadnay Atilla 
67-30 üzemi. vagy 270-453'\"árosi tele
fonszámon. munka1döbl'n. 
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Ülést tartott az elnökség 

Januártól legyen béremelési 
Folytatódnak a tárgyalások az ét,i bérfejlesztés mértékéró1 

Január 19-én, lapzártakor 
ülésezett szakszervezetünk el
nöksége. A MÁV Vezérigazga
tóság előterjesztésében a kol
lektív szerződés 1989. évi módo
sítástervezetét és az évi bérfej
lesztés pillanatnyilag rendelke
zésre álló hányadának felosztá
si javaslatát vitatta meg a testü
let. 

A vasút vezetői elfogadták a 
legégetőbb bérfeszültségek or
voslására és az alapvető megél
hetést érintő áremelések rész
beni ellensúlyozására a bérfej
lesztést. Javasolták, hogy eltér
ve az eddigi gyakorlattól, azt ja
nuár elsejétől hajtsa végre a 
vállalat. Ennek megfelelően ja
vaslatot tettek annak a 4 szá
zalékos bértömegnövekmény
nek a felhasználására, amely a 
bértárgyalások eddigi eredmé
nyeként már biztosan rendel
kezésre áll. Ez remélhetőleg 
nem azt jelenti, hogy a vasút 
egész évben csak ilyen mértékű 

fejlesztést hajt végre, de az már 
most nyilvánvaló, hogy minden 
további százalékért igen ke
mény harcot kell vívni. Jelen
leg is folynak a tárgyalások a 
vasút részére biztosítandó adó
mentes béremelési lehetőségről 
és a vállalati tervben vállalható. 
vagy érdekeltség működtetése 
útján realizálható további bér
emelésről. 

Az előterjeszés szerint ja
nuár l-jétől valamennyi vas
utast kötelezően megilletné ha
vi 250 forint béremelés (fontos 
hangsúlyozni, hogy ez nem 
alapbérben, hanem összes .bér
ben értendő), amely 3 százalé
kos átlagos mértéknek felel 
meg, vagy a javaslat egy másik 
változata szerint mindenki 3 
százalékos alapbérfejlesztés
ben részesülne. 

A fennmaradó egy százalék
ból a minimálbért már január 
l-jétől felemelnék 3700 forintra, 
és ebből finanszíroznák az uta-

zók százalékos műszakpótléká
nak bevezetését, a gépkocsive
zetők túlóráinak az általános 
gyakorlathoz igazított elszámo
lását, a MÁ VTI, a VTKI és a 
helyelosztó központ felsőfokú 
végzettségű szakembereinek 
kiemelt - 500 forint/fő/hó -
bérfejlesztését is. 

Ez utóbbi tétel az érintettek 
bérhátrányának részbeni fel
számolását célozza. Az említett 
egyszázaléknyi tömegből kell 
finanszírozni a múlt évi bérfej
lesztés 1989-re áthúzódó hatá
sát is. 

Lapzártakor még tartott a 
vita. A vázolt bérintézkedések
re előterjesztett javaslatot -
az elnökségi vita észrevételeivel 
kiegészítve - hamarosan meg
tárgyalja szakszervezetünk 
központi vezetősége is. 

A kollektív szerződés módosí
tástervezetéről lapunk 3. olda
lán közlünk tudósítást. 

N. L. 

Munkásgy(ílés az Északiban 
és a Landler Jármííjavítóban 

Kövér Imre üzemigazgató 
beszámolójában többek között 
elmondotta, hogy az üzem múlt 
évi termelési tervét teljesítette. 
Nőtt a termelékenység színvo
nala. s az idegen vállalatoknak 
végzett munkával jelentős ár
bevételhez jutottak. 

A legfontosabb feladat az 
idén is a személykocsik és a 20 

0 tonnás konténerek javítása. Az 
elóöbiből kétszázat kell fővizs
gára előkészíteni. Az öttonnás 
alumíniumkonténerekből 900, a 
20 tonnás. acélkonténerekből 
pedig 200 vár javításra. Ezenkí
vül háromszáz E kocsi javítását 
és ugyanennyi vagon emelt 
szintű javítását is el kell végez
ni. 

Az Északi Jánnűjavílóban az 
idén 30 \'43-as villamos mozdony 
nllfO:iavílát.a &Zt"rt>Pf'I a lervt"kbt"n 

(Tüttő Tibor felvétele) 

Január 3-án reggel munkás
gyűlést tartottak az Északi Jár
műjavító szerelőcsarnokában. 
Balogh Sándor üzemigazgató 
ismertette az elmúlt esztendő 
eredményeit és az idei év leg
fontosabb feladatait. 1989-ben 
többek között harminc V43-as 
típusú villamos mózdony nagy
javítása szerepel a tervekben. 

A nagygyűlés résztvevői az 
örményországi földrengés káro
sultjainak támogatására 50 ezer 
forint segélyt szavaztak meg. 

A tervekben szerepel 180 két
tengelyes tartálykocsi felújítása 
és 1100 teherkocsi futójavítása. 
Az idén háromezer tonna fék
tuskót is kell önteni. 

A munkásgyűlésen Zsolnai 
Béla, a Házi Károlv Szocialista 
Brigád vezetője csapattársai ne
vében nagyobb önállóságra és 
több egyéni kezdeményezésre 
szólította fel az üzem kollektí
váit. Gergely Károly, az Ady 
Endre Szocialista Brigád veze
tője hozzászólásában kiemelte. 
hogy tavaly 8200 óra társadalmi 
munkát végeztek. és az újítá
sokból is több mint egymillió 
forint haszon származott. 

Január 3-án a Landler Jenő 
Járműjavító Üzemben is mun
kásgyu'1éssel kezdték az évet, 
amelyen jelen volt Vencli Béla, 
a XV. kerületi pártbizottság tit
kára is. 

A Landlt"r Jt>n6 Jánníijavítóban 1989-bt>n 200 szt>mt'-lykO<'sil kt'-
szílt>nek t>l6 f6vízs,;ára 

(Zelman Ferenc felvétele) 

� 

Berec� János Záhonyban 
Nem a lakosság fogyasztásának csökkentése, 
hanem a gazdasági szerkezetátalakítás a cél 

A múlt évi eredményeket ér
tékelték, valamint a következő 
hónapok feladatairól beszéltek 
azon a munkásgyűlésen, ame
lyet január 5-én tartottak Zá
honyban. a vontatási főnökség 
mozdonyjavító csarnokában. 
Másfél ezer vasutas gyu'1t össze, 
hogy meghallgassa Sipos Ist
ván üzemigazgató értékelését, 
valamint Berecz János, az 
MSZMP Politikai Bizottságá
nak tagja, a Központi Bizottság 
titkára beszédét. 

A záhonyi átrakókörzetben a 
múlt évi szállítást. átrakást az 
egyenletesség jellemezte, kivé
ve a nyári hónapokat. Az áru
belépésnél teljesítették a tervet, 
különösen nőtt a tranzitszállí
tás. Az árukilépésnél a fogadó
készség hiánya miatt több idő
szakban rakodási korlátozást 
kellett bevezetni. 

Tavaly összesen 18 millió 
tonnás áruforgalmat bonyolí
tott le az üzemigazgatóság. 
Egyre inkább uralkodóvá válik 
a „ mit, mennyiért és milyen 
áron" gazdasági szemlélet. 

A munkásgyűlésen Berecz 
János közérdekű kérdésekről 
beszélt, kiemelve, hogy nagy 
szükség van a közös gondolko
dásra, a cselekvési egységre. 

Az utóbbi tíz évben sokat 
romlott gazdasági helyzetünk, 

Az .elmúlt évben 

olyan kötöttségeink vannak, 
amelyek behatárolják döntési 
lehetőségeinket. A dolgozók 
igénylik, hogy részesei legye
nek a döntéseknek és az ellen
őrzésnek. 

A Központi Bizottság titkára 
beszélt a párt előtt álló felada
tokról, a többpártrendszer meg
ítéléséről. Ez utóbbi mai körül
ményeink között nem döntés 
kérdése, hanem attól függ, ki
fejlődik-e a törvényesség, a szo
cializmus normáinak érvénye
sülése között. Meg kell őrizni 
az ország fizetőképességét, de 

nem a lakosság f ogyasztásá
nak csökkenése, hanem a ter
melés javítása, a szerkezet át
alakítása lehet a cél. 

A záhonyi átrakókörzetet úgy 
jellemezte Berecz János, mint a 

magyar-szovjet gazdasági 
kapcsolatok középpontját. A jö
vőben még nagyobb szükség 
lesz erre a vasúti bázisra, mert 
minél jobban erősödik az egy
séges Európa-felfogás, a ke
let-nyugati és észak-déli gaz
dasági kapcsolat, annál inkább 
összekötője lehet ennek Zá
hony. Úgy értékelte, hogy az it
teni vezetoic ebben a szellem
ben dolgoznak, s ehhez kívánt 
a vasutasoknak az új esztendő
ben megélhetési, fejlődési lehe
tőséget. 

A nap folyamán Berecz Já
nos megyei vezetők társaságá
ban üzemlátogatáson vett részt, 
amelyen jelen volt Onozó 
György, a MÁV vezérigazgató-
ja is. 

(Lányi) 

A MÁV a tervezettnél 
kevesebb árut szállított 

Az új év első napjaiban, hete
iben. mindenki számol, tervez
get. A családokban éppúgy, 
mint a gazdálkodó szerveknél, 
üzemekben, vállalatoknál gon
dosan számba veszik, hogy az 
egy évvel ezelőtt célul tűzött 
feladatokból mit, hogyan sike
rült valóra váltani. 

Így történik ez a MÁV-nál is. 
A végzett munka, a szállítási 
teljesítmények értékelése, a 
mérleg készítése január elején 
elkezdődött. Annyi már most 
megállapítható, hogy a magyar 
gazdaságra nehezedő külső és 
belső gondok a MÁV munkájá
ra is kedvezőtlenül hatottak. 
Minden bizonnyal ez is közre
játszott abban, hogy a vasút a 
tervezettnél kevesebb árut szál
lított. Az év első harmadában a 
fuvaroztatói igények, az export 
kivételével jóval a tervezett 
alatt maradtak. Az őszi hóna
pokban élénkült ugyan a fuvar
piac, de a lemaradást az év vé
géig nem sikerült pótolni. Ezt a 

szinttől. A lemaradás oka egy 
dologra vezethető vissza: a bel
földi forgalom egész évben 
mérsékelt volt. Kedvező válto
zás egyedül a tranzitforgalom
ban volt tapasztalható. 

Az áruszállítás minőségi mu
tatói között is vannak olyanok, 
amelyek kedvezőtlenül alakul
tak. Az átlagos teherkocsi-for
dulóidő például, ha kismérték
ben is, de csökkent a bázishoz 
képest. Az áruszállítás átlagos 
távolsága sem növekedett szá
mottevően. Így a fizető áruton
nakilométer-teljesítmény alaku
lása - eltekintve az import- és 
tranzitforgalomtól - nem ne
vezhető kedvezőnek. 

Ami a tehervonati mozdo
nyok kihasználását illeti, a gép
ácsorgási esetek gyakorisága 
ellenére, megfelelőnek értékel
hető. A villamos vontatás rész
aránya mintegy 7 százalékkal 
javult. 

Az áruszállítási teljesítmé-

nyekkel ellentétben a személy
szállításban úgy tűnik, megállt 
a csökkenés. Előzetes adatok 
szerint a vasút 222 millió utast 

szállított. Ez azt jelenti, hogy 
csaknem elérte a bázisidőszak 
szintjét, a tervezettet viszont 2 
százalékkal meghaladta. 

Jó hír, hogy a fizető forga
lomban növekedett a nemzet• 
közi utazások száma, amely kü
lönösen a tőkés országokba irá
nyuló forgalomra volt jellemző. 
Ezeknél az utazásoknál a fizető 
teljesítmények 20 százalékos 
növekedést mutatnak. 

Nem mondható el ugyanez a 
szolgáltatásokról. Az eszközök 
műszaki állapota, a gyakran ki
fogásolható tisztaság, a vonatok 
késése, s az utastájékoztatás 
gyengéi miatt sokszor éri jogos 
kritika a vasutat. Sokat javítana 
heo/zetünkön, még többet a 
MA V megítélésén, ha az idén 
ezeket sikerülne javítani. 

R. V.F. 

készülő mérleg főbb adatai is .------------------------

BULGÁRIÁBAN jól szemléltetik. 
A MÁV 1988-ban megközelí

tően 111 millió tonna árut szál
lított. Ezzel a teljesítményével 
mintegy 3 százalékkal elmaradt 
a bázistól, illetőleg a tervezett 

Vasútbiztonsági intézkedések 

• A Zöldért-akció sikere Munkahelyi, verseny 

Bulgáriában tovább gyűrűz
nek a tavalyi, mintegy féltucat 
vasúti katasztrófának a követ
kezményei. A szerencsétlensé
gek közül kettő különösen ko
moly volt, sok utas életét köve
telte. Ezért leváltották a közle
kedésügyi minisztert és helyet
teseit, s kicserélődött az állam
vasutak egész vezérkara is. 

rehajtó állomány" tagjainak 
vizsgát kell tenniük, s a nem 
megjelelő embereket ugyan
csak eltávolítják közülük./ A 
munkáltató egyetlen feladata, 
hogy döntését legkevesebb hat 
hónappal annak érvényesítése 
előtt közölje mindenkivel. Karácsony előtt - mint arról 

hírt adtunk - a szombathelyi 
területi intézőbizottság támo
gatta a Zala Megyei Zöldért 
kedvezmén,Yes zöldség-. gyü
mölcs- és más egyéb termékeit 
értékesítő akcióját. 

A va&utasok élet- és munka
körülményeit javító vásár jól si
került. Január közepéig két va
gon árut értékesítettek közel 
400 ezer forint értékben a vasi 
megyeszékhelytől Kőszegig. 

Tapolcáig, Sopronig, Szentgott
hárdig és Zalaegerszegig a vas
úti vonalak mentén. A kedvez
ményt ,50-60 munkahelyen. 
500-600 vasutas család vette 
igénybe. 

A kedvezményes árusítás ez
zel nem fejeződött be. Folyama
tosan érkeznek a pótrendelé
sek. amelyeket sorjában teljesí
tenek. 

Sz. J. 

A szombathelyi vontatási fő
nökség szocialista brigádjai az 
elmúlt esztendő utolsó három 
hónapjában az őszi forgalom si
keres lebonyolítása érdekében 
tették meg felajánlásaikat. Ez 
egyben az utolsó mozzanata 
volt a 30. évfo:-dulóját ünneplő 
mozgalom munkahelyi ver
senysorozatának. 

Az akcióhoz 65 szocialista bri-

gád, a szolgálati hely dolgozói
nak 82 százaléka csatlakozott! 

Januárban értékelték a vál
lalásokat. A vontatási főnökség 
szocialista brigádjai a negyedik 
negyedéveben 14 ezer órát dol
goztak társadalmi munkában! 
Az ünnepi forgalomban nem 
volt olyan vontatójármű-meghi
básodás, amely miatt vonatké
sés vagy járatkimaradás lett 
volna. 

Az új vezérkart miniszterta
nácsi határozat kötelezi an-a, 
hogy fél éven belül végezze el 
az egész vezetői állomány 
komplex felülvizsgálatát és 
mentse fel munkakörükb61 azo
kat, akik a megnövekedett 
szakmai követelményeknek 
nem tudnak megfelelni. A „ vég-

A megmaradók anyagi érde
keltségét jelentősen megnöve
lik különböző céljutalmakkal. 
Aki például négy éven át bal
esetmentesen végez az utasok 
biztonságához kapcsolódó mun
kát, az kéthavi alapbérét meg
kapja pluszban. Nyolc év �
esetmentességért már négyhavi 
alapbér a jutalom és így to
vább. 
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Leningrádi séta a múemlékek között Megemlékezések világszerte 

Észak Velencéje AZ emberi jogok napján 
létrejötte után kezdeményezte, ló jog alapvető feltétele - a leg
hogy rögzítsék nemzetközi nor- fontosabb joga az embernek. 
matívákban a szakszervezeti Ez az oka annak, hogy a szak
szabadságjogokat. Ez meg is szervezetek a fegyverkezési 
történt 40 évvel ezelőtt a Nem- versenyt és a katonai kiadások 
zetközi Munkaügyi Szervezet növelését az emberi jogokra 
87. számú konvenciójában. nézve is a legsúlyosabb fenye
Szintén az elmúlt évben emlé- getésnek tartják. 

Az ötmillió lakosú Leningrád 
a Néva deltájára épült. Terüle
tének majdnem egyhatoda víz, 
s az utcákat 66 folyó és csatorna 
szeli át. A Néván és mellékfo
lyóin 620 hidat építettek az idők 
során, s ezek közül húszat éj
szakánként szétnyitnak. hogy 
utat engedjenek a nagy tenger
járó hajóknak. 

Észak Velencéje fiatal város. 
' 

ber, aki háromheti munkával 
rendbe hozott mindent úgy, 
hogy állvány nélkül, pusztán 
néhány kötél segítségével má
szott Jel a 40 méteres sima réz
sipkán. Az anekdota szerint 
azonban a mester nem kért 
egyebet az uralkodótól, csak 
azt, hogy kapjon egy jelvényt. 
amit felmutatva mindenhol in
gyen kap inni. 

Katalin cárnő palotája 

Megteremtése Péter cár nevé
hez fűződik, aki a svédek elleni 
háborúja idején, a mai belvá
ros egyik szigetére építtetett 
Péter-Pál-erőddel nyitotta meg 
az építkezések láncolatát 1703-
ban. Mivel a Néva-delta mocsa
ras, ingoványos terület volt, 
ezért középületei jó részét 10-15 
méterre levert facölöpök erdejé
re építették. 

A rohamosan fejlődő telepü
lés a cár szívügye volt. A ki
irtott erdők. feltöltött mocsarak 
helyén mérnökök által tervezett 
szabályos úthálózat bontakozott 
ki. Mivel az építkezésekhez sok 
szakmunkásra volt szükség, a 
mestereket a helyszínre költöz
tették. Nagy Péter a város szé
pítése érdekében a legjobb kül
földi építészeket és művészeket 
hívta meg. Ekkortájt egész 
Oroszországban leállították a 
kőből való építkezéseket. mert 
csak így lehetett az új főváros 
útburkolatához és palotáihoz 
szükséges nagy mennyiségű 
követ beszerezni. 

A hagyomány szerint a cár 
elrendelte, hogy „mindazok, 
akik a városba újonnan érkez
nek vagy hazatérő városlakók, 
kötelesek egy-egy építőkövet 
magukkal hozni' .. 

Leningrád belterülete har
monikus, mentes minden építé
szeti túlzástól. és széles utcái a 
ma forgalmának is megfelel
nek. A Nyevszkij sugárút pél
dául - egy rövid szakaszt le-

Úgy is lett. és mesterünk ..t 

nyakában viselte ezt a jelvényt, 
s ha betért valahová, csak oda
bökött az ujjával, jelezve. hogy 
megszomjazott. Ám egy alka
lommal elvesztette ezt a drága 
kincset. De addigra már jól is
merték mindenütt, hát nem is 
keresték a jelvényt, ha a nyaká
ra mutatott. A történet szerint 
innen származik az oroszok 

Az Izsák szt'ikesegyház kapu
szárnya 

mozdulata, amely a vodkára 
utal. 

A másik híres székesegyház 
az Izsák bazilika. Monumenta
litása és gazdagsága lenyűgö
ző, s nem is csoda, hogy 24 ezer 
cölöp kellett az aJapozásához. 
Külső és belső díszítéséhez 425 

\ piszkarjovói lt>mt>IŐ 

számítva - 60 méter széles. és 
négy-négy sávban hömpölyög 
rajta a forgalom. Az előrelátó 
tervezés ellenére azonban 
ugyancsak gondban lennének a 
leningrádiak. ha a közlekedés 
csak a fels=?ínen zajlana. de az 
egymást keresztező négy met
róvonal gyakorlatilag az egész 
várost behálózza. 

De folytassuk sétánkat a mű
emlékek között. A Péter-Pál
erőd közepén áll az azonos ne
vű székesegyház. amelynek 
122.5 méter magas. leginkább 
egy karcsú rakétára vagy gigá
szi tűre emlékeztető tornya lát
tán felmerül a kérdés: hogyan 
lehetett ezt felépíteni? S hogyan 
lehetett azt a bizonyos javítá�t 
elvégezni rajta? 

kg aranyat használtak föl. s 
egy-egy bronz dombormű-borí
tású kapuja 10 tonnát nyom. 
Azt mondják. ennek ellenére 
egy ember is könnyedén ki tud
ja nyitni ... 

Puskino - az egykori Carsz-

leg néhány száz? Nem lehetett 
még felbecsülni sem. Ez a terü
let Leningrád zödségeskertje. 

Az elmúlt évben. december 
10-én az egész világon megün
nepelték az emberi jogok nap
ját. Ez az esemény egybeesett 
az Emberi Jogok Egyetemes 

Itt termelik a város ellátásá- Nyilatkozata elfogadásának 40. 
hoz szükséges zöldféléket. évfordulójával. Az évforduló je
Szükség is van erre a mestersé- lentőségét alátámasztja az a kö
ges környezetre, mert a hosszú. rülmény is. hogy a világ számos 
zord tél és a gyenge. savanyú haladó szervezete újból határo
talaj nem kényezteti el a mező- zottan kinvilvánította szolidari
gazdákat. Az üvegházak építé- tását és a; egységes cselekvés
sében azonban más okok is re való hajlandóságát az emberi 
közrejátszhattak. Az itt lakók jogok szabad gyakorlása érde
mé�. négy é_vtiz_ed után sem kében az egész �ilágon. 
tudJak elfeleJteni azokat a ke- A Szakszervezeti Világszö
gyetlen éveket, amikor 900 na- vetség megalakulása óta har
pig körülzárva, a hátát a fal- col a népek és nemzetek jogai
hoz vetve védte Leningrád az nak tiszteletben tartásáért a 
életét. nemzeti függetlenségért és s�u

verenitásért beleértve a 
szervezkedés jogát és a szak
szervezeti szabadságjogokat -
és természetesen az emberi 
szabadságjogok korlátozás
mentes gyakorlásáért. Az 
SZVSZ emellett mindig is 
hangsúlyozta. hogy ebben a 
harcban jelentős szerepet ját
szanak a dolgozók és szakszer
vezeteik. 

Az SZVSZ. röviddel 1945-ös 

kezett �e� a világ .��- NMSZ Az SZVSZ számos alkalom
� 11. szamu„ko_nvenctoJa"!'a� �O- mai nyomatékkal mutatott rá evvel ezelottz elfogad<;s�rof, arra. hogy az egyik legelterjed-amely a foglalkoztatasz es . • , 1 k • d • k • . , . , t 'l l tebb emben Jogsere em a mun-sza maz zsz rimznacio z a - , 1, · 1 , • • k "k Ebb kahoz va o Jog e utas1tasa, mara i·onat ozz . e a meg- k k ·11· • 'ld l 'k , · tb t rt tt amelvne so m1 10an a oza-em e ezes1 soroza a a ozo tai. • még a Szakszervezeti Jogok 
Egyetemes Nyilatkozata 10. év- A .. Békéért és a foglalkozta
fordulójáról való megemléke-. tásért·· szakszervezeti kampány 
zés. A Szakszervezeti Világszö- szorosan kapcsolódik az emberi 
vetség Főtanácsa Újdelhiben jogokért folyó harchoz. A Szak
felhívást bocsátott ki az évfor- szervezeti Világszövetség és 
dulók kapcsán. Ebben a felhí- 214 milliós tagsága a Föld min
vásban az SZVSZ rámutatott den táján szolidárisnak vallja 
az Emberi Jogok Egyetemes magát ebben a világméretű 
Nyilatkozatának arra a legfon- küzdelemben és egységes, 
tosabb jellemzőjére. hogy szo- nemzetközi összefogásra és cse
ros kapcsolat áll fenn a békéhez lekvésre hívta fel a szakszerve
való jog, a politikai és a polgári zeteket és a demokratikus erő
jogok. valamint a gazdasági, ket az Emberi Jogok Egyete
szociális és kulturális jogok kö- mes Nyilatkozatának tisztelet
zött. azoktól elválaszthatatlan. ben tartásáért folyó harcban. 

A béke - mint az élethez va- B. Z. 

Számunkra valójában elkép
zelhetetlen. mit élhettek át azok 
az emberek. akik éhesen. fázva 
- hiszen tüzelő sem volt -. 
küzdöttek mínusz 20-30 fokban 
a náci hadigépezet ellen család
jukért, amikor a gyerekek 125. 
a munkások 250. a frontharco
sok 500 gramm kenyeret kap
tak hosszú hónapokon keresz
tül. A védtelenek éh- és fagyha
lála pedig rettenetesebb min
dennél. A blokád ideje alatt 235 
ezer gyermek halt meg, s volt 
olyan nap, hogy 10 ezer halál
esetet jegyeztek fel. Az ostrom 
600 ezer áldozatának egyhar
mada a Piszkarjovói temető
ben nyugszik. Megrendítő volt 
látni egy fejkendős nénikét, aki 
a tömegsírok közti padon ülve 
könnyes szemmel nézett maga 
elé. 

A francia technika sikere 

Puskinóban Katalin cárnő 
palotája minden tekintetben le
nyűgöző. Katalin, ez a céltuda
tos, nagyratörő asszony önma
ga nim buszához méltó palotát 
építtetett magának. A kéteme
letes barokk épület homlokza
tának ho'ssza 306 méter, s ne
meskő oszlopokkal, stukkókkal 
gazdagon díszített. A palotamú
zeum legnagyobb helyisége az 
1000 négyzetméter alapterületű 
trónterem, a legnevezetesebb 
pedig az úgynevezett Boros
tyánterem volt, amelynek bo
rostyánkő-gyűjteményét 1755-
ben a Téli Palotából szállították 
ide, és a világ egyik csodája
ként tartották számon. 

A németek a megszállás ide
jén teljesen kifosztották; az ék
szeres dobozokat, dohánysze
lencéket, sakk-készleteket és a 
különféle szobordíszeket el
szállították. A hiányt máig 
sem sikerült pótolni. 

A Puskinótól három kilomé
terre lévő Pavlovszk II. Katalin 
és I. Pál kedvelt tartózkodási 
helye volt. Carszkoje Szelo fel
építése után ez a hely cári va
dászterület volt. s csak a XVIII. 
század utolsó negyedében kezd
ték el a nagyobb építkezéseket. 
s rá ötven évvel, 1837-ben Pé
tervárról ide vezetett az első 
oroszországi vasútvonal. 

Első Pál palotája kívülró1 
csak egy jókora udvarháznak 
látszik. amit óriási. gonddal ter
vezett park ölel körül. Belül 
azonban a gazdagság és a -
nincs jobb szó rá - luxus tob
zódik. A szobrok. freskók, fest
mények, gobelinek tömege 
már-már megterheli a látogatót. 
Még a cárnő hálószobája sem 
fogott meg, de a jégpálya nagy
ságú ebédlő igen: az asztalokon 
a valóban gyönyörű arany ét-

Az évszázad szerződése 

ll)en na�· ,;ebt>ssf� '-Onatokat rt>ndelt Franl'iaor,;zágtól a Span)ol \.llam,-a„utak 

A Spanyol Államvasúti Tár
saság (RENFE) bejelentette. 
hogy a francia Alsthom társa
ságtól 24 nagy sebességű vona
tot, a nyugatnémet Siemens 
csoporttól pedig 75 nagy telje
sítményű mozdonyt rendelt 
meg. Franciaországban a köz
véleményt erről úgy informál
ták. hogy a francia ipar számá
ra ez az .. évszázad szerződése··. 

A fenti jelentős megrendelés 
első lépés a spanyol vasútháló
zat 2000-ig tartó korszerűsítési 
tervének, amelynek költségeit 
mintegy 100 milliárd frankra 
becsülik. A versenytárgyaláso
kon odaítélt szerződés alapján a 
megrendelésbó1 az Alstrom 2,7 
milliárd frankkal. a Siemens 1. 7 
milliárd frankkal részesedik. 

Párizsban nincs hiány a 
győzelmi jelentésekből. Az 
Alsthom vezérigazgatója, Je
an-Pierre Desgeorges, úgy érté
kelte az eseményt, hogy a 24 

TG V szerelvény megrendelés 
odaítélése a francia társaság
nak „uralkodó helyzetünket 
szentesíti a nagy sebességű vo
natok terén. A korábban aláírt 
társulási szerződésünk a brit 
General Electric csoporttal ( a 
két nagy tőkés társaság az 
energia- és közlekedési szektor
ban fuzionált) világviszonylat
ban is megerősíti élvonalbeli 
rangunkat a vasúti gördülő
anyagok gyártásában". 

zó'k" hagyják homályban a 
szerződés azon aspektusát, 
amely a szó szoros értelmében 
a legfontosabb és a legtöbb ve
szélyt rejti magában. A francia 
iparcsoport másik szerződésbeli 
partnere a megrendelt 24 TGV 
szerelvényre az Alsthom ellen
őrzése alatt álló és a vasúti jár
mű- és alkatrészgyártási szek
torban működő négy spanyol 
ipari társaság. 

Ez a négy spanyol vállalat 
több mint ötezer alkalmazottat 
foglalkoztat. (Gyakorlatilag az 
Alsthom vasúti szektora állo
mányi létszámának 50 százalé
ka.) Közülük kettőnek a felhal
mozódott deficitje 2,1 milliárd 
frankot tesz ki. 

Az Alsthommal és a Sie
mensszel megkötött szerződés 
kiköti, hogy a TGV-szerelvé
nyek és -mozdonyok kétharma
dát ezekben. az Alsthom által 
ellenőrzött spanyolországi üze
mekben kell legyártani. Az 
Alsthom előtt álló kettős fel
adat. amely brit GE-vel végbe-

va. üdvözölte az Alsthom és a • 
spanyol társaságok közeledé
sét, amely szerinte lehetővé te
szi „egy dinamikus vasúti pó
lus" létrehozását Európában. 
Mi valójában ezen csoportok tö
rekvéseinek logikája? 

Olyan multinacionális cso
portot létrehozni, amely kizáró
lag az európai TGV-hálózathoz 
kötődő piaccal foglalkozik. 
Ugyanakkor kevésbé törődik 
azzal. hogy a francia technika 
értékesítése a TGV-Nordnál. a 
csatornaalagútnál és a spanyo
lokkal megkötött szerződésnél 
megteremtődött lehetőségek 
nem fognak újabb munkalehe
tőségeket jelenteni Franciaor
szág számára - hangsúlyozta a 
Francia Kommunista Párt lap
ja, a L'Humanité. 

A múlt év végi spanyolorszá
gi általános sztrájk, a franciaor
szági megmozdulások - töb
bek között az Alsthomnál és az 
ország északi területein 

Összekap<',;olt TG'\'-,;zt>relvl>n} 
Történt egyszer. hogy a to

ron:, gombján. a kereszt mellett 
álló jó három méter magas an
�alszobor egy iszonyú vihar
ban megdölt. s attól lehetett tar
tam. hogy leesik. A cár kidobol
tatta. ha valaki megmenti a 
szobrot. kívanhat akármit, ő 
tel.,esiti. Jott is egy mesterem-

1. Pál ftkt>zőasztala 

Michel Delabarre francia 
közlekedési miniszter a megkö
tött szerződést „a francia tech
nika sikerének·· és ,.európai 
győzelemnek·· minősítette. 
amely „jelentős távlatokat nyit 
a jövőbeni európai TGV-hálózat 
előtt ... A „győzelem" valóban 
európai vonatkozású. mert na
gyon is jelentős előnyökkel jár 
az NSZK és a Siemens cég szá
mára. Bonnban a szerződés té
nyét „az NSZK nagy horderejű 
kereskedelempolitikai sikere
ként" könyvelik el azzal a meg
jegyzéssel, hogy szó sincs arról, 
hogy szabad mozgást engedje
nek a francia iparnak spanyol 
földön. 

ment fúzióból és a spanyol vál- egyértelműen azt mutatják. 
lalatok fölötti ellenőrzésbó1 adó- hogy az ilyen jellegű integráci
dik, gondokat is felvet: az új ós politikának az elutasítása 
társulás a munkahelyek és ipari egy biztonságosabb jövő megte
bázisok tömeges leépítését fog- remtése érdekében. a spanyol 
ja maga után vonni. és a francia dolgozók szorosabb 

koje Szelo - és Pavlovszk. a 
cárok kedvelt tartózkodási he
lye felé tartva. a busz percekig 
robogott óriási üvegházak sora 
mellett. Több tucat volt? Eset-

(A szerző felvételei) 
készletek. gyümölcsöstálak fi
nom ízlésű ötvösmesterek keze 
munkáját dicsérik. 

Demeter Kálmán Ám főleg a francia . .lelkende-
A francia közlekedési minisz- együttműködéséhez vezethet. 

ter. az egyezményt kommentál- Baranyai Zoltán 



Várják a javaslatokat ,,Semmit .rólunk - nílküliiak" 
.. 

AJ. idén is módosítják Gondolatok az alkotmlnyról 

a MAY kollektív szerzödését Az 1988. májusi pártértekez
let állásfoglalása a politikai re
form részeként megfogalmazta 

Szakszervezetünk elnöksé.se 
január 16-án tárgyalta a MAV 
kollektív szerződése 1989. évi 
módosítástervezetét. A beszá
molók irányelveit az 1988. évi 
36-os számú MÁV Értesítő köz
zétette. A kollektív szerződés 
elömunkálatait a szakértök már 
összel megkezdték és hosszas 
egyeztetések, viták után alakul
tak csak ki a vasutas-szakszer
vezet és a MÁV Vezérigazgató
ság módosítási javaslatai. 

Az alábbiakban ismertetjük 
a módosítási javaslatokat, 
hogy az alapszervezeteknek és 
a bizalmicsopo·rtoknak elegen
dő idő legyen azok tanulányo
zására. Szeretnénk, ha a tag
ság aktívan részt venne az 
együtt gondolkodásban, és sa
ját területén áttekintené a kol
lektív szerződés intézményét. 
Várunk minden, a valóság ta
laján álló és az adott gazdál
kodási lehetőségek között meg
valósítható javaslatot. 

Szakmai függelék 

A kollektív szerződések je
lenlegi intézménye 1968 óta lé
nyegében azonos formában és 
tartalommal működik a vállala
toknál, így a vasútnál is. El
mondhatjuk, hogy a MÁV kol
lektív szerzödése szabályai a 
munkáltatás rendjének megha
tározásával elösegítették a vas
utasok munkakörülményeinek 
javulását. Az utóbbi idöben fel
gyorsult társadalmi mozgások 
korszerűsítésre ösztönöznek. 
Vigyázni kell azonban arra, 
hogy ne irtsuk ki a gyakorlat
ban bevált szabályokat is. A je
lenlegi stabil elöírások megha
gyása mellett szükség van egy 
mobilabb rész kialakítására, 
amely könnyebben követi a vál
tozásokat. Ennek elsö lépése
ként fogalmaztuk meg a szak
mai függelék kötésére vonatko
zó javaslatunkat. Felhatalma
zást kapnak az építési fönöksé
gek. járműjavító üzemek, hiva
talok és az egészségügyi szer
vek, hogy saját speciális terüle
tükre vonatkozóan szakmai 
függelékeket kössenek. 

A szakmai függelék beveze
tése indokolt, mert a jelenlegi 
kollektív szerződésben a ha
gyományos forgalmi munkate
rületeken dolgozókra részletes 
szabályok találhatók, addig 
több ezer személyt érintő terü
leteken (például építés) csak 
jogszabályra utaló rövid sza
bályozás van. E dolgozói réte
gekre ugyanis eddig az úgyne
vezett ágazati jogszabályok ad
tak részletes és kötelezö előírá
sokat. Az ágazati jogszabályok 
kötelező jellegének megszünte
tése után lényegében szabályo
zatlan e területeken dolgozók 
munkakörülménye. A szakmai 
függelékek. melynek megköté
se nem kötelező. megszüntetik 
a kollektív szerződés területi 
féloldaliságát is. hiszen a vasút
igazgatóságok eddig is kaptak 
felhatalmazást erre. 

A Munka Törvénykönyvének 
i•árható módosítása szükséges
sé teszi a MÁV a kollektív szer
ződés hatályának kiterejeszté
sét a vasútegészségügyi szer
vekre is. Megszűnik az eddigi 
különállásuk, amely szerint 
munkaügyi szabályzatokat kö
töttek. Mindez nagy volumenű 
egyeztető munkát igényel. 

Az elmúlt években szakszer
vezetünk törekvése a vasutasok 
fizikai és társadalmi kizsákmá
nyolását eredményezö. a törvé
nyes munkaidöt jelentősen és 
állandóan meghaladó túlmun
káltatás megfékezésére irá
n�:ult. E kérdésben fennáUó 
hallgatólagos konszenzust a 
személyi jövedelemadó teljesít
mény-visszatartó hatása meg
szüntette. A túlmunka ugyanis ' 
kevesebb reálbért tartalmaz. 
mint a tfüvényes munkaidö 
alatt kifizetett munkabér. 

A túlmunka 
csökkentése 

Javaslataink között ezért sze
repel a jelenlegi 400 órás évi 
túlmunka keretnek 360 órára 
történö csökkentése, a forgalmi 
dolgozók egy szolgálatban 1!1-
tölthetö idejének 16 órában, az 
utazó dolgozóknak 16 óráról 14 
órára történö csökkentése. az 
utazó és fordulószolgálatot ellá
tó dolgozók napi pihenöidejé
nek minimum 12 órában való 
rögzítése. Ezen javaslatok alter
natív megoldásként kerülnek a 
dolgozók elé a jelenleg hatályos 
szabályozás mellett. 

A személyi jövedelemadó tel
jesítmény-visszatartó hatásá
nak ellensúlyozására pedig ja
vasoljuk, hogy a váltásos, vala
mint az utazó szolgálatot ellá
tó dolgozókat a havi kötelező 
túlórakereten felül önként -vál
lalt túlmunkáért legalább 
30, - Ftlóra díjazás illesse 
meg. Ez természetesen a túl
munka-elszámolás jelenlegi 
szabályai szerint számított díja
záson felül járna, helyi függelék 
ennél magasabb díjazást is 
megállapíthat. 

Az utazó dolgozók régi kíván
ságának megfelelően javasol
juk a meghatározott összegű 
műszakpótlék helyett a nap
szaktól függő százalékos mű
szakpótlék - délután 30%-os, 
éjszaka 40%-os, folytonos mun
karendben + 10%-os - beveze
tését. Ez év július l-jétó1 pedig 
javasoljuk a fordulószolgálatos 
dolgozók egyes kiemelt terüle
teit érintő 40%-os műszakpótlék 
helyett az egységes 30%-os pót
lék visszaállítását, a különbözet 
alapbéresítése mellett. 

A gépjárművezetök túlmun
kájukért jelenleg pótlék nélküli, 
úgynevezett sima órabért kap
nak, ugyanakkor a MÁV többi 
dolgozója pótlékolt díjazásban 
részesül. A gépjárművezetők
nek a túlmunka pótlékolására 
vonatkozó igényét jogosnak és 
indokoltnak tartjuk, jelenleg 
jogszabály is lehetőséget nyújt 
erre. Javasoljuk, hogy a gépjár
művezetők ugyanolyan mérté
kú túlmunkapótlékban része
süljenek, mint az utazó dolgo
zók. Tehát a havi munkaidöke
retben foglalkoztatottak a köte
lező munkaidőn felül eső 20 túl
órájuk 25 százalékos. a további 
túlórákat pedig 50 százalékos 
túlórapótlékban díjazzák. 

Javasoljuk. hogy az építő
ipari vasutas dolgozók közel 
azonos különélési pótlékban ré
szesüljenek. E szerint a Buda
pesten dolgozók részére 
50.- Ft/nap. a vidéken dolgo
zóknál pedig 55.- Ft/nap kü
lönélési pótlékot kell fizetni. 
A különbség oka az. hogy míg a 
fővárosban dolgozók pótléka 50 
Ft-ig személyi jövedelemadó-

az alkotmány felülvizsgálatát 

mentes, addig a vidéki dolgo- is. A pártérteke�et utáni �?1;1:a

zók pótléka már 40.- Ft/napi pokban f�e� a J?gás_z�k kozott 

díjazás felett adóköteles. Ezért folyt �. vita. m?dositas. kell-�, 

azonos bruttó pótlék esetében a vagy UJ alkotman_l:!· A vit� s�e
vidéki dolgozók csak csökken- lesedett: Egyre tobb� l�ttak, 

tett díjazáshoz jutnának. 
hogy i!t n�m-�s-�k . Jogaszo� 

. . " " szakmai pblemiaJarol van szo, 
H_a a_ �olgoz� mag�nerob�l hanem az állampolgárok életét 

lakast epit, a Jelenlegi szaba- meghatározó alapvető kérdé
lyozás alapján e célból kötele- sekről. 
ző részére fizetés nélküli sza- , . . . , . 
badságot biztosítani. Az igény- Ma �ar vtlagos a .:Val�sz: u� 
be vehető szabadság legkisebb alkotmany_ra van_ .sz�kseg. M1 
mértékét a KSZ 30· napban ha- az alk�t�_any! M1e_rt 1�yen fo�
tározta meg. E szabályt sokan tos, merfo}�ko a Jogallam1sag 
bírálták, ugyanis az építőipar fele vezeto uton? 
hiányossága miatt az építkezé- 1z alkotmány alaptörvény. 
sek általában szakaszosan tör- Meghatározza a társadalmi és 
ténnek, ezért a dolgozók lénye- gazdasági rend alapvető intéz
gesen rövidebb mértékben ményeit. az államszervezet fel
igénylik a szabadságot. Ezért építését és legfontosabb. műkő
javasoltuk a fizetés nélküli sza- dési szabályait. az állampolgá
badság legkisebb mértékének rok alapvető jogait és kötelessé-
10 napban történö meghatáro- geit. 
zását. Magyarországon évszázado-

Három hónapra 
lehet kötelezni 

Javasoljuk a kollektív szerző
dés 12. § (2) bekezdésének ha
tályon kívül helyezését. E pont 
lehetővé tette. hogy a budapesti 
szolgálati fönökségekre az álta
lános szabályokon túlmenően 6 
hónapi időtartamra lehessen ki
rendelni a vidéki igazgatóságok 
dolgozóit. A budapesti vasút
igazgatóság intézkedése után 
a gyakorlatban a kirendelés e 
módja megszűnt, ezért a külön 
kiemelés szükségtelenné vált. 
Ezek után a vasúti dolgozókat 
munkakörükből csupán a jog
szabályokban meghatározott 3 
hónapig lehet kötelezni más 
munka elvégzésére. 

Ugyancsak közös javaslat
ként fogalmazták meg, hogy az 
évi munkaidökeret és az évi túl
munkakeret havi beosztásáról 
minden főnökségnek - a hely
ben szokásos módon - év ele
jén tájékoztatást kell adnia az 
érintett dolgozók részére. Az is
mertetés történhet a főnökség 
hirdetőtábláján, illetve a dolgo
zók kimutatható aláírásával. 
Ezen kiegészítések szüksége
sek. mert gyakran tapasztaltuk, 
hogy a dolgozókkal nem közöl
ték az évi keret havonkénti le
bontását és nem volt egyértel
mű az sem, hogy a dolgozók ré
szére mennyi túlmunka rendel
hető el az adott hónapban. 

Jelenleg a vágánygépkocsi
vezetök 100 kilométerenként 29 
forint. az utazó takarítók pedig 
4 forint teljesítménybérezésben 
részesülnek. Tekintettel e bére
zési forma kis mértékére, to
vábbá arra, hogy a dolgozók 
teljesítményét nem bej olyásol
ja, javasoltuk e teljesítménybé
rezés megszüntetését. Termé
szetesrn a díjazást az alapbér
be kell beépíteni. 

Sz. L. 

kon keresztül nem volt írott al
kotmány. Az államélettel kap
csolatos jogszabályokat először 
Werbőczy István gyűjtötte ösz
sze 1514-ben. a híres Hármas
könyvben. Ez volt az alapja a 
sokat emlegetett „ezeréves al
kotmánynak··. Az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc 
alatt hozott törvények megte
remtették az alkotmányosság 
alapjait. de írott alkotmány 
nem jött létre. 1919-ben a Ta
nácsköztársaság alatt kísérlet 
történt alkotmány kidolgozá
sára is. Mai alaptörvényünk 
- mint az ország lényegében 
első írott alkotmánya - 1949. 
augusztus 20-án született. 

A magyar alkotmány a szoci
alista országok hatályos alap
törvényei között a rangidős. Az 
1949-es alkotmánynak a maga 
korában megvolt a jelentősége. 
hiszen megteremtette a szocia
lista államrend alapjait. Szabá
lyozási tapasztalat nélkül a jog
alkotók - a többi szocialista or
szághoz hasonlóan az 
1936-os szovjet alkotmányt, az 
úgynevezett sztálini alkotmányt 
tekintette mintának. A magyar 
alkotmányt is a „ mindent dek
larálni - semmit nem garan
tálni" elv jellemezte. 

A 49-es alkotmány betöltötte 
szerepét. Azóta minden meg
változott: az osztály és termelé
si viszonyok, a hatalomgyakor
lásról vallott felfogás. E változá
soknak tükröződni kell az alkot
mányban is. 

Ma már világos, eUogadott 
elv, hogy nem lehet burzsoá 
címkét ragasztani olyan jogin
tézményekre. alkotmányos ren
dezőelvekre, amelyek nem kap
csolódnak szorosan valamelyik 
társadalmi rendszerhez. hanem 
az emberiség egyetemes, kul
túrkincséhez tartoznak. Az al
kotmány-bíróságnak, a közigaz
gatási bíróságnak helye van a 
szocialista rendszerben is. 

Az új akotmánnyal szemben 
fontos kívánalom, hogy nem le
beghet az elvont deklaráció 
szintjén, sokkal konkrétabbnak 
kell lennie, jogokat és kötele

A MÁV Széchenyi-hegyi úttörővasút Szolgálati 
Főnökség pályázatot hirdet az úttörővasút 
állomásaira a pajtások munkáját irányító és őket ne
velő forgalmi szolgálattevői munkát is végző �llo
másfőnöki munkakör betöltésére. 

zettségeket kell adnia és ga
rantálnia. Egy példa: a szemé
lyi szabadságról a magyar al
kotmányban egy fél mondat ta
lálható. Az olasz alaptörvény 
több szakaszt szentel a szemé
lyi szabadság védelmének, 
vagyis nem a végrehajtási sza
bályok. hanem maga az alkot
mány ad az állampolgárnak 
közvetlenül évényesíthető jogo
kat. 

A munkakör betöH6s6hez sz0ks6ges k6pe
sH6si el61r6sok: 

- középiskolai végzettség 
- felsőfokú vasúti szakképesítés. · 
B6rez6s a MAY kollektlv szerz6d6s szerint. 
A pályázat tartalmazza a pályázó: 
- munkahelyét, b�osztását, munkaköri besoro

lását (alapbérét) és jövedelmét 
- szakképzettségét, iskolai és politik3i végzett

ségét 
- egyéb végzettséget '8núsító okmányók hite

les másolatát. 
Cím: 1028 Budapest, Hűvösvölgy 
FelvllllgoslUs: A 01/55-79 vagy a _762-921 tele

fonszámon. 

Az államszevezet átalakításá
ban is fontos szerepet kap az új 
alkotmány. Az országgyűlésnek 
el kell foglalnia a helyét az ál
lamszervezet csúcsán. Ma az al
kotmány minimum két ülés 
megtartását írja elő. Vannak 
nyugati országok is. ahol két 
ülésszak van egy évben, csak
hogy ott egy ülésszak 4-5 hóna
pig is eltart. Legalább négyre 
fel kell emelni az ülésszakok 
számát, időtartamukat pedig 
nyitva hagyni. tartsanak addig. 
amíg a teendök indokolják. 

Az alkotmánnyal kapcsola
tos viták során sokan megkér-

dőjelezték az Elnöki Tanács in- nak a mai tt.dajdonviszonr,o
tézményének tovóbbi fenntar- kat is az új körülmények alap
tásót és javasolták, ho(11/ a. jö- jón kell majd rögzíteni. 
vőben az államfői feladatokat A • l l · alk tmá k k ·· · · · l ··k l • l Je en egi o ny csa 

oztarsasagi e no assa e .  liti"k · • k"" dasá · érte Az elmúlt évtizedekben az po ai es ozgaz gi _-
El ··ki T · alizál lemben határozza meg a tula,J-no anac� a ce�tr t ha- donost, a tulajdonjogról viszont talomgyakorlas egyik legfont� nem szól. Az új alkotmányban sabb szerve lett. Há�rbe szon: éppen a különbözö tulajdonfor-totta a parlament torvényhozo , k • di tk zá ·t ·u t t 'k • • h' . ma JO&. vona o sai , 1 e ve eve �:my_�eg�t. iszen ege�zen az államhoz való viszonyukat 1987-ig torvenyeket módos1tha- k 11 "d gh tá · T hát t tt ill t •· 

• 
·a d e maJ me a rozm. e o . e

ark 
torvenyereJ ren. e- az államnak a különböz6 tulaj-leteket othato!� olyan témák- donformákat érintő szabályozá-ban, amelyeket torvényben kel- • • k"" •t péld · l zt h l tt l bál . M' s1 Jog ore ; au a , ogy az e vo na sza yozm. ig __ a önkormányzatú állami vállala-parlament egy évben 6-8 tor- . .. · 

# •• · ·1 lk t tt t"" bbet tok es a szovetkezetek mukodé-venyne nem a o o o , az 'be 'k • ·1 ód El ··k· T á 20 30 tö" é se n m1 or es rru yen m on no 1 an cs - rv nye-. " d l t t boc 
• 
t tt ki avatkozhat be. Természetesen. reJu ren e e e sa o . lk · k 'l · 

I k · d ·k t·· é az a otmanyna a szeme y1 tu-ame ye mm egy1 e orv ny . • . 
k 11 tt 1 1 laJdon vedelmevel kapcsolatos 

e e vo na egyen. szabályokat is rögzíteni kell. 
Az elnöki intézmény a tör

vényhozó, a végrehajtó és a bí
rói hatalom mellett helyezked
ne el. Komoly egyensúlyozó 
szerepe lenne a különböző ha
talmi ágak között. A Magyar 
Népköztársaság elnöke ellenje
gyezné a törvényeket és még 
olyan jogkört is kaphatna, 
hogy egy ízben meg/ ontolásra 
visszaküldheti azokat az or
szággyűlésnek. Az alkotmány-

,,Semmit rólunk - nélkü
lünk!" Így fogalmazta meg Eöt
vös József az alkotmányosság 
és a demokrácia egyik alapel
vét. A ma is időszerű elv jegyé
ben folynak a politikai rendszer 
�formvitái. A vita résztvevői 
megegyeznek abban, hogy az 
új alkotmány tervezetét széles 
körű társadalmi vitára kell bo
csátani. 

Dr. Kerényi György 

Derzsi András látogatása 
Az Országgyu7és decemberi ülésszakán választották 

meg közlekedési, hírközlési és építésügyi miniszterré Der
zsi Andrást. 

Derzsi András 1945-ben született Kolozsváron. A Buda
pesti Műszaki Egyetem építömérnöki karának közlekedés
é_pítő szakán 1968-ban szerzett diplomát. Az Általános 
Epülettervező Vállalatnál tervező-szerkesztö mérnökként 
kezdte pályáját, munkáival több közlekedési és városren
dezési tervpályázaton nyert díjat. A Fővárosi Tanács Köz
lekedési Főigazgatóságán 1972-től dolgozott. A BME épí
tészmérnöki karának városépítési-városgazdasági szakán 
1976-ban végzett, majd az MSZMP Politikai Föiskolájának 
területfejlesztési szakán szerzett diplomát 1983-ban. 
U gyanettöl az évtöl töltötte be a Fővárosi Tanács Közleke
dési Főigazgatóságának vezetői tisztségét. 1988-ban a Fö
városi Tanács tagjává választották. 1972-tól tagja az 
MSZMP-nek, nös, egy gyermeke van. 

* 

Január 16-án szakszervezetünk székházában fogadta 
Derzsi András minisztert Koszorus Ferenc főtitkár, aki tá
jékoztatta a vendéget a Vasutasok Szakszervezete aktuális 
feladatairól és a legfontosabb teendökről. A megbeszélé
sen kitértek a vasút gondjaira, a személy- és áruszállításra, 
és szó esett a belpolitikai helyzetről is. 

Szakszervezetünk javaslatára 

Térí,tésmentes kedvezmény 
a MAV és a GYSEV vonalain 
Nagy riadalmat keltett az el

múlt évben az a hír, hogy a vas
utasok körében a MÁV a sze
mélyzeti jegyrendszert megre
formálja. Eddig, mint az köztu
dott, a MÁV-alkalmazottak és 
hozzátartozói, valamint a nyug
díjasok (kivéve a törzsgárda 
nyugdíjasokat), továbbá azok 
hozzátartozói a menetjegy érté
kének 8 százalékáért utazhat
tak személyzeti jeggyel. A ked
vezményezettek tisztában vol
tak e jelentős juttatás értékével, 
ezért nem csoda, hogy aggód
tak a változtatás miatt. 

A vasút vezetöi az 1980-ban 
megkezdett menetkezdvez
mény korszerűsítésének folya
mataként megvizsgálták a sze
mélyzeti jegy megszüntetésé
nek lehetöségét. Az adminiszt
ráció és a költségek csökkenté
se amellett szólt, hogy az alkal
manként megváltandó sze
mélyzeti jegyek helyett az érin
tettek évente egy alkalommal 
fizessenek bizonyos összeget. 

A személyzeti jegyek évente 
mintegy 35 millió forint bevé
telt jelentettek a vasútnak. 
A vasutas-szakszervezet a java
solt térítési díj jelentős csökken
tését kezdéményezte. Miniszteri 
hozzájárulással - mint arról 
már szakszervezetünk országos 
tanácskozásáról közölt tudósítá
sunkban hírt adtunk - az ille
tékes vezetök úgy döntöttek, 
hogy a MÁV- és a GYSEV-al
kalmazottak, nyugdíjasok és 
mindezek igényjogosult hozzá
tartozói térítésmentesen utaz
ha�nak 1989. január 1-jétó1 a 
MA V és a GYSEV vonalain. 

Szakszervezetünk javaslatára 
a „törzsgárda szabadjegy" meg
marad, mint a hosszú vasúti 
szolgálat elismerése. 

E döntés - a térítés meg
szüntetésén kívül - a kedvez
ményezettek kényelmét is szol
gálja, hiszen nem kell a vasúti 
pénztáraknál sorban állni me
netjegyért. 

Beszámoló taggyűlés 

Szakszervezetünk debreceni 
nyugdíjascsoportja december
ben tartotta beszámoló taggyű
lését. 

Ezután Stefón László elnök 
számolt be a csoport múlt évi 
munkájáról, majd ismertette 
többek között, hogy a tagdíjak
ból és a Vasutasok Szakszerve
zete által nyújtott támogatások-

ból hány rászorulónak, mennyi 
segélyt utaltak ki. 

A beszámoló után 26-an szó
laltak fel. A hozzászólásokra az 
elnök igyekezett kimerítö vá
laszt adni, illetve tanácsot adott. 
hogy bizonyos ügyekben me
lyik felsöbb szervhez kell for
dulni. 
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Mit kell tudni a személyi 
jövedelemadó bevallásról? 

A számviteli dolgozók újabb nagy tehertétele 

A személyi jövedelemadó be
vezetésével eddig nem ismert 
többletfeladat hárul a MÁV 
pénzügyi - munkaügyi szak
szolgálataira. ezen belül is első
sorban a bérelszámolókra. 
A feladat elvégzéséhez hozzá 
kell járulniuk a számítástechni
kai szakembereknek is. A mun
ka fontossága és megfelelő szin
tű elvégzése abban rejlik, hogy 

az adó végelszámolása során el
követett esetleges hiba miatt, az 
adóhatóságok kifogásain kívül 
az érintett dolgozók vélt vagy 
valós sérelmét magyarázni. kor
rigálni kell. 

A pénzügyi szolgálat dolgo
zóinak nemcsak a saját várha
tó feladataikkal kell megismer
kedniök, hanem a dolgozók 
egyéni bevallási gondjaival is. 

Ismeretek az adózásról 
A személyi jövedelemadó lé- beleértve az adóköteles társada

nyege, hogy az adózónak saját lombiztosítási ellátás összegét 
magának kell bevallania jöve- is. 
delmét. Ez kétféle módon tör- Külön-külön kell feltüntetni 
ténhet. Egyrészt adóbevallás- a MÁV-nál mellékfoglalkozás
sal, önadózással, amely az Adó ból származó, továbbá a SZJA 
és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal törvény 13 paragrafusa alá tar
által kiadott 53-as számú zöld tozó egyéb jövedelemeket is 
színű nyomtatvány kitöltésével (például újítási és közreműkö
és benyújtásával történik; más- dői díj, szakértői díj, stb.). A tör
részt a munkáltató részére vény 13 paragrafusa alá tartozó 
adott nyilatkozattal, amikor a tételeket csak abban az esetben 
dolgozó nyilatkozat aláírásával szerepeltetheti a munkáltató. 
megbízza a munkáltatóját jöve- ha a dolgozó a kifizetéskor je
delemadójának megállapításá- lezte, hogy költségeket nem kí
val. A nyilatkozat a jogkövet- ván ezekkel szemben elszámol-· 
kezmények tekintetében egyen- ni. 
rangú az adóbevallással. A munkáltatói igazolás (jö-

A Magyar Államvasutak is, vedelemigazolás) kiadása 
ugyanúgy mint más vállalat, szempontjából egy munkavi
magára vállalja azon dolga- szonynak kell tekinteni azt is, 
zóinak személyi jövedelemadó ha a magánszemélynek a 
bevallását, akik nyilatkoznak, nyugdíjba, adóköteles társada
hogy kizárólag egy munkavi- lombiztosítási ellátása, a tar
szonyból származó - adómen- talékos katonai szolgálatot tel
tességet nem élvező - jövedel- jesítők részére fizetett illetmé
mük van. nye mellett van kizárólag egy 

Mit tartalmaz a jövedelem- munkáltatótól származó jöve-
igazolás? delme. 

A MÁV-nak mint munkálta- Felhívjuk a figyelmet, hogy a 
tónak a Jövedelemigazolás MÁV-on belül mellékfoglalko-
1988. évre című nyomtatványon zás, vagy megbízásos jogvi-
1989. január 31-ig írásban tájé- szony keretében, illetve kitün
koztatnia kell mindazon főfog- tetéssel járó. vagy egyéb címen 
lalkozású MÁV dolgozót - be- adott jutalom kifizetésének ada
leértve a gyed-en, gyes-en és tait - melyek az összevonandó 
sorkatonai szolgálaton lévó'ket jövedelmekre vonatkoznak -. 
is - aki 1988. december 31-én ha nem ugyanaz a számfejtő 
munkaviszonyban állt a MÁV- szerv folyósítja, akkor a dolgozó 
nál. A sorkatonáknak az igazo- főmunkaviszonya szerinti illeté
lást, szintén január 31-ig, lakcí- kes pénzügyi szervet a kifizető 
mükre vagy szolgálati helyükre egység tájékoztatni köteles 
kell elküldeni. 1989. január 20-ig, hogy a fő-

A jövedelemigq,zolásban sze- munkaviszony szerinti munka
repeltetni kell 1988-ban a mun- hely a jövedelemigazolásba azt 
káltatótól származó figyelem- be tudja építeni. 
be vehető jövedelmeket, a le- Nem adhat ki a MÁV mint 
vont adóelőleget, alkalmazotti munkáltató jövedelemigazo
kedvezményt, valamint a le- lást azoknak a magánszemé
vont, vagy befizetett szakszer- lyeknek, akiknek munkaviszo
vezeti tagdíjat. nya a MÁV-nál 1988-ban meg-

Az igazolásnak tartalmaznia szűnt és a MÁV-nál december 
kell a főfoglalkozású munka- 31-én nem állnak újra munka
hely által kifizetett főfoglalko- viszonyba. Ez a szabály vonat
zás ból származó rendszeres és kozik az év közben nyugdíjba 
nem rendszeres jövedelmeket, ment dolgozókra is. 

Ki nyilatkozhat és kinek kell 
nyomtatványt kitöltenie? 

Az a vasutas nyilatkozhat. 
akinek a munkáltató által kia
dott jövedelemigazolásban sze
replő jogcímeken kívül az adó
évben más adóbevallás alá tar
tozó jövedelme (a nyugdíján kí
vül) nem volt. és az egyéb jöve
delmeknél tv. 13. § feltüntetett 
összeggel szemben költséget 
nem kíván elszámolni. 

A nyilatkozatokat a dolgozók 
a kitöltés után folyamatosan. de 
legkésőbb 1989. február 15-ig 
kell. hogy leadják. vagy ajánlott 
küldeményként eljuttassák a 
munkaügyi szervekhez. 

Felhívjuk a dolgozók figyel
mét a jövedelemigazolásban ki
töltött adatok alapos átvizsgálá
sára. annak hátoldalán lévő út
mutató beható tanulmányozá
sára. Mindezek után ,célszerű 
eldönteni. hogy jogosult-e a 
nyilatkozat adatsorainak ki
töltésére és annak aláírására. 
Aki tehát munkáltatójának 
nyilatkozatot tesz, annak nem 
kell az 53. sz. bei•allási nyom
tati·á ny kitöltését>el foglalkoz
nia. 

H::1.a dolgozó legkésőbb 1989. 
február 20-ig nem nyilatkozik. 
akkor önbeYalló (önadózó) lesz. 
ebben az esetben az 53. sz. adó
beYallás1 nyomtatvány kitölté
sén'! kell adókötelezettségét 

megállapítania. Felhívjuk a fi
gyelmet az adóbevalláshoz kia
dott útmutató gondos elolvasá
sára' 

Kinek kell adóbevallási 
nyomtatványt kitöltenie? 

Az a MÁV dolgozó. aki nyi
latkozatot nem tesz. illetve nem 
tehet. és 1988-ban volt bevalla
ni való jövedelme. annak az adó 
bevallását az erre a célra rend
szeresített 53. számú nyomtat
vány kitöltésével kell megten
nie. Adóját saját magának kell 
megállapítania és a kedvezmé
nyének elszámolásával a kifize
tők által levont. esetleg saját 
maga által befizetett adóeló1eg 
figyelembevételével önmagá
nak kell adótartozását. vagy an
nak túlfizetését kimutatnia. 
Tartozását az adóbevallással 
együtt (de legkésőbb 1989. már
cius 20-ig) csekken kell befizet
nie az adóhatóságnak. 

Ha a levont. vagy befizetett 
adóeló1egbó1 visszatérítés jár. 
azt az adózónak - adóbevallá
sa alapján - 30 napon belül 
visszafizeti az Adóhivatal. 

Felhívjuk a figyelmet. hogy 
társadalmi szervektó1 (például 
Vasutasok Szakszervezete). 
egyesülettó1 közYetlenül felvett 
2000 foi:int feletti tiszteletdíjak. 
\·agy más jellegű kifizetések 

esetén az érintett dolgozó ön
adózó. 

Hasonlóképpen a vgmk-tag
nak a vállalati munkaviszony
ból. valamint a vgmk-ból szár
mazó jövedelme esetén a válla
latnak nincs lehetősége az érin
tett dolgozóval való elszámolás
ra. A vgmk ugyanis önálló .. ki
fizetőnek·· minősül és ezért a 
tagnak a törvény szerint több 
forrásból származik a jövedel
me. 

Szükséges megemlíteni, hogy 
azoknál a vgmk-knál, ahol az 
előleget csak a törvény által 
(48 OOO forint levonásával) elő
írt módon, és nem emelt mér
tékben vonták le, a bevallás el
készítésekor esetleg jelentős 
összegű befizetési kötelezettség 
keletkezik. 

A teljesség igénye nélkül fel
sorolunk további eseteket. ame
lyeknél az adóbevallást az adó
zónak saját magának kell elvé
geznie. 

Akiknek 1988. év végén 
nincs munkaviszonyuk, de van 
adóköteles, bevallás alá tartozó 
jövedelmük. Például az év köz
ben nyugdíjba vonult dolgozók, 
ha az év utolsó napján nem'volt 
munkaviszonyuk. 

Célszerű lenne, hogy a nyug
díjazáskori szolgálati f őnöksé
gek erre a körülményre rövid 
értesítésben felhívnák az érde
kelt nyugdíjas kollégák figyel
mét, miután a Levont adóelőleg 
visszaigénylésére csak az adó
bevallás benyújtásával van le
hetőség. 

Akiknek külföldró1 származó 
jövedelmük van, ·akik bármely 
bevételükkel szemben számlák 

alapján költségeket számolnak 
el. 

Abban az esetben is ki kell 
tölteni az 53. számú adóbevallá
si nyomtatványt. ha a magán
személy végül is adót nem fizet. 
mert az adóalap és az adócsök
kentő kezdvezmények miatt 
adó befizetési kötelezettsége 
nincs. Továbbá, ha a befizetett 
adóeló1egei egybeesnek a fize
tendő adójával. 

Természetesen csak annak a 
magánszemélynek nem kell 
adóbevallást tennie, akinek ki
zárólag csak adómentesség alá 
eső jövedelme volt az év folya
mán. Továbbá ha az évi összes 
bevallás alá tartozó jövedelme 
nem érte el a 48 OOO forintot 
nyugdíjjal együtt a 96 OOO fo
rintot és az előz6ekben f elso
rolt esetek nem vonatkoznak 
rá. 

Az 53. számú adóbevallási 
nyomtatvány és a kitöltési út
mutató minden tudnivalót rész
letesen tartalmaz, elolvasása se
gítséget ad a bevallás elkészíté
séhez. 

A bevallási nyomtatvány in
gyenesen kapható a tanácsok
nál, postahivataloknál. Az 
APEH számára megcímzett bo
rítékot is mellékelnek hozzá, 
amelyre az ajánlási ragszámot 
is rányomtatták. Így az ajánlás
hoz szükséges feladóvevény ki
állításával ajánlva is feladható a 
bevallás. A postai feladás -
akár közönséges, akár ajánlott 
levélben - ingyenes, a bér
mentesítési díjat az APEH fize
ti. Ezenkívül személyesen is be 
lehet adni az APEH szerveinél 
a bevallást. 

Munkáltatói feladatok, 
az adóelszámolás tartalma 

· A MÁV-nak 1989. február 
20-tól kezdődően legkésőbb 
március 10-ig el kell számolnia 
azzal a dolgozójával, aki nyilat
kozott arról, hogy a jövedelem
igazolásban szereplő jogcíme
ken kívül az adóévben más 
adóbevallás alá tartozó jövedel
me (nyugdíjon kívül) nem volt, 
vagy nem kíván költséget elszá
molni. Ebben az esetben a 
munkáltató állapítja meg az évi 
adóalapot és az adót. 

A jövedelemadó kiszámításá
nál az összjövedelmet csökken
tő. továbbá az adókedvezmé
nyek igénybevételére jogosító 
igazolásokat is figyelembe kell 
venni. 

Az összjövedelmet csökkentő 
tételek: 

- a havi 1000 forintos alkal
mazotti kedvezmény a törvény
ben lévő feltételek megléte mel
lett. 

- a levont vagy igazoltan 
befizetett szakszervezeti tagdíj, 

- az egyéb kitüntetések és a 
társadalmi munka jutalmának 
mentes összegei, 

- súlyosan testi fogyatékos
ság miatti 12 OOO forint, 

- fogyatékos, vagy három 
és több gyermek után járó ked
vezmény. 

A jövedelemadó kiszámítá-

sánál a fizetendő évi adóból le 
kell vonni az adóalapot és az 
évi adót csökkentő kedvezmé
nyeket. Azok a szervek (OTP, 
tanács stb.), amelyeknek igazo
lása alapján a dolgozó az összjö
vedelmet csökkentő kedvez
ményt, illetve adókedvezményt 
vehet igénybe, az igazolásokat 
legkésőbb 1989. január 31-ig 
kötelesek a dolgozónak kiadni. 
Az adóalapot, illetve az évi adót 
csökkentő tételekre vonatkozó 
igazolások: 

Adóalapot csökkentő ténye
ző: 

- Alapítvány 
- Közérdekű kötelezettség 

vállalása 
Évi adót csökkenti: 
- lakáscélú megtakarítás 20 

százaléka, legfeljebb évi 7200 
forint, 

- közmű és telefon beruhá
zási hozzájárulás 30 százaléka, 

- nyugdíjbiztosítás és 10 
évi, vagy annál hosszabb tartal
mú életbiztosítás naptári évben 
kifizetett díjainak 20 százaléka, 
legfeljebb 7200 forint. 

Az összjövedelmet csökkentő 
kiadások és adókedvezmények 
igazolásait a munkáltatónak 
kell átadni, aki azt köteles az 
elévülési idő végéig (5 év) meg
őrizni. 

Az adókülönbözet rendezése 
A MÁV bérszámfejtő szervei 

az adó és a levonat adóeló1eg 
különbözetét a dolgozó munka
bérébó1 levonja, illetve visszaté
ríti. Az adóhiányokat a február 
havi munkabérből kell Levonni. 
A munkabérből történő levo
násra a munkabér nyugdíj
járulékkal és adóelőleggel csök
kentett összegének 33 százalé
,káig van lehetőség 1989-ben. 
Amennyiben az adókülönbözet 
levonását a fenti korlát nem te
szi lehetővé. a dolgozót legké
sőbb 1989. március 23-ig fel kell 
szólítani. hogy adóhátralékát 
legkésőbb 1989. március 31-ig 
fizesse be a MÁV házipénztá
rai ba. számadópénztárai ba. 

Azoknál a dolgozóknál. akik 

felszólítás ellenére sem tettek 
eleget adóbefizetési kötelezett
ségüknek, a számfejtő szervek
nek a dolgozó lakóhelye szerinti 
illetékes adófelügyelőséget ér
tesíteniük kell 1989. április 
15-ig. Az adótöbbletet a dolgo
zónak a február havi munkabé
rekkel együtt kell visszafizetni. 

Adatszolgáltatások az 
APEH-nek. 

A számfejtő szervek által ve
zetett személyi jövedelemadó
nyilvántartás adataiból az adó
hatóságnak minden összevonás 
alá eső adóköteles jövedelemró1 
adatot kell szolgáltatnia legké
sóbb 1989. március 20-ig. 

Benczédi Mihályné 
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Áldatlan állapot 

Alapvető 
tervezési hibák 

Mindenre elszánt embernek 
kell lennie annak, aki ma Tata
bányán akar vonatra szállni. 
A leromlott állagú, füstös, bű
zös várótermek láttán okkal
joggal merülhet föl a kérdés: 
ahol már jegyváltáskor ilyen 
mostoha körülmények fogadják 
az utazni vágyót, mire számít
son a vonaton. Egyáltalán. 
jön-e vonat? 

Tavaly nyáron már-már föl
csillant a remény. Az idétlenre 
sikeredett acélkolosszus ban 
több évi csúszás után megnyílt 
a bevásárlóközpont és a „bóvli
sor", minden esély megvolt az 
ugyanitt létesített utascsarnok 
benépesítésére. Ám december 
közepén csak az úgynevezett 
előzetes átadás történt meg. 
amely tervezési hibák sorozatát 
hozta a felszínre. 

- Ezek közül apró hiányos
ságnak számít az emeleti abla
kok tömítetlensége, meg az, 
hogy a földszinti ruhatárat 
nem lehet lezárni - kesereg 
Varga Rezső állomásfőnök. -
A gyorsáruraktárból ajtót kell 
vágni az árupénztári folyosó
ra, különben csak az egész 
épület megkerülésével lehet 
egyik helyről a másikra eljut
ni. A pénztárhoz vezető lép
csó'khöz rácsos ajókat kell fel
szerelni, hiszen nagy összegek 
őrzéséró1 van szó. A legjobb az, 
hogy az árupénztáros részére 
egy négyzetméteres helyiséget 
építettek. Ekkora terület az 
egészséges levegővételhez is 
kevés, mindenképpen bővíteni 
kell. Rossz a személypénztárak 
ablakszerkezete is. Ezek kivétel 
nélkül olyan primitív hibák, 
amelyek arra utalnak, hogy a 
tervezőnek alapvető ismerethiá
nyai voltak egy vasúti rendelte
tésű épületrész funkcióit illető
en. 

- Én más problémát is lá
tok. Az utasváró messzire esik a 
vágányoktól ... 

- Nem tudom milyen meg
fontolásból került ennyire tá
volra, ez már a vasút és város 
tervegyeztetésén múlott. Tény, 
hogy ezután a vonat érkezését 
közlő forgalmi szolgálattevő
nek körültekintőbb munkastí
lust kell kialakítania, hogy az 
idősek, a gyermekekkel utazók 
is időben kiérjenek. Nyáron a 
széles peron még csak átalakul
hat nyitott váróteremmé, de té
len, vagy csapadékos időjárás
ban ez a lehetőség is megszű
nik, mert fedett peronra nincs 
pénz. Ahogy a tanácsnak nincs 
pénze a városközpont és a lakó
telepet összekötő felüljáró meg
építésére sem. Ezzel konzervá
lódik az áldatlan állapot, mely
ben a lakótelepiek a vágányo
kon, a teherkocsikon átmászva 
közelítik meg a vasútállomást, a 
városközpontot. hiszen más le
hetőségük gyakorlatilag nincs 
is. 

- De még nincs vége a lajst
romnak - folytatja az állomás
főnök. - Az új utasvárócsar
nok alapterülete kisebb, mint a 
régi váróteremé, pedig azok 
már így is szűkösnek bizonyul
tak. Mi lesz akkor, ha megépül 
az új autóbuszállomás és a 
helyközi forgalom egészében 
ide koncentrálódik? Megmon
dom előre: az utasok nem fér
nek el. Megyeköepontban ilyen 
várótermet konstruálni nem 
felületesség, hanem felelőtlen
ség. 

- A tervező nyilván tudott a 
februári áremelésró1 és már ele
ve a megcsappant utaslétszám
hoz méretezett .. . 

- Akkor hibásan kalkulált. 
Megemelték a Volán távolsági 
viteldíjat, a végtelenbe kúsztak 
az autó- és az alkatrészárak, 
úgyhogy szerintem megint a 
vonat lesz a legolcsóbb közleke
dési eszköz' 

Thorday Zoltán 

Politikai vetélkedő 
A Közlekedési Minisztérium 

ifjúsági bizottsága országos 
szakmai politikai vetélkedőt 
rendezett a vasúti távközlési és 
biztosító berendezési fenntartási 
szakterületeken dolgozó fiatal 
szakemberek részére. A vetél
kedőt területi döntó'k előzték 
meg, amelyeken közel 500 fiatal 
vett részt a MÁV-tól és a BKV
tól. 
· Az országos vetélkedő házi

gazdája a TBÉF vezetői voltak. 
Az elméleti és gyakorlati verse
nyeket a főnökség tatai úti te
lepén rendezték. Ötvenhét ver
senyző startolt a felnőttek kö
zül . .Versenyen kívül indult a 
Mechwart András szakközép
iskola tanulóinak 3 tagú csa
pata. 

A versenyzó'k magas szintű 
szakmai és politikai ismeretek
ró1 adtak számot. A versenyzó'k 
többsége sikerrel oldotta meg a 
feladatokat. 

Az összesített eredmények 
alapján a vasutasok közül a biz
tosítóberendezési szakszolgálat
nál Hugl Ferenc budapesti ver
senyző bizonyult a legjobbnak. 
a MÁV távközlősök közül pedig 
Sas Tibor szolnoki versenyző 
lett az első. 

Jól szerepeltek a Mechwart 
András szakközépiskola tanulói 
is. akik versenyen kívül 1s érté
kes díjazásban részesültek. 

A verseny szervezői. védnö
kei a helyezetteknek és egy-egy 
versenyszámban kimagasló 
eredményt elért fiataloknak 
2000-7000 forint közötti pénz
jutalmat adtak át. 

Szakszervezetünk 2000 forin
tos különdíjban részesítette 
Gyűrű Zoltán celldömölki ver
senyzőt, aki a távközlősök kö
zött a 6. helyen végzett. ellen
ben gyakorlati versenyfeladatát 
6 perc helyett alig több mint két 
perc alatt végrehajtotta. 

Kevés létszámmal, 
csúcsteljesítmény 

A Bakony kapujában, Várpa
lota az észak-dunántúli ipari 
tengely egyik legfontosabb 
pontja. A vasút itt hatalmas 
árumennyiséget mozgat meg. 
A szombathelyi igazgatóság 
áruforgalmának egyötödét a 
várpalotai állomás bonyolítja le. 
Az évi teherszállítási teljesít
mény kétmillió tonna körül 
mozog. A törzsállomáshoz tar
tozó hat iparvágány-hálózat 
(Pét Gyártelep, Pét Műtrágya
gyár, Kőolajipari Vállalat, Cseri 
Szénrakodó, Belső Bánya, No
vember 7. Hőerőmű, Inota Alu
míniumkohó) hatékony forga
lomszervezést követel. Az ipar
vágányokon is áthaladó kocsi
forgalom néha a napi 500 ko
csit is eléri. 

A múlt év utolsó negyedében 
- a középállomási méreteket 
meghaladó forgalom - ugrás
szerűen megnövekedik. Az év 
legvégén nagy teher nehezedett 

az állomás dolgozóira. A kör
nyék nagyi.izemeinek év végi 
kiszámíthatatlan termelésnöve
lése az állomás teljesító'képessé
gét a végső határig feszíti 

A Péti Nitrogénművek ilyen
kor napi 3500 tonna áru berako
dásával. és ennek megfelelő ko
csiigényével. a Várpalotai Szén
bányák rendszeressé váló hét
végi műszakjaival. a teherszállí
tási igényeket többszörösére 
növelik. 

Az állomás 220-as megsza
bott létszámával szemben, 170 
vasutas igyekszik a valóban 
embert próbákí feladatokat 
végrehajtani. A technika és a 
személyzet csúcsteljesítménye 
meghozta az eredményt. Várpa
lota 1988-ban is nagyobb fenn
akadások nélkül teljesítette ter
veit. betöltötte központi szere
pét Észak-Dunántúl vasúti köz
lekedésében. 

Sz. P. 
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,,Szőnyeg alá söpört generáció" 
NyugdQasok a létminimum alatt 

Sok mindenben mérhető egy 
ország szociális nívója, humá
nus minősége. Aligha vitatható 
azonban, hogy mind közül a 
legfontosabb a legkiszolgálta
tottabb rétegekkel való társa
dalmi törődés mikéntje, az éle
tük alkonyához érkezett öregek 
iránti megkülönböztetett tole
rancia. a róluk történő szociális 
gondoskodás. 

A zord valóság 

Nos az országot sújtó, az 
egyes állampolgárt mindinkább 
fojtogató gazdasági regresszió 
idején mintha legfőbb intézmé
nyi, országkormányzó szinten 
erró1 a társadalmi tényről feled
keztek volna meg, persze ko
rántsem véletlenül. ,,Szőnyeg 
alá söpört" generációk elége
detlen, nyíltan tiltakozó hang
jától hangos az ország; nem
egyszer az ember alatti létre 
kényszerített legifjabb és leg
idősebb koroszályok kötnek né
mán-konok érdekszövetséget. 
Perspektíva híján a túlélés, a 
napról napra vegetálás vált il
lúziótlan céllá, s a korábban 
csak az irreális valóságtól el
fordult, attól megcsömörült if
júsági szubkultúra által han
goztatott jövőtlenseg ma már 
olyan generációknak is gyako
rolt, keserü ideológiája, akik 
pedig éppen a szebb jövő remé
nyében töltöttek el a munka 
frontján kemény évtizedeket. 

Pedig nyugdíjasaink zord va
lósága mindannyiunk valósága. 
Amikor azt írom, hogy a gon
dok kolonca1t cipelő vasútnak 
az idősekkel való szociális gon
doskodás terén mncs is mit szé
gyellnie, tudom. sokak esetleg 
Jogos haragját vonom magam
ra. Ezért aztán szükséges mind
ehhez hozzátennem. hog�· állí
tásom persze csak a relativitás 
fenntartása mellett igaz. attól 
függ. mihez mérem a nyugdíja
saink szociális ellátottságát. 
A mérték pedig alig lehet más. 
mint saját környezetünk. az 
ipar más szféráiból nyugállo
mányba vonulók helyzete. 

Előbbiek a szakszervezet 
nyugdíjas intézőbizottságának 
titkárával folytatott beszélgetés 
során kerültek elő, mint ahogy 
az is, hogy az aktív vasútlét
számmal azonos „nyugdíjas
hadsereg" (128 ezer fő) sorsáért 
érez felelősséget Kukovicza Ár
pád titkár és lelkes társadalmi 
aktívákat tömörítő stábja. Min
dennél többet mond: a nyugdí-

Jamniczky Ferenc 1968-ban 
vonult nyugdíjba mint műszaki 
főintéző. 1973 óta a veteránok 
főbizalmija a Keleti pályaudva
ron. Húsz évvel ezelőtt a több 
mint négy évtizedes munkavi
szony 1980 Ft nyugdíjat „érde
melt", már a szakszervezeti 
nyugdíjas intézőbizottság kor
rekciós javaslatai alapján 5588 
Ft-ra sikerült föltornázni. 

Megszenvedett 
munkássors 
Ez önmagában megelége

déssel is tölthetne el bennünket 
- néz Jaminczky nénire Feri 
oocsi -, csakhogy mi ketten
élünk ám ebből a pénzből. Öt 
gyereket neveltünk föl, tizenöt 
unokánk és három déduno
kánk van, és én sehogy sem tu
dok megbékélni azzal, hogy fe
leségem áldozatkész, önfelál
dozó munkáját ez a társada
lom mindössze 390 Ft-tal be
csüli meg. 

- Anyukának köszönhető 
sok minden, ő tette lehetővé. 
hogy apu nyugodtan dolgozhas
son, mi mindannyian tanulhas
sunk - mondja az éppen ott
hon tartózkodó legkisebb fiú, az 
1946-ban született János. aki a 
vasasszakszervezet munkavé
delmi főellenőre. 

Jamniczky Ferenc élete egy 
a történelem v1harainak kitett. 
azt megszenvedett. hamisítat
lan munkássors. 1926 óta szer

Csak addig lesz meg ez a 
viszonylag nyugodt helyzet kö
rülöttünk, amíg dolgozni tudok. 
Az a szerencse, hogy még ma is 
elbírom a kalapácsot. s az 
Elektromos Műveknél. havi 
hetven órában lakatoskodom. 
Amit ott keresek. az nagyJából 
fedezi a rezsinket. 

- Tavaly nagyon megijed
tünk, amikor apu kórházba ke
rült - súgja férje távollétében 
Jamniczky ném. - De. hála az 
istennek. meggyógyult ... 

Az öregek mosolyogva figye
lik Jánossal folytatott politizá
lásunkat, amelynek végső 
konklúziója, hogy bizony nem 
becsüljük meg azokat, akik ne
künk ételt, italt adtak. 

- Saját sorsomon végigte
kintve - mereng el Fen bácsi 
-. úgy látom. hogy a szakszer
vezeti munkának nálunk nem 
adják meg az őt megillető tisz
tességet. Pedig már Lenin fi
gyelmeztetett rá. hogy az a 
pártmunka előiskoláJa. Én tisz
ta szívből kötődöm a mozga
lomhoz. a család mellett a leg
nagyobb örömet most is az ad
ja, ha tudok segítem az embe
reknek. 

Jamniczky Feri bácsi megy
győződéséért sohasem kapott 
magas állami kitüntetéseket. 
nyugdíja, kettőjükre kivetítve. 
nem éri el a létminimumot. 

Talán éppen az előbbiek mi
att hiszek neki. 

Tódor János 

vezett dolgozó. még a Zsil-völ- ------------
gyí bánya lakatosaként. a vasa-
soknál került a mozgalomba. 
Tízezres tömeget megmozgató 
sztrájkokról mesél. a szakma, a 
munka szeretetéró1. aztán az 
Erdélybó1 való áttelepülés gyöt-
relmeiről. 

- Háromszor kezdtük nul
láról az életünket, semmink 
nem volt, amikor a második 
bécsi dőntés után eljöttünk. 
Kocsivizsgáló voltam, 1.mgyis 
vágánymejszter azon a vona-
ton, ami Kolozs1.1árról indult. 
Amerikai replülőgép támadott 
meg bennünket, ma is magam 
előtt látom a néger géppuskás 
arcát. 

Hetvenhét évesen 
a munkapadnál 

Fen bácsi. akár a népmesék 
jóságos öregembere hetvenhét 
éves. s idén érkeztek el nejével 
55.-ik házassági évfordulójuk
hoz. 

Így is lehet 

A 't k''' l � b
l vasu mun aJat e sosor an 

a személyszállítás minősége 
alapján ítélik meg. Éppen ezért 
nem mindegy, hogy az utasok
kal közvetlen kapcsolatban ál
lók hogyan dolgoznak, milyen a 
magatartásuk. Szerencsére az 
utóbbi időben egyre több elis
merés érkezik a vasút vezetői
hez. Legutóbb a szegedi vasút
igazgatónak írtak levelet. Az 
Inárcs-kakucsi ingázók szennt 
a mindennapi utazást elviselhe
tőbbé teszi számukra a „kedves, 
mosolygós, ősz hajú Müller Jó
zsi bácsi". A kecskeméti üzem
főnökség jegyvizsgálójáról még 
ezt írták. 

„Figyelmesen, udvariasan 
végzi munkáját. Mindenkihez 
van egy kedves szava. egy meg
jegyzése. Reggel jó munkát, 
délután jó pihenést kíván. 
A munkatársaim közül nagyon 
sokan őt keresik az állomáson. 
Bár az ilyen kalauzokból lenne 
nagyon sok." 

M1 1s gratulálunk Müller Jó
zsefnek. 

5 

A fuvaroztat.ók bizaln,át 

nen, szabad elveszíteni 

Összehangolni a szállító és a vasút érdekeit 
Az áruszállítási tarifa emelé- ezer fonnttal is többet fizetünk 

sének híre már ismert a tömeg- a fuvarért. 
kommunikációs eszközök ré
vén. Hatását még nem érzéke
lik a fuvaroztatók, így többek 
között a kecskeméti körzetben 
lévő konzervgyár. a Nyárlőrinci 
Szikrai Állami Gazdaság és a 

A Nyárlőnnci Szikrai Állami 
Gazdaság fejlődő nagyüzem. 
A nemrég épített palackozó 
mellé egy második iparvágányt 
is létesítettek. Termékeik 99 

mint a korábbi években. Tavaly 
Záhonyban felépült ugyams 
egy nagy kapacitású műtrágya
fogadó és -csomagoló, ezért a 
helvéciai kiszerelés megcsap
pant. Már nincsenek kétszáz 
tonnás vonatok, nincs mivel 
gazdálkodni. 

- Sajnos, mi sem hittük, 

...,.�l'l!'J,,�• hogy ennyire megcsappan a 
szállítandó áru mennyisége -
magyarázza Csendes Sándor, a 
gazdaság szállítási szakembere. 
- Öt évvel ezelőtt 83 ezer ton
na árut küldtünk el Helvéciá
ról, ebben az évben azonban 
csak 30 ezerre van igény. Ke
vés a műtrágya, a vagon. 

. 

1 - Megszűnt a hétvégi rako-
dási kedvezmény, nem ütemes 
a szállítás, nincs lehetőség meg
hosszabbítani a rakodási időt, 
egyre többször ütkö21k a fuva
roztató és a vasút érdeke -
jegyzi meg Bartók László állo
másfőnök. 

A hehédai állami f!;azda!-oágban kieg)em,úl)ozottabh ko<'-,iellá
tá„t várnak - A veszekedéshez és a ráfi

zetéshez - válaszol rá Csendes 
Sándor. - Ma már nincs az a 
szakember. aki meg tudna szer
vezni egy húszvagonos bera
kást vasárnap délutántól hétfő 

Helvéciai Állami Gazdaság 
sem, de arra számítanak, hogy 
ha többet kell fizetni. nyilván a 
kiszolgálás is jobb lesz. Például 
kiegyensúlyozottabb kocsiellá
tást. gyorsabb áruszállítást vár
nak. Ezekről a kérdésekről be
szélgettünk többek között Saj
tos Zoltánnal, a kecskeméti 
KÜF fuvarozásszervezőjével, 
Marton Pálnéval, a Kecskemé
ti Konzervgyár kereskedelmi 
osztályvezető-helyettesével és 
Bella Andrással, a gyár szállí
tásvezetőjével. 

A konzervgyár évente 
hetvenezer tonna árut ad fel 
vasútra. Ebből 30 ezer tonna 
szovjet, 10 ezer lengyel, cseh és 
NDK export, tizenháromezer 
tonna pedig a tőkés országok
ba, a többi belföldre kerül. 

- Azért építéttünk iparvá
gányt, és azért szerve",,tük meg 
a gépi rakodást, hogy továbbra 
is vasúton szállítsuk termékein
ket - mondja Marton Pálné. 
- Most. a holt szezonban fél
késztermékeket dolgozunk fel. 
mintegy hatezer tonnát, és fo
lyamatosan szállítjuk az emlí
tett országokba. Belföldre főleg 
bébiételek kerülnek több mint 
negyvenféle változatban. 

Bevált a konténeres szállí-
tás? 

Igen. Megtanultunk cso
magolni. Most már egyre keve
sebb a kár, és a megrendelők is 
hozzászoktak. Hetente 15-20 
nagykonténert rakunk meg 
áruval. 

- Elégedettek a vasút köz
reműködésével? 

- Nem mindig - válaszolja 
Bella András. - Évente 6500 
vasúti kocsit igényelünk. Saj-
nos előfordul, hogy nem olyat 
kapunk. amire szüfség lenne. 
Sajószentpéterre például az 
üvegszállításhoz nyitott kocsi
kat adnak, amelyek költsége 
nagy, és kevesebb üveg fér be
le. mint egy zárt kocsiba. Nem 
is beszélve arról, hogy abban 
könnyebben sérül az üveg. 
Egy-egy irányvonatnál 25-30 

százalékát vasúton szállítják 
belföldre és külföldre. 

Várkonyi Miklós főágazatve
zető elmondotta, hogy a palac-

1asok közel ötven százaléka ma 
is tagja a szakszervezetnek. 
Szinte megoldhatatlan problé
mát jelent az évi kétmillió fo
rintos vállalati segélyalap 
igazságos elosztása. amelyhez 
még a 600 ezer forintnyi ÖTA 
(önkéntes támogatási alap) já
rul. A tagság jogos igényeinek 
toredékét sem lehet sajnos ki
elégíteni, ehhez az én összeg 
tobbszöröse is ket'és lenne. 
Amit nem lehet pénzben mérni: 
a szakszer\'ezet. a mozgalom 
fo;szetartó ereje. az a sajátos 
vasutas szolidaritás. ami a 
nyugállományba \'Onultakat 
összekovácsolja. egymás sorsa 
iránt érzékennyé. segítőkésszé 
tesz1. 

Bérmunkában Bulgáriában 
A ,a!-oúton frkf'zett kontfnt>reket Baján u-,:r.ál)okha rakják 

kozott boron és a pezsgőn kívül 
sok gyümölcslevet is készíte
nek. Hétmillió palack bort és 
pezsgőt szállítanak az NDK
ba, de nagy megrendelő a 
Szovjetunió is. Svájcba tízezer 
hektoliter pezsgőalapa nyagot 
küldenek műanyag hordókban. 

(A sznzö felvételei) 

reggelig. Ha az állomásfőnök 
csak hétfőn reggel ad vagono
kat nekünk, akkor ő követi el a 
szabálytalanságot. Ha kétnapi 
vagonmenny1séget kapok egy 
napra, akkor a felét meg tudom 
rakm áruval, a másik feléért ko
csiálláspénzt fizetek a vasút
nak, túlóradíjat és adót a rako
dóbngádnak. Kinek gazdasá
gos ez? 

� Ha egy igazi mozgalmi 
emberrel akar találkozni. keres
se meg Fen bácsit. a Kerepesi 
út 5. szám alatt - bökött ujjá
val az egyik névre a száznál is 
több veterán adatait rögzítő lis
tán Kukoi·ícza Árpád. 

A jászkísén MÁV Építőgép
javító Üzem 960 dolgozója janu
ár másodikán munkásgyú1éssel 
kezdte az új évet. Itt elhangzott 
többek között, hogy eredmé
nyes tevékenységük reven 
eredményes esztendőt zárhat
tak. bár erről csak a vég
elszámolások után lehet oontos 
adatokkal szolgálni. Az· azon
ban bizonyos, hogy az első fél
év összköltségi tervét 150 millió 
forinttal zárták. 

Az üzemben saját erőből kó
zepes teljesítményű pályaépítő 
gépeket gyártanak, emellett Je
lentős az importpótló alkatré
szek raktárra gyártása is. Az 
ÚJ esztendő első hónapjában -. 
miután most teljes a létszám a 
műhelyekben - a pályaépítő gé
pek közép- és főjavítását végzik 

pontos tervek szerint. hogy mi
re elérkezik a tavaszi kivonulás 
ideje, valamennyivel elkészülje
nek. A munka mellett folytató
dik a gépkezelők továbbkép�é
se is, mert ahogy ezt Szabó La
jos igazgatóhelyettes elmondta 
- utánpótlásra van szükség 
ezen a területen is. 

A tert'ek szerint februárban 
egy tel1es géplánc és a hozzá 
tartozó két váltásra összeállí
tott brigád Bulgáriába utazik, 
hogy ott bérmunkában dolgoz
zon. Szó van arról is, hogy há
rom évre Algériában is vállal
nak bérmunkát a jászkísériek. 
Természetesen ezzel nem lassít
ják a hazai pályamunkák építé
si ütemé--t. Felkészültségükkel 
ezeket az igényeket is k1 tudják 
elégítem. 

Ebben az évben már bér
munkában is vállalnak poroltó 
készülék felújítást, és folytatják 
osztrák megrendelésre az alu
mínium alkatrészek forgácsoló 
megmunkálását is, amely a ter
vek szennt egymillió schilling 
bevételt jelent az üzemnek. 
A Plasser-program is a megkez
dett úton halad: 1989-ben két 
kitérő-aláverő gépet készítenek 
saját célokra. Az még a későbbi 
tárgyalásokon dó1 el. hogy a 
BKV részére gyártanak-e ezek
ből a pályaépítő gépekből. 

A munkásgyűlésen elhang
zott az 1s, hogy az üzem szociá
lis tervei között szerepel az új 
óvoda felépítése és a dolgozók 
bejárásának javítása 

(Zelman) 

A jobb vagonellátás és a 

gyorsabb továbbítás népgazda
sági érdek. A piaci igényeket 
sokszor néhány héten belül k1 
kell elégíteni, mert különben - Amíg ezek a szabályok ér
más országtól veszik meg az vényesek, senkinek válaszol
árut. A gyár kétmilliárdos áru- Ja Sajtos Zoltán -fuvarozásszer
termelésének értékesítése ez- vező. - Most a kocs1kiszolgálás 
után még job6an függ a szállí- nem előnyös a helvéciaiaknak, 
tás pontosságától, gyorsaságá- mert este kapják, és reggel vi
tól. A vasútra ebben nagy fel- szik el Az sem jó, hogy a kétna
adat hárul. A fuvaroztatók bi- pi 1gén)1 egy napon kell teljesí
zalmát nem szabad elveszíteni. teni. Jobban össze kellene han-

A Helvéciai Állami Gazda- golm a fuvaroztató és a szállító 
ságnak ehben az évben keve- érdekeit. 
sebb kocsira lesz szüksége. Zelman Ferenc 
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Száz éve született Kovács H. József 

Szeged munkásmozgalmának kiemelkedő vasutas harcosa volt 

1889. február 11-én Békés
gyulán. munkás családban szü
letett Kovács József. (A megkü
lönböztető Hosszú Kovács ne
vet elvtársa1tól kapta, mert su
dár termetével kiemelkedett a 
tömegbó1 gyűléseken, tünteté
seken.) A lakatosszakmát szülő
városában tanulta. géplakatos 
segédként pedig a fővárosban 
gyarapította szakmai ismerete
it. 1906. május 6-án belépett a 
vasasszakszervezetbe. és tagja 
lett a szociáldemokrata párt
nak. 

A tényleges katonai szolgá
lat letöltése ( 1911. március 
26.-1913. augusztus 24.) után, 
1913. október 2-án a szeged-ró
kusi vasúti műhely kocsilaka
tosaként a MÁV szolgálatába 
lépett. A kereskedelemügyi mi
niszter tiltó rendelete ellenére 
továbbra is tevékeny tagja ma
radt a Magyarországi Szociál
demokrata Pártnak (MSZDP), 
és bekapcsolódott az illegális 
vasutasmozgalomba. A szeged
rókusi vasúti műhelyben egyik 
szervezője az 1917-1918. évi 
háborúellenes vasutassztráj
koknak. 

Az 1918. októberi polgári de
mokratikus forradalom győzel
me biztosította a feltételeit a 
vasutas-szakszervezet legalizá
lásának. A Magyarországi Vas
utasok Szövetsége (MVSZ) 

munkatársait harcra buzdítot
ta az akkori rendszer visszaál
lítása és az osztott munkaidő 
bevezetése ellen, letartóztatták. 
1920. májustól augusztusig a 
szegedi kerületi börtönben vizs
gálati fogságban tartották. 
majd Zalaegerszegre internál
ták. Szabadulását követően 
hosszú ideig rendőri felügyelet 
alatt állott. 

A MÁV igazgatóságnál szer
vezett külön fegyelmi bíróság 
1921. augusztus 25-én a nyilvá
nosság kizárásával megtartott 
szóbeli tárgyalás után vétkes
nek mondta ki a Szolgálati Sza
bályzat 41. §-ába ütköző és a 45. 
§ 1. d) és f) pontjai szerint minő
sülő, állásához nem méltó ma
gatartásban. Ezért a fegyelmi 
bíróság a szolgálatból való elbo
csátással büntette. 

Egy ideig alkalmi munkából 
élt. 1925-ben lakatos lett a Sze
gedi Kenderfonógyárban. Az 
ellen/ orradalmi rendszer ide
jén a szegedi szociáldemokrata 
mozgalom ismert személyisé
ge. Több cikluson át tagja az 
MSZDP szegedi szervezete 
végrehajtó bizottságának. Halá
láig vezetőségi tagja a vasas
szakszervezetnek és könyvtárc
sa a munkásotthonnak. A mun
kásmozgalom baloldalához tar
tozott. 1919 decemberében el
lenzéki listán jelölték az ellen
őrző bizottságba. 1928 októbe
rében egyik vezetője a kender
fonógyári munkások sztrájkjá
nak. 

A szegedi rendőrkapitányság 
jelentése szerint a szociálde
mokrata párt szegedi szerveze
tének 1943. január 16-i választ
mányi ülésén 16 kommunistá
nak tekinthető személyt válasz
tottak a pártvezetőségbe. Minő
sítésük szerint az oktatási bi
zottság tagja, Kovács József 
,, meggyőződéses, de igen óva
tos kommunista. Az összes fel
sorolt kommunistákkal össze
köttetést tart fenn. Rádióját a 
szovjet hírek hallgatása és ter
jesztése miatt 113311942. köz. 
szám alatt őrizetbe vettük. " 

Az 1944. március 19-i német 
megszállás és a szociáldemok
rata párt betiltását követően 
Szegeden is megkezdődtek a le
tartóztatások. Aprilis 3-án 26 
munkásmozgalmi vezetőt inter
náltak a ricsei táborba. Közöt
tük volt Kovács József is. Há
rom hónapos internálásának 
megszüntetésével egyidejűleg 
szigorú rendőrhatósági felügye
let alá helvezték. 

Szeged -felszabadulása után 
Kovács József derekasan kivet
te részét az új élet megindításá
ból. Az ő közreműködésével jött 
létre a Szegedi Kenderfonó
gyárban 1944. október 15-e és 
20-a között - az üzemi tanács 
néven - az első magyarországi 
üzemi munkásszerv. Jelentős 
szerepe volt a szociáldemokrata 
párt szegedi szervezetének újjá
szervezésében. 

A munkásegység híveként 
négy évtizeden át öntudatosan 
harcolt a szocialista jövőért, a 
Magyar Dolgozók Pártjából az 
1949-es tagfelülvizsgálat során 
mégis „csendben·· kihagyták. 
A pártvezetőség bűnös módon 
elherdálta a Kovács Józsefnek 
áldozatos. önzetlen munkájával 
évtizedek alatt felhalmozott er
kölcsi tőkét is. A következmé
nyek ismeretesek: az ország 
romlása, a nemzet tragédiája. 

Alig múlt 60 éves, amikor 
1949. december 22-én eltávozott 
az élők sorából a munkásmoz
galomnak ez a szerény. halk 
szavú, meggyőződéses harcosa. 
Sem a párt, sem a szakszerve
zet nem tekintette saját halott
jának. Régi harcostársai és 
tisztelői azonban nemcsak el
kísérték utolsó útjára, hanem 
emlékét is megőrizték. 

Az MSZMP Szegedi Bizottsá
ga 1957 tavaszán emlékkövet 
állított Kovács József Belvárosi 
temetőben levő sírjára. Jól tet
te. Még akkor is, ha tudjuk: a 
hozzá hasonló, igaz, tiszta em
berek emléke ércnél, márvány
nál maradandóbb. s nem hull ki 
az emlékezet rostáján. 

Gadanecz Béla 

1918. november 24-én tartotta.-------------------------
alakuló közgyűlését. Kovács 
Józsefnek kiemelkedő szerepe 
volt az MVSZ szegedi kerületi Közlekedési Múzeum 
csoportjának megalakításában. 
Ennek elismeréseként a decem
ber 15-i alakuló gyűlésen meg
választották a kerületi csoport 
elnökévé. 

A francia csapatok. a belgrá
di fegyverszüneti szerződésre 

Gazdag program 
várja a látogatókat 

hivatkozva . .,a rend biztosítása A határainkon túl 1s neveze
érdekében ·• 1918. december tes Közlekedési Múzeum idei 
30-án megszállták Szegedet és progamjáról érdeklődtünk Ve
környékét. A megszállás ellené- ress István főigazgatótól. Beve
re 1919. április 14-én Szegeden zetőül elmondta, hogy a múlt 
megtartották a tanácsválasztá- évben is kiemelt feladat volt a 
sokat. A Szegedi Munkás-, Ka- tudományos és művelődési 
tona- és Földmívesszegények munka korszerűsítése, a mű
Tanácsába beválasztott tizen- tárgyvédelmi fejlesztési prog
egy vasutas között volt Kovqcs ram folytatása. a gyűjteményi 
József, a szeged-rókusi MAV raktárak rendezése. az állandó 
műhely bizalmitestületének és kiállítási tárgyak ápolása és 
üzemi tanácsának elnöke is. A nem utolsósorban az intézmény 
Pálasztást követően a francia 1985-1987 között végzett tudo
t·árosparancsnok átvette a fő- mányos tevékenységét tartal
hatalmat, s leplezetlenné vált a mazó - immár nvolcadik -
megszállók diktatúrája; szigo- évkönyve kéziratán�k összeállí
rú határzárral hermetikusan tása és nyomdába adása. 
elzárták Szegedet Tanácsma- E könyv megjelenése az év első 
gyarországtól. felében várható. 

A francia megszállók megte- A kilenc évtizede működő 
remtették a feltételeit annak. múzeum megkülönböztetett fi
hogy Szeged az ellenforradalmi gyelmet fordított a fiatalokkal 
szervezkedés központjává vál- való foglalkozásra, müszaki, 
jon. Szeged munkásai június történelmi ismereteik bővítésé-
15-én általános politikai sztráj- re. Rendszeresen tartottak is
kot kezdtek a megszállók és a meretterjesztő elődásokat és 
szervezkedő magyar ellenforra- filmvetítéseket. Negyven v1deo
dalmárok ellen. de hősies meg- kazettájukhoz öt színes tévé áll 
mozdulásukat a túlerő leverte. rendelkezésre. Nem hagyható 

A Tanácsköztársaság meg- említés nélkül. hogy több alka
döntését követően a vasúton is lommal rendeztek időszaki kiál
megkezdődött a győztes ellen- lítást is. Ki kell emelni közülük 
forradalom .. rendcsinálása··. a 40 éves a Duna-bizottság. az 
Szegeden sem kívánták a vas- Úttörővasút. a Vasutasok gyűj
utasok a régi járomba hajtani tötték. a 75 éves a Rámán Kató 
fejüket és kemény utóvédharca- fűtőház és a Baross Gábor em
kat folytattak. Aktívan részt lékkiállítást. 
vettek a forradalmak alatt kiví- Munkásságuk a Városliget
vott eredmények és a munkás- ben levő központi épületen kí
szervezetek védelmében. vül több gyűjteményre is kiter-

Az MSZDP szegedi szen,eze- jed. tíz filiálé tartozik hozzájuk. 
tének 1919. decemberi küldött- A legjelentősebbek: Nagycen
gyűlésén a 1 I tagú t'á rosi párt- ken a Széchenyi Kastélymúze
i·ezetőségbe három i-asutast umban a közlekedéspolitikai á1-
t'álasztottak. Kot'ács József. az landó kiállítás vasúti kocsi- és 
ellenőr:::ö bizottság tagja· lett. mozdonyskanzennel. nyol� kilo
Mil·el 1919 t'égén. 1920 elején méter hosszú kisvasúti pályá-

val; Parádon a volt Károlyi
épületben a kocsimúzeum (pa
rasztszekerek, hmtók. szerszá
mok, műhelyek stb.); Záhony
ban a rakodógép-kiállítás; Bu
dapesten a metrómúzeum és a 
Lánchíd mellett horgonyzó 
Kossuth Múzeumhajó. Az emlí
tett intézményeknek évente 
mintegy 800 ezer látogatója 
van. 

A nemzetközi kapcsolatok 
ápolását jellemzi, hogy a buka
resti, a drezdai és a moszkvai 
testvérintézet vendégkiállítást 
mutathatott be Budapesten, mi 
pedig a szovjet/ ővárosban sze
repeltünk a magyar közúti 
közlekedéstörténet anyagával. 
A Budapesten létesítendő tech
nikai központ előkészítésével 
kapcsolatban a KISZ-szel közö
sen a kanadai Torontóban ta
nulmányozták a világ ilyen jel
legű legnevezetesebb centru
mát. 

A külföldi együttműködés to
vábbi bővítése miatt felvesszük 
a kapcsolatot. a lengyel, a bol
gár és az NSZK egyik múzeu
mával. Örvendetes egyébként. 
hogy a gyűjtőmunkához sok 
magánszemélytől. elsősorban a 
Hollandiába. az USA-ba és Ka
nadába kivándorolt magyarok
tól jelentős segítséget kapnak. 
akik értékes modellekkel és do
kumentációkkal gyarapítják a 
bemutatandó anyagot. 

A hatósági jogkörrel felruhá
zott múzeum tevékenységét -
említette befejezésül a főigazga
tó - az MTA közlekedéstudo
mányi bizottsága évenként ér
tékeli és javaslatokat kér a kö
\·etkező év tudományos munká
ját illető tervekre. 

Horváth Károly 

Csak egy gazda kellene 

Üres kasszával 
A pécsi vasutas művelődési 

házat tavalv mutattuk be la
punkban. Munkatársai és veze
tői elmondták. hogyan próbál
nak anyijgilag is talpon marad
ni a nehezebb körülmények kö
zött. és milyen programokkal 
csalogatják be a közönséget. 
Most ismét megkértük Molnár 
Géza igazgatót. hogy beszéljen 
az ez évi kilátásokról. 

- Mint minden évben, idén 
is üres kasszával kezdjük a 
munkát - bocsátja előre Mol
nár Géza. - Ugyanis. ha fe
gyelmezetten betartjuk a költ
ségvetést. év végére nem ma
rad pénzünk. Pontosabban ma
rad 50-60 ezer forint. de ez nem 
elég a próbadíjakra. az energia
számlára és a fizetésekre. Ezért 
az első negyedévi támogatás
nak január közepéig meg kelle
ne érkeznie. s nem február vé
gén. ahogy ez szokásos. Ilyen
kor eló1eget szoktunk kérni. de 
ha nem jön meg időben. megint 
járhatunk kölcsönért. 

- Miért nem kapják meg 
időben a pénzt? 

- Kicsit messziről kezdem. 
A vasutas müvelődési házak 
helyzete nem teljesen tisztá
zott. Az épület a MÁV-hoz tar
tozik, a dolgozók pedig a szak
szervezethez. A művelődésre a 
vasút adja a pénzt, átutalja a 
szakszervezetnek. onnan kap
juk meg m1. Ám mindez időbe 
telik. Ennek a .. kétlakiságnak" 
azonban egyéb hátrányai is 
vannak. Megnyilvánul ez a bér
emelések területén. mert vas
utasok. ugye. nem vagyunk. a 
szakszervezet apparátusába 
sem tartozunk. de tudok olyan 

Mi a siker titka? 

esetről is. hogy egy vasutas mű
velődési ház dolgozója nem 
kapta meg a vasúti szabadje
gyet. 

- Azt szeretnénk tehát -
folytatja a művelődési ház igaz
gatója -. ha minden egysze
rűbben menne. ezért jó lenne. 
ha valami változás történne. Mi 
egyébként nem a MÁV vagy a 
szakszervezet ellen lázadunk. 
hiszen mindkét szervvel iga
zán kitűnő a kapcsolatunk, de 
az lenne a jó, ha csak egy gaz
dánk lenne. Vagy ez, vagy az. 

- Az elmondottakon kívül 
miért lenne jó. ha teszem fel. 
csak a MÁV-hoz tartoznának? 

- Pontosítsunk: ha olyan 
státusunk lenne. mint az üdü
ló1mek. Hiszen az üdülők fel
adata a dolgozók pihenésének. 
rekreációjának biztosítása. s vé
gül is mi is hasonló munkát 
végzünk. csak más eszközök
kel. Szóval ebben az esetben 
anyagi szempontból nem len
nénk ennyire függetlenek. de 
legalább a vasutasok béremelé
sében részesülhetnénk. 

- Mik az idei terveik? 
- Terveinket a gazdasági 

h_elyzetünk határozza me�. Az 
AFA 500 ezer forintot vett ki a 
zsebünkből, s még a bérbruttó
sításra sem kaptunk pénzt. 
Ezért a hagyományos progra
mokon kívül új, nagyobb bevé
tellel kecsegtető városi rendez
vényeket szerveztünk. Ezen kí
vül saját kezelésbe akarjuk 
venni a büfét, hogy a haszon itt 
maradjon. Ezzel a húzással egy 
másik célunk 1s van: mivel az 
Utasellátó áramál jóval olcsób
ban. minimális árréssel kíván-

juk működtetni a büfét. ezzel 
nem titkoltan a vendégeket 
akarjuk átcsábítani más helyek
ró1. s ez a rendezvények látoga
tottságán is meg fog lt.tszani. 

- Látom, takarékoskodnak. 
Ebben az irodában 19 fok van. 

- No. igen. • Szakaszosan 
működtetjük a kazánokat: dél
előtt csak ott fűtünk, ahol feltét
lenül muszáj. és minimálisra 
csökkentettük a világítást. Ám 
jó lenne. ha a vasút is igyekez
ne takarékoskodni.· Mondok 
egy példát. ami ugyan nem pé
csi vonatkozású, de szakmába 
vág. Nyíregyházán megszűnt a 
vasutas fúvószenekar, és városi 
zenekar lett. Igaz ugyan, hogy a 
hangszereken ugyanazok ját
szanak. mint korábban. de nem 
a vasutat. hanem a várost rep
rezentálják. Mi itt a furcsa? 
Az, hogy a városnak nem kel
lett hangszereket venni, egy fil
lérjébe sem került. Az a véle
ményem, ne legyen a vasút 
ilyen gavallér! Egy kicsit haza 
is beszélek, hiszen a mi nem
zetközileg is elismert zeneka
runkban sokan kölcsönhang
szeren játszanak. 

- M1 lenne a kívánatos'? -
tárja szét a kezét Molnár Géza. 
- Ha a művelődési házak tar
tanák a kapcsolatot egymással. 
és ha valahol éppen mncs szük
ség hangszerre. kottára. bármi
re. adják át egymásnak. Az ala
kuló népitánccsoportokat úgy 1s 
lehetne segítem. hogy a már 
nem használt ruhákat könyvjó
váírással adják át, hogy fenn
maradjon az amatőr mozgalom. 

D. K. 

Jó programok, több bevétel 
A szombathelyi vasutasok 

Haladás Művelődési Háza 1988-
ban a szakszervezettó1 mind
össze 365 ezer forint támogatást 
kapott. Az egymillió 200 ezer fo
rint tervezett költségvetés he
lyett 1,4 milliót használtak fel. 
Ennek ellenére eredményesen 
gazdálkodtak, mert a tervezett 
600 ezer forint bevétellel szem
ben 1,1 millió forint került a 
kasszába. 

Mi volt a siker titka? A vas
utasok f elisTn{!rték, hogy őket 
éri szellemi és erkölcsi kár. ha 
nem segítik kultúrházukat. De 
nem tétlenkedtek a művelődési 
ház vezetői sem. Olyan gazda
sági vállalkozásokba fogtak, 
amelyek szolgálták a szabadidő 
hasznos eltöltését, a művészetet 
és a továbbképzést. 

December végén az eredmé
nyekró1 N. Kiss Klára igazgató 
adott számot. 

A kultúrotthon legrégebbi 
csoportja az 1896-ban alakított, 
40 tagú Haladás Férfikar. A 
dalosok 1988-ban is dr. Hajba 
Ferenc karnagy irányításával 
dolgoztak, hét alkalommal lép
tek fel. A művészi táncklub R. 

Kiss Anikó vezetésével a fiata
labb korosztályokkal foglalko
zik. A 32 ifjú táncos húsz alka-

lommal lépett fel, általában ver
senyeken. 

- A képzőművészkör több 
mint negyven esztendeje műkö
dik - mondja az igazgató. -
Vezetőjükkel, Simon Iván fes
tőművésszel, aki maga ís a vas
útnál keresi kenyerét, négy al
kalommal állítottak ki. A 12 ta
gú Harmónia ének- és tánc
együttes 25 fellépést mondhat 
magáénak a megyében, és azon 
kívül is. Fellépéseik közül hetet 
térítésmentesen vállaltak az 
öregek napközi otthonaiban. 
nyugdíjastalálkozókon és -bú
csúztatókon. Májusban egy mű
soruk teljes bevételét a Vas me
gyei mozgássérült gyermekek 
nyári üdültetésére ajánlották 
fel. 

A távközlési és biztosító be
rendezési főnökség támogatja a 
46 tagú műszaki klubot. Elő
adásokon. bemutatókon ismer
tetik az új vasúti technikát. 
A klub tagjai több tapasztalat
cserén jártak 1988-ban. 

Négy éve gyakorol, edz az 
intézmény 18 karatézója. Az 
évente két alkalommal rende
zett üersenyeken eredménye
sen szerepelnek, annak ellené
re, hogy edzőjük Szolnokról jár 
hozzájuk. 

- A társastánctanfolyamo-

Durkó Gáhor rajza 

kat is R. Kiss Anikó vezeti -
folytatja N. Kiss Klára. � Egy 
év alatt tanulták meg a legis
mertebb táncokat. Népszerűek 
a varrótanfolyamok 1s. 1987 má
jusában kezdődtek a pénteki 
diszkók. Ezeken tavaly 17 255 
fiatal vett részt. 

Rendeztek ezeken kívül far
sangi bált. télapó-ünnepséget. 
nőnapot és gyermeknapot. 

A KMP megalakulásának 
70. évfordulo;a tiszteletére. 
több hónapig tartó 's:::ocialista 
brigádl'etélkedőt szen:eztek 
Ezen 142 brigád képi,zselői 1:et
tek részt. A bevételek nöi·elése 
érdekében, az Uránia Vállalat
tal közösen, kedvezményes 
árakkal, karácsonyi vásárt 
szerveztek. 

- Nem sok jóval kecsegtet 
az idei esztendő -- kesereg az 
igazgató. - A művelődési in
tézmények dolgozóinak a társa
dalombiztosítási járuléka az ed
digi 10 százalékról 43-ra emel
kedik. NövekednPk az egyéb 
költségek is. Ennek ellPnérE bi
zakodó vagyok. Továbbra ís 
számítok a vasutas-szakszerve
zet és az egyes <;ZOlgálall főnök
ségek anyagi és erkök�1 támo
gatására. 

Sz. Jakab Ist\'án 
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MAG\''.t\R VASll]AS 

Aranydiplomások 

Elromlanak az órák 
Már jó ideje rázogatta a vál- el utamat. Már ezt ís lekéstem' 

1am. mire végre felébredtem. Nem fogok találkozni anvám
lf yekezz: elkésel. Elmúl_t már mai. Már egészen biztos. hogy 
fel hat 1s. 1-f ogyh_ogy fel hat, • nem találkozunk, mégis el akar
kérdezte!11 �lom!ol bódu_ltan. tam Ntni a Déli pályaudvarra. 
nmcs meg negy ora sem, es az - Miért zárták be? - kér
éjsz?�ára is magamon tar:ott deztem egy verejtékező tarkójú 
karorara mutattam. Elkesel. utcaseprőtől, és a földalatti lejá
m�ndta a f:leség:m, nem lesz ratára mutattam. Az utcaseprő 
1dod borotvalkozm sem. megfordult, megigazította ma-

Kábán az éjjeliszekrény éb- gán az oszladozó csíkos mel
resztöórája után nyúltam. Osto- lénJt, 
bán nézhettem k1 így görnyed- - Még nem nyitották ki -
ten, megnyúlt csíkos p1zsamá- mondta minden gúnv nélkül. 
ban, ahogy tátott szájjal és bor- inkább megértéssel. 
zasan. hunyorgó szemmel pró- Hogyhogy nem nyitották 
háltam meglelni az igazságot. ki? 

- Tudod jól - mondta a fe
leségem - , anyád negyed hét
kor vár a Déliben. Ha nem 
vagy ott időre, elmegy nélkü
led. 

Amikor kitántorogtam a ka
pun. első pillantásom a sarki 
hirdetőoszlopot koronázó, törött 
üvegű órára esett. Néhány perc 
híján tízet mutatott. Még min
dig álomittasan próbáltam ösz
szeszedni a gondolataimat. Fe
jemet egy házfal érdes hűvösé
hez nyomtam. El kell mennem 
a Délibe. ahol anyám vár. Azért 
vár. mert együtt fogunk utazni 
egy somogyi faluba. Én ajánl
koztam. hogy megyek. mert is
merem anyámat. jobb. ha bizo
nyos esetekben van mellette 
valaki. Mert egyébként csak az 
angyalok vigyáznak rá, de az 
néha kevés. Negyed hétkor ta
lálkozunk. vagyis találkoztunk 
volna. Elindult nélkülem? Alig 
tud fölkapaszkodni a vonat lép
csőjére. 

- Ennyire elaludtam? 
Az utcák csendesek voltak. 

A locsolókocsi után hamar szá
radt az aszfalt. még friss. tiszta 
volt a levegő. Megnyugtató sár
ga fénybe emelte a körúti háza
kat az egyre magasabban járó 
nap. 

Rohantam. mint egy őrült. hi
szen anyám már több mint há
rom órája vár. 

Egy téren kis csoport vonult 
keresztül. színes zászlókkal. 
énekszóval, muzsikával. Köze
lebb érve. láttam. hogy az ar
cuk a jókedvű ének ellenére el
nyűtt és fáradt. 

- Otthon i·acsora után 
azonnal mars az ágyba -
mondta egy fiatal anya makran
cos állatkaként maga után rán
cigált kisfiának. aki már tántor
gott a fáradtságtól. 

Úristen, hány óra lehet? 
Rohantam a földalattihoz. de 

szigorú, olajszagú rácsok állták 

■ Csontropogtató hideg
gel köszöntött be a reg

gel. Szél nem fújt. csak a sereg
nJ 1 \'arjúcsapat szárnyainak 
verdesése zava1ta a levegő hall
gatását. 

- Hó lesz - hallom édes
apám hangját. miközben a dun
na alatt azon töröm a fejem. 
hogy jó lenne szánkózni. ha vol
na hó. 

- Lesz - feleli édesanyám. 
és tovább forralja a tejet. 

Lesz. lesz, mire jó az nekem? 
Ta\'aly az Öcsi. a Bogyán. neki
ment a szánkómmal a Terus né
m kö1tefájának. s azóta volt 
szánkó. nincs szánkó. Édes
·apám azt mondta, nem csinál 
már újat nekem. Nagy vagyok. 
lány vagyok. fakanál mellett a 
helyem. Kidugom a lábam. Is
tentelen hideg a szoba. A kály
ha még az este kialudt. Akkor 
jó lengyel szén égett benne. s 
melegen duruzsolt. 

Szeretem hallgatni. Ülök a 
kályha mellett. és ábrándozom. 
Régi játékom ez nekem. Talán 
négy-öt éves lehettem. mikor 
elkezdtem jábzam. Ke1tünk vé
gében mC'gy a vasút. pontosab
ban a budapest-hegyeshalmi 
vonal. Elgondoltam. milyen jó 
lenne elmenni Pestre. föl a Gel
iért-hegyre. Sokáig izgatott 
Gellé11 püspök legt•ndája. Saj
nálattal vegyes boi-Longással 
gondoltam rá. 

S itt el11,kadt négyévesnyi 
<'szem. Igen. elmegyek. de nem 
tudok pestiül. Abban a hitben 
élh'm. hogy mivel Pestre csak 
,·onattal lehet menm. n�·il\'án 
messz<' \·an. s mert messze van. 
ott másképpen. rng�·1:, pestlül 
b('szélnek az emberek Csodá-

Még négy óra sincs - kö
zölte. és egy lapos üveget nyúj
tott felém. Azután barátkozva 
tette hozzá. - Ilyenkor. nyá
ron, hajnalban csodaszép ez a 
város. 

- Hajnalban? Milyen nap 
van ma? 

- Június tizedike. 
- Maga nem normális. 

Hogy lenne már június tizedike. 
amikor tegnap április huszon
ötöd1ke volt? Vasárnap. 

Az utcaseprő megvonta a vál
lát. és vesszőseprőjével megva
karta az út porát. Megráztam. 

Hányadika van ma? 
Hagyjon békén. 
Milyen év? 
Nem köll annyit inni! 

Ezerkilencszázötven van, na! 
Ájulás környékezett. Ezerki

lencszázötven júniusában még 
egyéves sem voltam. És akkor 
még nem is viselték ezt a hülye. 
zebracsíkos védőmellén;,1 az ut
caseprők. 

Anyámmal kell találkoznom. 
bármi áron. Nem mehet le 
egyedül abba az isten háta mö
götti faluba. hiszen a libát a ka
csától. a gyomot a virágtól nem 
tudja megkülönböztetni. Lenye
lik a falusiak. Nevetgélve. vi
gyorogva tüntetik el. Úristen, 
hány óra lehet? 

- Halt! - Rémülettó1 go
nosszá vált arc a hátam mögött. 
a szemeket péncéls1sak árnyé
ka borítja. Kattan a závár. Fu
tás. Hátrapillantva látom a tor
kolattüzet. Futok. ahogy erőm
bó1 telik. Repülőgépek zúgnak 
el felettem. kiégett fekete házak 
lángja csap az égig. Végre egy 
utcába érek. ahol hisztérikusan 
hörgő lihegésem, ijedt arcom 
nagy feltűnést kelt a lábtenisze
ző gyerekek között. Zöldséges 
tolja kis kézikocsiját pompás. il
latos, friss árujával. Körülötte 

lom a vasutat. Körtefánk mel
lett kis aJtó nyílik a \'asúti töl
tésre. amin keskeny gyalogút 
vezet a kis állomásra. A töltés 
oldalában szederfa Finom, 
édes. fehér szeder. Sokat és 
sokszor lakmároztunk beló1e. 
Eleinte csak szökve. a libalegel
tetés eló1 lógva mentünk a sze
derfához. Pár év múlva küld
tek. 

- Szedj csalánt a libáknak! 
A partoldalban találsz - szólt a 
parancs az útbaigazítással 
együtt. 

Utálom a kacsákat. libákat. 
mert egyebet sem hallok: 

- Darálj kukoncát! Húzz vi
zet' 

De a csalánszedés a legbor
zalmasabb. Kesztyű még a téli 
hidegben sem igen volt. Persze 
enm nem utáltam a libákat. 
A liba mája édesapámé - ez 
törvény' Ő más részét nem sze
reti a libának. Bár gyanítom. 
abból sem sokat eszik. Nyolcan 
vagyunk test\'érek. és minden
ki kap belóle. Tizennégy éves 
vagyok. s egyszer már ettem. 
félig. egy egész libacombot. �a
gyon \"ártam. hogy kapjak. E\·e
k1g. Megkaptam. és nem bír
tam megenni. 

- Nem kelsz. Tücsök" 
hallom édesapám hangját. 

- De kelek! - felelem. de 
eszem ágában sincs ebbe a far
kasordító hidegbe kibújni a me
legró1. pedig hallom. hogy 
megy a győri gyors. ami azt je
lenti. minimum nyolc óra. Azért 
minimum. me1t ha késik. akkor 
talán már negyed kilenc 1s van. 

Kedves szórakozásunk most 
is elnézegetni az elhaladó vona
tokat. A tehervonat vajon mit 

kiskutya szaladgál. Süt a nap. a 
kocsi árnyéka hi;isszan előre
nyúlva tapogatja az utat. Még 
reggel van. kora reggel. 

Nem tudom. m1 lehet anvám
mal. És azt sem. mikor jöhet
tem el otthonról. 

Kettős 

jubileum 
Végre sikerül fölkapaszkod- L--------------' 

nom egy tömött autóbuszra 
Fölsóhajtok. tudom. nemsokára Kettős jubileumot ünnepel
célhoz érek. A Dunához köze- tek a közelmúltban Szegeden. a 
ledve a busz lassít majd mC'gáll vasutasok Petőfi Sándor Műve
Hátratolat. újból nekilódul. de lődési Házában. Az mtézmém· 
hamarosan leáll a motor. Kö- két amatőr művészeti csoportj� 
nyörgök a vezetőnek. igyekez- ünnepelte fennállásának 40. év-
zünk. fordulóját. 

- A kocsi nem megy to-
t·ább, a hidat lebombazták. Néhány lelkes művészetsze-

- De hiszen mncs is habo- rető vasutas összefogásával 
rú! 1948 februárjában jött létre Sze-

A sofőr rezzenéstelen arccal geden az a szabadiskola, amelv 
bámul rám. Megnézi a karórá- később képzőművészeti körré 
ját Elkapja mohó pillantásom alakult át. A kör művészeti ve-

- Háromnegyed tizenegy zetője negyedszázadon át Szőke 
_ mondja. _ Ez i,olt az utolso Győző festőművész volt. majd 
forduló. halála után Cs. Pataj Mihály 

_ Ilyen korán befejezi? festőművész. illetve két éve Pa-
- Korán? Jó. ha éjfélre ha- taj Miklós irányításával dolgoz-

zaérek. nak. S hogy nem 1s akárho
gyan. azt jól példázzák azok a 

Itt vagyok a Belvárosban kiállítások. bemutatók. külföldi Gyönyörüszép, néma lányok vendégszereplések. amelyeken sétálnak a kirakatok előtt. Meg- az elmúlt é,.,t1zedekbPn részt 
igazítják a haJukat. rám pillan- vettek. 
tanak. Az ablaküveghez lépek 
én is. egészen közelró1 néz rám 
vissza az arcom. Tenyeremet az 
üvegre nyomom, és mindenféle 
gnmaszt vágok. 

- Egész éjszaka ezt akarja 
csinálni? - hallok egy hangot 
magam mellett. Nálam jóval 
magasabb. vöröses hajú férfi 
csóválja a fejét. 

- Éjszaka? Hiszen ragyo
góan süt a nap. fecske suhan el 
előttem eresz alatti jészkére. 

A férfi újból a fejét csóválja. 
és továbblépdel. Én pedig ismét 
gnmaszokat vágok. de a kira
kat üvegéró1 nem jelez vissza 
senki. Csak a sétáló lánvokat lá
tom. meg a túloldali házakat. 
Eltűnt az arcom. 

Anyám vár. már ki tudja, mi
óta. Most már tényleg sietnem 
kell 

Hullámzó búzatáblák kozött 
visz az utam. meg-megbotlom a 
fű alatt lapuló göröngyökben 
Gyík surran el mellettem. Az
után megmt forró aszfalton já
rok. Vajon hány óra lehet'? Ak
váriumi a csend. 

Arra, hogy akkor végül is ta
lálkoztam-e anyámmal. nem 
emlékszem. De azóta órát nem 
tűrök meg a lakásban. 

vihet? A zárt kocsikban talán 
még kincs is van' Bár legtöbb
ször k1kand1káló teheneket, zsá
kokat és dobozokat láttunk. 
A kincset biztosan azé1t nem 
látjuk. gondoltuk m1. mert azt 
jól eldugták. A legjobban a sze-

Becker Lászlóné 

Műveik eljutottak Bécsbe. 
Párizsba, Münchenbe, Helsin
kibe, Drezdába, mindenhol el-
ismerést szerezve a i·asutas
művészeknek. A kör létszáma 
jelenleg 50-60 személy. közot
tük egyaránt megtalálhatók a 
hobbiból alkotók. a művészpá
lyára készülők és a tehetséges 
amatőrök. Huszonöt régi tagja 
stúdiót alapítva munkálkodik. 
Hat éve megkapták a Kiváló 
Együttes megtisztelő kitünte
tést. A jubileumot egy kiállítás
sal ünnepelték meg. 

A ház szimfonikus zenekara 
1948-ban újjászerveződött, ez
után jött létre az önálló fóvósze
nekar. L�tszámuk jelenleg har
mincöt. Evente 25-30 fellépésük 
van vasutas- és \'áros. ünnepsé
geken. Hosszú évek óta a sza
badtén játékok idején ők szol
gáltatják a térzenét a városban. 
Külföldi útjuk során eljutottak 
a lengyelországi Kielcébe. a 
legutóbb Nizzába. 

Marosvári Attila karnagy di
rigálásával decemberben önálló 
minősítő hangversenyen meg
kapták az aranydiploma fokoza
tot. 

Gellért 

Nem jöttem rá egyhamar. de 
magyarázatot találtam. 

- Hát persze' Külföld1ül 
van! 

Így aztán a rejtvényt megfejt
ve. már ismerősként köszöntöt
tük a vonatot. Ahogy teltek az 

Miener Malzer 
mélyvonatokat szerettük. Izgal
mas volt, a kanyarból vaJon 
személy- vagy tehervonat buk
kan elő? Fogadásokat kötöt
tünk. Bár ha elveszítettük is a 
fogadást, ha személyvonat jött, 
kárpótolva voltunk. Integet
tünk. s találgattuk. ki. hova me
het. Igazi ünnep volt. ha valaki 
visszaintett. 

Emlékszem, elsős voltam. Év 
vége felé járt. Mosolygós, nap
sütéses délután volt. Ültünk a 
ferdén nőtt szC'derfa tövében és 
vártuk a \'onatokat. 

- Jón! Jön' 
S szélvészként robogott el a 

vonat. 
Ez külföldre megy' 

- Honnét veszed? 
- N C'm látod. te vaksi? Más-

milyenek a vagonok' 
Másnap ÚJra kiültünk. jött 1s 

a vonat. d(' megint nem tudtuk 
kibl'tűzm. m1 van·az oldalára ír
\'a. Hetc>k1g k1Jártunk, míg egy
szer a c1gányhíd után lévő jelző 
lassításra késztette a vonatot. 

� Na most' Olvasd gyorsan' 
- Miener Malzer' - ordítot

tam d1csőulten. de rögtön azon 
tÖitl'm a ft,jem. vajon miért ír
ták az M betűt fejjC'l lefelé? 

évek, már nemcsak szórakozást 
nyújtott a vasút. Kitűnő vas
gyűjtő hely volt. Sok csavart és 
vasdarabot szedtünk össze, és a 
nyikorgó talicskán. egvmást fel
váltva, kicígöltük a MEH-telep
re. Társasjátékot vettünk. ami 
nem volt senkié. mindenkié 
volt. 

- Tücsök! - elaludtál vagy 
mi a fene van veled? Kelj föl 1 

Nincs mese. két lépéssel 
megcélozom az ajtót, és a kony
hában termek. Hónom alatt a 
mackóalsó és mackófelső meg 
ami még a kezembe akadt. 
A konyhában már jó meleg 
van. Megiszom a tejet. egy ka
réj kenyeret is benyelek mellé, 
s már hallom is; 

- Eredj a boltba' Hallottam, 
hozták a friss kenyeret. Apád. 
mikor a szolgálatból jött haza. 
még csak tegnapi volt. 

Nem vágok fintort, pedig 
nem szeretek sorba állni kenyé
rért. Na. de ma ml;gis kará
csony van. illetve lesz, estére' 
Édesapám reggel héttó1 estl' hé
tig, illetve este héttó1 reggel hé
tig dolgozik a vasúton. Váltóke
zelő meg amolyan mmdenes. 
Ha estére ml'gy dolgozni. és 
napközben nincs, aki főzzön. 

7 

Radnai Ketykó István 

Azok a régi éjszakák 

A!inden csepp izzadtságom; 
örömöm, bánatom, sóhajom, imádságom 
rdtok emlékeztet, régi éjszakák, 
mikor kalászos nyárban 
7.:agy diihóngó télben 

hosszú 7:erseket írtam, bár fáztam 
eleget a rezsó /ütötte bakterházban 
a forróságban pedig mindig sörre vágytam . . .  

}vlost érzem csak hiányát a gyalogutaknak; 
az öreg gőzösöknek, a tisztelgő sorompómdaknak -

7..'alami visuajár bennem - - -

holt lelkekként bolyongnak szememben 
a csitri falusi lányok, 
de elszáradtak már a rózsák a lépcsőn 
ritkultak a borozások. 
Azok a régi éjszakák . . .  

Valami hiányzik belőlem 
és kimondhatatlanit! fáj egy álom: 
gázolok térdig érő pipacs-tengerben 
ji,tok egy nem létező vonat után - - -

egy vonalbejáró sem jön velem szemben, 
hogy kulacsából megkínáljon . . .  

MOZIKALAUZ 
Februárban tizenkét új pro

dukciót láthatunk. 
A Szörnyecskék című horror

paródiáról már olvashattunk. 
Visszhangos siker volt az Egye
sült Államokban. Hőse Billy, 
akinek ajándékba kapott ház1ál
latkái elszaporodnak. s ezzel 
iszonyú galibát okoznak. A kör
nyéken hemzsegni kezdenek a 
szörnyecskék. A magyarul be
szélő színes, fordulatos história 
rendezője: Joe Dante. 

Számos krimi és politikai kri
mi alkotója a francia lves Bois
set egy amolyan Hernádi Gyu
la fantáziájában született bűn
ügyi produkcióval lepi meg a 
műfaj ked\'előit. 

A kockázat ára egy ördögi 
tévévetélkedő, amelyben az ön
kéntes jelentkezó1mek túl kell 
élnie egy öttagú bérgyllkoscso
port minden próbálkozását. 
Persze fegyertelenül. hogy az a 
nézó'k számára minél izgalma
sabb legyen. A szerepló'k között 

ott találjuk Michel Piccoli-t és a 
szép Marie France Pisiert-t. 

A képzeletnél egyetlen vala
mi fantáziadúsabb: a valóság! 
Ezt támasztja alá egy megdöb
bentő amerikai dokumentum
film az Amerikai gyilkosságok. 

Sheldon Renan páratlan ar
chív felvételekből készült össze
állítása az elmúlt húsz esztendő 
USA-beli erőszakos cselekede
teit 1déz1 fel a köznapi bűnté
nyektől. a maffiaharcokon át a 
politikai merényletekig. Ugyan
csak knmi a japán a Madonna 
háborúja. 

Nakamura Gendzsi filmje 
egy főiskola és egy banda har
cát ábrázolja a fordulatos cse
lekmény keretében. A főiskolá
sok testőröket szerződtetnek a 
harcra. mégpedig olyan leányo
kat. akik végül 1s eredménye
sen szállnak szem be a környé
ket rettegésben tartó gazembe
rekkel szemben. 

Ábel Péter 

me11 napközben a szőlőben dol- - Na, Tücsök' Csúszkál
gozunk. mncs vacsora. Ilyen- hatsz. de vigyázz rá! Az uno
kor. ha megfőtt. én. a Tücsök kám is ezen akarom szánkóztat
utánav1szem a vacsorát. Azért ni 1 
szeretem ezt a v1vést, me1t min
dig van a zsebében negró. és 
ilyenkor kapok beló1e én is. Kü
lönben ő eszi a torok kémény
seprőjét De nemcsak a negró 
csábít. Ott pöfög a Fehérvárra 
készülő kicsi csühös. Egyszer 
felengedtek rá, kinyitották a ka
zán ajtaját. Pokoli meleg dőlt k1 
rajta. de az izzó parázs gyönyö
rű volt. és én mégis féltem. 
Többet nem is mentem föl rá. 
messziről csodáltam. 

Szörnyű sokan álltak sorba 
kenyérért. de a szokásomhoz 
híven ezt az időt 1s ábrándozás
sal töltöttem. A Jézuskában 
nem hiszek már. de jó mese 
volt. Vajon m1 lesz a fa alatt'! 
Nagy vagyok, lány vagyok. így 
baba már biztos nem. Ruha, 
csizma elképzelhető. De vajon 
még mi? Hú' ha én ezt most 
tudnám' Sajnos, n<>m tudom. 
Mindegy 1 A fnss kenyérrel ha
zaballagok a reszeltc1tromhéj
és var.íliaillatú konyhába. Ezt 
imádom a karácsonyban. Fi
nom süt111latok keverednek a 
töltött káposzta és rántott hal il
latával. Estére mind a két szo
bában jó mt.>leg van. Mi. gyere
kek kiöltözve a hátsó szobában 
várjuk a lám·csörgést. 

Édesapánk játszik velünk. s 
ha úgy vesszük. ez 1s karácso
nyi ajándék. Ritka alkalom. 
Vagy a szó1öben dolgozik. vagy 
a vasúton. Mikor alszik' Xem 
tudom. Lánccsorgés' A fa alatt 
egy iga21 bolti faszánkó áll' 

- Az ('nyérn. c>zt rögtön tu
dom. 

Hát, arra ugyan nem sokat 
kell várm, a testvéreim nagyok. 
pár év. és tessék 1 Még meg sem 
kaptam a szánkót. és letúrnak 
róla. 

Másnap azért megmutatom a 
M1ener Malzernak. amiről azóta 
kiderült, hogy nem külföldiül 
van. és hogy valójában Wiener 
Walzernak hívják! Időközben 
ugyanis összeismerkedtem a 
dupla v-vel 1s. 

Húsz év telt el a szánkós ka
rácsony óta. Bécsbe készülök. 
Életemben először megyek kül
földre. Egyedül megyek és a 
Miener Malzerrel. Ezt már ré
gen eldöntöttem. 

Lassan húz ki a vonat a pá
lyaudvarról. Olyan 1zgalornhan 
vagyok, hogy nem _tudok meg
ülni a helyemen. Am nyugod• 
tan mászkálhatok le-föl. a fül
kében rajtam kívül nincs senki. 
Szerencse' Szégyellném az iz
galmamat. Percenként nézek k1 
az ablakon. nehogy elrnulasz
szam. mikor érünk az én falum
ba. Szívből sajnálom, h9gy 
most este megy a vonat. Igy 
biztosan nem integetnek a gye
rekek, és én nem tudok vissza• 
inteni. pedig milyen jó lPnne! 

Berobog a vonat a ke11ek alá. 
Igen. ez a mi házunk, és itt a 
híd! Szél borwlja a nyitott ab
lakban a hajam. két kezemmel 
integetek régi saját magamnak. 
Két könnycsepp melegíti az ar
com. míg le nc>m pottyan. 

- Igen. Engem a M1ener 
Malzer fü;csbe visz! 
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Az MHSZ-kluhtitkár vágya SAKK 
, 

A géptelepi aktivisták példát mutatnak Evadzáró közgyulés 
A MÁV Építési Géptelep Fő

nökségen már véget ért a hiva
talos munkaidő, de Fóti Árpád 
építésvezető nem is gondolt a 
hazamenetelre. Terveket, prog
ramokat, kimutatásokat böngé
szett, közben jegyzetelt. Csak 
akkor állt fel íróasztalától, ami
kor pontosan felmérte: a gépte
lepfőnökség MHSZ honvédelmi 
klubja hol tart a tartalékosok 
továbbképzésében, melyek a lö
vészszakosztály soron követke
ző konkrét feladatai. s mit kell 
majd elmondania az MHSZ 
MA V Repülő és Ejtőernyős 
Klub másnapi tanácsülésén. 

Az épületbó1 kilépve felné
zett a kéklő égboltra, s megtor
pant. Az apró felh9pamacsok 
ezúttal is emlékek sorát idézték 
fel benne. Még volt néhány per
ce arra. hogy kissé eltűnődjön a 
múlton. 

Közel négy évtizede, alig 1 7 
évesen kezdett repülni a MÁ
VAG Repülőklub tagjaként. 
1950 nyarán C vizsgázott, s né
hány hónappal később Gyulá
val, az ikertestvérével - a BM 
Légirendészettó1 ment nyugdíj
ba - bevonult a Honvéd Killi
án György Repülőtiszti Iskolá
ra,_ ahol Barcs Lászlóval (a 
MAV REK klubtitkárával) és 
Pencz Jánossal (az MHSZ ké
sőbbi repülőfőnökével) együtt 
készült a vadászrepülői hiva
tásra. Nem sejthette, hogy egy 
évvel a tisztté avatása után őt is 
eléri a légierő nagyarányú lét
számcsökkentése. s korán bú
csút kell mondania .. magasba 
törő" álmainak. 

Ilyen előzmények után vál
lalt munkát 1957 júniusában a 
MÁV Építési Géptelep Főnök
ségen, ahol néhány hónappal 
később kinevezték művezetővé, 

Gyűjtés 

majd beválasztották a pártalap
szervezet vezetőségébe. 1966-
ban került jelenlegi beosz
tásába, a földmunkagépcsoport 
élére, s abban az évben lett a 
pártalapszervezet titkára is. 

Közben mind nagyobb lelke
sedéssel patronálta a Magyar 
Honvédelmi Szövetség helyi 
aktivistáinak tevékenységét. 
1970-ben a géptelepfőnökség 
MHSZ honvédelmi klubjának 
vezetőségi tagja. 1986-tól pedig 
titkára lett. S miközben szabad 
idejében nagy gonddal irányí
totta a lövészszakosztály tevé
kenységét. szervezte a mintegy 
170 géptelepi tartalékos katona 
továbbképzését, az évenkénti 
éleslövészeteket, mind nagyobb 
részt vállalt a MÁV-os repülők 
segítésébó1. 

A géptelepi aktivisták alkal
manként a farkashegyi repülő
téren esedékes földmunkákból 
is részt vállalnak. 

Ahhoz. hogy ilyen hatékony
sággal képes részt vállalni a 
honvédelmi klub vezetésébó1. 
az MHSZ patronálásából, ab
ban számos vezetőnek és akti
vistának is nagy szerepe van. 
Például Róza Sándornak, a 
géptelep igazgatójának, és 
Andrási János főmérnöknek is. 
A segítőkész, alkotó légkör egy
úttal újabb erőt, lendületet is ad 
a társadalmi munka végzésé
hez. 

A fia is vasutas MHSZ-akti
vista. s szintén nagyon vonzó
dik a repüléshez. Bár Fóti Ár
pád már csak pártoló tagként 
emelkedhet a levegőbe, reméli. 
eljön az idő, amikor fiával 
együtt fog repülm - vitorlázó 
repülőgépen vagy segédmoto
ros sárkányon. 

Büki Péter 

Ha összefog az szb és a tagság 

Záhonyban a gépesített rako
dási főnökség szakszervezeti bi
zottsága gyűjtést szervezett az 
örményországi földrengéskáro
sultak segítésére. Az akció so
rán a 2300 dolgozó több mint 66 
ezer forintot adott a bajbajutot
taknak. Gondoskodnak a brigá
dokból nyugdíjba vonulók kö
szöntéséró1 is, akiknek létszá
ma évente eléri a 80-90-et is. 
Úgy döntöttek, hogy két alka
lommal - év elején és év vé-

• gén rendeznek számukra és 
családtagjaik számára is egy 
ünnepséget. ahol műsorral ked
veskednek az iskolák és óvodák 

növendékei. Így volt ez leg
utóbb 1s, amikor 41 nyugdíjba
vonulót ünnepeltek. Megkö
szönték munkájukat és az szb 
három házaspári üdülőjegyet 
sorsolt ki közöttük. 

Rendszeresen gondolnak a 
nagycsaládosokra is. Segélyké
relmüket komolyan veszik. 
Legutóbb évi költségvetésüket 
vizsgálták felül, módosították 
azt és a na&yobb összeg mellett 
döntöttek. Igy a segéiykifizeté
sekre közel 170 ezer forintot 
hagytak jóvá a nagycsaládosok 
részére. 

A szakosztály egyik legeredményesebb ver�enyzője Szíva Erika 

Évadzáró közgyűlést tartot
tak a Törekvés SE sakkozói ja
nuár 16-án. A szakosztály veze
tője. Nyulász János beszámoló
jában sikeresnek nevezte az 
1988-as versenyévadot. s mél
tán. hiszen a női csapat a tize
dik helyet szerezte meg az OB 
I-ben. a férfiak pedig Deli Péter 
vezetőedző irányításával az 
erős mezőnyben ötödikek lettek 
90.5-es összpontszámmal. 

Sikeres volt a csapat részvé
tele a nemzetközi versenynap
tárban is jegyzett Kó'bánya 88 
nemzetközi nyílt sakkviadalon, 
de a többi korosztályok képvi
selői is jó eredményeket értek 
el. Így például az ifjúsági Du
dás János, 13 mérkőzésen 9,5 
pontot gyűjtött. 

A világbajnokjelöltek mexi
kói versenyén Kállai Gábor be
jutott a legjobb nyolc közé, Fe
hér Gyula pedig megszerezte a 
nemzetközi mester címet, és a 
nyat magyar bajnokságon har
madik lett. 

A szakosztály egyik legered
ményesebb versenyzője Sziva 
Erika, aki az OB I-es férficsa
patban is szerepelt, elnyerte a 
nemzetközi mester címet, és ne
gyedszer lett első a nyílt női 
bajnokságon. 

A szakosztályi ülésen Deli 
Péter vezetőedző megköszönte 
az elnökség és a bázisszerv -
az Északi Járműjavító Üzem -
támogatását. majd Balogh Sán
dor üzemigazgató jutalmakat 
adott át az eredményesen sze
replő versenyzőknek. 

A férficsapat egyik erőssége, 
Tompa János, ak1 egyben az 
olimpiai bajnokságot nyert női 
sakkcsapat kapitánya, a szak
osztályi ülés után készséggel 
válaszolt kérdéseinkre. 

- Mint kapitánynak mi a 
véleményed a lányok teljesít
ményéró1? 

- Túlzás nélkül állíthatom, 
hogy világszenzáció volt ez az 
eredmény, hiszen amióta a 
szovjetek részt vettek a sakk
olimpián, nem volt igazi kon
kurensük a bajnoki címért 
folytatott küzdelemben. Ezen 
felül ez volt az első eset, hogy 
magyar sakkcsapat olimpiát 
nyert. 

- És a Polgár lányok? 
- Reméljük. a továbbiak-

ban is megmarad a kialakult jó 
kapcsolat, amihez hozzájárul az 
a tény is, hogy nem húzódik to
vább a női versenyzők elisme
rése. Például január 18-án De
ák Gábor államtitkár, a Magyar 
Nép köztársaság Csillagrendjét 
nyújtotta át Mádl Ildikónak és a 
három Polgár lánynak. Ha a 
Polgár lányok továbbra is a női 
mezőnyben játszanak. úgy hi
szem. többször is lehetnének 
olimpiai bajnokok, de őket in
kább a legjobb férfiakkal vívott 
küzdelem ambicionálja, bár is
merve képességeiket. ez teljes
séggel érthető. 

Tompa János ugyanakkor a 
Munka Érdemrend arany foko
zatát kapta munkája elismeré
seként. 

Kép és szöveg: Tüttő 

Focigyőzelem Csapon 
Egyre sokrétűbb a kapcsolat 

az eperjeskei és a csapi vasuta
sok között. Legutóbb például a 

csapi Komszomol szervezet 
meghívására az állomás KISZ
bizottságának kispályás női lab
darúgócsapata vett részt egy 
nemzetközi tornán. Annak elle
nére, hogy az eperjeskei nó'k 

1 
még csak rövid ideje barátkoz
tak meg a focival, kiválóan kép
viselték a hazai színeket. A Ju

'-------------------------------------------1 hász Tiborné, Molnár Mária, 

Vízszintes: 1. Török csapatparancs
nok. 7 Heg�·ség Afrikában. H. A köl
tö. 16. S,•kt>ly \'Íztí tengeröböl. 1 í .. 
Sátmll'l. magyar király. 18. Bajnokcsa
patok Európa Kupája. 20. Tréfás be
mondás. 21 Szmtén. 23 Nyugat-afn
ka1 ftkáros. 25. Kert széle1. 26. Azonos 
betűk. 28. Rendszabál�·oz. fékez. 30 
Nem fölé. 31. Emel,•tes raktár 33. Ep1-
lepsz1a. 35. Fordított szomorúság. 36 
Ez,,r kozept'. 37 Olasz \'áros. 39. A ra
d111m wgyj,•lP. -10. Latm újdonság. 42 

ÁltalvPtŐ. 44. Több mmt fél deka. 46. 
Korhol. 48. Teakeverék' 49. Ismeretel
mélet. idegen szó,·al. 52 Gy·őn sporte
gyesület. 54. Elmélkedik. töpreng 56. 
:'\émet névelő. 58. Római 501. 60. Fo
h-ó a Kaukázusban. 62. Numero röv 
63. Észak-ame11ka1 Egyesült Államok. 
65. Éjjeli mulató. 66. Régi görög törzs. 
68. Kehéz selyl?mszö,·et. 71. Papagáj
féle. 73. Fiatal szerelmest játszó fétii 
színész. Í ·t Tárg�·alás. tréfásan. 

Függőleges: 1. Mohanwdán szekta 

2. Ipar fele. 3. Kihalt futómadár. 4. Bn
gitte Bardot. 5. Baranya megye, tele
pülés.· ii. A szamárium vegyjele. 8. 
Rangjelző. 9. Gabonaszem. 10. Megye
székhely. 11. Labdarúgó teszi. 12. Ele
ge van. 13. Fah 1s. asztali 1s lehet. 15. 
Lepergő. 18. Tengerszoros Aden kör
nyékén. 19. Hőértékmérő. 22. A sza� 
igéje. 23. Komárom megye, helység. 
24. Tetejére. 25. Mérgező gáz. 27. 
Hangtalanul zú&, 28. Vissza: vásárol. 
29. Liszttel hm\. öe fordítva. 30. Ablak 
széle1. 32. Attól kezdve. 34. Betú'káosz' 
38. Kimondott betű. 40. Észak-atlanti 
Szövetség. 41. Megszólítás ,s lehet. 43. 
Bevesz ellenéte. 45. A végzet megsze
mélyesítője a görög mitológiában. 47. 
Olasz látkép. 50 .... olmány. szedett
vedett. 51. A naprendszer egyik boly
gója. 53. Személyes névmás. 55. Latin 
és. 57. Csontokat köt össze. 59. Ellop. 
61. Hosszú rdő múltán. 63. Feltétele
zett űrbeli lény. 64. Állóvíz. névelővel. 
66. Nóta. 67. Félig ravasz. 69. Német 
elöljárószó. 70. Névelő. 71. Kicsinvítő 
képző. 72. Ellentétes kötőszó. 

A római számokkal jelzett kockák
ban levő betűk sorrendben összeolvas
va egy költemény címét adják. Meg
fejtésül beküldendő a magyar költő 
neve (élt: 1900-1957). A keresztrejt
vény címe a költemény egyik sora. 

Beküldési határidő: 1989. február 9. 

Az előző keresztrejtvfoy megfejté
se: Kosztolányi Dezső. (A vers címe: 
Számadás.) Egy-e,n könyvet nyert: 

Szűcs Ferencné. 3000 Hatvan. Mező 
Imre u.2 .. Misák Rozália. 4400 Nvír
egyháza. Vöröshadst>reg u. 13 .. Szábó 
Józst>f. 3531 Miskolc. Bálon L u. 38„ 

Cz1fra Gvula, 4625 Záhonv. Alkot
mány u. 4L Unger István. -2310 Szt
getszentm1klós. Jókat út 19. 

Szabó Tünde, Kantár Ibolya, 
KLicsu Ferencné és Csentős Er
zsébet összeállítású csapat 
ugyanis az első helyet szerezte 
meg a viadalon. Természetesen 
ez a győzelem tovább erősítette 
a csapatszellemet, így a találko
zó hazai folytatását is optimis
tán várja az együttes. 

Véradók 

kitüntetése 

Bensőséges hangulatú ün
nepség keretében köszöntötték 
a közelmúltban a záhonyi sok
szoros véradókat. A R�ndevú 
étteremben a helyi Vöröske
reszt-szervezet és a kisvárdai 
városi körzeti vezetőség szerve
zésében csaknem félszáz akti
vistát láttak vendégül. 

Az ünnepségen Plesu István
nénak, a helyi közös vezetőség 
titkárának nyitószavai után dr. 
Molnár Károly, a városi veze
tőség elnöke méltatta a meghí
vottak áldozatvállalását. közös
ségi elh1\·atottságát. majd ki
tüntetéseket adtak át. 47 véradó 
részesült elismerésben. közöt
tük négyen már hússzoros. 11-
en pedig tizenötszörös véradó
nak mondhatják magukat. 

- Segély. Az örményországi 
földrengés károsultjainak meg
segítésére gyűjtenek a záhonyi 
üzemigazgatóságon. Az akció
ban - amelynek eredménye
ként már 200 ezer forint gyú1t 
össze - több társadalmi szer
vezet is részt vesz. 

- Üzemi konyha. Pácsony
ban a múlt év végén, korszerű
sítés után átadott üzemi konyha 
kapacitása akkora, hogy a jár
műjavító üzem dolgozóin kívül 
még a közelben lévő kisüzemek 
dolgozóit is el tudják látni me
leg étellel. 

- Vasutasözvegy. Andó Já
nosné Hatvan legidősebb lakó
ja, aki nemrégiben töltötte be 
102. életévét. Ebbó1 az alkalom
ból többek között a vasútállo
más Kállai Éva szocialista bri
gádja, a vasutasbiztosító egye
sület, az ÖTA és a MÁV Nyug
díjas Intézőbizottsága képvise
lői köszöntötték fel az idős asz
szonyt. 

- Mozdonymatuzsálem. Is
mét hasznosítják a Sarkadi Cu
korgyár volt tolatómozdonyát, a 
százesztendős 377-est. Egy vas
utascsalád ócskavasként meg
vásárolta, és négy hónap alatt 
üzemképes állapotba hozta. Je
lenleg azonban nem a pályán 
használják. hanem egy magán
szeszfőzdében biztosítja a mun
kához szükséges gőzt. 

- Felvételi előkészítő. A 
MÁV tisztképző felvételi vizs
gáira felkészítő tanfolyamot 
szerveztek a záhonyi üzemigaz
gatóságon. A 19 jelentkező szá
mára hetente két alkalommal 
tartanak foglalkozásokat az ok
tatási központban. 

1989. JANUAR 26. 

- Partnerkapcsolat. Az üllői 
Monorvidéke Áfész és a MÁV 
között létesített kapcsolat gyü
mölcsözőnek bizonyult. A múlt 
évben az áfész 3 ezer vagonaj
tót készített a vasút számára. 

- Hobbi. A Somogyban élő 
Nyitrai Ferenc nyugdíjas moz
donyvezető 18 évi munkával 
egy 80 centiméteres mozdonyt 
készített. A működő modellt 
műszaki rajz nélkül, pusztán 
emlékezetbó1 készítette el Nyit
rai Ferenc 10 ezer munkaóra 
alatt. 

- Patronálás. A szegedi 
igazgatóság II. Rákóczi Ferenc 
Szocialista Brigádja már nyolc 
éve patronálja a helyi Gladics 
utcai egészségügyi nevelőott
hont, ahol testi és szellemi fo
gyatékos gyerekeket nevelnek. 
A brigád tagjai tavaly két alka
lommal saját gépkocsijaikkal 
moziba, illetve ópusztaszeri ki
rándulásra vitték a gyerekeket, 
karácsonykor pedig a makó-új
városi II. Rákóczi, a kisteleki 
Radnóti, a szegedi Pósz Jenő és 
Béke, valamint a kelebiai Zrí
nyi Ilona Szocialista Brigádok
kal közösen 7300 forint érték
ben ajándékcsomagokat tettek 
a nevelőotthon karácsonyfája 
alá. 

December �án elhunyt 
Szirmai Jenő, a Vasutasok 
Szakszervezete Központi 
Ének-Zene és Képzőművé
szeti Iskolájának igazgatója. 
Szirmai Jenő 1976-tól vezet
te a Törekvés Művelődési 
Központot, majd 1983-ban 
nevezték ki a központi zene
iskola igazgatójává. Ham
vasztás utáni búcsúztatása 
január 16-án volt a rákoske
resztúri Új Köztemetó'ben. 

Befejeződött a kampány 
December 29-én, az utolsó 

cukorrépával megrakott teher
vonat beérkezésével befejező
dött a szokásos szállítási kam
pány Szolnokon. Ez alatt az idő 
alatt 7953 teherkocsin 34 ezer 
tonna répa érkezett a cukor
gyárba, és egyetlen alkalommal 
sem fordult elő fennakadás a 

Elcserélném centrumban lévő 50 
négyzetméteres. első emeleti korszerű
sített MÁV-lakásomat, plusz kék busz 
vonalán lévő 200 négyszögöles zárt 
kert�met, budapesti kétszobás lakás
ra. Erdeklődni lehet levélben: Szücs 
Géza, Budapest, Örs vezér tér 15. I. 7. 
1148. 

Elcserélném 100 négyzetméteres 10 
helyiséges összkomfortos, gázfűtéses 
MAV-bérlakásomat, egy két szoba 
összkomfortos és egy 1 + ½ szoba össz
�omfortos _ lakásra (Rákospalota vagy 
Ujpest). Erdeklődni lehet: Darlaczi, 
Budapest XV„ Lenin u. 11. II. lépcső
ház II. emelet 7. 

Elcserélném csepeli 41 négyzetmé
teres másfél szobás komfortos tanácsi 
lak_ásomat. kétszobás (külön bejáratú) 
MAV-lakásra. Érdeklődni lehet: a 
27-68 üzemi �elefonszámon. 

Elcserélném rákospalotai 2 szobás, 
összkomfortos vállalati bérlakásom 
nagyobbra. Érdeklődni lehet: a 34-71 
üzemi telefonszámon. 

Elcserélné� tatai 3 szobás, össz
komfortos MAV-bérlakásomat, buda
pesti egy- vagy másfél szobás tanácsi 
l§lkásra. (Minden megoldás érdekel.) 
Erdeklődni lehet: Budapest VII., Ver
seny u. 6. III/43., Lovas Ferenc. Levél
ben vagy személyesen: Tata MÁV-ál
lomás. 60. őrbáz. Túlliusz Gábor. 

szállításban. A megnövekedett 
feladatokhoz a múlt évben is · 
igénybe vették a nyugdíjas vas
utasok segítségét, akikre a gyár 
vezetősége idén is számít, hi
szen a kampány sikere nem kis 
mértékben múlik az ő szorgal
mukon. 

Elcserélném Rákospalota MÁV-te
lepi nagyméretű I. emeleti másfél szo
bás, összkomfortos szolgálati lakáso
mat egy szoba, két félszobásra, lehető
leg ugyanott. Érdeklődm lehet telefo
non: Babarczy, 7-16 óráig a 22-14 
üzemi számon. 

Elcserélném 47 négyzetméteres 
földszinti komfortos, és 58 négyzetmé
teres 2 szobas komfortos MAV-bérla
kásomat, Budapesttől 40 km-ig. kertes 
összkomfortos 2 szobás tanácsi házért. 
Érdeklődni lehet levélben: özv. Kiss 
Károlyné, 6090 Kunszentmiklós. Ma
dách Imre út 8. 

Elcserélném zöldövezeti, nem pa
nel, 39 négyzetméteres. 1 szoba étke
zőkonyhás, összkomfortos tanács, 
XJ!I. kerületi lakásomat nagyobb 
MAV-bér!akásra. Mmden megoldás 
é--dekel. Erdeklődni l!?het: mmdennap 
18-20 óráig, Boros Akosné. 1139 Bu
dapest XIII., Tahi u. 42/A II/3. 

Elcserélnénk Budapest VI. kerületi 
másfél szobás komfortos, gázfűtéses. 
földszinti udvari és Budapest XIV. ke
rületi 1 szoba, konyha. WC. második 
emeleti tanácsi lakásokat. Egy szoba. 
két félszob�, komfortos vagy két és fél 
szobás MAV-bérlakásokra (V., VI.. 
VII. kerület előnyben). Érdeklődm: a 
48-81-es üzemi vagy a 225-438 várost 
telefonszámon, hétfőtől péntekig 
8-16 óra között. 

( A Vasutasok Szakszervezetének lapja 
Felelős szerkesztő: Kaszala Sándor 

Szerkesztőség: 1068 Budapest VI.. Benczúr u. 41. 
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Van lehetőség a terhek mérséklésére 

Jó szociális közérzettel 
hatékonyabb lehet a gazdaság 

Nagy Sándor beszéde az Északi Járműjavítóban 
tartott szakszervezeti nagygyűlésen 

szervezetek emelik ff.'l elsőként 
a hangJukat a lakosságot .sÚJtó 
áremelések miatt és a munka
nélküliség elkerülése t;rdeké
ben. hogy most csak két na
gyon fontos. de mindannyiun
kat foglalkoztató pt;ldát Pmlít
sek. Teszik ezt azért. mert 
meggyőződt'ssd vallják. hogy 

Ülést tartott a központi vezetőség 

BéreIDelés egyenlo IDértékhen 
Mint arról ko1·ábbi számunk

ban már hírt adtunk. az elnök
ség szakszen·ezetünk közponl! 
vezptős!'.•ge elé utalta tárg\'alás
ra a MÁV januán bérem'elésé
ró1 szóló előterjesztést. 

A testület ennek január 20-án 
tett eleget. A vitában felszóla
lók üd\'ozölték a béremelé.s első 
ütemének január l-jén' tö1ténő 
előrehozatalát Többségük úgy 
foglalt állást. hogy a köz\'etlen 
megélhetést súlyosan érintő ár
emelések abszolút összegbL'n 
mindenkinek azonos költségnó
vekedést okoztak, ezért a bér
emelést is egyenlő. meghatáro
zott összegben kell végrehajta-

Csak arról lehet beszámolni. 
hogy mik a tőrekt-éseink és ar
ról. h

0

ogy a tárgyalópartnere
ink hogyan fogadták, 1lletre fo
gadják ezeket. 

Elmondta. hogy szaksw1-ve
zetünk kl'llő időben - még a 
múlt év m1\'P111ben> lwn - vala
mennyi tnrgyalópartnerünket 
tájékoztatta a bértörek\'{•seink
ró1. A Mag\'ar Gazdasági Ka
marát sike1:ült nwgnyern1 az 
adómentes bér"mPlús biztosítá
sa ügyének. és a kom1án�· me-

c1óhoz és nominálbér-emelés
h<.>z szabtuk. és egy ennél rosz• 
sz,1hb helyzetben azok jelentő
:-.t'll l,•t;rtékelődhetnek 

A tájékoztató meghallgatása 
után a központi i:ezetöség úgy 
döntött, hogy az ez évi bértár
gyalásokról részletes állásfog
lalást alakít ki és azt nyilvá
nossagra hozza, illeti:e az frin
tett feleknek elküldi. 

Az itt közölt állásfoglalással 
kapcsolatban fontos hangsú-

�zaks:r.erH'zt>ti nag)g)ii1é!->t tartottak február 7-én 
délután a :H \. V f:!'>zaki Járműja'\-itóhan. \ mozdony
<'!'>arnokhan megjelent minteg) hét-n}oleezer - a va!'>
utm,okon khül a többi ágazati-iparági !'>zak!->zenezetet 
is k(>p"·iM•lő - ré;,zhe"\-'Őt Ko!>zorus Ft•rene, a vasutas
;,zak„zt•nezet főtitkára köi>zÖntöite, majd "iagy Sándor, 
a SZOT főtitkára mondott he!>zédt'I. A nagygyú1ésen vé
gezt•tül felhhást fogadtak el. van lehetőség a terhek mérsék- m. ÁLLÁSFOGLALÁS 

- Napjainkban \'1ták, infor
mációk zuhataga áraszt el ben
nünket. Ebben a szóinflác1óban 
csak egy dolog nc•m látszik iga
zán. hogyan. mibó1 fog élni a 
köwtkPzéí rvekben az a több 
millió dolgozó ember és nyugdí
jas. akinek értékteremtő mun
kája - jó irányítással - kive
zetheti az országot a súlyos vál
ságból mondotta bPvezetőül 
Koszoru:; Ferenc 

- Ez a mai demonstráció ki
fejezi, hogy szembe tudunk 
nézni azokkal a gondokkal. 
amelyekkel tán;adalmunk és 
gazdaságunk küzd. Kifejezi azt 
1s. hogy szolidárisak vagyunk 
egymás iránt. hogy képesek va
gyunk fellépm jogos <'s teljesít
hető kö\'Pteléseink érdekében. 
E demonstráció célja felhívni a 
f1gyelmt'l arra. hogy bajainktól 
azzal tudunk megszabadulni. 
problémáinkat megoldani. ha a 
terhekf.'t nPm a dolgozó ember-
1� és a nyugdíjasokra hárítjuk. 
Nem a szegénység és a szegé
nyek számának nörelése, ha-

nem a megszüntetése lehet a 
cél. De ez nem a holnap, ha
nem már a ma elodázhatatlan 
feladata. A terhek envhítését 
már ma meg kell kezde�i. Enél
kül nem lesz sem stab1hzác1ó. 
sem kibontakozás. Összefogá
sunk azt is kifejezi: tudjuk. csak 
együtt. egymással és egymásért 
érhetünk célt - hangsúlyozta a 
vasutas-szakszervezet főtitkára. 
majd átadta a szót Nagy Sán
dornak. 

* 

Nem titkolom, azért szer
veztük meg ezt a szakszervnet1 
nagygyűlést, mert szeretnénk. 
ha a kiosztott folhívás, vagy 
úg� is mondhatnám. nyílt le\'él 
szövegének elfogadásával. a je
lenlévők kiállásával nvomaté
kot adhatnánk azoknak ·a viták
nak. amelyeket a szakszerveze
tek folytatnak ezekben a na
pokban. hetekben a dolgozók 
érdekeinek védelmében 
mondotta a SZOT főtitkára. 
majd így folytatta: 

- A szakszervezetek jól is
merik a dolgozók, az emberek 
problémáit. Jól ismerik az egy
re súlyosodó gondokat, ismerik 
az idős, megfáradt emberek fil
léres gondJatt, ismerik a fiatal 
házasok kuporgató, lakásra 
gyűjtő életmódját és sokszor ki
látástalan helyzetét, ismerik a 
gyermekes családok egy részé
nek nélkülözéseit. Ismenk a 
szakszervezetek ezt a helyzetet. 
mert az emberek között dolgoz
nak. PS ismerniük kell ezt a 
helyzetet. me1t a dolgozók aka
rnia. a munkavállalók akarata, 
a szakszervezeti tagok akarata 
és bizalma nélkül a szakszen1p
zetc>k nem képesek eredményt 
elérni. 

Ilven kórülménvek között. 
úgy

° 

hiszem, érthetc5. ha a szak-

lésére. Teszik Pzt annak ellené- A legszegényebb vasutas ré
re 1s. hogy fellépésükkel olykor tegek gondjainak enyhítése ér
magukra vállalják a rPformelle- dekében mindenki indokoltnak 

a vasutasok 1989. évi 
béremelési követeléséről nesség bélyegét Pgy olyan idő

szakban. amikor ez a lt'gsúlyo
sabb vádak közül rnló. hiszen 
ma ebben az országban túlkíná
lat van reformelgondolásokból. 
még nagyobb túlkínálat \'an re
formretonkából. azaz szavak
ból. és gyakran azt 1s tapasztal
juk. hogy olyan emb<>rek a ha
laszthatatlan reformok szószó
lói. akik maguk 1s tPhetnek ar
ról. hogy korábban nem halad
tak előre a változások Magyar
országon 

Fonto:;nak tartom, hogy rő
i·iden füszef oglalja m, mit ér
tünk el a korábbi megbeszélé
seken, és milyen jai,a:;latokat, 
kö1:eteléseket fogalmaztunk 
meg, azaz milyen elgondolások 
vannak abban a kosárban. 
amelyet a tárgyalóasztalra te
szünk. 

MmdPnekt•lőtt azt szeretném 
határozottan leszögPzni, hogy a 
Szakszerwzetek Országos Ta
nácsa, annak Plnöksége a ko
rábbi t€'n:egyeztető mPgbeszé
léseken soha nem fogadta el az 
1989-re tPrvezett 6 százalékos 
reálbércsökkent{ st. Ezért mi a 
legnagyobb eredménynPk azt 
tekintjük: már a jelenlegi hely
zetben is sikerült elérni. hogy 
egy korábbi elgondoláshoz ké
pest a reálbérek csökkenése 
mérsék{Ödik. Szint,;n komoly 
eredménynek tekintjük, hogy a 
költségvetési szférában dolgo
zóknál mmdPn k01·ább1 évhez 
képest nagyobb összegű köz
ponti bérpolitikai intézkedések
re nyílt lt>ht>tőség. mintt>gy 4.1 
milhárd fonnt értékben. 

Nem nagyon beszélünk róla, 
mert nem szeretJÜk a :-;zemél:, 1 
jövedelemadó-rendszert. de at
tól még meg kell mondani. 
hogy a SZPmélyi jöwdelemadó
rendszer változtatása a dolgo-

( Folytatás a 3. oldalon.) 

tartotta a minimálbér azonna
li, 3700 forintra emelését, és a 
hozzászólók nem i•itatták a 
csak néhány szakmai réteget 
énntó kiegészítő bérintézkedé
sek (%-os utazási műszakpótlék. 
gépkocs1ve2Ptői túlóradíj stb.) 
indokoltságát sem. Néhány 
hozzászóló - kicsit már a má
sodik napirend előre hozott \'I· 

tájaként - aggodalmát fejPzte 
ki amiatt, hogy további bérpoli
tikai célok megvalósítására 
me_gfelelő források állnak-e a 
MAV rendelkezésére, vagy 
hogy ezek megteremthetők 
lesznek-e a későbbiekben. 

Rövid vita után végül a testü
let egy ellenszavazattal. ta1tóz
kodás nélkül az eredett előter
jesztést elfogadta. Emlékeztető
ül ennek tartalma: 

Január l-jétől 253 Ft/főlhó 
mindenkit érintő kötelező bér
emelés; a mimmálbér január l
je1 3700 forintra emelése; az uta
zóknál a napszaktól függő szá
zalékos (a délutáni órákra eső 
tö1-tsbér 20%-a; az éjszakai 
órákra eső törzsbér 40%-a és a 
folyamatos munkarend miatt a 
havi törzsbér 10%-a: műszak
pótlékra való áttérés: a gépko
csivezetők túlóráinak általános 
túlóradíjazási szabályok szerinti 
díjazása. A MÁ VTI. VTKI és a 
MÁV Helyelosztó és Informáci

A Vasutasok SzaksZPr\'ezetl' központi \'ezetéís<;ge Január 
20-i ülésén n l\l,\ V \'PZPtőmek előterjesztésében mL•gtár
gyalta az ez é\ Január 1-Jétó1 \ égrehaJtandó bé1111tézkedé
seket. Az áreme>h•sek hatásának elviselhetősúge és a belső 
bérfpszültségek enyhítése szpmpontjából nagy jPlentősl'
gűnek ítfli. hogy a korábbi gyakorlattól eltéréíl'n a bénn
tézkedést>kre már Január l-jétől sor kerül és az emelés 
mé11ékét 1s mmunálisan elfogadhatónak tartja. 

Ugyanakkor tudatában i,an annak, hogy a mostam 
bérintézkedés a vállalat bérfejlesztésére rendelkezésre ál
ló keretének majdnem teljes egészét felemészti. Tekintettel 
a vasutasok bérhátrányának meglétére. annak évente erő
teljes ütemű fokozódására. a vállalaton belüli bérfeszültsé
gekre és az országban várható nominálbér-színvonalnÖ\'e
kedés mértékére. a központi vezetőség elengedhetetlennek 
tartja további bérfejlesztési források megteremtését és évi 
átlagban legalább 10 százalékos bérszínvonal-növekedés 
elérését. 

Ebben eli-árJuk a kormány felelősségi·állalását a koráb
bi, legutóbb az 1988. októberi TGB-ülésen megerősített 
ígéreteinek mértékéig. ezért - tekintettel a MAV nulla 
eredményre szabályozott állapotára is - követeljük a 
béremelés 6 százalékos mértékéig az adómentesség bizto
sítását. 

Szükségesnek tartJuk továbbá, hogy a MÁV vezetői -
mindenekelőtt PITP irányuló tudatos vezetői munkával 
vállalják az igényelt mé1tékű bérfrjlesztés megalapozását. 
és annak nagyobb hányadára már a vállalati tt>rv nyújtson 
megfell'iő biztosítékot A központi vezetőség az itt megfo
galmazott bé1igények kielégítésére irányuló mtézkedések 
meghozatalára, 11let\'e az erre vonatkozó szándék kmyilvá
nítására ez ét• március 31-ét tekinti végső határidőnek 

A kózpontt vezetőség ké1i a vasutasokat, hogy addig ta
núsítsanak türelmet, és fegyelmezett munkáv.::l járuljanak 
hozzá a bé1frjleszt1;s1 források megteremtéséh<'z. 

ós Központja felsőfokú végzett-•-------------------------� 
ségű szakembenmek 500 Ft/fő/ 
hó mértékű kiemelése. 

Az ülés második felében a 
testület Koszorns Ferenc főtit
kár előadásában - mintegy az 
előző napirend vitájából kicsen
gő aggódásra választ kapva -
tájékoztatót hallgatott meg az 
évi bé1tárgyalások edd1g1 me
netéről és a további törekvések
ről. 

A főtitkár kifejtette, hogy az 
évi béremelés mértéke és a to
vábbi források előterjesztése 
miatt aggódóknak még nem 
tud megnyugtató választ adni. 

rev elzárkózása 1s Pnvhült. 
ezért a kövC'tkező OÉT·e·n jók 
az esélyeink. 

A MÁV VPzető1\'el is lényege
sen egyezségre jutottunk az évi 
emelés nagyságában és a 8-10 
százalékot közösen határoztuk 
el. Ami mégis jogossá teszi az 
aggodalmat, az az, hogy a reali
tásra a vasút vezetői csak ter
ven felüli vállalati eredmény 
elérésével látnak lehetőséget. 
ami bizonytalan. valamint az. 
hogy a célkitűzéseinket a nép
gazdasági tervben jelzett inflá-

lyozni, hogy az abban szereplő 
határidőt a KV nem ultimatív
nak, hanem technikainak tekin
ti. A jelzett időpontig ugyams a 
bérmechanizmusra iránvuló 
OÉT-lárgyalások, valamin"t a 
béremelés nagyságát megala
pozó vállalati tervtárgyalások 
lezajlanak. 

Mindawnáltal természetesen 
a testület fennta1tja magának a 
Jogot. hogy a hatándő lejárta 
után újra é1tékelje a helyZ(>tet 
és a további cselPkvés irányát 
annak tükrében határozza meg. 

Munkásgyűlések 
A Vasutasok Szakszervezeté- ban meghatározott követelést. 

hez ta1tozó több mint kétszáz amely a bérhelyzetúkben évek 
alapszervezetnél a dolgozók óta tartó pozíc1óromlás megállí
február 6-án - munkaidőn kí- tására irányul. 
vül - országszerte röpgyűlése-

A 
.. ..1, k . W• 

ket ta1tottak. amelyeken kifeje- ropgyu ese n•sztvPvoi a 
zésre juttatták: határozottan tá- szakszervezeti bizottságok út
mogatják a szakszpn•ezet köz- ján táviratokat kuldtek a 
ponti vezetősége állásfoglalásá- SZOT-nak. amelyben követelé-

suk képviseletére ki'. 1ték fel. 
Egyúttal a támogatásukról biz
tosították az áremelésekkel ösz
szpfüggő kompenzációs igénye
ket 1s. amelyl'ket a SZOT az Or
szágos Érdekegyeztető Tanács 
február 8-i ülést.>n terJesztett 
elő. 

Szakmunkások lesznek 

A Landler Jenő Járműjavító tettek. A géppark egyik eszter
Üzem tanműhelve1ben 232-en gapadja CJ',;C-vezérlésű. ezen a 
tanulnak szak�át, négyszer gépen már a legprecízebb mű
többen, mmt tíz évvel ezelőtt. veleteket 1s megtanulhatja a le
A szakm�n�ástan�_lók _képzésé- endő szakmunkás. hez felkeszult az uzem. Kicse-
rélték a gépparkot, új tetőt ka- A tanműhel:, ekben 11 slak
pott a tanműhely, öltözőt is épí- mát oktatnak. a legnépe,;ebb ,1 

vasúti Jármüszerelö szak, ezzel 
k1enwlten foglalkoznak. A veze• 
tés úgy döntött. hogy a tanulók 
csop01tos foglalkoztatását a ter• 
melés helyén végzik egy külön 
kialakított tanűzemrészben. Az 
új módszer tetszik a tanulók
nak. 
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A tőkés országokban tendencia Az évszázad vasútvonala 

Megszabadulni a szakszervezetektől Ma még veszteségesen üzemel 
de később nyereséges lehet 

Az elmúlt tizenöt évben. de 
különösen a 80-as évek elejétó1 
kezdve, a szakszervezetek egy
re növekvő nehézségekbe üt
köztek tevékenységük során. 
Ezek a nehézségek plasztiku
san tükröződtek vissza a külön
böző szakszervezeti fórumok vi
táiból is. A legkülönbözőbb or
szágos szakszervezeti fórumo
kon, az iparilag fejlett országok
ban, szinte mindig ugyanazt a 
megállapítást lehetett hallani: a 
szakszervezeti tevékenység és 
harc feltételf'i a termelőerők és 
a termelési viszonyok fejlődésé
ben bekövetkezett mélyreható 
változások következtében bo
nyolultabbá váltak. 

Új technika, 
sok munkanélküli 

A tőkés gazdaság két évtize
des. viszonylag egyenletes nö
vekedése után, a 70-es évek 
kezdetén ,.turbulens„ szakasz
ba került, amely az energiaárak 
- különösen a kőolajárak - je
lentős emelkedésével és a mun
kaerőköltségek drágulásával 
járt együtt. Ez a két jelenség 
nagymértékű változásokat idé
zett elő a tó'kés termelésben. 

A kialakult helyzet arra 
késztette a tulajdonosokat, 
hogy gyorsítsák az új technika 
kidolgozását és bevezetését, 
amely jelentős energia- és 
munkaerő-megtakarítást tett 
lehetővé. A 80-as évek elején az 
új technika és technológia tö
meges bevezetése az iparba, 
döntő változásokat eredménye
zett a termelés területén. E vál
tozások társadalmi és gazdasági 
hatása - különösen a munka
nélküliség - igazi kihívást je
lentett a szakszervezetek szá
mára. 

A termelés növekedése éven
ként az OCDE tagországaiban 
átlag 4,9 százalékkal nőtt a 
60-as években és 3,3 százalék
kal a 70-es években. 1980 és 
1985 között ez a növekedés már 
csak 1 százalékot ért el. 

A gazdasági szerkezet alaku
lásával és a jelentősebb tó'kés 
hatalmak között kiéleződő ke
reskedelmi „háborúkkal,. járó 
gazdasági nehézségek terheit 
elsősorban a dolgozók viselték. 
Az új technika tömeges beveze
tését a munkahelyek nagy szá
mának megszunese kísérte. 
A brüsszeli Európai Szakszer
vezeti Intézet adatai szerint 
1985-ben Nyugat-Európában a 
munkanélküliek tényleges szá
ma közel 20 millióra emelke
dett. A 80-as évek első felében 
az Egyesült Államokban az át
lagos, 8,3 százalékos arányú 
munkanélküliség elérte az 
1930-as gazdasági vi\ágválság 
óta tapasztalt legmagasabb 
szintet. 

Még Japánt sem kerülte el a 
munkanélküliség emelkedése: 
1986 augusztusában a munka
hellvel nem rendelkezó'k ará
nya� harminc év után először, 
az aktív népesség 3 százalékát 
tette ki. Ez a viszonylag szolid 
arány többek között azzal ma
gyarázható, hogy a hivatalos 
statisztikák nem tekintik .,mun
kanélkülmek .. azokat a szemé
lyeket, akik „a hónap utolsó he
tében legalább egy órát alkal
mazásban voltak" és bért kap
tak. A Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezet szakértői szerint a 
tőkés világban jelenleg több, 
mint egymillióan nem része
sülnek semmilyen szociális vé
delemben. Ezeknek 77 százalé
ka a fejlődő országokban él. 

Amikor a munkaadók és a 
kormányok - saját érdekeiket 
szem előtt tartva - meg akar
ják kérdőjelezni a dolgozók vív
mányait. g:,.·akran hozzák fel 
ürügyként. hogy ezek az intéz
kedések „a tudományos és 
technikai haladás elkerülhetet
len kö1•etkezményei ". Ezt a vé
leményt nem osztják a szak
szervt>zetek, amelyek úgy véle
kednek. hog:,.· a tudományos és 
technikai haladásnak minde
nekelőtt a társadalom szükség
leteinek jobb kielégítését és 
az embe1ibb munkafeltételek 

megteremtését kell szolgálnia. 
Ezért a szakszervezetek eluta
sítják azt a gyakorlatot. hogy az 
új technológiák bevezetésének 
eredményeként kibontakozó 
gazdasági struktúraváltást a tő
kések a dolgozók kizsákmányo
lásának a fokozására. a bérek 
leszorítására használják fel. 

Például a második generáci
ós robotok tömeges alkalmazá
sával az amenka1 autóiparban 
2-tó1 7-ig terjedő létszámú szak
munkáscsoport feladatát látják 
el egy-egy adott műveleten be
lül. A munkaadók a technoló
giai és a gazdasági változáso
kat szeretnék felhasználni ar
ra, hogy megszabaduljanak a 
szakszervezetektől, amelyek 
legfőbb akadályát képezik a 
dolgozók gazdasági és társa
dalmi vívmányait megcsonkí
tani kívánó politikájuk megva
lósításának. Ezzel kapcsolat
ban meg kell jegyezm. hogy a 
tőkések a modernizációs prog
ramjaikat különösen a „hagyo
mányosnak" mondott iparágak
ban igyekeznek keresztülvinni. 
Ezeken a helyeken az új techni
ka bevezetése a munkahelyek 
számának radikális csökkené
sével jár együtt azokban a szak
mai kategóriákban. amelyek a 
szakszervezeti mozgalom tradi
cionális bázisát képezik. 

Ezzel a jelenséggel együtt 
számos új. ..szakmai képvise
let" megjelenésének lehetünk 
tanúi a csúcstechmkát jelentő 
iparágakban és a szolgáltatás
ban. A dolgozók ezen új kategó
riáinak általában nincs semmi
lyen gyakorlati tapasztalata a 
hagyományos szakszervezeti 
harc, valamint a társadalmi és 
egyéni érdekvédelem területén. 
Ezek a dolgozók szívesebben 
lépnek be az úgynevezett „al
kalmazotti szövetségek .. -be. 
amelyek a szakszervezeti funk
ciók egy részét igyekeznek el
látni és egyúttal .,lebeszélni„ a 
munkavállalókat a szakszerve
zeti harc olyan hagyományos 
eszközeinek alkalmazásáról. 
mint a sztrájkok, tüntetések 
stb. 

Állandóan csökken 
a tagok száma 

Mindezek mellett azonban a 
szakszervezetek egyik legna
gyobb gondja: taglétszámuk 
folyamatos csökkenése. amely 
a munkanélküliség növekedé
sének és azoknak a szakszen•e
zetellenes törvényeknek a kö
vetkezménye, amelyek meg
akadályozzák az új vállalatok
nál és ipari ágazatoknál a 
szakszervezeti szervezetek lét
rehozását. 

Megállapítható. hogy az ipa
rilag fejlett országok többségé
ben az utóbbi 20 év folyamán 
mind a szakszervezeti tagok. 
mind pedig a munkaképes né

A dolgozók szen·ezettségét 
negatívan befolyásoló más té
nyezó'k között lehet megemlíte
ni a kis létszámú termelő egysé
gek kialakulását. amel:·ek elszi
getelik egymástól a dolgozók 
csoportjait: az otthoni és az al
i-állalkozó1 te1•ékenységek el
terjedése ugyancsak szinte le
hetetlenné teszz a s:::akszen·e
zetekhe::: csallako:::ásl. Végül 
tapas:::talhatu bizonyos /okú 
bizalom1·es:::tés a szakszen·eze
tek iránt. mn·el a munkaadók
kal folytatott külonböző tár
gyalások sorozatosan nem hoz
ták a z·árt eredményeket. 

Történelmi hivatás: 
védeni 

a vívmányokat 
Magától értetődik. hogy a 

munkaadók és eg�·es kormá
nvok szakszervezetellenes kam
pányai is negatívan hatnak a 
szervezettség alakulására. 
A kétségbevonhatatlan nehéz
ségek kemény próbák elé állít
ják a szakszervezeteket. A tudo
mánvos és technikai forrada
lom �rra kénvszeríti a szakszer
vezeteket. hc;gy alkalmazkodja
nak az új feltételekhez s ne en
gedjenek teret az ulyan okosko
dásoknak. hogy „a szakszen·e
zetz mozgalom minden erejét 
kimerítette": hogy „történelmi
leg túlhaladott „ és már nem fe
lel meg korunk szükségletei
nek. Ezek az érvelések egyéb
ként nem újak: a szakszen·eze
tek társadalmi alapjai gyengü
lésének első jelei már a 60-as 
években megmutatkoztak több 
tó'kés országban. A különböző 
polgán tPoretikusok - például 
J. Galbraith amerikai közgaz
dász - kissé elhamarkodottan 
kijelentették. hogy a szakszer
vezeteknek nincs már létjogo
sultságuk. Napjainkban 
ugyanezek a körök azt hangoz
tatják, hogy a szak�zeri.:ezetek
nek nincs jövője. !gy például 
Ralf Darendorf nyugatnémet 
szociológus nemrégiben azt 
mondotta. hogy a szakszerveze
tek „már nem a jövő felé fordu
ló szervezetPk . .... _ hanem „a 
társadalom kihalás felé tartó 
szervezetei ... 

Habár a szakszervezeteknek 
az imént felvázolt okok miatt 
számos problémával kell szem
benézniük. tevékenységük . .vé
delmi„ jellegének lényegét je
lenleg azon erők támadásá\·al 
szembeni Pllenállás jelent1. 
amelyek valamiféle .. társadalmi 
revansról „ ábrándoznak. S nem 
meglepő. hogy ezekkel a heves 
és példátlan méretű támadások
kal szemben a szakszervezetek 
- történelmi hivatásukból adó
dóan - legfőbb feladatuknak 
azt tartják. hogy minden ere
jükkel védjék a több évtizedes. 
elkeseredett harcokban elért 
vívmányokat. 

Baranyai Zoltán 

A rossznvplvC'k szerint a tak létszáma. felg: orsult a bera
BAM „a m�gtorpanás idősza- kodás. 
kának leghosszabb emlékmű- - },'gyeb/.:�nt pedig m_inde� 
L'e ··. Érdekes. hog:,.· a BAM épí- olyan teheraru megtalal�ato 
tőit korábban hangos szó\·al d1- területünkön. amz a 1·asutro
csőítő újságírók egyikének sem nal rentabilitásat biztosítja. 
jutott eszébe. hogy a transzszi- Bányaipari. színt•sfém-kohásza
béna1 \·asútvonalat „a cárizmus ti. erdő1pan vállalatok a meg
leghosszabb emlékmt'.ívének „ rendPléíink Ha \'an áru. akkor a 
nevezze . . . \·asuta�oknak 1s \·an be\·{tf-iük. 

Megkezdéidött a BAM nwlletti 
BPrezovij kiizs('-1..( kiizd1''h<'n a 
távol-kelpti atom<•ri'ímlÍ t'•píté:w. 
Ez a bt_'ruházás újabb !Ph1 rvál
lításl. tPhát ÚJahb ny< n'Sl'!..(1 t 
jl'il'nl 1wkünk mondta lwfP
jcZl'sÜI Szalmw1 Habaje1 \ as
út1!,(az!..(ató 

Borisz Lipin 

Kincs értelme gazdasági. il- .--------------------------
letve hasznossági szempontból 
értékelni a transzszibénai vas
útvonalat. Építése egész egy
szerűen élettel töltiitlP meg a 
régió hatalmas területeit. (A 8 
ezer versztány1 hosszúságú egy 
sínpályás rnnal 1916-ban már 
összekapcsolta Oroszország 
központját Vlagy1vosztokkal ') 

Csehszlovál< mozdonyol< 

A BAM - ez a több mint 3 
ezer kilométeres \'asútvonal -
jelenleg veszteséges és jelentős 
állami dotáczókból él. A teljes 
átadásig még egy é1· rnn hátra. 
Egyelőre az üzemelő szakaszo
kat építési szakaszok követik 
- vagyis ezek nem a t>asút. 
hanem az építők fennhatósága 
alatt állnak. 

A BAM keleti szakaszát már 
néhány éve átadták a forgalom
nak. Másfél ezer kilométer - a 
teljes vonalnak mintegy a fele 

Csehszlovákia Lokomot1vka 
Sokolovó gyárában két teljesen 
új típusú vontató jármű\·et ké
szítettek és mutattak bP a Brnói 
Kemzetköz1 Vásáron a látoga
tóknak és a szakemberpknek. 

A. nagyobb teljesítményű í31 

- az urgali \·asút1 igazgatóság- " 
hoz tartozik: állomások. leága
zások. depók. sok-sok telepü
lés ... Az igazgatóság én dotá
ciója 53 m1lhó rubPI. 

- Néhány év múlva, 1992 
végén már nem lesz szüksé
günk semmiféle dotációra -
mondta Szalman Babajev. az 
igazgatóság vezetője. - Pilla
natnyilag havi átlagban mint
egy 600 ezer rubellel csökkent
jük veszteségeinket. 

- Milyen módszPrt válasz
tottak a nyereségesség felé ve
zető úton•) 

- Például: lezártunk több 
leágazást, a kezelők munkáját 
pedig átvette a távirányítású 
automatika. Ennek eredménye
ként több tízezer rubelt takarí
tottunk meg. Megszüntettünk 
egy depót Hurmulinban. jelen
leg a teljes ke!Pli szakaszt a 
nagy teljesítményű urgali depo 
szolgálja ki. A hurmuhni állo
máson vagonjavító műhelyt lé
tesítettünk. s ennek köszönhe
tően nem kell a javításra váró 
vagonokat a fél országon ke
resztül vontatni. 

Megoldottuk a nyitott teher
vagonok gépesített tisztítását 
is: kiselejtezett repülőgép-su
gárhajtóművek segítségével 
akár 50 fokos fagyban is meg 
tudjuk tisztítani a vagonokat 
hótól, jégtől, szeméttől és a szó
ródó anyagok maradékaitól. 
Ezen a módon felgyorsult és 
könnyebbé vált a vagonok elő
készítése. csökkent a nehéz és 
az alacsony termeléken:,.·ségű fi
zikai munkával foglalkoztatol-

füJkL,jc'nt>k 0pítcs1'kor gondol
tak a kén:,.1 lPrnn· .s i\"Pm \'Piet
len. hol(: a mindPn szc rnpont
ból s1kerPs új típus 1>lnyPrte az 
aran:,. érmet a nt-f11ZPtktiz1 vásá
ron 

A másik vontatcí járrntí lénye-

pességen belül a szervezett do!- ,---------------------------

sorozatú T 457.1-es dízelmoz-· 
dony teljesítménye 600 kW. leg
nagyobb sebessége tehervona
tok továbbításában 80 kmtóra. 
Korszerű felépítésére jellemző 
az elektrodinamikus fékrend
szere. Kettős kapcsolásban na
gyobb teherszállítmányok rnn
tatására 1s alkalmas. egyedül Jól 
használható tolatásokra 1s. Sza
badonfutásának biztosításával 
10 százalékos üzemanyag-taka
rékosságot lehet elérni. Vezető-

gesen kisebb. Mmd1isszP kc'l 
meghajtott !PngelyP \·,m a 
70-!-T 23-!.0-ás típusnak. Min
den alkatrésze hazai gyárt
mán>·· Kéhán>· vagon moz(.{alá
sával 60 km1óra wbPss{,gpt 1s 
elérhet. Biztonságos közlekedé
sét itt 1s a jól bevúlt e>!Pktrndma
m1kus fékn•ndszP1 szoll..(á'.Ja 
Gyors helyzetváltoztatása rmatt 
kiválóan alkalmas nal..(yüzemPk 
1parvágányain a \ nnatok össze-

gozók arányára a csökkenő ten
dencia volt a jellemző. A legna
gyobb taglétszámcsökkenés az 
1980-1982-es és az ezeket kö-
vető években ment végbe. 

Az Egyesült Államokban a 
munkavállalók szervezettségé
nek aránya az 1950-es években 
elérte a 35 százalékot. még 
1985-ben már csak 19 százalék 
volt. Nagy-Britanniában 1980 
és 1981 között a szervezettség 
aránya 5,8 százalékról 3, 7 szá
zalékra esett z:issza. Ennek a 
helyzetnek legfőbb oka abban 
az elbocsátási hullámban kere
sendő. amely szinte „elvéreztet
te „ azokat a .. tradicionális„ 

iparágakat. amelyek a szakszer
vezetek legerősebb bázisait al
kották. A dolgozóknak egy je
lentős .része miután elvesztette 
munkahelyét. megszakította 
kapcsolatát a szakszervezettel. 
Az aktív népesség összetételé
nek a változása is jelentős sze
repet játszott a taglétszám csök
kenésében. mert a szakszen·e
zetek nem készültek fel kellő 
módon arra. hogy a dolgozók új 
rétegeit megnyerjék a szakszer
vezeti mozgalom számára. 

Kétszintes vonat 

.\z UJ. kébzintt>,. ,onalot a közelmúltban mutallák be a 
,-ajtó ké1n·i„Plőint>k. amt>I) a hel)iérdt>kű ,·onalakon közlekedik 

majd 

állítására. Z. F. 

Nagy sebességű vonatok 
A múlt év decemberének \·é

gétó1 újabb vonalon kezdte meg 
az utasszállítást Franciaország
ban a TGV. A nagy sebességű 
szerelvények minden szomba
ton és vasárnap - később való
színűleg péntekenként este 1s 
- közlekednek. Ennek a ked
velt utazási eszköznek beállítá
sát az Albertville-Bourg-Sa
int-Maurice-t Val-d'Isere-rel. az 
1992-es olimp1a1 játékok várha
tó színhelyével összekötő vonal 
villamosításának köszönheti az 
utazóközönség. Ezt a vasútvo
nalat igénybe vevó'k - min,J 
Chambéryben a továbbiakban 
nem kell átszállni - félóránY1 
előn:,.1 nyernek. 

Ennek a i·onalnak a l'illamo-

sztasa rnlóban tobbct ;clent. 
mint a TGV pus::ta meg;elene
se ezen a i·1dékP1z. Lehctőz·e te
szi, hogy közel 50 százalékkal 
nörekedjék a rnnatok szarna a 
Tarentaise i·ölgye f Plé. 

A jelen!Pg oda-vissza közle
kedő napi 82 \·onat a csúcsidő
szakban 1 12-n• Pnwllwtéí. 

Egy prnbh;mút \'iszont a \'as
utasok már most is JPic'ZnPk: PZ 

pedig a h1ztonsá� kfrdésl'. Az 
Albert\·illP -Bourg-Samt-Ma
uricp-1 vasútvonal ugyanis Pgy
\·ágányú. és c-sonkavágán>·ban 
végződik. RPális tehát a problé
ma. ugyanis a b1ztonság1 bPren
dezések vezérlése a Chambéry
ben levő e�yetlen 1dmyítóto
ronyból törtPmk. 
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Nagy Sándor heszéde az 
( Folytatás az 1. oldalról.) erre most kitérek. mert tapasz-

talataim szerint ez okozott némi 
zók többségét érezhető. a jelen- értetlenséget. Nem külföldről 
legi időkben becsülni való. net- akartam hazaüzenni a Die Pres
tó keresetnövekedéshez juttat- sében megjelent interjúban. én 
ja. Ez is benne van a · boríték- ezt a módszert a magam részé
ban. és ehhn is közük van a ről nem túlságosan kedvelem. 
szakszervezeteknek. És végül. De azt gondolom. semmi olyan 
de nem utolsósorban azt is szP- nem hangzott el ebben az inter
retném megPmlíteni. hogy a júban. amit hetek-hónapok óta 
kormány eredeti javaslatához ne mondanánk. hogy a maga
és elgondolásaihoz képest a leg- sabb árakhoz új megállapodá
utóbbi SZOT-kormánv tár- sokat kell kötni. Ha ez most egy 
gyalásokon megállapodtunk a kicsit csattanósabb formában 
nyugdíjak. a szociális juttatások jött elő. az a lényegen nem vál
olyan kiegészítésében. amely toztat. 
nagyobb mértékű. mint ami az Nos. mi is van Pbben a kosár
Predeti tervekben szerepel. ban? Mindenekc>lőtt szeretném 
Most mégis új javaslatokkal ál- megemlítem. hogy kérjük a mi
lunk elő. Új tárgyalásokat kez- nimális bérek összegének fel
deményeztünk, és ez azt jelenti emelését 4 ezer forintra. vagy 
természetesen. hogy az eddigi pedig a korábbi megállapodá
megállapodásokat nem tartjuk sokhoz képPst a bevezetés idő
érl'ényben lél'őnek. Lehet, hogy pontjának előrehozását. Java
ezt röl'idebben is ki lehet fejez- soljuk. hogy minden dolgozó. 
ni. és akkor az embernek az minden munkavállaló legalább 
jön a szájára. hogy felmondjuk 3 százalékos bérfejlesztésben 
az eddigi megállapodásokat. részesüljön. de ugyanakkor azt 

Ne vegyék rossz néven. ha javasoljuk. hogy ennek összege 

ne legyen kevesebb 300 forint
nál. Ez elsősorban az alacso
nyabb keresetűek érdPkP1t szol
gálja. 

Azt is javasoljuk. ho9y a::: 
úgyneL'ezett bérmechanizmus 
mgy bérszabályozás szabályai 
alól mentesült·e l'alamennyi te
rületen béradó nélkül lehessen 
a 3 százalékos bérfejlesztést 
megt·alósítanz. Amennyiben ez 
a ja\·aslatunk nem talál megfe
lelő fogadtatásra. úgy felkészül
tünk arra. hogy a legnehezebb 
helyzetbt'n lé\·ö területekre 
½onkrét javaslatokat tf'gyi.ink. 
Es távol áll tólem az. hogy azért 
mondom most ebbt>n a sorban 
külön 1s a vasutat. nwrt Pbben 
a csarnokban tartjuk ezt a 
nagygyfüést. de a SZOT elnök
sége úgy foglalt állást. hogy eb
ben a sorban kiemelt figyelmet 
fordítunk a i·asútra. a kőzszol
gáltatásokra. egyes kőnnyű
ipari területekre. a bányászok 
néhány adózási problémáJára. 
hogy csak a legfontosabbakat 
említsem. 

Jó szociálpolitikához gazdasági 
teljesítményre 1,an szükség 

Végül. de nem utolsósorban 
szeretnénk nyomatékkal kérni. 
javasolni. hogy ott, ahol erre a 
feltételek adottak. át lehessen 
térni a 40 órás munkahétre. 

rolhatnám a példákat. amel:-,·ek 
legalább annyira vag:, sokkal 
erőteljesebben hozzájárulnak 
az inflációhoz. mmt a dolgozók 
néhány százalékos béremelése. 

Szeretném felhívni a figyel
met még egy összefüggésre. 

,,# 

Eszald .Jármújaritóhaa :, 
szE'>lsőségt>k kerülnek egymás
sal szembP. Mi nem akarjuk el
dönteni. kinek i·an i9aza. de 
azt a látszatot sem szeretnénk 
kelteni. ho9y a t·iták ellen rn
gyunk. Szó nincs róla. csak ar
ra a t·eszélyre szeretném fel
hít-ni a figyelmet. hogy féltjük 
a kibontako:::ó demokráciát 
mindkét s:::élsősé9tül. féltjük a 
káosztól 1s. és féltjük a v1ssza
n•ndeződéstó1. Egyik sem szol
gálja ma Magyarországon a 
dolgozók érdekl'lt. Ezzel össze
függésben azt 1s nyomatékkal 

szeretném megfogalmazni -
nem először -. hog�· a politikai 
vnetés problémái rontják a 
gazdasági kibontakozás esélyP
it. Erró1 nyíltan. ,·ilágusan kell 
bc>szélni. A mtíködőt<ikét. ha 
csak er-re az egy dologra 1s gon
dolunk. nem a sztrájkjog. nt>m 
az Prős. dl' k1számíthatti módon 
cselekvő szakswn'l'ZPtek tart
ják tá\·ol. hanPm a bizonytalan 
politikai ht>lyzet. és ezt \'t�gn• 
mindPnkmek komolyan kPll 
vpnni. 

És ha már a sztrájk;ognál tar-

tunk - nPm részletezve ezt a 
kérdéskört megemlítem. 
hogy mi mindkét szélsőségtől 
szpretnénk magunkat távoltar
tani. Nem fogadjuk el azt az ál
láspontot. hogy szabályozatlan 
körülmények, anarchikus álla
potok legyenek ebben az or
szágban, de azt sem fogadjuk 
Pl. hogy bárki a lPgalapvetöbb 
kollektív munkavállalói jogokat 
korlátozza. Ez a magyar szak
szpn•ezPtek álláspontjának lé
nyc>ge. erről bPszéltünk a ko
rábbi időszakban is. 

Az eg __ ységet n1egőriz11i képes 
szakszen'ezetek kellenek 

Úgy 1s mondhatnám. hogy p1 és tádall gondjait. problt;má
rendet. tisztázott poht1kai viszo- it. érdekeit. Olyan szakszl'IYP
nyokat és közmegegyezésen zetPkre. ameh·ek n•alitásfrzc\k
alapuló gazdasági stratégiát ró1 és t1sztes�égl'S társadalmi
akarunk. Term<.'•szPtesPn tuda- politikai szándékokról tesznt>k 
tában kell lennünk. az. hogy mi bizonyságot. és nl'm -a változó 
hogyan tárgyalunk a kormány- széljárásnak nwgfelelőc>n forgo
zattal. milyen ml'gállapodások- Jódnak. mint a szélkakas. Mind
ra. milyen eredményekre> jutha- ezt természetesen nt>m könnyű 
tunk. nc>mcsak attól függ. ho- elérni. Hiszi>n a szakszt·n·eze
gyan lépünk fel konkrt't kt'rdé- tek tagjai. azok nagyon nagy 
sekben. hanem attól lt>galább hányada türelnwtlt>n. J P.lt>ntős 
annyira. hogy 1111lyen a szak- mértékben kiábrándultak. Rá
szen:pzeti mozgalmon bc>lüli adásul nem \'agyunk híján a 
helvzet. m1Jyen a szakszen·eze- politikai demagógiának st>m. 
tek· belső ·állapota. Én erró1 amely a SZOT-hoz tartozó 
most hosszan. részlPtesen szól- szakszpn·ezl'tek szél\•pr{•sével 
m nem akarok. De azt szeret- valami jobbat, többe>! ígt'r az ál
ném e helyütt is hangsúlyozni. talunk elérhetőn{·I. 

szn-vneteknél marad a jPIPnlP
gmc\1 jóval nagyobb tagdíjhá
nyad vagy ha az alapszen•eze
tPknél marad az Pgész. mi több, 
ha nPm is lépnek bP· az Pmbe
rPk a szakszel'\'PZl'IPkbP, ha
nt•m autonöm szl•rvezetl'ket 
,·agy ahogy legutóbb hallottuk. 
önsegélyl'zŐ csoportokat hoz
nak létre. az javítani fogja az ér
dPkvédc>IPm esélyt·it. 

Természetesen nemcsak a 
bérekre. hanem a nyugdíjak. 
szociális juttatások kiPgészíté
sére is új tárgyalásokat kell 
folytatnunk a kormánnyal. 
amelynek keretében javasolni 
fogjuk a nyugdíjak további. dif
ferenciált kiegészítését, javasol
ni fogjuk mérlegelni a már be
jelentett, de még meg nem va
lósított áremelkedések mérté
kének vagy á bevezetés idő
pontjának felülvizsgálatát. 

ti. hog:,· jól megközelítjük azt az 
eredeti szándékunkat. hogy ha 
már csökkennek a reálbérek, a 
csökkenés mértéke átlagosan 
ne haladja meg a 3 százalékot, 
és a reáljövedelmek csökkenése 
is kisebb mértékű legyen, mint 
ahogy azt eredetileg a terr tar
talmazza. amiró1 nem túl gyakran s20k- ,----------------------------. 

Ma Magyarországon gyak
ran mondJuk. hogy ez az or
szág gazdaságilag 15-20 évt·el 
elmaradt a fejlődés élvonalá
tól. Ha rnlaki ú9y gondolja. 
hogy imsegélyezü egyesületeket 
kell csinálni. akkor az száz éi•
i·el forgatja vissza az érdekt·é
delem történetének kerekét, 
aminek a::: érintett dolgozók 
fogják meginni a let'ét. 

Nem fogunk tartózkodni 
olyan javaslattól sem, amelyre 
egyesek esetleg fanyalogva azt 
mondják, hogy a szegénység
politika megnyilt·ánulása. Ha 
ugyanis szegény emberek van
nak egy országban. akkor el 
kell vállalni a szegénységpoliti
kát is. tehát nem fogunk tartóz
kodni olyan javaslattól sem. 
hogy egyes rétegek számára. ha 
kell. utalványok formájában. 
vagy más módon hozzáférhető 
legyen az olcsó tej. az olcsó ke
nyér. az alapvető fogyasztási 
cikkek sora. 

Nincsenek illúzióink a tekin
tetben. hogy az általunk meg
tett javaslatok mindegyike, így. 
ahogy van, egy az egyben elfo
gadható. Nyilvánvaló. hogy bi
zonyos kompromisszumkész
ségnek lenni kell bennünk is. 
De a nagy részét szeretnénk el
fogadtatni. és amennyiben ez 
megvalósul, akkor ez azt jelen-

Tudatában vagyunk annak. 
hogy mindezek. ha így is ala
kulnak - és m<.'•lyen reméljük. 
hogy így fognak alakulni -. 
akkor sem hoznak látványos 
eredményt. ml'rt ezek a javasla
tok legfeljebb a IPgrászorultab
bak terheit kc\pesek mérsékel
ni. 

Ezért nem 1s várjuk azt. hogy 
ez valamiféle osztatlan lelkese
dést váltson ki. pusztán azt vár
juk. mind a tárgyalópartne
remktó1. mind az érintettektől. 
hogy reálisan mérlegelve te
kintsünk ezekre az elérhető 
eredményekre. Vannak persze, 
akik jó előre figyelmeztettek 
bennünket, hogy ha bérkövete
lésekkel lépünk fel. akkor az 
újabb inflációspirál elindítójá
vá válik. A jelenlévó'k jól tud
ják. hogy ezt az állítást akkor 
sem fogadtuk el. és most sem 
tesszük magunkévá. Az a véle
ményünk. hogy Magyarorszá
gon nem Plsősorban a bérek 
okozhatnak inflációt. sokkal 
jobban függ attól. hogy milyen 
a beruházáspolit1kánk. milyen 
a költségvetési politikánk. hogy 
még mindig van egyszerre 
hiány és pazarlás ebben az or
szágban. hogy képtelenül ma
gasak a hitelkamatlábak. és so-

tunk beszélni. Ez pedig az. 
hogy akik a szakszen·ezetek 
fellépésétől félllk a gazdaságot. 
azok nem számolnak egy rend
kívül komoly, fontos. bizonyít
ható összefüggéssel. mégpedig 
azzal. hogy ha a munkaerő a 
puha korlát. azaz a bérek. a 
munkakörülmények. az élet
színvonal terhére lehet problé
mákat megoldani. akkor az 
hosszabb távon a gazdaságnak 
is kárára van. Mert pazarláshoz 
vezet. mert nem segíti a műsza
ki fejlesztést. a jobb munka
szervezést. Tehát nem hiszem, 
hogy tát·ol áll az igazságtól, ha 
azt állítom, hogy ebben a t·o
natkozásban sem egyszerűen 
csak az érintett dolgozók érde
keiről, hanem az egész gazda
ság, az egész ország ho�szú tá
vú érdekeiről t'an szó. Es arról 
sem szoktunk gyakran beszél
ni. hogy tprmészetesen a meg
felelő szociális helyzet megte
remtéséhez, egy jó szociálpoliti
kához pénzre. gazdasági telje
sítményekre van szükség. Ez 
igaz. ezt mindenki tudja. De azt 
legalább olyan jól kell tudm. 
hogy a jó szociális közérzet, a 
közvetlen termelőerő megtérül 
a gazdaságban 1s. és annak hiá
nya előbb-utóbb súlyos károkat 
okoz a tPljesítményben 1s. 

A munkát meg kell fizetni! 
visszahatva majd a gazdaság 
helyzetére. megélénkíti a gaz
daságot. Ez az összefüggés. bár
mennyire igaz 1s. általában úgy 
tűnik, hogy rövid távon illúzió
nak bizonyul. mi több. ellenke
ző jelek is mutatkozni kezde
nek. 

Az átgondolt, a közmegegye
zésen alapuló cc-lokhoz rendelt 
politikai reform helyett a folya
matok most egyes pontokon el
szabadulni látszanak. Egyre 
több a rögtönzés, az egymás
nak ellentmondó szó és tett. 
A gazdaság gondjainak megol
dása, úgy tűnik. háttérbe szo
rult. A politikai reformdemagó
gia azt a veszélyt sejteti velünk. 
hogy elnyomja azoknak a hang
ját. akik napi megélhetési gon
dokkal küzdenek. A szakszer
vezeteket rendkívül komoly ag
godalommal tölti el az. hogy 
válságjeleket látnak a vezetés

A. nagygyú1és 
felhívása 
SZAKTARSA.K! DOLGOZÓK! 

ELVT.ÁRSAK! 

Az élesedő polit1ka1 viták árnyékában súlyos gondokkal 
küzd a gazdaság, gyorsan csökkennek a reálbén•k, romlik 
az életszínrnnal. Fiatalok és munkában mpgfáradt idéís 
emberek, gyNmekeket nevelő családok megélhetési gon
dokkal küzdenek. a szPgénység egyre szélesPdő rétegek 
számára napi valóság. 

A dolgozók gondjait a szakszervezetek jól ismenk. Tt>r
mészetes tPhát. hogy érzékenyen reagálnak az án•melésPk
re. nyomasztják őket a foglalkoztatási gondok. és C'zért fo
galmazzák mPg határozottan: csupán elvonásokkal. áremP
lésekkPI. elbocsátásokkal. a fogyasztás korlátozásával nPm 
lehet mPgoldam a magyar gazdaság. a magyar társadalom 
gondjait. 

Ha a szakszC'tVPzetek tiltakoznak mmdt>zek ellen, oh·kor 
felelős személyPk is azt állítják. hogy a 1dormokkal s�em
ben lc\pnPk fel. 

A tiltakozás nem a rPformokat utasítja el' Ellenkezólt>g 1 
A szaksze1vt>zetek nagyon 1s É>rdekeltek az átfogó és való
ságos reformokban. hiszen a rossz döntésPk. a hibásan mti
ködő gazdaság árút éppen a munkavállalók és a nyugdíja
sok f1zc>t1k meg. 

A szaksze1·,·pzetek követelik: a kormány dolgozzon k1 
olyan gazdaságpolitikai programot. amely a belső piac !iZP
lektív élénkÍl<'sérC' t'pÍt, PzE'>rt a gazdaság növekPdéSl'\ PI 
számol {·s elfrhet6 közelségbe hozza a reálbérek csökkPnP
sének megállítását. az emelés feltétc>J('inek nwgt1•reml<'s<;t. 
Mindehhez elkt>rülhPtetlen a szerkezPt\'áltás. dP az 1�. 
hogy a gazdaságpohukának szPrvPs része Jpgyen a szon:'1-
lis gondoskodás. a társadalmi szohdar1tás. A szakszpn•t>ze
tek eh·árják, hogy t>bben az országban mindf'nki. aki dol
gozik. tisztességesen megélhl'ssen. aki bajba jutott. Sl'gÍt
ségre találjon, hogy a tudást, a szakértelmet. a ;ól elvégzt>tt 
munkát mindc>nhol megbecsüljék. 

A szakswrvezetek teljes felelősséggel kívánnak részt 
venm egy ilyen célokat szolgáló gazdasági konct'pc1ó kidol
gozásában és csPlekvő megvalósításában. Ezi'•rt kiizrPml'.í
ködésrP hívják fpJ tagjaikat az ország munkalwlyt>in. a tár
sadalom minden rétegében és minden szintjén. Együttmű
ködésre szólítják fel valamennyi SZOT-hoz tar1uzö vagy 
azon kívüli szakszervezetet és mozgalmat. 

Ez a feltétPle annak. hogy mindannyiunk akaratából iga
zi demokráciát valósítsunk meg. hogy elPjét wgyük az ál
v1táknak. a dt>magógiának, hogy ne a széthúzús. a szétesés. 
az anarchia legyen a jövc3nk. hanem a legalapvPt<'íbb nem
zeti érdekeken és összefogáson alapuló csC'IPkvés. 

E nagygyűlé>s résztvevői elvárják a politikai és gazdasági 
vezetőktől. hogy most minden erőfeszítésüket a gazdasági 
problémák mPgoldására és a szociális feszültségPk C'nyhí
tésére fordítsák. 

Teremtsék mt>g a csl'lekvéshl'Z szükséges egységt>t '. Eb
ben számíthatnak a dolgozók támogatására'. Mcgg:,·őződé
sünk. hogy PZ a kibontakozás egyetlen lc>hetséges útja. 

Budapest, 1989. február í. 

Az elmondottakkal összefüg
gésben azt is szeretném meg
említeni. hogy az emberek 
többsége úgy van a mai hely
zettel, hogy sokszor talán a ter
heknél is nagyobbnak vagy leg
alábbi..'> azokkal egyenértékű
nek érzi azt a gondot, hogy 
nem látja a perspektívát, nem 
látja, miért kell lemondani, mi
ért kell áldozatot vállalni, azaz 
nem mindig tűnik ki. hogy való
ban dereng-e már a fény az 
alagút végén. és ha dereng. ak
kor az valóban napfény-e vagy 
netán egy szembejövő vonat 
reflektora. Ezért a szakszerve
zetek határozottan kezdemé
nyezik. hogy ne csak árakról és 
bérekró1 vitatkozzunk, hanem a 
gazdaságpolitikai koncepció ki
alakítására tegyük a hangsúlyt. 
Azaz: olyan gazdaságpolitikai 
program kidolgozását kérjük. 
amely jobban épít a belső piac 
élénkítésére. jobban támaszko
dik a gazdasági növekedés le
hetó'ségeire. és az adóreform 
után. az ártámogatások leépíté
se után megfogható közelségbe 
hozza a bérreformot és a szociá
lis reform. a szociális intézmé
nyek átfogó megújításának 
programját. 

ni akar a munkahelyen. És azt 
is hozzá kell tenni, hogy ma 
Magyarországon a munkavál
lalók nagyon nagy hányada 
külön-külön rendkívül sokat 
dolgozik. És rn•m ők tehetnek 
arról. hogy ez a külön-külön 
sok munka a népgazdaság 
szintjén nem áll össze nagyobb 
teljesítménnyé. Mi csak abban 
lehetünk érdekeltek. hogy a 
munkahely jól szervezett mun
kahely legyen. hogy aki becsü
letesen dolgozik, az megkeres
hesse a tisztességes megélhe
téshez szükséges bért, és ehhez 
a vállalati gazdasági vezetők a 
feltételeket megteremtsék. azaz 
a megélhetéshez szükséges bé
rért valóban teljesítmén;>1 kell
jen nyújtani. Ez akkor azt is je
lenti, és ezt magunknak mon
dom, hogy nem kell a munka
helyen versenyezni, a munka
helyen dolgozni kell és a mun
kát meg kell fizetni. ben. Nincs egység a reforn1kon- •----------------------------' 

Az emberek többsége dnlgoz-

A szakszervezetek a gazda
ság helyzetét természetesen 
nem tudják elválasztani az or
szág politikai hc>lyzetétől. jelen
legi állapotától. Hosszú idPje. és 
talán az utóbbi időben még in
kább így vagyunk ezzel. a poli
tikai intézményrendszer re
formjától várjuk egyedül. hogy 

cepció értelmezésében, a szül< 
séges lépések meghatározásá
ban. Kiéleződtek az ellentétek a 
hatalomgyakorlás kérdéseiben, 
a hatalommegosztás módjában. 
az ahhoz vezető út tartalmát. 
ütemezését. formáját illetően. 

Történelmi közelmúltunk 
megítélésében leegyszerűsítő 

hogy erős, határozott, felelősen 
gondolkodó, az egységet meg
őrizni képes szakszervezetekre 
van szükség. Olyan szakszerve
zetekre, amelyek képesek fel
tárni. megfogalmazni és képvi
selni valamennyi réteg. csoport. 
szakma. foglalkozás mmdenna-

Ez nagyon t·eszélyes játék. 
Mert sokan nem 1•eszik észre, 
hogy végső soron itt a dolgozók 
bőrére megy ki ez a dolog. Nem 
kPvesen illúziókat táplálnak az 
iránt. hogy ha nagy számban 
jönnek létre kisebb-nagyobb 
szakszervezetek. ha az alap-

Azt h1szPm, sPnkiben n<'m Jp
h<>t kE'>tség és illúz1ó. hogy akár 
a kormányzat. akár a munka
adók kl;pvist>lői tiibb száz vagy 
l'ZPr szakszt'rvPzettel fognak 
tárgyalni c•s megállapodni. SPn
kmek nem lehet olyan illúziója. 
hogy a szétforgácsolt érd('kvé
delem többre tud jutni a megál
lapodásokban. Számtalan törté
nelmi és nemzetközi példa mu
tatja. hogy az egységben. az 
összpfogásban rejlik olyan erő. 
anwly reális megállapodások 
mPgkötésére és elfogadására 
késztetheti a partnereket. 

Még egy dolgot szeretnék ez
zel összpfüggésben megemlíte
ni. Nevezetesen azt, hogy per
sze ennPk a szakszervezetnek 
c>gyszerrP kell minden színtPn 
komolyan wnn1. hogy legfőbb 
funkciója az érdekvédPlem. Ez 
nemcsak a SZOT prngramja. 
nemcsak az ágazati szakszerve
zpteké. npmcsak a területi szö
vetségPk prog, :>mja. pz prog
ramja a vállalati, intézményi 
szakszervezt'teknek is. És ezt 
azc-rt mondom. mert talán senki 

nem l'ádolhat berinűnket szél
sőséges elfogultsággal a kor
mány iránt, mégis meg kell 
mondanom, azt azért ne gon
doljuk, hogy a gazdaság min
den eredményéért t·agy kudar
cáért csak a kormány tehető fe
lelőssé. Azt a heh-zPtet azé11 ne 
állítsuk bt>. hog;• helyileg ne
künk nmcs kert>smvalónk' 

E nag:vgyűlés l l'sztwvői el
várják a politikai t�s gazdasági 
\"t->ZPttíktc'íl. hogy most minden 
t>rőfeszítésüket a gazdasági 
problémák megoldására és a 
szociális feszültségek mérséklé
sére fordítsák. Teremtsék meg 
a cselekvéshPz szükséges egy
s<,get. Ebben számíthatnak a 
dolgozók támogatására. Meg
győződésünk. és hozzáteszem. 
személyes meggyöződ:•sem is. 
hogy ez a kibontakozás egyPt
len lehetséges útja. 

Talán nem tudja mindenki. 
hogy ma 14 órakor Magyaror
szágon az összes. szolgálatban 
levő mozdony sípja 30 másod
percre megszólalt. Én a jelenle
vőket látva azt gondolom. hogy 
itt nemcsak a mozdonysípok. 
hanem a munkásszolídaritás. a 
szakszen'l'Zl'ti szolidaritás is 
meeszólalt - mondotta végeze
t ül Nagy Sándor. 

Ezután Németh Tibor, az 
Északi Járműjavító szb-titkára 
felolvasta. a nagygyűlés részt
\"P\'Ől pedig elfogadták a szak
sze1vezeti felhívást. ameivPt a 
döntés é11elm&ben eljuttattak 
az MSZMP és a Miniszterta
nács vezetű1hC'z. 
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Nyugdíjak és járulékok emelése 
A MÁV Nyugdíj Igazgatóság tájékoztatója 

A Minisztertanács ll 7 /1988. 
(XII. 31.) MT sz. rendelete értel
mében megszűnt a nyugdíjak 
és nyugdíjszerű ellátások dina
mikai (százalékos) emelése, és 
helyette egységes összegű eme
lést és kiegészítést alkalmaztak. 

1989. január l-jétől havi 360 
forinttal emelkedtek: az öreg
ségi, rokkantsági, baleseti rok
kantsági, özvegyi és szülői 
nyugdíjak. A hozzátartozói bal
eseti ellátások, az árvaellátás, a 
baleseti járadék; a nyugdíjszerű 
rendszeres és átmeneti szociális 
járadék; a sorkatonai családi se
gély. a tartalékos katonáknak 
járó jövedelempótló segély, va
lamint a kivételes ellátások és a 
rokkantsági járadék. 

Amennyiben a nyugdíjak és 
nyugdíjszerű ellátások összege 
- a rokkantsági járadék. bal
eseti járadék, a meghatározott 
összegű nyuge_llátások kivételé
vel - a 360 forintos emelés 
után nem éri el a 3500 forintot, 
akkor azt az alábbi körben 3500 
forintra kell kiegé„zíteni annak 
a nyugdíjasnak, aki: a 70. élet
évét betöltötte, illetve 1989-ben 
betölti: I., II. csoportos rok
kantsági, baleseti rokkantsági 
nyugdíjban, vak személyi jára
dékban vagy hadigondozási já
radékban részesül. 

szakmunkástanulónak. a szak
munkástanuló-otthonban elhe
lyezettnek, valamint az árvael
látásban részesülő gyermeknek 
is. ha az egyéb jogi feltételek is 
fennállnak. 

Nem jár családi pótlék a javí
tóintézetben vagy büntetés
végrehajtási intézetben lévő 
gyermek után. valamint a rok
kantsági járadékban részesülő 
gyermek után. 

Egyéb változások. 
A nyugdíjasok adókedvez

ménye bármely más adóköteles 
jövedelemszerzés esetén az ed
digi 96 OOO forintról évi 
108 OOO forintra emelkedett. A 
személyi jövedelemadó bevallá
sakor szükséges adóalapot a 
februári csekkszelvények tar
talmazzák. amelyró1 az adó-

mentes ellátások levonásra ke
rülnek. de tartalmazzák az ön
ként felajánlott levonások 
(ÖTA. egyesületi tagdíjak. tüze
lőutalvány. lakbér) összegét is. 

A MÁV l'<yugdíj Igazgatóság 
kizárólag az OTP-átutalásra ke
rülő nyugdíjak e„etén ad köz
vetlenül igazolást az adóalap
ról. A februári csekkszeh·é
nyekkel együtt adják ki az uta
zási igazolványt is. amely az 
1988. évhez képest nem tartal
maz változást. A tüzelőutalvá
nyok kiadása a márciusi csekk
szelvényekkel együtt történik. 
Az igényt minden év 9-ecem ber 
31-lg kell leadni. A MAV Nyug
díj Igazgatóság az emeléseket 
és kiegészítéseket a januári 
nyugdíjak kiadásával egy idő
ben végrehajtotta. 

A 3500 forint számítása szem
pontjából a nyugdíjjal együtt 
folyósított házastársi pótlékot, 
családi pótlékot. családi jövede
lempótlékot, házastársi jövede
lempótlékot. nevelési pótlékot, 
valamint a nem társadalombiz
tosítási ellátásokat figyelmen 
kívül kell hagyni. Magyar földrengés 

A kivételes ellátást, az ösz
tönző nyugdíjpótlékot, a balese-

Balatonfüreden 

(Kesztyűs Ferenc rajza) 

ti járadékot azonban a 3500 fo
rintos keretbe be kell számíta
ni. A megosztottan folyósított 
özvegyi és szülői nyugdíj sze
mélyenként emelkedik. 

A nyugellátások legkisebb 
összege: öregségi nyugdíj 3340 
forint; rokkantsági nyugdíj III. 
csoportban 3340, a II.-ban 3636 
és az L-ben 3671 forint. 

Országos értekezlet 
szb-titkároknak 

Baleseti rokkantsági nyugdíj 
a III. csoportban 3380, a II.-ban 
3706 és az L-ben 3766 forint. 

Az özvegyi nyugdíj 3140, az 
árvaellátás 2940 forint. 

A fenti minimumok nem vo
natkoznak azokra a nyugdíja
sokra. akik ellátását a minden• 
kon minimum alatti átlagkere
set 100 százalékából kellett 
megállapítani. Természetesen 
az emelések őket is érintik. 

A kettős kerethatár, ameddig 
a saját jogú és az özvegyi nyug
díj együtt folyósítható. havi 360 
forinttal emelkedett, összege 
3590 forint. A házastársi pótlék 
360 forinttal egészül ki, együt
tes összege 1010 forint. A há
zastársi jövedelempótlék 390 fo
rint összege nem emelkedett. 
A már megállapított házastársi 
pótlékot összeghatárra való te
kintet nélkül kell kiegészíteni 
360 forinttal. 1989. január l-jé-
tó1 4240 forint összeghatárú 
nyugdíj mellett lehet házastársi 
pótlékot megállapítani. A há
zastársi pótlék összege tovább-

Szakszervezetünk vezetősége 
országos értekezletet szervezett 
az szb-titkárok részére január 
23. és 27. között a balatonfüredi 
SZOT oktatási központban. 

A tanácskozást dr. Halász 
György KV-titkár nyitotta meg, 
majd a szakszervezeti központ 
osztályvezetői tájékoztatták a 
teljes létszámban megjelent 
hallgatóságot területük munká
járól. 

Az értekezleten Koszorus Fe
renc főtitkár mondott vitaindító 
beszédet a gazdasági, politikai 
helyzet alakulásáról, a szak
szervezeti mozgalmat, s ezen 
belül a Vasutasok Szakszerve
zetét érintő belpolitikai kérdé
sekró1. majd kiemelte a többi 

ra is 900 forint. az az összegha
tár. ameddig a házastársi pótlé- * · 
kot még meg lehet állapítani 
-1240 forint. 

Ha a nyugellátás a 3340 forin
tot meghaladja. akkor a házas
társi pótlék összege azonos a 
nyugdíj és a -1240 forint közötti 
különbözettel. Ehhez a megálla
pított házastársi pótlékhoz jár -
1010 forint kiegészítés. Az eme
lés. kiegészítés egyszeresen jár, 
kfréve a nyugdíj mellett folyó
sított házastársi pótlékban ré
szesülőt, továbbá a nemzeti 
gondozottat, hadiárw járadé
kost. 

A családi pótlék összege min
den kategóriában havi 300 fo
rinttal emelkedett. 300 forinttal 
nőtt a családi jövedelempótlék 
is. amelynek összege 1150 fo
rint. 

között, hogy a gazdaságpolitika 
hibáit. a gazdaság eredményte
lenségét nem lehet helyrehozni 
az érdekvédelemmel. 

A vitaindítót követően ';.z szb
titkárok négy csoportra osztva 
folytattak konzultációt, amelyet 
minden csoportnál a központi 
apparátus két-két osztályveze
tője vezetett. akik úgy váltották 
egymást, hogy mindenki min
den csoportban válaszolhatott a 
felvetődött kérdésekre. 

A tanácskozás végeztével az 
szb-titkárok kifejtették, hogy 
hasznos volt az információcse
re, és a jövőben is igénylik az 
országos értekezlet összehívá
sát. 

A családi pótléknál lényeges 
jogszabályi változások is bekö
n'tkeztek 1989. január l-jétó1. 
Családi pótlék jár a III. éves 

Konténerek a debreceni rendezó1,en 
(Zelman Ferenc felvétele) 

"A magyar ipar is irigyelhetné" 

Derzsi András a záhonyi átrakókörzetbe látogatott 

Első vidéki útja Záhonyba 
vezetett Derzsi András közle
kedési. hírközlési és építésügyi 
miniszternek. aki január 24-én 
ismerkedett a vasúti átrakókör
zet életével. s folytatott megbe
szélést Gyuricsku Kálmánnal, 
a megyei pártbizottság első tit-

bázis az ömlesztett áruk zsákos 
csomagolására épült a múlt év
ben. 

Eperjeske rendező pályaud
varon a Szoi-jetunióból érkező, 
széles nyomtávú szerelvények 
fogadását. automata mérlege-

A miniszter kifejtette többek 
között. hogy Záhonyban egy 
vállalkozó szellemű vasúttal is
merkedett meg. Olyan dolgo
zókkal. vezetőkkel találkozott. 
akik azt nézik. hogyan lehet 
eredményesebben dolgozni. 

kárával és Bánóczi Gyula me- "'''°'" ___ " 

gyei tanácselnökkel. 
A vendégeket Sipos Istvan 

üzemigazgató kalauzolta. rész
letesen bemutatva az új létesít
ménveket. a körzet munkáját. 

Előbb Fénwslitkén. az Észa
ki Rendezőpályaudvar irányító
torrn·ában a korszerű biztosító
bere.ndezésekkel ellátott kocsi
rendezést tanulmányozták. 
Ezen a pályaudvaron a körzet
be naponta felérkezett sok száz 
üres kocsit rendezik. és itt állít
ják össze a vámkilépő szerelvé
nyeket is. A közeljövőben 
újabb vágánycsoportok építésé
vel akarják bővíteni a pályaud
vart. és a hagyományos saruzás 
helyett automata vágányfékek 
beépítésével szeretnék bizton
ságosabbá tenni a munkát. 

Eperjeske átrakó pályaudva
ron a gépi átrakás különböző 
módozatait mutatták be a ven
dégeknek. A konténerek moz
gatására olasz autódarukat is 
igénybe vesznek. Egy év alatt 
hétszeresére nőtt a konténerfor
galom a körzetben. Az AGRO
TEK-MÁV műtrágyaraktár-

lését láthatta a miniszter. A 
program a tengelyátszerelő. va
lamint a fedett kézi és kisgépes 
átrakócsarnok megtekintésével 
ért véget. 

Derzsi András ezután talál
kozott az üzemigazgatóság 
párt- és társadalmi vezetőivel. 

A kedvezőtlen körülmények el
lenére olyan létesítményeket 
hoztak létre, olyan hatékony
sággal dolgoznak, hogy a ma
gyar ipar is megirigyelhetné ezt 
a tempót. 

L.B. 

Tavaly 2500 vasutas sérült meg 

Csökkent a halálos 
•• • 

uzerni 
1988-ban a vasút területén ki

sebb mértékben csökkent a fog
lalkozási balesetek száma. Ez a 
csökkenés elsősorban az úti 
üzemi baleseteknél következett 
be. A MÁV-nál 1988-ban 
188-cal kevesebb úti üzemi bal
esetet jelentettek be, mint 
1987-ben. A:z. Utasellátónál és a 
GYSEV-nél kisebb mértékben 
emelkedett az úti balesetek szá
ma. Az elmúlt évben a három 
vállalatnál 3217 foglalkozási 
baleset volt. 

A foglalkozási baleseteken 
belül 1987-hez képest 7 száza
lékkal több üzemi baleset f or
dult elő. Az üzemi balesetek 
következményeként közel ket
tőezer-ötszáz dolgozó szenve
dett három napon túl gyógyuló 
sérülést. 

Továbbra is sokan szenved-

balesetek 
nek balesetet munkahelyeken. 
gyalogos közlekedés közben, 
vasúti járműró1 való le- és fel
szálláskor. 

A vizsgálóbizottságok végső 
következtetése, hogy a balese
tek többségükben gondatlan 
munkavégzéssel vannak össze
függésben. Véleményünk sze
rint a vizsgálóbizottság megál
lapításai sokszor egyoldalúak. 
Figyelmen kívül hagyják, hogy 
a vasútnál közel 37 ezren dol
goznak veszélyes és ártalmas 
körülmények között. Sok az 
olyan gép és berendezés, ame
lyek munkavédelmi szempont
ból kifogásolhatók. 

A rendelkezésre álló adatok 
szerint 1988-ban az előző évhez 
viszonyítva 24-ró1 16-ra csök
kent a halálos foglalkozási bal
esetek száma. Ezen belül 18-ról 

, 

szarna 
10-re a halálos üzemi balesete
ké. Ezzel szemben 7-ró1 9-re 
emelkedett a súlyos. csonkulá
sos esetek száma. s mind a ki
lenc üzemi baleset. 

A halálos üzemi balesetek 
számának nagyobb arányú 
csökkenése, összefüggésbe hoz
ható a munkahelyi italozás 
visszaszorítására tett intézke
désekkel is. A halálos kimenete
lű üzemi balesetek 90 százaléka 
forgalommal összefüggő mun
kakörben foglalkoztatottaknál 
következett be. 

Üzemi baleset következtében 
tavaly életét vesztette két moz
donyvezető. két tolatásvezető. 
egy kocsirendező, egy vonatfé
kező. egy váltótisztító. egy mál
házó és egy pá�:,amunkás. 

P. J. 

Közveszélyes rongálók 
Tilosba hajtanak Kábellopás, ablaktörés 

Olvasóink bizonyára emlé
keznek azokra a néhány évvel 
ezelőtt történt tragédiákra, ami
kor zsúfolt autóbuszok - az 
egyik iskolásgyermekeket szál
lított -, az útátjárókban vona
tokkal ütköztek. A közvéle
ményt megdöbbentették ezek 
az esetek, ám ne gondoljuk, 
hogy a gépkocsivezetők azóta 
jobban betartják a KRESZ ide 
vonatkozó előírásait. Január 
8-15. között például hét alka
lommal fordult elő ilyen baleset 
az országban. 

Ebben az időszakban a legsú
lyosabb karambol Abony és 
Cegléd között, egy működő 
fénysorompóval védett útátjá
róban történt. Egy személygép
kocsi vezetője a tilos jelzés elle
nére a sínekre hajtott és össze
ütközött egy személyvonattal. A 

sofőr és egyik utasa a ceglédi 
kórházba került, ketten azon
ban életüket vesztették az ösz
szeroncsolódott kocsiban. 
A baleset következtében 13 sze
mélyszállító vonat 25-190 
percet késett. 

Más alkalommal Kurd állo
máson szintén fénysorompóval 
védett átjáróban hajtott a 
gyorsvonat elé egy hőgyészi 
férfi. Ő, és utasa a helyszínen 
meghalt, a mozdony szolgálat
képtelenné vált. 

Józan ésszel nem lehet felfog- tak körülbelül 100 méter betáp
ni, mi indít egyeseket arra, láló vezetéket és 30 darab sínát
hogy a fénysorompó jelzéseit fi- kötőt. Ne gondoljuk azonban, 
gyelmen kívül hagyják. Vagy hogy ez egyedi eset! A rézveze
úgy gondolják, hogy még mesz- téknek jó ára van a MÉH-ben, 
sze a vonat? Bizonyára. Az így nem csoda, hogy az emlí
azonban végképp érthetetlen. tett időszakban, tehát egy hét 
hogy a lezárt sorom póknak mi- alatt az ország öt pontjáról je
ért mennek neki? Az említett lentettek kábellopást, és tobb 
időszakban 4 ilyen eset fordult helyről kültéri hangszórókat is 
elő. elvittek. 

A fenti eseteket a figyelmet- Az említett cselekmények in-
lenség, meggondolatlanság dítéka, a haszonszerzés érthető, 
okozta. De hogyan lehet jelle- ha nem is menthető, de mivel 
mezni a szándékos rongálókat? lehet magyarázni a fénysorom-

Köztudott az a sajnálatos pók lámpáinak megrc:igálását. 
tény, hogy az utóbbi években a vonatok ablakainak kitörését? 
sokat romlott a közbiztonság A közelmúltban a Nyugatiba 
hazánkban. De vannak olyan úgy érkezett meg egy éjszakai 
emberek is, akik a vasúti közle- vonat, hogy 13 ablakát rugdos
kedés biztonságát veszélyezte- ták ki ismeretlen tettesek. 
tik. Január második hetében 13 Megdöbbentő esetek. de elő
(!) szándékos rongálást jegyez- fordultak már hasonlók a MÁV 
tek fel. Ezek közt természetesen vonalain. A . .fejlődés„ azonban 
szerepelt a mindennapossá vált· nem áll meg, s hozzánk is be
vonatdobálás (a szétfröccsenő tört a .. civilizáció": január 15-én 
üvegszilánkok több személyi Hajdúböszörmény állomás for
sérülést okoztak), ám nem ezek galmi szolgálattevőjének beje
a legveszélyesebbek, hanem lentette valaki, hogy egy vona
azok. amelyek adott esetben tot fel fognak robbantani. 
sok száz ember testi épségét ve- A rendőrség egész éjjel ügyele
szélyeztetik. tet tartott az állomás környé-

Egy példa: január 13-án Rá- kén, de szerencsére semmi nem 
kosszentmihály és Kőbánya fel- történt. A bejelentés .. csak„ 

ső között egy váltó elromlott. vicc volt. Nyugtalanítanak ben
A műszerész megállapította. nünket a,: ilyen viccek' 
hogy ismeretlen tettesek ellop- - d -
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,,Önként nem mondok le!" 

Visszahívnak egy képviselőt? 
Szervezett aláírásgyűjtés a Bosnyák téren 

Tartalommal kt'zd me�dni e�· eddi� formális jogin-
1(,zm(,n�: a k(,pv·iselői visszahív·á!-,. .\ dkk szülf'tésénf'k 
idt•j(,n három országgyú1ési képvist'lő visszahhásál 
kt'zdt'm(>nyezték vál;isztópolgáraik. E�ikük Dauda 
Sándor mozdonp·ezf'IÖ. a zuglói 4:l. választókf'rület 
k(,p, ist•Wjc•. aki ellen a Zuglói Közélt'li Tömörülés nf'v-Ű 
i.zt•nt•zt•I lépt'II fel. s v·isszahívásál kt•zdt'mén,·f'zf'ndő 
január i-én. egy szombati napon a Boi.n�ák térf'n szf'r
wzt•II aláírásgyűjtő akciót. A választási elnökséghez 
t'nnt•k nyomán kétezernél is téibh aláírási tartalmazó 
listát nyújtottak he. s ez azt is jelt>nli. hogy a 19 ezer vá
lasztópolgár tíz !'\Zázaléka Dauda Sándor v·i!'\szahív·ásá
ra !'\Zav·azás kiírását követeli. 

A Hámán Kató Vontatási Fő
nökst;g vPzetéíi irodájában az 
országgy1ílés1 képviselő főnöke 
és párttitkára társaságában ma
gabiztosan fogad mmket. s 
készséggel áll rendelkezésünk
n'. Ebben a témakörben a tizen
k1lPnc-ed1k mtPrjú készül vele. 

Nagyobb a füstje, 
mint a lángja 

a KISZ, a Szabad Demokraták 
Szöi·etsége. a Fuggetlen Kis
gazdapárt. a Nyili·á nossáq 
Klub, sőt még az MSZMP is be
letartozik - definiálja ón ma
gukat Németh Lás=ló Ákos, aki 
t1ltakoz1k az ellen. hogy őt ZKT 
szóvi\'Őjeként aposztrofálJam. 

- Sokan úgy \'éhk. hogy 
azért kíYánják \'lsszahíYni Dau
da Sándor mozdonyvezc>téit. 
mert ő pá1ttag. 

- Ez teljes képtelenség --· 
veszi át a szót Szécsi Krisztzna 
-. hiszen mint r\.kos 1s mondta. 
a \·isszahívást kezdeménwzők 
között pá1ttagok 1s \·annak. 

- Korábban, a sajtó nem 
kényeztetett Pi. s amikor kifeje
zetten ké1·tpm, akkor sem na
gyon kaptam nyilvánosságot. 
Hogy a tömörülésről m1 a véle
mc\nyem? NézzP, találkoztam 
Pgy szervPzettPI. ami nem szer
vezPt. ho!.{yan 1s vehetném fi-

\ Zh.T kép�i,-elóí 

gyeiembe a véleményüket?! Ők 
a visszahívást kezdeményező. 
hejPlentő, nPkem 1s elküldött 
falragaszban úgy fogalmaznak. 
hogy sokan vannak mögöttük. 
de hogy pontosan hányan és ki
csodák. azt nem fedték föl. Én 
ugy érzem, hogy i·álasztóim 
többsége mellettem ran, nekem 
tiszta a lelkiismeretem, s leg
jobb meggyőződésem szerint 
szaraztam az országgyűlésben 
úgy a bős-nagymarosi beruhá
zás, mint a népszarnzás kérdé
sében. 

- Ha biztos abban. hogy a 
választói kö1�✓.Pt állampolgára, 
ön mellc>tt rnksolnak, illetóleg. 
hogy a nagyberuházás befeje
zését szorgalmazzák. mié1t uta
sítja el a népszavazás gondola
tát? 

- 1\-kggyé-ízűdésPm. hogy 
m•m szabad szubjPktív benyo
músoknak. c'rzésl'knek engedni 
nagy jelc>ntőségű, országos kér
désPkbPn. A felfokozott sajtó
nyilvánosság szPrintem csak 
ezt Prösítl'lte. lJ gyanakkor az 
SPrn várható l'l, hogy a választó
polgárok a szakemberek elmé
lyultségé\'el foglalkozzanak az 
1l�·l·n ügyekkel. Egy népszai-a
=ás n=t Jelentené, hogy az or
szaggy[ílés átruházza a döntés 
fc•lelősségét a népre. Nem értek 
egy<'t azokkal a megfogalma
zásokkal .�<'m. a melyek a kc,
rábbz kormán11okat hibá=tat
Jak Cl l'Í:::lépcsJ miatt. Úgy 1·e
l<'m, hogy a 1·cigrehajtó hata
lomban folyamatosság 1·an. 
nlrl('S Lázár rngy Grósz-kor
mány. magyar kormány 1·an. 

\'iola János. a vontatási fő
nökség pártbizottságának titká
ra egyetéttően bólint, s kissé re
zignáltan fűzi hozzá: 

- Mintha mostanság túl so
kat foglalkoznánk a kisebbségi 
vi•leményekkel. A Zuglói Köz
élPti Tömörülés és a hozzá ha-

sonlatos alternatív szervezetek- - Egyszenil'n arról van ,-,zó 
nek szenntem nagyobb a füstje. - kapcsolódik a beszéh!etésbe 
mint a lángJa. :vt:1. vasutas kollé- Radnai Gydrgy , hogy Dau
gá1 Pgyértc>lműen kiállunk Sa- da Sándort alkalmatlannak ta
ny1 mellett. Est•tleges visszahí- láljuk a képviselőségre. Töhb
vása esetén sc>m esünk kétség- ször találkoztunk wlt' l;S fino
be. hiszen a pótképv1selő 1s kö- man fogalmaz\'a nem tett 1·ánk 
zülünk \'aló, ő 1s mozdonyveze- jó benyomást. X l'm gondolko
tő. dik autonóm módon. 1deológia1-

Az elnökség 
nem tájékoztatja 
- Miként viszonyul önhöz 

c>bbc>n a hc>lyzl'tben a zuglói ál
lami és pártvewtés'? - fordulok 
Dauda Sándorhoz. 

- A tanácsi apparátustól, a 
Hazafias Népfronttól és a 
pártszervektől is minden segít
séget megkapok. bár az igaz
sághoz tartozik az is, hogy a 
tanácselnökkel nem a legjobb a 
kapi:solatom. 

A szavazópolgáraiban ön 
ll"ánt megingott politika, biza
lom nem fogp arra késztetni. 
hogy önként lemondjon? 

- Ern' egy pillanatra sem 
gondolok. mert nem is gondol
hatok. Úgy é1-✓.l'm. hogy annak. 
aki ott van a döntéshozatalnál. 
mint képnselő minimális erköl
csi kötelessége, hogy a végre
hajtásból is kivegye a részét. Mi 
z,asutasok különben sem azt 
tanultuk, hogy nehéz helyzet
ben meghátráljunk. Elfogadom 
a kihít-ást ... 

Ami legmkább meglepett az 
országgyűlési képviselővel foly
tatott beszélgPtéskor. hogy a 
\'álasztási elnökség c'ít sc>mm1ról 
sPm tájékoztatJa. s neki fogalma 
sines arról, hogy a törvény szö
wgéból kövc>tkt>zően a \'1sszahí
vás1 indítvány bc>nyújtását kö
vető harmmc nap eltelte után k1 
kl'll tt'.ízm a visszahívásról dön
téí szavazást. Egy mc>glehl'tősen 
ködös keretjogszabályról lévén 
szó kérdés persze, hogy mikor
tól számít a határnap, s miként 
fogják az aláírások hitelességét 
PilPnőrízní. 

A Zuglói Közc\lptl Tömörülés 
kc'pnselőivel. akik éppPn z. rá
dióba mennek riportra, a Kál
vin tén aluljáró prPsszójáhan 
beszéltünk mc>g találkozót. 

- A ZKT nem egyetlen 
szen•ezet, hanem egy széles né
pi koalíció, amelybe a FIDESZ, 

lag is zavaros \'álaszokat adott 
felvetéseinkre. 

- Hangsúlyozni szPretm'nk. 
hogy a Tömörülés nem valaki. 
\'a1fy \'alam1 ellen sZN\"Pződött, 
mi nem rombolni, sokkal 111-

kább építem szPretnénk - fo
galmazza a ZKT „hit vallását „ a 
negyedik fiatalember, Várhelyi 
Iván. 

Nem az a baj, 
hogy munkás 

Megtudom tólük, hogy janu
ár 20-án 2506 visszahívást kez
deménvező aláírást adtak le a 
XIV. kerületi népfrontnál. a vá
lasztási elnökségnek címezvP. 
Azóta őket sem értesítPttP sen
ki, de tudni vélik. hogy a n<'p
front összehívott egy értekez!P
tet. amelynt•k tárgya Dauda 
Sándor .. megvédése" lett vol
na. Elmondásuk szerint, akzket 
aláírás-gyűjtési akciójuk során 
f e/kerestek. azoknak 80-90 szá
zaléka azon a véleményen volt, 
hogy a képviselőt vissza kell 
hívni. 

A .. zuglói közéleti tőmörü
lők" kerekre nyílt szemmel cso
dálkoznak el. amikor a képvise
lő kívánságát tolmácsolom. 
hogy találkozni akar velük 

- Éppen pgy hete, az elmúlt 
szerdán já1tunk fogadóóráJán 
� mondja Németh László Ákos 

és órákat beszélgettünk. 
Nem tudjuk min• vélni ezt a 
struccpolitikát. 

- Hogy őszintl' legyl'k -
jegyzem nwg - c'n azt nem �r
tem. miért éppen egy mozdony
vezetőt. tehát egy munkást 
kezdtek k1 ... 

- Ez egy hamis megközelí
tés, amit határozottan vissza
utasítunk - replikázik Szécsi 
Krisztina. - M1 nt>m Dauda 
Sándor mozdonyvpzető szemé
ly<'. hanem egy idejét múlt kép
\'iselői-közélet1 magatartás el
len léptünk föl. 

Túdor János 

Társadalmi munka 

A cPildömölki körzeti üzem
fönökség Széchenyi Isti·án, 
MA V Kiváló B11gádja címmel 
k1tüntetl'lt közössége felhívás
sal fordult a vasi k1s\'áros \'ala
menny1 üzemének. vállalatának 
bngádja1hoz. A kilenctagú for
galnu utazókból álló brigád. a 
város tízéves fennállásának al
kalmával „10 óra társadalmi 

munka Celldömölkért" mozgal
mat kezdeményezett. 

Felhívásukhoz mind a 38 vas
utas szoc1ahsta bngád csatlako
zott. A kezdPményezők egyben 
kérték a város vezetőit. hogy 
vállalásaik sikeres tc>ljesítésé
hc>z adjanak a településen köz
hasznú munkákat. 

s 
Szociális épület 

A Nyugati szégyenfoltja 
A vizes falak között reumát kapnak a dolgozók 

A l\'yugat1 pályaud\'aron. a 
felújítás alatt lé\'Ő ceglédi váró
terem és a nemzetközi pénztá
rak közelében. a li. és 18. \·ágá
nyok között áll. pontosabban 
düledezik c>gY szociális épület. 
Írásunknak �z ad aktualitást. 
hogy pontosan három é\·e. 
szakszervezetünk XI kongresz
szusán ígé1te meg a MÁV akko-
11 vezetése. hogy a szintén a 
l'\yugat1ban építendő úgym'n>
zett .. többcélú kulturális létesít
mény„ építésl;wl egy1dőben 
egy új épülettl'l kiváltják ezt a 
mmden ízében elöregedett épü
letet. A kulturális létesítmény 
meg\·alósítása az egyik váró
csarnokban már jó ideje meg
kezdődött (igaz. most éppen áll 
az építkezés). dP a Kyugati szé
gyenfoltjának bátran nevezhető 
ház még mindig áll. 

Embertelen 
körülmények 

Kőrösi József tédőnök, szb
elnök még odamenet tájékozta
tott arról. hogy ebben a szociá
lis épületben a külső dolgozók
kal együtt közel négyszázan öl
töznek, fürdenek. A korábban 
hallottak alapján felkészültem 
arra, hogy eg�· romházat fogok 
látm. de hogy ilyen kicsit, arra 
nem számítottam. Hogyan fér 
el itt ennyi ember? 

- Zsúfoltan - mondta Te
ke Bertalan, a műszaki kocsi
szolgálat vezetője, aki azért jön 
velünk. mert jórészt az ő embe
reit sújtják az embertelen kö
rülmények. - De a földszinten 
helyet adunk a villamosfenn
tartási főnökség kirendeltségé
nek és irodáknak is. 

A sötét, zsúfolt lukakat csak 
nagy jóindulattal lehet irodá
nak nevezni. Az egyikben öt fe
nyőgerenda tartja a mennyeze
tet. a másikban. a t1szítás1 rész
leg művezetői irodájában. amit 
karácsony előtt festettek ki, 
már pereg az átnedvesedett fes
tékréteg, s a szekrények és asz
talok között egy szék is alig fér 
el. 

- Ezek a salétromos falak 
alulról-felülről nedvesednek -
magyarázza Kőrösi József -, 
még a tetőről is ide folyik a víz. 

Valóban. A lapos tetőn nincs 
\'Ízelvezető csatorna. s egy-egy 
esőzés a külső falon maradandó 
nyomot hagyott: az iroda abla-

ka mellett három méter szélc>s
ségben egyszPrLÍen leázott a va
kolat. A vizes falak miatt pedig 
erősen kell fi7teni, különben re
umát kapnak az itt dolgozók. 
Vajon men nyirel több f ütési 
energiát emészt fel ez a „ l'Ízi
paradicsom ", mrnt egy korsze
rű épulet'.' 

Kísérőim elmondják. hogy a 
toldozgatás-foldozgatásnak itt 
semmi értPlnw. h1:szc>n az t'pÜlc>t 
minden alkot6c>k•me elörege
dett. azzal bevc>zPtnek a \'olt ok
tatóterem be. amit ma raktár
nak használnak. de nunt mond
ják. már annak sem alkalmas. 
Itt a fölöttünk lé\'Ő zuhanrnzó
ból csöpög a víz és jó nég�·zet
méteres darabon szürk1;1hk a 
meztelen tégla a széksorok nwl• 
lett. 

Nem tudnak 
belenyugodni 

Angyal Jst1.:án vontatási rPsZ
legvezető mc>gmutatJa a \'onta
tás1ak étkezőhely1ségét. Itt az L 
alakban összetolt asztalok mel
lett egyszerre 20-25 embc•r étke
zik. noha csak hetl'n férnC:•nek 
el kényelmesen. 

- A vontatás négy szocialis
ta brigádja vállalta. hogy kar
bantartJa a csapokat a mosdók
ban és vécékben, ha az épület
fenntartástól megkapJák a 
szükséges anyagokat - mond
ja Angyal lsti·án. - Ezeket 
minden napra várjuk. De hát ez 
csak tűzoltó munka. 

- Vagy még annak 1s kevés 
- egészíti ki rezignáltan Teke 
Bertalan. - Mert a szocialista 
brigádok kezdeményezésére hi
ába festenek ki egy-egy helyisé
get a dolgozók társadalmi 
munkában. ha ez csak ideig
óráig látszik meg: három hó
nap múlva minden úgy néz ki 
mint azelőtt! 

- A Keleti rekonstrukciója 
óta nálunk még nagyobb a for
galom. tehát nem mondhatJuk, 
hogy az embereknek túl sok 
szabad idejük lenne. mégis 
részt vesznc>k a társadalmi 
munkában - pihenőidejük ro
vására -- mert nem tudnak be
lenyugodni a körülményekbe 
- foglalja össze az szb-elnök. 
- És azé1t kénysze1ülnek erre. 
mert sok esetben a Balpart1 
Épületfenntartó Főnökség sem 
szakembe1t, sem pénzt nem tud 
adni. 

Azt olvastam egyszer. hogy 
az autógyárat alapító Ford úgy 
próbálta ,leszoktatni a dolgozóit 
arról. hogy a mellékhelyiség
ben pihenjenek. hogy maró sza
gú vegyi anyagot permetezett a 
falakra. Nos, ő le van maradva 
tólünk. A msutasok vécéje -
maga a pokol. Párás bűz ra
gadja torkon a belépöt, a 
mennyezetről a padlót elárasz
tó gyanús folyadékba csöpög a 

t·íz. a csöveket az imádság 
tartja, mert már a szoritóbi
linc� is kirohadt a falból . . .  

Negyven ember 
fürdik egyszerre 

Az emeleten. mielőtt a férfi 
öltözőbe lépnénk. Angyal Ist
t·án szótlanul mutatja. hogy 
meg \·an repedve a főfal. Aztán 
kiderül. hogy régóta 1lye>n. Kí
sero1m széttárják knüket. 
mintha azt mondanák: .. mit le
het tenni?" Ide már kevés a tár
sadalmi munka. 

A férfi öltöző nyomasztóan 
zsúfolt: 161 négyzetméteren 340 
szekrény van. A félhomályos 
vasszekrény-lab1nntusban 2-3 
tükör található mindössze. A 

f ürdöhelyiség 6 tusolójából egy 
rossz, előtte fenyődúc feszül a 
mennyezetnek. A 19 mosdóból 
kinyitok egyet, de nem folyik. 
Illeti-e csak akkor, ha a f őcsa
pot kinyitják, akkor viszont itt 

is ott is megered a víz: rosszak 
a csapok. Állítólag itt nincs zsú
foltság. hiszen csak 40 ember 
fürdik egyszerre. de a pára át
szivárog az öltözőbe, s ezért az 
Psőben átázott munkásruhák 
nem tudnak megszáradni egyik 
műszaktól a másikig. 

A női öltöző 1:alóságos bun
ker. Az alacsony. sötét helyiség
ben mindössze három csupasz 
hatvanas körte világit, de a 90 
négyzetméteres terembe bera
kott 1 70 szekrénv mellett - mi
csoda fényűzés!·_ öt tükör lóg 
a piszkosfehér falon. 

Öröm az ürömben, hogy az 1. 
vágány mellett már megkezdő
dött az új szociális épület kiala
kítása. Állítólag jövő év végére 
megszűnhet ez az áldatlan álla
pot. Addig pedig a vasutasok 
tűrnek és várnak. ahogy azt az 
utóbbi évek alatt megszokták. 

(Demeter) 

Az ifjú főnökasszony 
,,Gyere Erzsi, nem bánod meg!" 

Verebesné Szikriszt Erzsébet 
tavaly novembl'r l-jétől főnöke 
Nagymaros állomásnak. Az ifjú 
főnökasszonnyal irodájában be
szélgettünk. 

- Még mindig nem szoktam 
meg az uniformist. talán azért. 
mert kötelező, pedig eszmélé
sem óta vasutas egyenruhások 
vettek körül - mondja. -
Édesapám is MÁV-dolgozó 
volt. de a vasutat szolgálja fér
jem. a sógornőm. az unokanő
vérem s annak h1testársa is. 
Hogy k1 ne hagyjam a bátyá
mat: eredeti szakmája őt is a vo
natokhoz kötötte. 

- Ezek után, úgy vélem. 
nem volt gondja a pályaválasz
tással. 

- Nem tagadom, tetszett ez 
a fegyelmezett életvitel, kis
lány koromban gyakran meg
fordultam édesapám munka
helyén; Sturovóban és Szobon, 
ahol kocszvizsgálóként dolgo
zott. De hogy valamikor én is 
fölvegyem az uniformist? Nem, 
ez meg sc>m fordult a fejemben: 
a nyolcadik általános után a vá
ci közgazdasági szakközépisko
lába felvételiz!fm, ám az érett
ségi után egyetlen percig sem 
dolgoztam közgazdászként. 
A szakközépiskola harmadik 
osztályát köwtő nyári gyakor
latomat már a sturovói vasútál
lomáson töltöttem. Gépeltem, 
postáztam. levelezést intéztem, 
s közben ismerkedtem a szolgá-

latot végző \'asutasok munkáJá
val. 

Érettségi után azonnal a 
sturorói állomásra Jelentkez
tem forgalmi tanulónak, min
denesnek. 1978-ban javasolta a 
főnökség, menjek el a győri se
gédtiszti iskolába. A v17_c;gák 
után Szob állomásra helyeztek 
naplózónak. majd 1979-bl'n, a 
forgalmi önállósító vizsga leté
tele után kaptam meg az Pgyen
ruhát. Ekkor már Zebegénybc>n 
teljesítettem :szolgálatot. 

- Hogyan fogadták az alig 
huszonéves lányt a zebegc>ny1 
munkatársak'?. 

- Mindenkit nét· szerint is
mertem, hiszen magam is Ze
begényben születtem. s úgy 
éreztem, ők is szeretettel ves=
nek körül. 

- Meddig dolgozott a zebP
gényi állomáson? 

- Tizem•gy hónapig, s köz
ben a tisztképző Plíík&szítő tan
folyamára Jártam. A t1sztképző
ben 1981-ben végeztem. Utána 
forgalmi szolgálattP\'Ő lettPm a 
zebegényi állomáson. Esztendő 
múlva mPgszületett a kislá
nyom. rá egy évrp a fiam. 
A gyes miatt négy esztendeig 
voltam távol a szolgálattúl ... 

- Közben pPrsze elévültek 
a vizsgák - jpgyzem meg. 

- Igen, de nyolct1anhat 
szeptemberében újra l.'izsgáz
tam - folytatja Ei-✓.sike. - Ké
sőbb efrégeztem a három hóna
pos oktatótiszti ta nf olya mot. 

es Szobra kerültem, ott dolgoz
tam taL·aly not'ember 1-jéig. 
Utána net·eztek ki Nagymaros 
állomás/ önök.ének. 

- Kitól vette át az állomás
főnöki tisztséget'? 

- A sógornőmtól. aki szülés 
után gyesre ment. Ő ajánlotta: 
gyere Erzsi, nem bánod meg. 
Akkor még nem gondoltam. mi
lyen mély vízbe kerülök. Lét
számgondok, új, eladdig ni>m 
ismert feladatok. váratlan heh·
zetek. Szerencsére fegyelm�
zett. megé1tő társakra találtam 
az itt dolgozó emberekben. 
A neheze persze még hátra 
van. hiszen mmdössze tíz hete 
dolgozom ezen az állomáson. 
Ne higgye, hogy anny1ra csön
des ez a munkaheh-: huszon
négy óra alatt 120 -szerelvény 
fut be az állomásra, s a bős
nagymarosi építkezések miatt 
állandóan váltják egymást a 
tehervonatok. A visegrádiakkal 
együtt húsz beosztott dolgozóm 
van. többségük családanya, 
akik megértőek. ha olykor kissé 
fáradtabban. idegesebben érke
zem szolgálatba. 

- Zebegénybé>l ingázik? 
- Mindössze hat kilométer-

re van szülőfalum. nem gond a 
bejárás. Reggel elviszem a gye
rekeket óvodába. s ha szorít az 
idő. kocsival jövök. Délután fél 
négykor tl'hk le a szolgálat. az 
este a gyerekeké, a családé ... 

Besze Imre 
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Mint a mesében 

Pécsett hetven család 
új lakásba költözhet 

A vasútigazgatóság segít az otthonteremtésben 

Mint minden nagyvárosban. 
Pécsett is nagy a lakáshiány. 
Ennek megfelelően a csillago
kig szöktek a lakás- és telek
árak: egy négyzetméter lakóte
lepi panellakás 20-25 ezer fo
rintba kerül, telekhez meg az
tán végképp nem lehet jutni. 
Mégis épülnek Pécsett vasutas
lakások, bár az illetékesek sze
rint az említett körülmények 
miatt lehet, hogy az utolsók. 

Az igazgatóságon Weisz Jó
zsef üzemviteli igazgatóhelyet
tes. a lakáselosztó bizottság ve
zetője elmondta, hogy náluk a 
lépcsőzetes lakáshoz juttatás jól 
bevált rendszerét alkalmazzák. 
Albérletbó1 a garzonba, innen a 
kétszobásba, és így tovább. 

"87-ben átadták. a második át
adási határideje eredetileg "88. 
november 30-a volt. Hogy miért 
nem készült el időben? Mert 
közbejött az ÁFA. 

Az eredeti szerződésben 
ugyanis az állt. hogy a szerke
zetkész lakásokat a lakók ön
eróbó1 fejezik be. Mindenki tud
ta. melyik lesz az ő lakása. s en
nek megfelelően. no meg a 
pénztár_ca vastagságától függő
en vásárolták meg a lakók a 

A következő lakás árába a vas- ' 
út beszámítja a leadott értékét. 
Ennek a rendszernek köszön
hetően a közeljövőben 70 csa
lád kerül jobb körülmények kö
zé, jóllehet csak 35 lakást építe
nek fel. 

Málomban, a ma már Péccsel 
egybeépült faluban épül három 
angol típusú sorház. Kettő hét
lakásos. egy pedig kilenclaká
sos lesz. A földszinten van a ga
rázs, a hátsó kert teraszára néző 
tágas nappali, konyha, a tető
térben pedig a hálószobák és a 
fürdőszoba. A lakások hasznos 
alapterülete körülbelül 100 
négyzetméter. 

a vasút nem veszi kezébe a dol
got. Hiszen olyan al\"állalkozó
kat keresni. akik ilyen feltéte
lek mellett hajlandók bekapcso
lódni egy már folyó építkezés
be. nagyon nehéz. Szerencsére 
azonban sikerült. s meg vannak 
elégedve a Tettye szövetkezet 
munkájával. 

Mindez - az alvállalkozók
kal való befejeztetés - persze 
csak úgy mehetett. hogy az 

-

Ez az építkezés szép példája 
a vasutas összefogásnak. Az 
egész úgy kezdődött. hogy a 
vasút megvásárolta a közműve
sített telkeket, ahol még gáz és 
csatornázás is van (úgy hang
zik, mint a mesében'), majd a 
MÁV egy tervezőcsoportja tár
sadalmi munkában elkészítette 
a terveket. A vasút jelenleg ön
költségi áron épít, a leendő la
kók pedig szabadnapjaikon, 
szabadságuk alatt segédmun
kát végeznek úgy, hogy az épít
tető és kivitelező MÁV, állomá
nyon kívüli bért fizet nekik. 

.\z hztalos Jánrn, utcai épület 

burkolóanyagokat, különféle 
felszereléseket. Az ÁFA beve
zetése után az OTP - mint 
építtető - lépést váltott. mert 
nem tudta. hogyan lehet elszá
molni a leendő lakók saját mun
káját. 

Friedmann Ferenc, az egyik 
lakásvárományos így mondta el 
kálváriáját: 

- Három év albérlet után 
kaptunk egy kétszobás lakást, 
azonban az asztmás kislá
nyom nem bírja a panelt, 
ezért, amikor meghirdették ezt 
a lehetőséget, úgy gondoltuk, 

(A szerző felvételei) 

OTP, a lakók korábban vásá
rolt anyagait átvette. azonban 
olyan költségvetést készített. 
ami az átlagárakon alapult. Az 
az építtető tehát. aki olcsón ju
tott hozzá mondjuk a csempé
hez. jól. aki drágábban, rosszul 
jár. A számítások szerint nem is 
ez okozza a jelentős költségnö
vekedést, hanem az alvállalko
zóknak fizetendő munkadíj. 
ami jelentős érvágás a vasuta
soknak, akik nem véletlenül kí
vánták saját kezűleg befejezni 
lakásukat. 

D. K. 

Nagy üzlet is lehetne 

Nosztalgiaúton a Hámánban 
A Tatai úti Hámán Kató von

tatási főnökség bejárata után 
néhány lépésnyire régi mozdo
nyok. vasúti kocsik álmodoz
nak. Van közöttük százéves. de 
van. amelyiket csak a hatvanas 
években építették. Éjfekete 
mozdonyok. fapados személy
szállítók rézkilincsei csillognak 
a téli napfényben. Ez kérem. 
Közép-Európa egyetlen gőz
mozdonytelepe. 

Ez az igazi 
mozdony 

Hatalmas gépet tisztogat 
Tompos Dezső mozdonyvezető. 
Mintha lovat csutakolna. A csa
takos ronggyal meg-megütögeti 
az engedelmes jószág oldalát. 
Tarkójára csúszik a fakó egyen
sapka, kockás. olajos ingének 
ujja feltűrve. Tompos Dezső 
megmarkolja a tisztításra hasz
nált rongyot, amikor kézszorí
tás he�ett a csuklóját nyújtja. 

- Ugy szép a 424-es, ha 
tiszta - mondja. miközben al
só karjával megtörli izzadó 
homlokát. - Sajnos sok hely
hez nem férek hozzá, be kellene 
indítani a masinát. 

Vasútszerte beszélik. úgy lát
szik meg1s kevesen tudják, 
hogy a nosztalgiavonatokban 
óriási lehetőség rejlik. Sokkal 
nagyobb, mint amennyit eddig 
kihasználtunk beló1e. 

- A németek, meg az ango
lok teljesen meg vannak őrülve 
ezekért a vonatokért - meséli 
Tompos Dezső. - Itt rázatják 
magukat ezeken a kemény fa
padokon. csodamasinákkal ké
szítenek felvételeket a moz
donyról meg rólam. A jó ég tud
ja, hányszor ígértek fényképet. 

kissé dacosan jegyzi meg. - A 

többi pléhkaszni. 

A filmesek 
kedvence 

A régi mozdonyoknak. \·asúti 
szerelvényeknek sok szerelme
se van a Hámán Kató Wtőház
ban. Az egyik legszenvedélye
sebb közülük Gelléri László. 
Órákig képes beszélm az ósdi. 
de még életre kelthető. a 
századelő hangulatát. Krúdy vi
lágát. Agatha Christy regén�·e1t 
idéző lokomotívokról. hajdani 
titkokat őrző szerelvényekró1. 
Soha nem unja meg a kíván
csiskodók kalauzolását. zsebé
ben mindig ott csörög a kincse
ket rejtő fűtőház kulcsa. 

- Hát én csakugyan a gőz
mozdonyokkal élek együtt -
mosolyog a bajusza alatt. -
Ahhoz, hogy alaposan megis
merjem a régi gépeket, rend
szeresen böngésznem kell a 
szakirodalmat. Szerencsére 
egyre több régi szerelvényt si
kerül újjávarázsolni. Hogy 
mekkora lehet ezeknek az érté
ke? Szerintem felbecsülhetet
len. Csak a felújítás került kö
rülbelül harminc-negyven mil
lióba. 

A fűtőháznak abban a részé
ben járunk. ahol a félhomály
ban békésen pihen egyebek kö
zött a Dráva-Száva Adriatika 
Vasúttársaság gyönyörű étke
zőkocsija. A lépcsőn felkapasz
kodva. úgy érezzük. egy szá
zadfordulói bécsi vagy buda
pesti kávéházban járunk. Kelle
mes. meghitt fényt árasztó han
gulatlámpák minden asztalon. 
a frakkos pincér sürgésére vár
nak a most még árván álmodo-

zó korhű. vendég nélküli szé
kek. pirospozsgás szakácsnők 
szakértelme után áhítoznak a 
kon�·ha rézüstje1. sárgán fénylő 
tűzhelyei. Nemhiába kedvence 
a filmeseknek is ez a kocsi. 

A legjobbakkal 
a világ végére 

- A mozdony ma is har
minc kilométeres sebességgel 
.. száguld" - magyarázza Gel
léri László - Így az utasoknak 
is több idejük marad arra, 
h,_1qy a tájban gyönyörködje
nek. 

A nosztalgiajáratok három
négy évvel ezelőtt indultak. Ab
ban az időben kezdődtek az 
irattári kutatások is. de a vasút
modell-szakkör tapasztalatai 1s 
sok segítséget nyújtottak a régi 
vonatok rekonstrukciójához. 
Hogy mindez nem volt hiábava
ló fáradozás, bizonyítja a siker. 
anyagi okok miatt elsősorban a 
ki"ilföldiek körében. 

Az élénk színű Árpád vonat 
is itt pihen most a fűtőházban. 
A Közlekedési Múzeum tulaj
donában lévő vonatot a Kandó 
brigád állította helyre, társa
dalmi munkában. A kérdésre. 
hogy hányan vannak akik még 
tudják vezetni a régi járműve
ket. a legjobbakat sorolja Gellé
ri László, Matejesz Béla, Tom
pos Dezső, Bágyoj Attila moz
donyvezetők nevét említi, de 
mivel a füstös nem működhet 
fűtc;í nélkül. Horváth Nagy Já
nos, Biczó Kovács György, Ju
hász Ferenc nevét is mondja. 

- Velük a világ végére is el
mennék - bólogat meggyőző
déssel a nosztalgiavonatok mes-
tere. Pataki Kálmán 

Na de, ahogy maga nem kapott, •-------------------'---------
úgy én sem. 

A laikus első pillanatra azt hi
hetné, hogy a 424-es valami ős
kori lelet. Pedig még krisztusi 
korban sincs, vagyis nincs még 
harminchárom éves, hiszen 
csak 1956-ban gyártották. 

- Ez az igazi mozdony. 
Ez . . . - ütögeti szeretettel a 
mozdonyvezető annak a gép
nek az oldalát, amelyen húsz 
évvel ezelőtt vizsgázott. Azután 
a szemébe húzza a sapkáját és 

A MÁV tehetetlen? 
Tatabányáról írt szerkesztő

ségünknek Széll Ferenc vonat
vezető. aki idei első (január 5-i) 
számunkban megjelent egyik 
olvasói levélhez fűz megjegyzé
seket. 

radék négy kocsi pedig kevés, 
különösen hétvégeken, a mun
kásvo natokná l. 

Az igen előnyös feltételek el
lenére - hiszen mindenki meg
kapta az összes elképzelhető 
kölcsönt és támogatást -. nem belevágunk. Igyekeztünk min-.---------------------------

,,Pintér Lajos nyugdíjas állo
másfőnök észrevételeit csak 
megerősíthetem - sajnos ... 
A kocsik takarításával valóban 
baj van. Gyakran előfordul. pél
dául a Déli pályaudvaron is. 
hogy a vonatból csak az üres 
üvegeket szedték össze, de ta
karítani »elfelejtettek«. Ez még 
legfeljebb lazaságnak tekinthe
tő, az viszont már nem. ami a 
kocsi világításával kapcsolatos. 

Nemegyszer jártunk úgy is, 
hogy írásbeli rendelkezés alap
ján utasítottak bennünket, 
hogy sötéten és lezárva továb
bítsunk egy vagy több kocsit. 
Még furcsább az, hogy a menet
irányító (sőt: főmenetirányító') 
is elrendeli. hogy kötelesek va
gyunk a vonatot továbbítani. il
letve. hogy a sötét kocsikat zár
juk le. Csakhogy' Mi van ak
kor. ha a vonat közepén rossz a 
világítás, és a vonaton netán 
büfés kocsi is van? Ebben az 
esetben le sem lehet zárni a ko
csit ... 

\z épülő ház;.or 

volt túljelentkezés amikor az 
akciót hirdették. noha még 80 
kielégítetlen lakásigényt tarta
nak n:v1lván Pécsett. Sajnos a 
vasuta.soknak ennyire nincs 
pénze. mondta a terveket is
mertető Bicskei Károly, a mű
szaki osztály magasépítményi 
csop01tjának vezetője. majd 
hozzátette. hogy a legutoljára. 
ez év végén elkészülő tömbben 
még nem véglegesek a lakók. 
most nevesítik a kölcsönt az 
OTP-nél. A házakat egyébként 
a lakók önerőbó1 fejezik be. hi
szen a belső burkolási és festési 
munkálatokat nekik kell elvé
gezm. 

A másik építkezés. amiben a 
\'asút aktívan benne van. az 
Asztalos János utcában folyik. 
llt jórnl bonyolultabb a hely
:::et. A MÁV ugyanis s:::erzödést 
kötött az OTP-i·el 33 lakás f e/
építésére azért. hogy 12 lakás 
w;ynei·ezett l'et·őkiJelölési jo
gát megkapja. tehát 12 vasutas 
család jut a korábbinál na-
9yobb lakáshoz. A 33 lakás két 
l'pÜletben van. Az elsőt már 

den anyagot időben megsze
rezni, ám jött ez a változás, 
ami sajnos jelentősen megeme
li a költségeinket. Az OTP 
ugyanis csak akkor járult vol
na hozzá az önerős bej ejezés
hez, ha átalakulunk lakásépítő 
szövetkezetté, s ebben az eset
ben a MÁV-nak le kellett volna 
mondani a lakásokról. Az 
egyezkedés vége az lett, hogy a 
vasútnak kivitelezőket kellett 
keresni a beltéri munkákra is. 
Ez azért hátrányos számunk
ra, mert mint említettem, többe 
kerüt, arról nem is beszélve, 
hogy mi gondosabban és gyor
sabban dolgoztunk volna: már 
karácsony óta itt laknánk. 

Stir Rudolf magasépítményi 
ügyintéző. műszaki ellenőr vé
gezte az alvállalkozókkal való 
egyezkedés nem könnyű mun
káját. Kérdésünkre elmondta. 
hogy ugyan a szerződés szerint 
az Agrobernek kellett volna a 
szervezési-bonyolítási feladato
kat ellátni. de a vasutasok nem
hogy tavasszal. de talán őszre 
sem tudtak "·olna beköltözni. ha 

Húsz országba 
Az elmúlt napokban egymás 

után tartották szokásos év eleji 
programismertető tájékoztató
jukat az utazási irodii.k, köztük 
a Lokomotív Tourist és az Utas 
Tours. 

A Győr-Sopron-Ebenfurti 
Vasút utazási irodája immár ti
zenöt éves múltra tekint visz
sza. Ez egyben azt is jelenti. 
hogy neve már ismert, rendez
vényei, utazási programjai nép
szerűek. Mint azt dr. Menyhárt 
Ádám, az iroda vezetője elmon
dotta ez évi utazási programjaik 
összeállításánál is arra töreked
tek, hogy a lehetőségekhez 
mérten alkalmazkodjanak az 
utazni vágyók igényeihez. Pon
tosabban fogalmazva, két fő 
szempontot vettek figyelembe. 
Az egyik; nagy gondot fordítot
tak arra, hogy a legnépszerűbb 
ausztriai úticélok széles vá
lasztékát kínálják az utazni 
vágyóknak. Megítélésük sze
rint ugyanis az Ausztriába irá
nyuló idegenforgalom kezd 
egyenértékűvé válni a belföldi 
turizmussal. 

Ebbó1 a következtetésbó1 fa
kad a másik fő szempont, mely 
szerint ajánlataikban a min
denki számára elérhető, olcsó 
utazási lehetőségek biztosítá
sára törekszenek. A szomszé
dos Ausztriába egyénileg utazó
kat például a csoportos utazáso
kat megillető kedvezmények
ben tudják részesíteni. 

A Lokomotív Tourist közked
velt szolgáltatásai közé tartozik 
a Sopronban üzemelő Hotel 
Sopron és Lokomotív Szálló, 
valamint az e térségben levő ét
termeik szolgáltatásai. Ezeket 
jobbára külföldön értékesítik. 

méghozzá „luxus módon, de ol
csó áron". Ezeket a szolgáltatá
sokat a jövőben a belföldi uta
zóközönség körében is szeret
nék értékesíteni. 

A Lokomotív Tourist utazási 
irodái egyébként Budapesten, 
Sopronban és Keszthelyen áll
nak a belföldi utasok rendelke
zésére. 

Az Utas Tours a fiatal utazási 
irodák közé tartozik, hiszen 
mindössze öt éve áll a közönség 
rendelkezésére Kiss Sándor, az 
iroda vezetője az ez évi prog
ramajánlataikkal kapcsolatban 
elmondotta: az igényekhez al
kalmazkodva UJ kiutazási 
programokat, úttípusokat dol
goztak ki. A vonatos turizmus 
fellendítését szolgálják a fősze
zonban közlekedő új háló- és 
fekvőkocsijáratok. Budapest és 
Isztambul között például heten
te két. Aachenbe egy alkalom
mal közlekedik fekvőkocsi. 
Malmőbe hálókocsi minden
nap. Athénbe hetenként két
szer közlekedik. 

Bővítették ajánlatukat és 
üdülőprogramjukat Görögor
szágba. Jugoszláviába, Izrael
ba, Olaszországba és Bulgáriá
ba. 

A belföldi programoknál bő
vítették az 1-2 napos hegyvidé
ki és gyógyüdülőhelyi utakat. 
Külön ajánlatokat dolgoztak ki 
iskoláknak és felnőtteknek a 
legrangosabb hazai kulturális 
rendezvényekre. 

Az Utas Tours az 1989. évi 
programfüzetében húsz ország
ban több mint száz útvonalon 
hirdette meg ajánlatait. 

(visi) 

A világítás ügyében gyakran 
kell vitatkozni; sokszor azzal 
érvelnek, hogy kevés az akku
mulátor. Előfordult többször 
is, hogy egy nyolc kocsiból álló 
szerelvényből a hibás világítás 
miatt négyet kisoroztak, a ma-

A kocsik fűtésével is baj van. 
Hiába írjuk az eseménykönyve
ket, nincs foganatja. Folytatha
nám még. mert panasz akadna 
bőven. Mielőbb orvosolni kelle
ne ezeket'·· 

Száztízezer adag étel 
Üzemi konyhán is lehet jól főzni 

Január 12., csütörtök: ,.Kara
lábé leves. rántott máj, burgo
nyapüré. befőtt·· - olvasható a 
szegedi oktatási főnökség üze
mi konyhájának étlapján. 

- Naponta 300-350 sze
mély részére főzünk, de volt 
már 400 személyes napi étkez
tetésünk is - tájékoztat mun
kájukról Kucsera Józsefné 
konyhavezető. - A bentlaká
sos tanfolyam hallgatóinak napi 
háromszori étkezést biztosí
tunk, mellettük mi főzünk ebé
det a rókusi állomás, a távközlé
si és biztosító berendezési fő
nökség, a MÁVTOURS, a szá
mítás-technikai üzem dolgo
zóinak. Igény esetén az üzemfő
nökség szakvizsgáira készülő 
hallgatóinak is adunk meleg 
ételt. Két éve, a nvári időszak
ban a sportnapkö�is gyerekek 
is innen étkeznek. 

- Egy jó ebéd után még a 
tanulás is könnyebb ... 

- Tizenegy tagú kollektí
vánk mindennap arra törek
szik, hogy finom, uáltozatos ét
renddel, figyelmes és udParias 
kiszolgálással. az egészséges 

táplálkozás biztosításával se
gítse a tanulók felkészülését. 

- Mennyit költhetnek"7 

- A tanfolyamon hallgatók 
egész napi nyersanyag normája 
56 forint. amit csak spórolással, 
előrelátó nyersanyagbeszerzés
sel és saját készítésű savanyú
ság előállításával tudunk betar
tani. 

Elégedettek az itt étke-
zó'k1 

Úgy érzem. igen. 
Kucsera Józsefné elmondot

ta. tavaly több mint 116 ezer 
adagot főztek meg. ez lényege
sen több a megelőző évinél. 
Egyetértés névvel szocialista 
brigádot sze1veztek. legutóbb 
elnyerték a szocialista brigád 
címet. Mindennapi munkájuk 
mellett egy sor helyi és orszá
gos jellegű rendezvényen mű
ködnek közre. A brigád tagjai 
el\'állalták. hogy a védőruhá
kat. konyharuhákat maguk 
mossák ki. ezzel tavaly mintegy 
60-65 ezer fonntot takarítottak 
meg a főnökségnek. 

(Gellért) 
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Jó lenne újra 

kezdeni! 
A nagykanizsai Kodály Zol

tán Vasutas Műwlődés1 Ház 
üzpmtörténet1 klu bJának kezde
mt>n�·pzésére baráti találkozót 
szel-Vl'Ztek a nagymúltú vas
utas dalárda egykon tagjainak. 
:\ dalosok felelevenítették a da
lárda történetét. 

A nag�·kanizsa1 fűtőházi kéz
tnü\·t•sek Önsegélyező Egyesü
lete a századfordulón alakult. 
pár 1;n·el később pedig Önse
gPlyező és Önképző"' egyesület
lt' bővült. Az önképzés elősegí
tésfr<' könyvtárat alapítottak. 
szí111Pltíadásokat rendeztek. 
majd 1907 május l-jén önálló 
mt'.ísorral mutatkozott be az 
egyesület 40 tagú férfikara El
ső karnagyuk Lukács József 
p1ansta tanár volt. 

A kórus ezek utan évről évre 
bői·ítette repertoárját, egyre 
igényesebb műveket szólalta
tott meg Rácz János, akkor ne
vesnek számító karmester be
tanításában. 

A húszas évek elején rönd 
ideig hallgatásra kényszerült a 
kórus. de 1925-ben újra „föl
éledt··. sőt a férfikar mellett ve
gyeskar is alakult .. Fűtőházi 
Kézművesek Vegyeskara„ el
ne\·ezéssel. (A férfikarra! és a 
vegyeskarral egy1dőben Vas
utas Dalkör néven a pft-nél is 
müködött egy férfikar egészen 
a húszas évek végéig.) 

A két fűtőházi kórus a 30-as 
évek végére megszűnt: a pró
bákra egyre kevesebben jártak. 
majd a háborús események, a 
feszültségekkel teli belpolitikai 
helyzet \.·égképpen lehetetlenné 
tette a kórusok további műkö
dését 

A megújulás 1945 után kez
dődött: ismét működni kezdett 
a könyvtár, életre kelt a szín
játszó csoport, ismét megala
kult a dalárda (férfikar) Né
meth József vezetésével. A kó
rus hamarosan vegyeskarrá 
bővült, és Ivánkovits Ferenc 
zenetanár i·ezetésével folytatta 
munkáját. 

1951 januárjában az országo
san 1s elismert Ketting Ferenc 
karnagy lett a kórus vezetője. 
Ettól kezdve a város kulturális 
életének egyik állandó szerep-

lőjévé vált a vasutasok dalárdá
ja. A !(,[szám ekkor \·olt a leg
teljesebb. közel százan énekel
tek a kórusban. Ebben az idő
ben adták elő Kodály remek
művét. a l\.1átra1 képek címt'.í 
kompozíciót. (Kodál�· személye
sen Járult hozzá. hogy az 1954 
őszén megnyílt Vasutas Műve
lődési Ház. az országban máso
dikként az ő nevét vegye fel.) 

A kórus 1957-ben unnepelte 
50. érfordulóját. még Kettzng 
Ferenc i·ezetésérel. de 1959-től 
Gazdag Isti·án lett a karnagy. 
A Szocialista Kultúráért ki
ti.Lntetést 1960-ban vehették át. 

A hatvanas évek elején Jaka
bos György állt a kórus élére: 
az énekkar élete ekkoriban 
mozgalmassá \'ált. dalos talál
kozók. kirándulások színesítet
ték. de megváltozott a kórus re
pertoárja 1s. Népszerű operai 
kórusműveket mutattak be. 
önálló koncertjeikre neves szó
listákat hÍ\iak meg. (Simándi 
Júzsef 1s énekelt a kórussal') 

E sikerek közepette érte a kó
rust az első „hideg zuhany": ra
dikálisan csökkentették a támo
gatást. fokozatosan elsorvasz
tották a kórust. a hatvanas évek 
második felében a próbák és 
hangversenyek megszűntek. a 
kórus feloszlott. Az elegáns gá
laruhák a b1zomány1ba kerül
tek. a könyvtárnak nyoma ve
szett - a város kultúrája szegé
nyebb lett. elszürkült. 

A dalosok találkozóján mind
ezekról sűrűn esett szó. az egy
kon kórustagok felidézték a JÓ 
hangulatú próbákat. az emléke
zetes szerepléseket. de a kudar
cokat 1s. Végül egyöntetűen ar
ra a megállapításra jutottak, 
hogy súlyos hiba rolt a támo
gatás megi·onása, a korus meg
szüntetése. 

A kórus történetét bemutató 
kiállítás (Horváth Krisztina, az 
üzemtörténeti klub vezetőjének 
rendezésében) nagy sikert ara
tott. A látogatókban nagy ér
deklődést keltett. k1mondatla
nul is azt sugallta: jó lenne újra 
kezdem. legyen ismét kórusa a 
nagykamzsai vasutasoknak ... 

Úgy legyen' 
Nagy Antal Géza 

Közművelődés 

A szombathelyi területi 111té
zőb1zottság a közelmúltban tár
gyalta a tapolcai \'ontatás1 fő
nökség közművelődéssel. tl!et
ve sporttal kapcsolatos te\·é
kenységét. 

Az írásos beszámolóból. to
vábbá Csermák József szolgála
ti főnök és Németh Tibor szb
t1tkár szóbeli k1egészítőJéból 
néhány adalék: 

A legutóbbi vasutasnapot 
legalább százan ünnepelték. 
Különvonattal 140-en jártak 
Nagycenken és 160-an Pannon
halmán. A tapolcai fűtőházi 
vasutasok voltak közös kirán
duláson Ausztriában és Cseh
szlovákiában 1s. 

Jó hagyományai vannak a 
nőnapi. illetve a Télapó-ünnep
ségeknek. A legutóbbi Mikulás
napon 200 gyermek kapott 
ajándékot. A kedves hangulatú 
műsor után a gyerekek az okta
tási központban lévő modell
vasúttal 1smerkedgettek. 

Jól működik a szocialista
brigádvezetők klubja és a vas
útmodellező szakkör is. Az el
sősegélynyújtó tanfolyamra 
23-an jelentkeztek. Művészeti 
kiscsoportJuk. a Páva-kör is si
keresen tevékenykedik. 

A tapolcai vasutasok közül 
sokan rendszeresen látogatói az 
Operának. a József Attila és 
Thália színházaknak. illetve a 
Radnóti Színpadnak. 

Tavaly januárban 130-140 
vasutas és családtagjaik részvé
telével teremfoci-bajnokságot 
szerveztek. május l-jén pedig 
két csapatunk szerepelt az erre 
az alkalomra rögtönzött városi 
bajnokságon. 

A véradómozgalomban 1s de
rekasan kiveszik a részüket a 
tapolcai fűtőháziak. Májusban 
például ötvenen adtak vért in
gyenesen. Tíz vasutast állandó 
készenléti véradóként tartanak 
nyzlván. Számos dolgozójuk 
kapott a i·éradásért ki.Llönböző 
fokozatú kituntetést. 

A tanácskozáson a területi 111-
tézőbizottság az itt csak vázlato
san ismertetett értékelés alap
ján jónak ítélte a tapolcaiak 
közművelődési munkáját. Ezt a 
tényt erősítette meg hozzászólá
sában Hajas Endre tib-tltkár. 
és Szabó Imre, a szombathelyi 
vasútigazgatóság igazgatóhe
lyettese is. 

Sz. Jakab István 

Takács Tibor 

Üzleti fantáziával 
A Landle1· Jenő Járműjavító 

tzem mtÍ\'�'lődés1 háza szak
szen-ezl'tunk �4 ilyen mtézmé
nye ktizül az egyik legnagyobb 
Az új igazgató. a no\'ember 
l-jén ktne\·ezett Pál Gábor, úg� 
tl'.ímk. a legrosszabb időben \'ál
lalta el a megbízatást. hiszen a 
dolgozók munka után nem a 
kultúrházba. hanem a második 
gazdaságba rohannak. 

- Ma. amikor a kulturális 
területen a maradék eli· én·e
nyesi.Ll. merés:: húzásnak tünik 
erre a területre átnyergelni. 
Nem tagadom. egy kicsit ezért 
is i·ágtam bele. Izgalmas fel
adat manapság müi-elődési 
há::at i·e::etm - kezdte a be
szélgetést Pál Gábor. - l\.11vel 
az elsődleges feladatunk. hogy 
a járműjavító 1200 dolgozójá
nak kulturális igényelt kielégít
sük. a gazdasági helyzet által 
ránk kén�·szerített üzleti-vállal
kozói szemlélet. és az ezzel ö:sz
szefüggő mt'.ísorpolitika mellett 
elsősorban a bevált hagyomá
nyokat kívánom erősítem. 

- 1\11 \.·olt az első lépést' az 
új poszton? 

- J:\ovemberben 300 1gén�·
felmérő kérdőívet osztottunk k1 
az üzemben. és ennek alapján 
szen:ezünk új programokat a 
dolgozók számára. Ilyen példá
ul az elektronikai szakkör. amit 
az üzem minden szempontból 
támogat. s a könyvtárosunk 
már ki is gyüjtögette a meglévő 
szakkönyvernket. Így növeked
ni fog a könyvtárlátogatók szá
ma. bár eddig sem panaszkod
hattunk: í60 akth· olvasónk 
van. 

Még ebben a hónapban zn
dul három hónapos angol
nyelv-tanfolyamunk, amit 
szintén a dolgozók igényeltek, 
akárcsak a videoklubot. De itt 
nem karatefilm-dömping lesz. 
hanem a kölcsönzött sport- és 
művészetfilmeket előadásokkal. 
beszélgetésekkel kapcsoljuk 
össze. 

- Hogyan hasznosítják a 
400 személyes színháztermet'? 

- Korábban Itt nem volt ha
gyomán�·a a rock koncertek
nek. Egy kezdő zenekarral szer
ződést kötöttünk. hogy itt lehet 
a klubjuk. a próbalehetőségért 
cserébe pedig a bevételükból 
havonta 10 ezer forintot fizet
nek. Túl vagyunk már az első 

koncert_iukön is. amll plakáto

kon. e::; a Danubius-rádwban 
hirdettunk. Azt gondoltam. J0. 
ha beJőn 200 ember. 1·egi.Ll 
azonban 650-en jöttek el. A \"Íz 
k1\·ert. amikor megláttam a bőr
ruhás tönwget. de végül 1s fl'
gyelmezettek \·oltak. bár hozzá 
kell tennem. a büfében nem 
\·olt szeszes ital. és a mag�·ar 
rögb1\·álogatott H!0-es lt.'gén�·c i 
voltak a rendezők. 

A teremben próbál a Landler 
FOR::\1Á \"CIÓS tánccsoport is. 
J:\ em \.·olt hel�·ük. megkPrestt.'k 
bennünkc>t m1 pedig fantáz1út 
láttunk bennük 

- Mi 1s a formációs tánc? 
- Olyan klasszikus i·er-

senytáncokat adnak elő. amit 
a Sai·ária tánci·ersenyen lehet 
látni, csak nem párban. hanem 
csoportban. Decemberben a 
magyar bajnoksagon két kú
löndíjat 1s kaptak. s a ncnrnk
kel ők fogják képt"iselni ha::án
kat a dortmundi Európa-baJ
nokságon. 

- Ez önöknek üzlet? 
- Hogyne' A szerződés :.zl'-

nnt minden fellépti díjuk 60 
százaléka mrnket illet. És úgy 
néz ki. kezdik meg1smern1 őket 
Arról nem 1s beszélve. hog� 
már vasutas 1s van közöttük. 
Ezért aztán szponzorokat 1s ke
resünk számukra. 

- (; g� látom. üzletl'm ber
ként. mondhatni. menl'dzser
ként vezeti a művelődési házat 

- Rákényszerültünk. Ku-
lönféle üzleti tárgyalásokat 
folytatunk a ház délelőtti hasz
nosítására az Országos VPzető
képző Központtal és a Rtng le
mezkiadóval. A::: ilyen bei·éte
lekből származó haszon segzt
ségével tudunk a Landler dol
gozói számára nagyon olcsó, 
vagy ingyenes programokat 
szervezni. Ez egyébként erköl
csi kötelességünk is, hiszen az 
üzem dolgozói és uezetése egy
aránt magukénak érzik a kul
túrházat, s ez nemcsak s;:;ai•ak
ban, hanem komoly segítség
ben nyilvánul meg. 

Ilyen ingyen program a ha
vonta megrendezendő fórum. 
amire ismert embereket. politi
kusokat. művészeket. sportoló
kat hívunk meg beszélgetésre. 
Az a véleményem, hogy talán 
sosem volt időszerűbb az em
beri kapcsolatok erősítésére tö
rekedm. ezért a,:t szeretnénk. 
ha a szocialista brigádok ná-

lunk tartanák meg összejöwte
lt>ikPt Korábban nag�· hagyo
mán�·a \·olt a dolgozók csalúdi 
pstjernek Mo:st e hagyomán�· 
felélesztésével foglalkozunk. s 
egy-egy Jlyt>n rendezvény<'n 
szím·onalas műsort kívánunk 
bemutatm 

- N" cm túlságosan bPft'l1'• 
forduló az önok művelődéspoh
t1káJa"? 

-A közelmúltban tárgyal
tunk a tatai úti 400 szemelyes 
m unkass:::állo llletékesei i-el. 
akik elmondtak, hogy szeretné
nek bekapcsolódni a szakkőre
ink. klub;amk munkájába. :\z 
ott bkó 50 lengyel wndégmun
ka-. pedig azt kértP. hogy tP
.�� dk lehetővé. hogy leng)'C'l 
nyelvű filnwket nézhessc>nl'k 
Ez ügyben már fel 1s \'ettük a 
kapcsolatot a FŐMO-val. 

:\ kifE>lé nyitást pedig úgy 
kPzdtük el. hogy a közeljci\·6-
ben az újpesti és az újpalotai 
kábeltévé sugározrn fogja a ház 
programjait. Az alapvető f Pl
adatunk ugyan a járműjavító 
1gén�·einek kielégítése. de teru-
1Ptpolit1kai feladat. hogy a lakó
terület felé 1s nyitottak legyünk. 
arról nem 1s beszélve. hog� a 
látogatottság hozza a bevételt. 
És a be\·étel nélkül a színvonal 
Psne vissza. 

- Az a bPnyomásom. hogy 
az új programok és a sokirányú 
üzleti tevékenység alaposan 
igénybe veszi a ház dolgozóit 
Mtl:•;en módon tudja honorál111 
a pluszmunkát? 

- Ez egy lényeges kérdés, 
ugyanis ha a bevételekkel sza
badabban gazdálkodhatnék. 
mind a kulturális, mind gaz
dasági i,onalon tobbet érnénk 
el. A munkatársak sokat. na
gyon sokat dolgoznak. de nincs 
módom ösztönözm őket. hog� 
érdekeltek legyenek mind több 
új program létrehozásában. M1-
111máhs összeget. a költségvetés 
1.5 százalékát oszthatom szét 
évente egyszer jutalomként. Az 
érdekeltségról elmondok egy 
példát. Volt eg:,- felesleges b1h
árdasztalunk. Evekig hirdettük 
újságokban 1s, de nem jött rá 
vevő. Egyszer aztán felaJánlot
tam a biliárdszakkör tagjainak. 
ha eladják az asztalt. a vételár 
l 0 százaléka az övék. Rögtön 
lett vevő a 35 ezer forint értékü 
asztalra. 

Demeter Kálmán 

A Milyen csípős ez a reggel! És a szél 1s fúj. 
W itt fönt, a budai Várban egészen más

ként csapkod, mmt odalent. Bebújik a köpeny 
alá. Megcsavarja az ember orrát. Belecsíp a 
védtelen fülbe. Lilára marja a kezet. Hófelhők 
az ég alján. Lehet, hogy esni fog? Épp itt az ide
je. egy csodálatos hófehér paplan kellene. szé
pen alászállna a városra és betakarná a szeny
nyet. a mocskot. a hullákat. a döglött és már el 
nem fogyasztható lótetemeket, kiegyenlítené az 
úttest gödreit, az aknák, gránátok. lövedékek 
nyomát, betakarná az utcákat borító halottakat. 
hogy ne fázzanak soha többé. 

OSTROM UTÁN 

Hányan voltak? A Budai Önkéntes Ezred erő
sen megfogyatkozott százada nézte a várost. És 
ekkor valaki kigombolta a köpenyét. Miféle va
rázslat történt? A köpeny alól egy piros-fehér
zöld zászló selyme villant fel. Nem volt nagy lo
bogó. nem volt akkora, mint eg:,, ünnepi zászló. 
de égtek. lobogtak színei. Most érezték csak. 
hogy mit jelent a zászlóban a piros. mit a fehér. 
és mit a zöld szín. A piros volt a vér, a fehér a 
hó és a zöld a remény örökké élő üzenete. 

Papp Lorándék a Bécsi kapu felól jönnek a 
Várba. Most indulnak az utolsó feladatra. Vé
gigfésülík a házakat, megtisztítják a terepet a 
magányos. elszigetelt lövöldözőktó1. ha még ta
lálnak ilyenekre. Házról házra mennek. Ez a 
feladatuk. 

Hát elérkezett ez a nap 1s? Mikor is volt, ami
kor Szilveszter éjszakáján nekivágtak az új esz
tendőnek, az ismeretlennek, bátorságos lélek
kel. csodálatos hinm akarással. megbékélve ön
magukkal. Még csak 44 napja ennek? Negyven
négy nao az ember életében semmi. ha béke 
van. szinte úgy megy el az ember feje fölött. 
hogy nem is tudja. történik-e vele valami fon
tos. valami lényeges. És most? Ez a 44 nap meg
forgatta a történelem kerekét. 

Hol van már az elmúlt Szilveszter éjszaka? 
Amikor még nótázm tudtak. dalolm. Meghatot
tan zengem a Himnuszt. ,.Isten áldd meg a ma
gyart!" Hát megáldotta. Sok mindent el tudott 
képzelni Papp Loránd, a volt nagyságos máso
dik huszárszázad egykori főhadnagya. de ezt 
nemi Ilyen .. áldást'" soha többé. Végigharcolta 
a háborút. megjárta Ukrajnát, látta az égő Var
sót és most végigélte Budapest ostromát. Sze
me minduntalan a házakon jár. Némelyiknek 
áll még egy-két fala, a tűzfalak és a kémények 
menwntóként emelkednek a magasba. Valahol 
kibukkant egy gótikus boltív. emlékeztetőül az 
,·!múlt világra. S erre a maira ki fog emlékezni? 
Lesz itt még élet? Lesznek itt egyszer házak? 
Hol vannak az emberek. akik mindent felépíte
nek" Mmtha egy soha nem látott. senki által túl 
nem élt földrengés rázta volna meg ezt az ősi 
\·árost. amelvnek az utcáin csak mennek előre. 

lgf'n. 44 n�p múlt el az életéból. amikor is ön
ként választotta az ismeretlen. új világot. Iste
nrm. mit szól majd hozzá Júliája. ha megtudja a 
valót"' De egyáltalán. él-e még Júha. van-e még 

felesége? Megtalálja vajon a Fővám tén ház
ban? 

Katonái a házakat kutatják át. Katonái'? Har
costársai! Bajtársai! Most azután csakugyan 
társai a bajban. És persze az örömben. Hiszen 
lövöldözés már csak lentró1 hallatszik. a J:\ ap
hegy feló1, és távol. a budai hegyek irányából. 
Ezt a mai átfésülést jutalmul kapta a század. 

Ma reggel, még nem 1s szürkült. amikor meg
rázta vállát Kirinko Viktor, a tolmács. 

Főhadnagy úr' 
- Mi van, Viktor? 
- Ma magára hagyom a tovans majort, ma 

magukkal tartok. 
Te Viktor. hát már sose tegezel vissza? 
Nem jár rá a szám. fónadnagy úr' 
És mit mond a tovaris major? 
Nekem ma itt a helyem' 
Hol? 
A többiekkel. a társaimmal, a nagyságos 

második századdal .. . 
- Abból már csak ketten vagyunk. Viktor. 

Ez már egy másik század. És ez nem huszárszá
zad és nem 1s nagyságos. 

- Nem ketten. fónadnagy úr. hanem hár
man. 

- Ki a harmadik? 
- Nem k1, hanem m1. A főhadnagy úr. meg 

én. meg a győzelem! Hitte volna ezt főhadnagy 
úr? Még azt sem nagyon akarta elhinni. amikor 
átálltunk. hogy szüksége lesz ránk a szovJetek
nek. Aztán itt van ni. tegnap Variházy Oszkár 
alezredes úr bejelentette hivatalosan. hogy 
megszületett a Budai Önkéntes Ezred. 

Na, ez igazi születés volt. 
- Hogyhogy? 
- A gyerek 1s vérben születik. az új világ 1s. 

Ez az ezred vérben született.. 
- És mi végig itt voltunk. főhadnagy úr' 
Nézik a házakat és nem tudják. nem merik el

hmm. hogy újra lesz itt élet. Előttük meredezik 
a Mátyás-templom. Szinte romhalmaz. Csipké1. 
díszei, ablakai összetörve. A sarokház volt. 
nmcs' A másik épület 1s romokban. És a tetőzet 

szép faJanszcserepe1t 1s nagyrészt levitte a lég
nyomás. 

Ellenállhatatlan érzés kerítette hatalmába, 
hogy kifusson a Halászbástyára. Kirinkq Viktor 
a fónadnagy nvomában. A lépcsőket gránát 
szaggatta szét. De azért feljutottak. Nézték a 
halott várost. az elterülő Pestet. s lent. Vízivá
ros romjait. A Dunába hullott hidakat. Az ös
szelőtt. tönkretett. meggyalázott várost. 

Visszatértek a századhoz. Az emberek széde
legve jöttek k1 a házakból. Dél lett. ml!'e elérték 
a Dísz terel. Előttük a Honvédelmi Mmisztéri
um hatalmas tömbje. S mögötte a kiégett, le
rombolt palota. Mentek előre. Velük szemközt 
szovjet katonák jöttek. Integettek. Olyan jó volt 
visszaintf'ni. 

Álmélkodtak a pusztuláson I De csodák cso
dája. a várfalon ülő, kiterjesztett szárnyú turul
madár túlélte az ostrom viharát. Közelében. a 
barokk vaskerítésen vörös zászlót lengetett a 
szél. Katonák jöttek-mentek, de az arcok mo
solygósak voltak, a kéz már csak megszokásból 
volt a fegyveren. Hát nem furcsa ez? Magyar 
katonák a várban? Sapkájukon vörös szalag. a 
szovjetek tudják, hogy ők kicsodák. 

Megálltak egy pillanatra. s kifújt�k magukat. 
Néhányan cigaretta után nyúltak. Es ekkor. \"a
lami furcsa csönd telepedett a városra. Nem ér
tették. hogy m1 ez? Pedig munkált a természf't. 
hangot adott a kopogó macskakő. lobogott a vö
rös zászló selyme. hallották gyors csapkodását. 
És mégis, ez a hirtelen kerekedett csönd bántot
ta a fület. Valami hiányzott a világból. 

Elhallgattak a fegyverek! 
Se közel. se távol egyetlen fegyver se dörrent 

Nem fütyültek a lövedékek, megpihentek a go
lyók. Bc•fejeződött! Csak néztek egymásra és 
nem akartak hinni a fülüknek. Várták a golyók 
sziszegését, az oly jellegzetes apró puklfanáso
kat. De nem hallatszott semmi. 

Budapest ostroma befejeződött. 
Odatórlultak a vasrácshoz. 

Nézték az ég szürkeségére csapódó színeket. 
Papp Loránd a könnveivel küszködött. Nem 

1s akartak mást ebben 'á pillanatban. mint egy 
m111utára megcsöndesedni. elhallgatm. a gondo
latokkal v1askodm. De az egyik szovjet katona 
már ott 1s \"Olt mellettük. Mutatta. hogy szíve
SC'n segít. Már fent is volt a vasrácson. 

Mindez egy pillanat alatt történt. És mellette 
már kúsztak is föl ketten a századból. Vitték a 
zászlót. Len�•últ a szovjet katona és húzta föl 
magyar társait. Oda kellett erősíteni a kicsiny 
zászlórudat. mely csak éppen akkora volt. hogy 
elbírta a zászlót. És már kötözték is a rudat a 
vas1'ácshoz. Ott lengett. közel egymáshoz a két 
lobogó. A vörös és a magyar. 

Valaki már énekelt is. Halkan kezdte. mtntha 
csak magának dúdolná a dallamot. Csak nem 
Kirinkó Viktor. a tolmács? De bizonv. És vele 
énekeltek már a többiek is. Még soh� így nem 
szólt a Himnusz. Nem mámorosan. nem hango
san, mkább a perchez illő ünnepi lassúsággal 
Azok helyett is szólt, akik elestek, életüket ál
dozták. hogy ők most itt lehessenek. Hogy 
együtt loboghasson a két zászló. Hogy nwg
menthessék a becsületet. hogy kitapossák azt 
az utat. amelyen elindulhatnak mások is. tízez
rek. százezrek. milliók. 

. .Isten áldd meg a magyart .. . ·· Lehet ennél 
szebbet kívánm a perc varázsában? S aztán <'!
zengett a dallam. Beleveszett a csípős februári 
szélbe. 

MJtól lPttek pirosak az arcok·/ Mitól csukód
tak be a szemek mámorosan. ha a zászlóra nt'Z
tek? És e pillanatban a köréjük gyűlt szovjet ka
tonák egyike égre emelte dobtáras géppiszto
lyát és belelőtt egy sorozatot a hirtelen támadt 
csöndbe' Ez a sortl'.íz értük kiáltott. A második 
is. a harmadik IS. De menny1vE'l rnás hangJa 
van így a �éppisztolytűznek. mint mikor ember
re lőnek. ;\"em félelmet keltett. hanem örömöt. 
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Hatvannégy éves sportember Birkózó emlék"rerseny 
Gürcöl minden fáért 

Példaképe lehet a fiataloknak 

Ha valaki nyugdíjba vonul, 
nem a versenyszerű sportolás a 
legfóbb gondja. Ezért kerestem 
fel a Szolnoki MÁV MTE teke
csarnokában edzés után Ded
rák Györgyöt, a szolnoki vas
utasok tekecsapatának játéko
sát, az ország legidősebb NB l
es versenyzőjét. 

A 64 (!) éves sportembernek 
ma sem kottyan meg a heti há
rom edzés. és a hétvégi, gyak
ran hosszú utazásokkal járó 
bajnoki mérkőzések. Ezt azt je
lenti, hogy hetente 800-900-at 
gurít' 

- Nem iszom, nem dohány
zom - magyarázza Gyuri bá
csi. - Egész életemben két do
log létezett számomra: a csa
lád és a sport. Sokak számára 
közhely, és talán unalmasan is 
hangzik, de nem tudok mást 
mondani: az előbbinek köszön
hetem, hogy még ma sem va
gyok fáradékony, ma is szíve
sen járok edzésekre. Azt nem 
tagadom, hogy újabban egyre 
nehezebb az első csapatba ke
rülni, de ha nem lesz rám 
szükség, szívesen játszom a 
másodikban is. 

- Ez a hosszú, nem minden
napi pályafutás bizonyára bő
velkedik érdekes. izgalmas ese
ményekben. Kérem, mondjon 
ezek közül legalább egyet ... 

- Egy alkalommal, ezer ki-

lométer utazás után (Berlinbó1 
érkeztünk családommal a Kele
ti pályaudvarra) rögtön egy 
versenyre kellett rohannom: ta
lán egy órám volt a mérkőzésig. 
Az természetesen meg sem for
dult a fejemben. hogy kiha
gyom a versenyt - korábban 
sem tettem soha. Nos. időben 
megérkeztem a Vegyterv elleni 
mérkőzésre. és életem egyik 
legjobb eredményét értem el: 
471 fát, pályacsúcsot ütöttem. s 
nagyban hozzájárultam csapa
tom győzelméhez. 

- Szép eredmény, sok fiatal 
megirigyelhetné, de mondja 
meg őszintén: milyen érzés hat
vanon túl világbajnokokkal. 
sokszoros válogatottakkal egy 
párban versenyezni? 

- Ha megy a játék, akkor 
teljesen mindegy, hogy ki a pá
rom, sőt: a jó formában lévő el
lenfél inkább inspirál a na
gyobb teljesítményre. Ha rossz 
napot fog ki az ember, ilyen is 
adódik, akkor azért gürcöl 
minden fáért, hogy jobb legyen 
a csapateredmény. 

Bíró József, a vasutas teké
sek edzője is a legnagyobb elis
meréssel szól Gyuri bácsiról. 
Véleménye szerint példaképe 
lehet a fiataloknak. 

Reméljük: az is' 
N. K. 

Január utolsó napJiuban ren
dezte meg a BVSC a Szili·ás1 
Miklós nemzetközi felnőtt kö
töttfogású birkozó emlék\·er
senyt. amely egyben az é\· első 

sportág szak\·ezető1. annál 1s in
kább. min.>! újabb olimp1a1 Cik
lusba léptunk. 

A s:::akemberek szerint a t·er
seny szím·onalas rnlt, és az új 

Gyöngyösi lövészek sikere 

az országos bajnokságon 

Ered mén� hinlet{>,-, 

Az MHSZ Országos Központ 
lövészsport szakosztálya január 
végén rendezte meg Kaposvá
ron a XIV. téli sportlövő orszá
gos bajnokságát közel 450 
résztvevővel. A klubok ve,
senyzői a háromnapos viadalon 
16 versenyszámban vetélked
tek. A gyöngyösi Kitérőgyártó 
üzem vasutas lövészei közül 
17-en neveztek. A Tóth József 
vezető edző és segítője, Szőke 
Csaba edző által felkészített 
csapat a rangos mezőnyben jól 
szerepelt, a tervezett 12 olim
piai pontot megszerezték. 

A serdülő korosztályban a 
Gyöngyösi III. Számú Általá-

nos Iskola tanulója. Németh 
Zoltán a légpuska 40 lövéses 
számában 53 versenyző között 
371 köregységgel aranyérmet 
szerzett. 

Az ifjúsági leánycsapat 
ugyanebben a számban bronz
érmes lett. a juniorok versenyé
ben, a 60 lövéses számban a 
gyöngyösiek az ötödik helyet 
szerezték meg. Aranyszintes 
eredményt ért el a légpuska 40 
lövéses számában Molnár Gá
bor. 

Ezzel a versenysorozattal be
fejeződött a légfegyveres idény, 
ezután ismét a robbanófegyve
rek kapnak majd szerepet. 

válogató versenye 1s volt. A 170 
induló között képvisP]tette ma
gát a moszkvai Lomonoszov 
Egyetem MGU sportklubja. a 
szabadkai Szpartak vasutas
egyesület csapata és az olasz 
Stato Maggiore della Marina 
birkózói. 

A versenyen Sike és Komá
romi kivételével indult a teljes 
hazai élmezőny. s a küzdelme
ket végig nagy figyelemmel kí
sérte dr. Hegedűs Csaba szö
vetségi kapitány. valamint a 

r __ sA_K_-K_lr 
37. SZ. FELADVÁNY Bxe4 2.e5. exf5. Ve5. - Mindhárom ·tl; 

J. J. Burbach játékra jellemző. hogy a fenyegetés el- \'I 
(Htlversum - NL) len véd a fenyegetett báb általános el- .1 �i 

lépése. Van azonban ennek a bábnak ( ! 
egy önkötő lépése. amely után az ere· 
deli fenyegetés újra érvényesül. 

Fejtőink többsége figyelemre méltó 
pontossággal ügyel a beküldési határ
időre. Ezért feltétlenül köszönet illeti 
őket, hiszen a rovat szerkesztésének 
zava1ialanságához Járulnak hozzá. 

Akadnak minden alkalommal néhá
nyan olyanok. akik egyik vagy mind
két feladvány megfeJtésében tökéletes 
figyelmetlenséget árulnak el. Nekik v1· 
szont azt tanácsoljuk. hogy inkább 
várjanak még egy 1de1g a megfejtés 
beküldésével. és vizsgáliák meg. nem 
néztek-e el valamit. gyorsan {ejtvén a 
feladványt. 

(A szerző feh·étele1) 

szabályértelmezés akciódú
sabb mérkőzéseket eredménye
zett. 

A csapatversenyt a Honvéd 
nyerte az FTC. a Vasas és a 
BVSC előtt. de egyéniben a há
zigazdák jól szerepeltek: 90 ki
logrammban Major első. Vetró 
harmadik lett. a 100 kilogram
mos súlycsoportban Takács és 
fllés a második llletve a harma
dik helyet szerezték meg. 

(Tüttő) 

Mindkét felad, ány követelménye: 
nlágos indul. és a második lépésben 
mattot ad a sötét kí,·álynak. 

A ieladványok elemzését a lap kéz
hezvételéhez számított két héten belül 
kell postára adni rovatvezetőnk címé
rp: Siklósi Pál, Baja. Jobbágy u. 1. -
6503 

38. SZ. FELADVÁNY 
S. Trommler 

(Zw1ckau - DDR) 

Ezt az ötlett'S újítást a \lagas-Tátráhan kaptuk len<'!>ev{>gre, ahol 
két ki„mama töröli ;,íléeekhó1 fahrikált .,;,,zánkót"' a hahakoesi 
alá. A nagy hóban lényege!>en mt>gköm\yíti a mamák dolgát a ta
lálékony mt>goldá;, (Fotó: Zelman) 

P. A. ::-iovickij 31. sz. feladványát a 
b2·n álló világos gyalog sötétre cseré· 
lésével ja,·ította. továbbá al-re feltett 
egy sötét futárt (ami bizony szegbáb). 
Kéqük a javítás ellenőrzését. 

A not'ember 24-én közölt két mű 
elemzése: 

33. sz. (Csobanyan): Megtévesztés: 
1.Vf3'1. feny. 2 Vf4. 2_Hxc2 és 2.Hc6. 1. 
- Vcl. Htsz. clb 2.Hc6. Hxc2. Vf-l. Ez 
Fleck-téma. De véd 1. - cl\'' - Meg
oldás: l.Hf4'. fen�·. 2.He6. 1. - Kc5. 
Hc5. Vg-l 2.Vc-l. Hc2. Ff2. - l\lás játék 
Jött tehát lét re 

34. sz (Salai): 1.\'g3·?. feny. 2.Vxe3. 
1. - Ht'tsz. H,•xc-l. dt>xe-l' 2.Hxb6. 
\'t•3 . . , - l.d8\'"'. feny 2.Vxb6. 1. -
Hbtsz. Hbxc-l. bxc6' 2 Hxe3. \'b6. ?. -
l.\'h5' Íc'n� \'xe5 1. - Betsz. Bf5. 

J utalmamk nvertest>t ezúttal Szuc
harda G�uláné ·(Mezőberény) és Kiss 
János (Budapest). Reméljük. továbbra 
1s támogatrn fogiák rovatunkat meg
fejtésetk bc>küldésé,·E'I 

Futó Géza e1nlékverseny Szegeden 
Minden idők egyik legered

ményesebb. legnagyobb szege
di birkozó egyE'-nisége volt Futó 
Géza, aki 1929-bt>n alapította 
meg az SZVSE b1rkózószakosz
tályát. edzői képesítést szerzett. 
oktatta a fiatalok9,t és közben a 
szőnyegen sikert sikerre halmo
zott. Tiszteletére 19í9 óta min
den é\·ben megrendezik kötött 
fogásban a Futó Géza-emlék
versenyt. 

Idén. január 21-én rendezték 
meg Szegeden. a vasutas sport
csarnokban. A \"álogatott keret 

\·alamennyi tagjám1 k részvéte
lével megtartott \·e1 senyen 30 
klub 132 birkózója indult. 
A vasutas sportolók sikeresen 
szerepeltek. 

Eredmény(!k: 52 kg. 3. Kuru
csai, 4. Adám (mindkettő 
SZVSE): 5í kg. 1. Hunyadi 
(BVSC). 62 kg. 4. Varga 
(SZ\'SE). í4 kg. 1. Rizmayer 
(BVSC). 90 kg. 1. Vetró 
(BVSC). 130 kg. 1. Sándor 
(SZVSE). 

-g-

- Gyűjtés. Az örményorsza· 
gi földrengéskárosullak javára 
a záhonyi üzemigazgatóság vas
utasai a közelmúltban több 
mint 200 ezer fonntot gyűjtöt
tek. A segélyakciót a helyi Vö
röskereszt-sze1Tezet vezetésé
.vel végezték. 

- Véradó nap. Az év első té
rítésmentes véradó napját a 
hat\·ani csomóponton tartották. 
A körnvék \·asutasa1 közül 
nyolcvan.an jelentkeztek a vá1;0-
si kórház véradó állomásán. Er
demes megemlíteni. hogy a je
lentkezők között nyolc húsz 
éven aluli fiatal is volt. 

- Szupervonat. A világ 
leggyo'rsabb vonatát egy japán 
konszern és vezető ausztrál 
nagyvállalatok. Melbourne és 
Sydney között akarják közle
kedtetni. A vonat három óra 
alatt tenné meg a 880 kilométe
res távot. útba ejtve a fő\·árost. 
Canberrát is. A menetsebesség 
elérné a 350 km/órát. 

- Felújítás. Szeged állomás. 
az 1902-ben Pfaff Ferenc tervei 
alapján készült épület felújítás
ra szorul. Az első ütemben a te
tőszerkezet javítását. a műem
lék értékű palák cseréjét végzi 
a Csomiép és az Országos Szak
ipari Vállalat. 

- Videobázis. Korszerű vi
deofelszerelést vásárolt a záho-' 

nyi közlekedési szakközépisko
la. A 400 ezer forintos berende
zés révén jelentősen javulhat az 
oktatástechnológia. Az új 
,, videoállomással „ a leendő vas
utasok képzését különösen az 
anyagmozgató szakon segíti ha
tékonyan. 

- Célfeladatok. A hatvani 
vontatási főnökség a tavalyi ju
talmazási keret 60 százalékát 
célfeladatok megvalósítására fi
zette ki. A kocsijavítóknak 
ebédlőt építettek. oktató- és 
kultúrtermet alakítottak ki. ·az 
utazószemélyzet pihenőhelyisé
geil:ie egy-egy színes televíziót 
vásároltak. 

Elcserélném centrumban lévő 50 
négyzetí!léteres első emelelt korszerű· 
sített MAV-lakásomat. plusz kék busz 
vonalán lévő 200 négyszögöles zá1t 
kertemet. budapesti kétszobás lakás· 
ra. Érdeklődni lehet levélben: Szűcs 
Géza. Budápest. Őrs vezér tér 15. 1. 7. 
1148 

Elcserélnénk Budapest VI. kerületi 
másfél szobás komfortos. gázfűtéses. 
földszinti udvari és Budapest XIV. ke· 
rületi 1 szoba, konyha. WC. második 
emeleti tanácsi lakásokat. egy szoba. 
két félszob_a, komfortos vagy két és fél 
szobás MAV-bérlakásra (V., VI.. VII. 
kerület előnyben). ÉrdPklődni: a 
48-81-es üzemi vagy a 225-438 városi 
telefonszámon. hétfőtől péntek.tg 
8-16 óra között. 

Elcserélném tatai 3 szobás. össz
komfortos MÁV-bérlakásomat. buda· 
pesti egy- vagy másfél szobás tanácsi 
lakásra. (Minden ajánlat érdekel.) Ér
deklődni lehet: Budapest VII.. Ver· 
seny u. 6. I!l./43. Lovas Ferenc. Levél
ben vagy személyesen: Tata MÁV-ál
lomás, 60. őrház. Túlliusz Gábor. 

Elcserélném Rákospalota MÁV-tele
pt nagyméretű 1. emeleti másfél szo
bás. összkomfortos szolgálat! lakáso· 
mat egy szoba. két félszobásra. lehető· 
leg ugyanott. Érdeklődrn lehet telefo
non: Babarczy. 7-16 óráig a 22-14 
üzemi számon. 

Elcserélném 47 négyzetméteres. 
földszinti komfortos és 58 négyzetmé· 
teres 2 szobás komfortos MA V-bérla
kásomat. Budapesttől 40 km-1g. kertes 
összkomfortos 2 szobás tanácsi házé1t. 
Érdeklődni lehet levélben: özv. Kiss 
Károlyné. 6090 Kunszentmiklós. Ma
dách Imre út 8. 

1989. FEBRUÁR 16. 

- Pótszilveszter. A szolnoki 
\·asutasok nyugdíjas szakszer
vezeti csoportja január végén 
pótszilvesztert rendezett. A jól 
sikerült rendezvényen fellépett 
az újszászi Rozmaring nE'-pdal
kör Barta Ferenc vezetésével. 
A dalosok Kodály és Bartók 
népdalfeldolgozásaiból állítot
ták össze műsorukat. 

- Farsangi bál. A Hámán 
Kató Vontatási Főnökség Mű
wlődési Otthonában március 
3-án farsangi bált rendeznek. 
A 1111'í.,or házigazdája Kopeczky 
l..11••�. a tv népszerű sportripor
tere lesz. fellép még Illés Melin
da. Zsiborás Gábor. az FTC ka
pusa. és Dévényi Tibor lemezlo
vas. A báli programban számí
tógépes játékok és táncverseny 
1s szerepel. 

- Vasutas bérleti előadás. 
Az Erkel Színházban február 
19-én Gounod: Rómeó és Júlia 
című operáját tekinthetik meg a 
bfrlettulajdonosok. Az előadás 
rendezője Gulyás Dénes. aki 
Rómeó szerepét énekli. 

Halálozás 

Pánti Béla, szakszerveze
tünk egykori alelnöke 85 
éves korában elhunyt. 
A vasutas munkásmozga
lomban jelentős szerepet 
vállalt. A második világhá
ború idején a budapesti vas
utasok önálló szervezkedé
sének új formáját kezdemé
nyezte. 1945 februárjában a 
Magyar Szállítómunkások 
Szabad Szakszervezetének 
egyik vezetője lett. Munkás
ságát kitüntetésekkel ismer
ték el. többek között a Szoci
alista Hazáért Érdemérmet 
is megkapta. Hamvasztás 
utáni búcsúztatása január 
26-án volt a farkasréti teme
tóben. 

Elcserélném zöldövezet!. nern panel. 
39 négyzetméteres. 1 szoba étkező
konyhás. összkomfortos tanácsi XIII. 
kerület! lakásomat nagyobb MÁV-bér
lakásra. Minden megoldás érdekel. Ér· 
deklődni leh�t: mindennap 18-20 órá· 
1g. Boros Akosr,;_ 1139 Budapest 
XIII .. Tahi u. 42/A Il/3. 

Elcserélném 100 négyzetméteres 10 
helyiséges összkomfo1tos. gázfűtéses 
MAV-bérlakásomat. egy két szoba 
összkomfo1tos és egy 1 + 1 /2 szoba 
összko!:J1fortos _lakásra (Rákospalota 
vagy Ujpest). Erdeklődni lehet: Dar· 
laczi. Budapest XV .. Lenin u. 11 II. 
l4Pcsőház II. emelet 7. 

Elcserélném rákospalotai 2 szobás. 
összkomfortos vállalalt bérlakásom 
nagyobbra. Érdeklődni lehet: a 34-71 
üzemi telefonszámon. 

Elcserélném 2 szobás komfo1tos 
zöldövezeti. 80 négyzetméteres MÁV
szolgálat1. hét helyiséges felújított la· 
kásomat. két kisebbre egy és félszo
bá�ra. és egyszo�ás tanácsi vagy 
MAV-lakásra. (MAV szolgálattevőt 
munkakörűek előnyben). Érdeklödm 
lehet: Szamosfalvi. 1097 Budapest Pé· 
celt u. 2. földszint 2. (Közel a MÁV 
Központi Sze1tár és FE'!'encváros1 pu.) 

.-\ ,,zt>rke,-ztő,-,ég Ít>nntartja a 
jogot. hog) a hekiildött kéz
iratokat rövidítw í.özölje. 
Kézirato1".at nem őrziink 
me� {>,, nem kiildiink , j,-,,,za. 

A Vasutasok SzakszervezetPnek lapja 
Felelős szerkesztő: Kaszala Sándor 

Szerkesztőség: 1068 Budapest VI.. BPnczúr u. -11. 
Telefon. városi: 229-872. üzemi: 19-77 

Kiadja és terjeszti a Népszava Lap- E'-s Könwkiadó 
1064 Bp. VII.. Rákóczi út 5-!. Telefon: 2Ú-810 

Levélcím: 1064 Bp. Pf. 32. 
Felelős kiadó: Kiss Jenő vezéngazgató 

Előfizetési díj egy évre: 51 forint 
Egyszámlaszám: MNB - 21.5-96 -130 

89-0389. Sziki-a Lapnyomda. 
Budapest 

Felelős \·ezetö: Csöndes Zoltán vezérigazgató 
!SS!\" 0-!60-6000 
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Aktívaértekezlet 

Február 21-én a Keleti pálya
udvar kultúrtermében aktíva
értekezletet tartott a budapes
ti vasútigazgatóság, amelyen 
részt vettek a főnökségek veze
tői, a politikai és társadalmi 
szervezetek képviselői. 

Az aktívaértekezleten megje
lent és felszólalt Koszorus Fe
renc, szakszervezetünk főtitká
ra is. 

Csárádi János vasútigazgató 
adott tájékoztatást a budapesti 
vasútigazgatóság múlt évi mun
kájáról, valamint az idei felada
tokról. Hangsúlyozta többek 

között, hogy az üzemi �alesetek 
száma az utóbbi öt évben ta
valy volt a legalacsonyabb. 

A tanácskozáson felszólaló 
Koszorus Ferenc főtitkár beve
zetőjében elmondta, hogy az ér
tekezlet napjának hajnalán 
megbeszélést tartott a vasút ve
zetőivel, köztük Urbán Lajos el
nök-vezérigazgatóval, amelyen 
fontos téma volt a Keleti pálya
udvaron folyó átépítés. rekonst
rukció. 

Kiemelte továbbá, hogy a 
vasutasok teljesítménye. fegyel
me még mindig példa lehet. 

Szombathelyi vontatás 

Több a megbízható mozdony 
Az 1988-as esztendőt is kiváló 

eredményekkel zárta a szom
bathelyi vontatási főnökség. Az 
állandóan emelkedő árak mel
lett a tervezett 54,5 millió forin
tos fenntartásra szánt költség
keretükből kevesebbet használ
tak fel. 

Az elöregedő mozdony- és 
motorkocsipark ellenére 2,5 
százalékkal javult az üzemkész
ségük. Lényegesen csökkent a 
műszakban lévő vontatójármű
vek szolgálatképtelensége. Egy 
gép tavaly átlagosan 60 .ezer 
kilométer lefutása után hibáso
dott meg menet közben, az 

1987. évi 40 ezres átlaggal 
szemben! 

Az anyagok, eszközök, az 
üzemanyagok évközi áremelke
dése, valamint a bérek és ezek 
vonzatainak a növekedése elle
nére a 412 millió 600 ezer forin
tos önköltségi tervükből kere
ken egymilliót takarítottak 
meg. 

Csökkentek a személyi és a 
tárgyi balesetek is, megszilár
dult a vontatási főnökség fe
gyelme. Az előző években ki
s½abott átlag harminc fegyelmi
vel szemben tavaly mindössze 
ötöt kellett indítani. 

Tisztázni kell az állami 
f elelosségvállalás mértékét 

Vendégek a Magyar Gazdasági Kamarától 

Szakszervezetünk elnökségé
nek kezdeményezésére február 
5-én a Magyar Gazdasági Ka
mara vezetői látogatást tettek a 
vasutas-szakszervezet Benczúr 
utcai székházában. A kapcsolat
felvételnek az adott különleges 
hangsúlyt, hogy erre olyan idő
szakban került sor, amikor -
az állami szerepváltozás követ
kezményeként - a munkavi
szonnyal közvetlenül összefüg
gő kérdésekben a kamara válik 
a szakszervezetek egyik fő tár
gyalópartnerévé. 

A megbeszélésen a kamarát 
dr. Martos István és dr. Zányi 
Jenő alelnökök, valamint Kelé
nyi Gábor főtitkárhelyettes 
képviselték. Szakszervezetünk 
részéről a tárgyalást Koszorus 
Ferenc főtitkár vezette. 

A főtitkár bevezetőjében 
rövid történeti áttekintést adva 
- tájékoztatta a vendégeket 
szakszervezetünk érdekvédel
mi felfogásáról. Hangsúlyozta, 
hogy a dolgozói érdekvédelmet 
nem lehet elválasztani a vasút

igaz, nem sok eredménnyel. Jó 
lenne, ha nagyobb nyilvánossá
got kapnának ezek a törekvé
sek - vetette közbe Koszorus 
Ferenc. 

Fontos. hogy a MÁV ebben 
az eddiginél kezdeményezőbb 
legyen, és saját tevékenységi 
rendjének. szerveze:ének átala
kításával és elősegítse a kívánt 
változást. Segítem annak lehet. 
aki maga is keresi a megoldást 
- összegezték véleményüket a 
vendégek. 

Bér- és foglalkoztatási kérdé
sekre áttérve a tárgyalópartne
rek némi meglepetéssel vették 
tudomásul, hogy a MÁV egyes 
területeken súlyos munkaerő
gondokkal küzd. A közelmúlt
ban zajlott OÉT-tárgyalásokra 
utalva Martos István szerint a 
kamara hosszú távon nem ért
het egyet a szcciálpolitikai in
díttatású kötelező minimálbér 
intézményével. 

- Mi egy reális szakmai 
bértarifarendszer kialakításá
ban és megegyezésen nyugvó 

szakma bérminimum megálla 
pításában vagyunk érdekeltek 
- mondta az elnökhelyettes, 
majd szóba hozta a 13. havi fi 
zetés ügyét. Az OÉT-en a ka
mara javasolta ennek bevezp•p 
sét. és örömmel vennék. ha � 
MÁV-hoz hasonló nagyvállala 
tok az elsó'k között alkalm.: z 
nák. 

A kapcsolatta11.ás és a jovu 
beni tárgyalások lehetséges for 
máiról szólva Kelényi Gábor 
főtitkárhelyettes tájékoztatott 
arról, hogy az egyes tagozatok 
vezetőségei a kamara autonóm 
testületei, ezért a vasutas-szak 
szervezet a közlekedési tagozat 
tal a kamara szempontjából tPl 
jes értékű tárgyalásokat folytat 
hat és megállapodásokat köt 
het. 

A mostam megbeszelPst 
mindkét fél hasznosnak minős' -
tette és kifejezte reményét. 
hogy a tárgyalások a tagoza• 
szintjén hamarosan folytatóa
nak. 

ról hozott gazdasági és politikai.-------------------------

Urbán Lajos a MÁV 
elnök-vezérigazgatója 

Kisebbségi érdekek 

döntésektó1, ezért szakszerveze
tünk soha nem mondott le ezen 
döntések befolyásolásáról. Így 
tehát a kamarában, mint a vál
lalatok érdek-képviseleti szer
vezetében nemcsak az ellenér
dekű tárgyalópartnert látjuk, 
hanem azt a potenciális szövet
ségest is, aki közreműködhet a 
vasút helyzetének· stabilizálásá

Derzsi András közlekedési, 
hírközlési és építésügyi minisz
ter Urbán Lajos volt közlekedé
si minisztert nevezte ki a MÁV 
új elnök-vezérigazgatójának. 
Február 15-én, az ünnepélyes 
beiktatáson a miniszter hangsú
lyozta: Urbán Lajos személyé
ben olyan szakember került a 
vasút élére, aki jól ismeri a ma
gyar közlekedést, annak min
den ágazatát, de legfó'képpen a 
vasutat. Személye biztosíték ar
ra, hogy a MÁV helyzete stabi
lizálódjon s mielőbb felzárkóz
zon az európai vasutak színvo
nalára. 

szolgálatában kapott fontos 
megbízatást. 

A bérkövet-elések realitása 
ban. 

A közelmúltban a ferencváro
si mozdonyvezetó'k bérkövete
lést fogalmaztak meg, amelyet 
többek között - igaz, némileg 
más formában - a közlekedési 
miniszternek is elküldtek. Egé
szen pontosan a műszakpótlék
nak a törzsbér 40 százalékában 
történő megállapítását kérték. 

Követelésük pontos tartal
mának a sajtóban való közzé
tételétől elzárkóztak. Nem sok
kal később a Déli pályaudvar 
jegyvizsgálói és vonatvezetői -
elfogadva az ez év januárjától 
érvényes sávos százalékos 
rendszert - a műszakpótlék 
közel 50 százalékos emelését 
követelték. Ezenkívül - több 
más, közérdeklődésre kevésbé 
számot tartó kívánság mellett 
- bejelentették az igényüket 
az alapbérük 10 százalékos 
emelésére, és a szerződéses túl
munka 100 százalékos pótléko
lására. 

Ez utóbbi levél címzettlistá
ján nem szerepelt a közlekedési 
t11iniszter, viszont a Magyar 
Vasutas felelős szerkesztőjét 
kérték, hogy a lapban tegye 
közzé követelésüket. 

Eddig röviden a két hír, ame
lyekhez hasonlókat lassan swk
ványosnak lehet tekinteni a 
szakszervezeti mozgalomban. 
Nem érdektelen tehát végig
gondolni, hogy milyen gondo
kat vetnek fel a követelések, il
letve mennyire reális azok telje
sítése? 

Mindenekelőtt le kell szögez
ni, hogy természetes, ha egy
egy szakmai réteg vagy cso
port - akár ilyen formában is 
- megjeleníti az érdekeit. A 
törvényes kereteken belül min
denkinek jogában áll a legjobb
nak vélt módszert választani. 
Ez hozzátartozik a szakszerve
zeti érdekvédelmi munka lé
nyegéhez. De az is hozzátarto
zik, hogy a szakszervezeti moz
galom rendelkezzen olyan bel
ső mechanizmussal, amely ké
pes a csoportok közötti külön
böző érdekütközések feloldásá
ra és a közös érdekek szintetizá
lására. 

Képes legyen a másokat hát
rányos helyzetbe nem hozó, de 
valamilyen okból általánosan 
mégsem vállalható kisebbségi 
érdekek érvényesítésére is, és 
ne korlátozza azok mozgásterét. 
E mechanizmus működési alap
elvéül egyfeló1 a szakmai réte
gek önállóságának, másfeló1 a 
nagyfokú belső szolidaritásnak 
kell szolgálnia. 

A szakszervezeten belül sen
kinek nincs tehát joga a külön
böző követelések, rétegigények 
kívülről való rangsorolására, 
vagy azok jogosságának minő
sítésére, viszont a követelést 
támasztók erkölcsi kötelessége 
azt mérlegelni, hogy mások 
helyzetét ezzel hogyan befolyá
solják. 

E sorok írójának sem törek
vése a minősítés. Mindössze ah
hoz szeretne segítséget nyújta
ni, hogy az igények megfogal
mazói és az érintett többi vas
utas tisztábban lássa, milyen le
hetőségei vannak a teljesítés
nek, és az kit, hogyan érinthet. 

Az utazói műszakpótléknak 
például a törzsbér 40 százaléká
ban való esetleges megállapítá
sa - az érintettek összes kere
setére vetítve - évi szinten kö
rülbelül 12 százalékos béreme
lést jelentene és 200 millió fo
rint bérkihatása lenne. Szem
ben az ez évre belső konszen
zussal megfogalmazott és az ed
digi tárgyalásokon képviselt -
a vasutasok egészére vonatkozó 
- 8-10 százalékos igénnyel, 
amelyből 4 százalékot már el
vitt a januári béremelés és a 
múlt évi emelések áthúzódó ha
tása. (Csak emlékeztetőül: eb
bó1 30 milliót elkülönítve köz
vetlenül az utazói műszakpót
lék emelésére fordított a MA V.) 

A követelés kielégítése tehát 
két úton lenne lehetséges. Vagy 
a vasúttal szembeni általános 
bérigény 10 százalék fölé eme
lésével, vagy a belső elosztási 
arányoknak a többi vasutas 
hátrányára történő megváltoz
tatásával. 

A második út járhatóságán 

még csak töprengeni is felesle
ges. Egy erős ütemű reálbér
csökkenési helyzetben a bér
arányoknak más rétegek rová
sára való jelentős megváltozta
tásával szemben nincs tűró'ké
pesség. Ezt a vasutas országos 
szakszervezeti értekezlet is jól 
bizonyította. 

Ami az első utat illeti, egy 10 
százalék fölötti béremelésre be
nyújtott számla kiegyenlítésé
nek alig van esélye. Noha a bér
szabályozásban biztosított 3 
százalékos adómentes bértö
meg-növelési lehetőséget két
ségkivül érdekvédelmi siker
nek lehet elkönyvelni, de az va
lójában csupán annyi kedvez-

(Folytatás a 3. oldalon.) 

- Közös fellépésre alkal
mat adó kérdésnek tekintjük 
egy új közlekedési, és ezen be
lül vasútpolitika kidolgozásá
nak kezdeményezését, illetve a 
MÁV működése közgazdasági 
feltételrendszerének stabilizá
lását és a mostani szabályo
zásban meglévő, a vasutat súj
tó elemek kiiktatását - hang
súlyozta a főtitkár. 

Ezzel összefüggésben Zányi 
Jenő kifejtette, hogy a vasút a 
kamara alapállása szerint is a 
hazai infrastruktúra része, és 
mint ilyen, nem kezelhető csaK 
vállalatként. Sürgősen tisztáz
ni kell az állami felelősségvál
lalás mértékét és területeit. 

Ilyen szabályozás érdekében 
lépett fel eddig is a kamara, 

A debreceni pály•udvarról naponta 45-50 vonat indul, a 
napi uta1;forgalom meghaladja a negyvénezret. A kulturál
tabb utazás érdekében a kocsikat lelkiismeretesen tisztít
ják, de azok elavult 01űszaki állapota miau a takarítók 
munkájának SAnte alig van lát.szatja. Kopottak a vagonok 
beWí berendezései; homályosak az ablakok. � enyhe tél� 
"égén már íb:emeltették a kocsimosó-berendezést. anwly 

naponta 6-8 vonatot tisztit meg. 
(Zeltnan Ferenc felvételei) 

Derzsi András egyúttal meg
köszönte Onozó György mun
káját, aki - mint mondotta: a 

MÁV élén eltöltött kilenc hó
nap alatt igyekezett tapaszta
latait a vasút javára kamatoz
tatni. Bejelentette azt is, hogy 
Onozó György továbbra is a 
közlekedés területén marad, 
ugyanis a Malév nemzetközi 

Urbán Lajos megköszönve a 
bizalmat, örömét fejezte k1 
azért, hogy újból visszatérhetett 
a vasúthoz, hogy a nagyválla
lathoz, ahol mint fiatal mérnök 
kezdte pályafutását. s ahol a 
hetvenes évek közepén minisz 
terhelyettesi rangban, vez?• . 
iga_zgatóként már irányította a 
MA V munkáját. Ezért, az ilyen 
kor szokásos bemutatkozás he
lyett, röviden elképzeléseiről 
beszélt. Mint mondotta: szen·e
zeti változtatásokat, személy
cseréket nem tervez. A vasut 
vezetőivel, szakembereivel ko 
zösen azt szeretné elérni. hog_, 
a lehető legrövidebb idő alat 
megváltozzon a MÁV-ról , z 
utóbbi években kialakult. nPm 
éppen kedvező kép. Ebben s a 
még kiaknázatlan tartalé1<ok 
feltárásában, hasznosításában 
számít minden elkötelezett vas
utas munkájára. 
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EMLÉKEZŐ 

A jogegyenlőségért harcoltak 
Háromszázzal száguldanak 

az új TGV-szerelvények 
Pontosan 132 évvel ezelőtt, 

1857. március 8-án. a New 
York-i Lower East S1de negyed
beli ruha- és textilipari nődolgo
zók elözönlötték az utcákat, 
hogy bérük felemelését, a :nun
kaidő csökkentését és a munka
feltételek javítását követeljék. 
Ebben a korban a heti munka
idő tartama 55-60 óra volt. 

Nyolcvanegy év telt el 1908. 
március 8-a óta, amikor - az 
előző évekéhez hasonlóan - a 
nők ezrei árasztották el New 
York utcáit, hogy a szavazati jo
got és a szakszervezet-alapítás 
jogát követeljék. Ezen a tünte
tésen vetették fel azt a javasla
tot, hogy minden évben emlé
kezzenek meg a „Nemzetközi 
Nőnapról ", annak a harcnak 
elismeréseként, amelyet a 
diszkrimináció megszüntetésé
ért és a kettős kizsákmányolás
nak kitett dolgozó nők jogai
nak kivívásáért folytatnak az 
egész világon. 

A második nemzetközi nő
kongresszus 1910 márciusában 
zajlott le Koppenhágában. Itt 
hangzott el Clara Zetkin javas
lata, hogy „a világ szocialista 

asszonyai. saját országuk prole
tariátusának osztályöntudatos. 
politikai és szakmai szervezeté
vel egyetértésben évente egy 
nőnapot rendezzenek. amely el
sősorban a nők választójogáért 
folytatott agitációt szolgálja ... 
A nőnapot nemzetközi jellegű
vé kell tenni és gondosan elő 
kell készíteni.·· 

A nemzetközi nőnap megün
neplése a szakszervezetek szá
mára is alkalom arra, hogy 
tisztelettel adózzanak a dolgo
zó nőknek a jogegyenlőségért 
és az emberhez méltó munka
körülményekért folytatott har
cukért. 

A Nők Nemzetközi Éve 
(1975-ben. és a Nők Évtizede 
(1976-tól 1985-ig), amelyeket az 
Egyesült Nemzetek Szervezete 
hirdetett meg, fellendítette a 
nők teljes jogegyenlőségéért 
folytatott harcot, valamint az 
élet- és munkakörülményeik ja
vítását szolgáló akciókat. 
A szakszervezetek és más de
mokratikus szervezetek is 
nagyban hozzájárultak a nők 
mozgósításához az érdekeikért 
folyó harcban. Az ENSZ által 

meghirdetett Nők Évtizede 
2000-ig szóló akcióprogram el
fogadásával zárult. 

Meg kell jegyezni. hogy a 
szakszervezetek és a nőszerve
zetek egységakció1 mind 
nemzeti. reg10nális. mind pedig 
nemzetközi szmten - jelentős 
eredményeket értek el a nó'k jo
gainak kivívásában. 

Az öt világrész asszonyai kö
zül számosan aktív résztvevői 
a háború elkerüléséért, a béke 
megszilárdításáért, a leszerelé
sért, valamint a nemzetközi 
együttműködés fellendítéséért 
folytatott küzdelemnek. Ezért a 
nemzetközi nőnapról való meg
emlékezés egyúttal a béke és az 
emberi élet védelmére. az em
beri jogok tiszteletben tartásá
ra. az emberiség boldogabb jö
vőjéért folyó küzdelemre moz
gósítás kiemelkedő napja. 

Március 8-a nemcsak vala
mennyi dolgozó nő számára 
fontos esemény. hanem minden 
haladó. demokratikus erőé is. 
amelyek egy igazságosabb vi
lágra és jobb életre vágynak. 

Baranyai Zoltán 

A másodosztályon játszó- és csecsemöszoba 

.,,{ 

Az elmúlt év elején mutatták 
------------------------------------------1 be a sajtó képviselőinek a TGV

soha el nem ért sebességgel 
fognak közlekedni, fó1eg a biz
tonsági rendszerét kellett to
vábbfejleszteni. A szerelvények 
új típusú tárcsaf ékjei rendkí
vül nagy erejű fékezést tesznek 
lehetővé. A berendezéseket 
mikroprocesszoros automati
kával egészítették ki, hogy a 
kerekek blokkolását elkerüljék. 

alkalmazottakkal. A belföldi lé
gi szállítással szemben folyó ke
mény konkurenciaharc kény
szerítette ki, hogy az első osz
tály rendkívül kényelmes és jól 
felszerelt legyen: asztalokkal és 
kerevetszerű ülésekkel négy 
üló'helyes szalonokat képeztek 
ki, és egy különtermes kocsit 
terveztek különböző értekezle
tek megszervezésére. 

A szovjet szakszervezetek 
és a sztrájkjog 

Beszélgetés Sztyepan Salavjev elnökkel 

Több skandináv lap a Szovjet 
Szakszervezetek Központi Ta
nácsának elnökére utalva arról 
cikkezett. hogy a Szovjetunió
ban változik a szrájk megítélé
se. Az egyik finn lap azt közöl
te, hogy a Szovjetunióban ha
marosan elismerik a sztrájkjo
got. 

Igazat szóltak ezek a cikkek? 
Sztyepan Salavjev elnök így 

válaszolt: 
- Azzal kell kezdenem. 

hogy a szovjet törvények ko
rábban sem tiltották - és ma 
sem! - a sztrájkot. A legutóbbi 
időkben nem túl gyakran, de 
tény. hogy volt néhány sztrájk. 
amelyeket egyes munkáscso
portok és az igazgatóság között 
kialakult munkaügyi viták ger
jesztettek. 

- Hogyan ítélte meg ezeket 
a szakszervezet? 

- Először is: a sztrájkot ab
normális jelenségnek tartjuk, 
függetlenül attól, hogy a tör
vény nem tiltja. Abból indu
lunk ki,. hogy a szocialista 
rendszerben - amikor köztu
domású, hogy a vállalat az ál
lamé, illetve a népé - a 
sztrájk, mint a vitás kérdések 
megoldási módja az egész tár
sadalomnak okoz kárt; szóval: 
mindenkinek. 

emberek - a mindennapi uta
zók' - semmit sem értettek: 
siettek volna munkába, kórház
ba, pályaudvarra, repülőtérre 
stb. stb. -, de autóbusz se
hol ... 

A buszvezetők nem tájékoz
tatták saját szakszervezeti bi
zottságukat sem; nem vették fi
gyelembe, hogy az egész kollek
tíva elfogadta azt a szerződést, 
amely meghatározta 1988-m a 
béreket is (más egyebek mel
lett). Az igazgatóság természe
tesen nem szegte meg a kollek
tív szerződés egyetlen pontját 
sem. 

Példákat még mondhatnék 
bőven, a tanulság azonban vilá
gos: a szakszervezetek ellenzik 
a példában idézett vadsztrájko
kat. Az ilyen esetek jogi rende
zését mielőbb ki kell dolgozni; 
pontosan meghatározni, hogy a 
kollektív szerződés milyen 
megsértése, és milyen előzetes 
lépések után lehet beszüntetni 
a munkát. Jogállamban ez a 
szabályozás kötelező! 

Tovább megyek: a szabályo
zásban annak is szerepelnie 
kell: hogyan lehet megoldani a 
dolgozók és az igazgatóság né
zeteltéréseit, amelyek sztrájk
hoz vezethetnek. 

- Vannak-e a szakszerveze
teknek ilyen eszközei. és azok 
mennyire hatékonyak? 

- A vállalatoknál vannak 
munkaügyi döntőbizottságok, 
amelyekben egyenlő arányban 
van képviselve az szb és az 
igazgatóság. Amennyiben a 
dolgozó elégedetlen a bizottság 
döntésével. a szakszervezeti bi
zottsághoz fordulhat, amelynek 
döntése kötelező az igazgató
ságra. 

A dolgozók jogait és érdekeit 
védelmező ügyekró1 ad képet a 
következő adatsor: nemrégiben 
több mint 50 ezer ügyet vizs
gáltak meg, s ezekben 96 szá
zalékban a dolgozók javára 
döntöttek. Idetartozik az is, 
hogy a dolgozók érdekvédelmé
ben a szakszervezeti jog is so
kat tehet; ez azt jelenti, hogy 
bármilyen beosztású gazdasági 
vezetővel szemben kifejezhető 
a bizalmatlanság, amennyiben 
a vezető figyelmen kívül hagyja 
a szakszervezeti szervek köve
telményeit és a kollektíva érde
keit bér. illetve munkakörülmé
nyek témájában. 

- Élnek a szakszervezetek 
ezzel a jogukkal? 

- A szakszervezetek követe
lésére tavaly az igazgatóságok 

Atlantique 95 szerelvényét a 
belforti Alsthom üzemben. Ezt 
követően, ugyanazon év júniu
sában adták át e szerelvényeket 
az SNCF-nek. 

Ez a teljesen új, elegáns és a 
legkorszerűbb technikával ellá
tott és megépült TGV-szerel
vény - amely 1989 szeptembe
rétó1 300 km/óra sebességgel 
fog Bretagne felé száguldani, 
majd egy évre rá Bordeaux-t is 
beköti a vasúthálózat vérkerin
gésébe - sokban hasonlít előd
jére, amely már hét éve fut Pá
rizs és Lyon között. Ám ez a 
TGV már korántsem ugyanaz, 
mint az előző nemzedékhez tar
tozók. 

Mindenekelőtt a színe válto
zott meg: az „újszülött" ezüst
fehér, kék díszszegéllyel. Elülső 
részének profilja jóval hegye
sebb, orr-része karcsú, és előd
jénél sokkal áramvonalasabb a 
burkolata. Ennél az új TGV-ge
nerációnál a megnövekedett se
besség szükségessé tette, hogy 
figyelembe vegyék a Sud-Est 
TGV vonalán szerzett tapaszta
latokat a teljesítmény javítása 
érdekében. 

A technikai újdonságok első
sorban a meghajtásnál alkal
mazott önvezérelt szinkronmo
torokban jelölhetők meg. 
A nagy teljesítményű fékrend
szer és a pneumatikus felfüg
gesztés, valamint a vezetőfülké
ben felszerelt számítógép az 
utazás nagyobb komfortját é:, 

biztonságát segíti elő. 
Azoknak a vonatoknak, ame

lyek a teherforgalomban eddig 

Az új, tíz kocsiból álló, 485 
utast befogadó szerelvények 
két óra alatt teszik majd meg az 
utat Párizsból Bretagne-ba. 
A másodosztályú kocsikat kissé 
szegényesnek tűnő, padszerű, 
míg az első osztályú kocsikat 
aprólékos gonddal kidolgozott 
ülésekkel látták el. Éppen úgy, 
mint a régebbi szerelvényeken, 
csak az első osztályú utasoknak 
lesz lehetőségük ételt vagy italt 
az üló'helyükhöz rendelni. 

A másodosztályon az ülőhe
lyek számát némileg növelték, 
és néhány négyszemélyes fél
fülkét, továbbá egy játszó- és 
egy csecsemőszobát alakítottak 
ki. A többi berendezés megol
dása hasonló az előző TVG-ken 

Ezenkívül - okulva a Sud
Est TGV túl szűkös bárkocsiján 
- a TGV-Atlantique-on egy 
egész kocsi fogja betölteni az 
utaskiszolgálás feladatát. S vé
gül, az új kocsikon telefonfül
kék állnak majd az utasok ren
delkezésére. 

A francia tervezó'k abban bíz
nak, hogy a legújabb techniká
val bőven ellátott szerelvények 
érdeklődésre találnak Spanyol
országban (ez már realizálódott 
is), Kanadában, Koreában, az 
Egyesült Államokban és Brazí
liában. 

B.Z. 

Nem metró - vasúti 

A japán vasútépító'k újabb ja
vaslattal álltak elő a vonatsze
relvények sebességének foko
zására. Amennyire „gyökeres" 
ez a javaslat, annyira váratlan 
is a megoldás, hiszen a vasúti 
síneket alagutakban fogják ve
zetni, csaknem hetvenméteres 
mélységben. 

Műszaki szempontból meg
valósítható, csupán a metróépí
tési eljárásokat kell alkalmazni 
- vélik a japán szakértó'k. A 70 

méteres mélységben elhelye
zett alagutak biztonságos mű
ködéséhez pedig még az sem 
szükséges. hogy a fölöttük levő 
épületek alapzatát megszilárdít
sák. 

Ha kivitelezik a japán vasút
épító'k tervét, nagy sebességű 
vonatok fogják a föld alatti vas
útvonalakon lényegesen meg
könnyíteni a külvárosi és a vá
rosközi forgalmat. 

- Egy példával illusztrálom az 
elmondottakat: K1sinyovban a 
városi autóbusz-vezetők egy 
napon elhatározták, hogy nem 
ülnek a volánhoz addig, amíg a 
fizetésüket nem emelik fel 500 
rubelre. Tényleges fizetésük: 
340 rubel, ami már önmagában 
2.6 százalékkal nagyobb. mint 
az országos átlag ... Nos, az el
határozás másnapján reggel az 

Dehogy akarjuk felfedezni a 
spanyol viaszkot! Közismert, 
hogy Lengyelországban és Ju
goszláviában is létezik törvény
ben fogalmazott rend a viták 
megoldására. Ezekben az a leg
fontosabb, hogy a sztrájkokhoz 
csakis akkor lehet nyúlni, ami
kor az igazgatóság és a szak
szervezetek a békés rendezés 
érdekében már minden más 
eszközt kimerítettek. 

10,5 ezer (!) képviselőjét men-1----------------------------------------tették fel. A konfliktusok elke-
rülésére van még egy komoly 
lehetőség. nevezetesen: a nem
régiben létrehozott vállalati ta
nácsok. Ezek önkormányzati 
szervek. és megvizsgálhatnak 
minden munkahelyi vitát, dön
téseik pedig kötelezőek az igaz
gatóságra. 

Jurij Kacnelszon 

Alkohol- és nikotinbojkott 
Józan tiltakozás az áremelések ellen 

A Józan Élet, Egészség- és 
Családvédő Országos Szövet----------------------------------------� ség titkársága megvitatta az 

ból, dohánytermékekbó1 szár
mazó tetemes adóbevétel cél
zottabb hasznosítása. 

günknek a nemzeti reformok
hoz és a szocializmus igazi kö
zösségi értékeihez egyaránt. 

�Irha �or,,rnnati megállóhel)· a hófedte :\Jagas-Tátra alatt. Onnan a nagy emelkedf!> miatt foga;,,-
1(-trán ,í,-zi f.-1 uta„ait a ki,,,onat. A spt>l'iális kismozdon) - elektromos - hegymenetben csak tol

,a. ,öl�mt>netbt>n t>,;ak húna iizemelhet biztonsági okok miatt. lgy jut fel a (;,orba-tóhoz. 
(Fotó: Zelman) 

alapvető népélelmezési cikkek 
radikális áremelésével előállt 
helyzetet, amely elsősorban a 
lakosság szegényebb rétegeit 
sújtja. Nyilvánvaló, hogy ez az 
áremelés nem a luxus és az 
egészségre káros árucikkek fo
gyasztásának csökkentésére 
irányul, holott a szakemberek 
régóta figyelmeztetnek, hogy a 
világviszonylatban is kiugró és 
minden ésszerű mértéket felrú
gó alkohol- és nikotinfogyasztá
sunk az egyik legdöntőbb oka a 
munkaképes korúak növekedő. 
Európa-szerte példátlan halálo
zá'si arányának, a magyarság 
fogyatkozásának. 

A józan ész nevében tiltako
zunk a válság terheinek áthá
rítása ellen: egészség- és család
ellenes árpolitikával nem lehet 
� kibontakozást megalapozni! 
Esszerűbb alternatíva volna er
re a általános takarékoskodás. a 
szervezettebb gazdálkodás. a 
luxuscikkek progresszív mega
dóztatása és az alkoholos italok-

A húsbavágó egyoldalú intéz
kedésekre a józan többség min
denekelőtt azzal adhat méltó 
választ, ha a családok a kény
szerű takarékoskodást úgy kez
dik, hogy kevesebbet költenek 
szeszes italokra és dohányzás
ra. Így a családi kiadások 1 O 

százaléka megtakarítható len
ne. 

Véleményünknek jelképes 
megmozdulással is nyomatékot 
adunk. Március 15-től, a legna
gyobb nemzeti ünnepünk nap
jától március 24-ig, Nagypénte
kig, elevenítsük fel legszebb 
nemzeti hagyományainkat, 
Pázmány és Kossuth örökségét' 
Ezeket a jeles napokat alkohol
és nikotin bojkottal avassuk a 
józan, mértékletes többség ha
zafias szolidaritásának jelképé
vé I Aki csak teheti s még nem 
szenvedélybeteg. ne vásároljon 
és ne fogyasszon szeszes italt 
vagy dohányárut ez időben. 
Így adhatjuk tanújelét elszánt
ságunknak s elkötelezettsé-

A bojkott sikere érdekében, 
44 csatlakozott szervezet és kö
zel 100 ezer tag nevében felhí
vással fordulunk minden hazá
ját szerető Honfitársunkhoz, vi
lágnézeti különbségekre való 
tekintet nélkül minden szerve
zethez, szakszervezethez, egy
házhoz és felekezethez. veze
tőkhöz és beosztottakhoz, írók
hoz, tanítókhoz és kereskedelmi 
dolgozókhoz, mindenekelőtt pe
dig a józan kibontakozást szol
gáló tömegkommunikáció mun
katársaihoz. hogy nemzeti ösz
szefogással segítsük egymást 
ebben a békés, jelképes tömeg
demonstrációban. 

A káros fogyasztás minimális 
csökkentése is bojkott. egész
ségvédelem és családi érdek. 
Nyilvánítsunk véleményt. tilta
kozzunk aláírásgyűjtéssel is' 
Országos Dohányfüstmentes 

Egyesület 

Józan Élet Egészség- és 
Családvédő Országos Szövetség 
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1 FEKETE KOKÖRCSIN 
Ülök a szerkesztőségi szobában, és a napi 

postát olvasgatom. Közben azon meditálok, 
hogy vajon mi lehet az oka a szaporodó anonim 
leveleknek, a nevüket, címüket vállalni nem 
merő olvasóknak. Az utóbbi hónapokban, a szo
kásos tudósítások, kérések, hozzászólások kö
zött mind gyakrabban mutatja magát egy-egy 
névtelen levél. Mint vadvirág a művelt kertben. 

Igen, úgy tekintek ezekre az indulattól fűtött, 
igazságot kereső, követelő levelekre, mint az a 
kertész, amikor gondosan ápolt vörös szegfűi 
között megpillant egy fekete kökörcsint. Azt hi
·szem, mások is így vannak ezzel, magasabb hi
vatalokban ülő vezetők, akiket kiráz a hideg, ha 
például névtelen bejelentés nyomán kell vizs
gálatot indítani, mert ki tudja, hová vezetnek 
majd a szálak, milyen kellemetlenségekkel jár 
az, ha a közérdekű, de nevét vállalni nem merő 
bejelentőnek mégis igaza van. 

Azonnal működésbe lépnek tehát a régi be
idegződések, és a gondosan ápolt kertből, a 
megszokott langymeleg környezetből kitépik a 
vadvirágot, a fekete kökörcsint, amelynek szőr
bóbitás magvai a széllel messzire repülnek, s 
dugóhúzószerűen fúródnak a talajba. Ilyenek a 
névtelen levelek is; messzire repülnek, belefú
ródnak az íróasztalfiókokba, elegáns bőrmap
pákba - a lelkekbe, a jó vagy rossz közérze
tünkbe. 

Ülök az asztalnál, és azon töprengek, hogy 
miért több most a névtelen levél, most, a de
mokratizálódó közéletünkben, az egyre jobban 
kiteljesedő szabadságban, a glasznoszty szelé
ben-viharában, mint félreismert - magyará
zott közelmúltunkban? 

Vajon miért ír névtelenül egy műhelyi kollek
tíva érdekében tollat fogó lakatos, aki a főnök 
vezetői alkalmatlanságát, cezaromániás hajla
mait bizonygatja. Gondosan felsorolva azokat 
a tulajdonságait, tetteit, amelyek jóindulattal 
sem hasonlíthatók az iskolában tanult, úgyne
vezett szocialista vezető meseszép típusához. 

Miért névtelenül hozza a szerkesztőség tudo
mására X., hogy Y. elvtárs már a tizennyolc 
éves lányának is szerzett szolgálati lakást, ami
kor munkában megfáradt, tisztességes családo
kat türelemre intenek, várakozásra kárhoztat
nak. 

Miért nem vonják nyilvánosan felelősségre 
azt a vezérigazgatót, aki köztudottan milliókat 
fektetett veszteséges beruházásokba, míg egy 
kocsirendezőt vagy sarust azonnal részkártérí
tésre köteleznek, ha összetör egy vagont. A le
leplezésnek örül a közvélemény, de minden ma
rad a régiben. A vétkesek megnyugszanak, s 
levonják a következtetést: ezután ügyesebben, 
diplomatikusabban kell bánni az ellenszegülők
kel, uram bocsá', az ellenzékkel. Ebben a mun
kahelyi hatalomvédésben nem lehet akárki 
szövetséges, barát, csak az, aki azonos vizeken 
evez, aki leleplezhető. 

Miért ad hasonló sanszot a lassú, törvényes 
ügymenet a munkahelyi kiskirálynak és a pe-

rekbe kényszerített áldozatnak? A jogsegély
szolgálatok a megmondhatói. hogy hány egyé
niségtől akarnak megszabadulni a munkahelyi 
klánok, fegyelmit indítva becsületes, ám az 
egyéni érdeket szolgáló együttműködésre nem 
hajlandó kolléga ellen. Hiába a több évtizedes 
feddhetetlen múlt, az eredmény, a kitüntetés -
mennie kell. Az „alattvalók" még csak tanul
ják a demokráciát. 

Ülök az asztalnál, és egyre világosabb lesz 
előttem, hogy miért sok mostanában a névtelen 
levél. Eszembe jut Szilágyi Ákosnak Tovább ... 
tovább ... tovább ... című könyvének beveze
tője. Ezt írja: ,,A sztálinizmus ma, mint a sze
mélyi diktatúra és a tömegterror rendszer ha
lott ugyan, de mint antidemokratikus norma
rendszer, nagyon is eleven. A kis megkopott 
sztálinok még itt vannak közöttünk - legyen 
az egy házkezelőség vezetője, vagy egy kerületi 
párttitkár . . . " 

Miközben töprengek, megcsörren a telefon. 
A hangja érdes, rekedtes, kopott - mint a hír
közlési technikánk. Az ismeretlen, de jól tájéko
zott telefonáló több vasutas nevében azt pana
szolja, hogy sok gazdasági vezetőtó1, sőt igazga
tótól burkolt, de félre nem érthető figyelmezte
tést, eligazítást kaptak. Lehetó1eg ne vegyenek 
részt (február 7-én) a MÁV Északi Járműjavító
ban hirdetett munkásgyűlésen. Az értekezleten 
részt vevő főosztályvezetőknek, osztályvezetők
nek tovább kellett adni az intelmet: ,,aki el
megy, az vállalja a következményeket!" 

A nagygyú1ést, amelyen részt vettek az ága
zati szakszervezetek képviselői, küldöttei is, a 
SZOT és a vasutas-szakszervezet szervezte az
zal a tiszteletre méltó szándékkal, hogy a dolgo
zók életkörülményein és a nyugdíjasok sorsán 
valamelyest enyhítsen a kormány. 

Az érdekvédelmi szervezetek e békés, fegyel
mezett demonstrációt az Országos Érdekegyez
tető Tanács ülése előtti napra időzítették. Mint 
az már közismert, az érdekegyeztetés nem volt 
egészen eredménytelen. 

Kik ellen akartak hát fellépni a parancsura
lomhoz szokott, utasítások mögé sáncolt veze
tők? Kiktől féltik a demokráciát? Kiktől vitat
ják el azt a jogot, hogy törvényesen engedélye
zett megmozduláson bárki részt vehessen? Mi
től féltek? Csak nem a negyvenöt előtti mun
kásmozgalmak harcai, összejövetelei jutottak 
eszükbe, vagy az ötvenes évek? Erre még gon
dolni sem merek, de a tollam alá tolakszik a 
kérdés: kiknek a kertészei ők? És milyen kertet 
művelnek°? 

Talán nem tudják, hogy ha kitépik a fekete 
kökörcsint, magvai a széllel akkor is messzire 
repülnek és talajra találnak? A természet törvé
nye ez, amely a nagy társadalmi megújulások
ban is tetten érhető. Ülök a szerkesztőségi szo
bában, és már nem csodálkozom, amiért sok 
mostanában a névtelen levél. 

KASZALA SÁNDOR 

A bérkövetelések realitása 
(Folytatás az 1. oldalról.) tő bérrendszer kialakítása mel-

lett foglaltak állást a résztve
ményt jelent, hogy a mentesség vők. Ezt azért fontos hangsú
miatt a béremelés lényegében .lyozni, mert szó sem lehet „hir
függetleníthető a vállalati nye- te len felindulásból" vagy tu
reség mértékétó1. Az alól a datlanságból fakadó döntésről. 
kényszer alól nem ad felmen- Éppen ellenkezőleg! A külön
tést, hogy a 4 százalékot meg- böző, korábban alkalmazott 
haladó béremelés minden fo- sokféle keresetelem és ösztön
rintját a hatékonyság javításá- ző, a bonyolult, áttekinthetetlen 
val ki kell termelni. bérrendszer tapasztalatainak 

lás/ oglalása a két hónapos élet
tartamot sem éri meg. Vagy 
amelyben - mert hogy ilyenre 
is akadt példa az utóbbi idó'ben 
- egyes párt-alapszervezeti tit
károk válnak a tagsági érdekek 
fő szószólóivá, kikerülve a szak
szervezet érdekérvényesítési 
csatornáit. Vagy a szakszerve
zeti tisztségviselők maguk is 
egyre gyakrabban mellőzik eze
ket a csatornákat és más eszkö
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Egy baleset tanulságai 
1986. augusztU!, 15-e igazi forró, nyári nap volt. K. 
László reggel 6 órakor kipihent, józan állapotban je
lentkezett szolgálattételre a ferencvárosi vontatási fő
nökségnél. Telepi váltóőrként dolgozott. Ekkor még 
nem sejtette, hogy nyolc óra múlva a mentó'k életveszé
lyes állapotban szállítják a kórházba. Hogyan történt a 
baleset, és mik voltak a jogi következményei? Erró1 
szól írásunk. 

A vontatási telepen különféle 
tolatási munkákat végeztek. 
Eközben egy tartalékmozdonyt 
egy másik sínpárra kellett átál
lítani. A mozdonyfelvigyázó kö
zölte a váltókezelővel, hogy a 
fűtó'házi kijáróvágányon a for
dítókorongról kijár az átállítás 
mozdony. A váltókezelő ezt tu
domásul vette és őrhelyéről ki
ment váltót állítani. A gép kijá
rásakor körültekintés nélkül 
akart átmenni a fűtőházi tar
talékmozdony vágányútján, 
amely elütötte. 

A munkáltató 
felelőssége 

K. Lászlót életveszélyes sérü
lésekkel a mentők azonnal kór
házba szállították. A baleset so
rán combtörést, fejzúzódást, 
baloldali mellkaszúzódást, has
sérülést, lábszárcsonttörést és 
hátgerincsérülést szenvedett. A 

balesettel okozati összefüggés
ben 12 hétig volt gipszben, a 
kórházból történt elbocsátása 
után két mankóval, jelenleg pe
dig két bot segítségével tud 
csak járni. A MÁV Nyugdíj
igazgatóság 1988. március l-jé
tó1 67 százalékos rokkantságá
ra tekintettel baleseti rokkant
sági nyugdíjat állapított meg a 
részére. 

Mind a munkáltató, mind pe
dig az illetékes rendőri szervek 
vizsgálták a baleset körülmé
nyeit. A BRFK Életvédelmi és 
Üzemi Baleseti Alosztálya a 
sértett részére küldött névre 
szóló kiadványban megállapít
ja, hogy ,,. . . a baleset azért 
következett be, mert Ön mun
kavégzés közben nem tanúsí
tott kellő figyelmet. Körülte
kintés nélkül Lépett a tartalék
mozdony űrszelvényébe, a 
mozdonyvezető tartózkodási 
helyével ellentétes olda
lon . . .  " 

A munkáltató a balesetről fel
vett „Véleményes jelentésé
ben" a rendőrhatóság fenti 
megállapításán kívül a baleset 
bekövetkezésének okaként álla
pította meg, hogy a mozdonyve
zető a váltókezelő kézi jelzésé
nek bevárása előtt elindította a 
tartalékmozdonyt és a fűtőház 
területére megengedett 5 km/ 
óra sebességet túllépte. A sér
tett két oktatáson nem jelent 
meg, és ennek ellenére a mun
kától nem tiltották el. A ferenc-

városi KÜF üzemfőnöke az em
lített mulasztások miatt fegyel
mi eljárást indított a mozdony
vezető és a csoportvezető ellen. 

A történtek után K. László 
képviseletében eljárva jogse
gélyszolgálatunk a peren kívül 
történő egyezség reményében 
írásban fordult a munkáltató 
képviseletét ellátó budapesti 
igazgatóság igazgatási és jogi 
osztályához. Alláspontunk sze
rint a munkáltatót teljes kárté
rítési felelősség terhelte az üze
mi balesetért. Az Mt. 62. § (1) 
bek. ugyanis kimondja: .,A 
munkáltató a dolgozónak 
munkaviszony keretében oko
zott kárért vétkességére tekin
tet nélkül teljes mértékben fe
lel". A kártérítési követelést 
összegszerűen és részletesen 
csak a munkáltató nyilatkozata 
után akartuk előterjeszteni. 

Gyors 
intézkedés 

A jogi osztály álláspontja az 
volt, hogy a munkáltató magát 
nem mentheti ki a felelősség 
alól. de az Mt. 61. § (2) bek. hi
vatkozva, 80-20 százalékos 
kármegosztást ajánlott fel. 
A jelzett (2) bek. kármegosztás
ra ad lehetőséget, mert a mun
káltató ,, . . . mentesül a kár 
azon része alól, amelyet a dol
gozó vétkes magatartása idé
zett elő." 

A sértett, és ekkor már rok
kant nyugdíjas ügyfelünk elég 
rossz anyagi körülmények kö
zött élt, többek között ő gondoz
ta 80 éves édesapját is. Minder
re figyelemmel a jogi képvisele
tet ellátó illetékes szervvel meg
állapodtunk, hogy az előterjesz
tett összegszerűségi igényt so
ron kívül elbírálják és a kár
megosztás arányában K. Lász
lónak kifizetik. Az ezt meghala
dó igényt pedig esetleg munka
ügyi vita során érvényesítheti. 

A munkáltatóval szemben 
részletesen előterjesztett kárté
rítési igény érvényesítése során 
kértük a munkajogi átlagkere
set, a táppénz közötti, a rok
kantsági nyugdíj és az átlagke
reset közötti különbözetet, a do
logi károkat, élelemfeljavítást, 
ápolási-gondozási díjat, háztar
tási, ház körüli többletmunkát, 
látogatási költséget, közlekedé
si költséget, kertművelési több
letmunkát, általános és nem va
gyoni kár összegét. 

A nem vagyoni kárpótlás 
összegét a baleset során elszen
vedett sérülésekre és marad
ványállapotra is tekintettel fél
millió forintban jelöltük meg. 

A munkáltató segítőkészsé
gét bizonyítja, hogy az előter
jesztett kárigényünket szinte 
módosítás nélkül elfogadta az 
összegszerűségre és jogcímekre 
nézve is. Válaszlevelében közöl
te. hogy K. László részére a 
80-20 százalékos kármegosz
tás arányát figyelembe véve a 
kamatokkal együtt 528 OOO fo
rintot. és 1988. július l-jétől ha
vi 2800 forint baleseti kártéríté
si járadékot állapított meg és fo
lyósít. 

Jogi álláspontunk továbbra 
is az volt, hogy a munkáltatót 
a balesetért teljes kártérítési fe
lelősség terheli, kármegosztás 
mellőzése nélkül, valamint nem 
jelentős összegszerűségi vita is 
volt a felek között, ezért a Mun
kaügyi Döntőbizottsághoz for
dultunk. A munkáltató mellett 
működő MDB határozatában a 
kármegosztás arányát 90-10 
százalékos arányra emelte fel 
és arra a jogi álláspontra he
lyezkedett, hogy a sérült vétkes 
közrehatása miatt is követke
zett be a súlyos üzemi baleset, 
ezért teljes mértékű kártérítés
re nincs lehetőség. 

Tekintettel arra, hogy a sér
tett egészségi állapota miatt. 
természetesen személyesen a 
tárgyaláson részt venni nem tu
dott, így közöltük vele az MDB 
határozatát és írásban kértük 
válaszát arra, hqgy azt elfogad
ja-e, illetve keresetindítási jogá
val kíván-e élni a Fővárosi 
Munkaügyi Bíróságnál? 

A sértett válaszlevelében kö
zölte, hogy az MDB határoza
tát tudomásul veszi és annak 
megváltoztatása iránt nem 
fordul keresettel a bírósághoz. 

Tőke és járadék 
Az ilyen jogi helyzet elég rit

ka a jogászi gyakorlatban, mert 
általában súlyos és költségkiha
tásaiban is jelentős üzemi bal
esetnél valamelyik fél a rendel
kezésre álló összes bírói fóru
mot kimeríti. 

Most már csak arra volt szük
ség, hogy százalékos különbö
zetet tételesen kiszámolva a 
munkáltató utalja ki a volt dol
gozójának. E célból a jogi kép
viselők ún. egyeztető tárgyalást 
tartottak és jegyzőkönyvben 
rögzítették a kiutalandó össze
get. E szerint a munkáltató a 
már folyósított kártérítési ösz
szegen kívül további 81 OOO fo
rint tőkét és kamatait, vala
mint a rokkantsági nyugdíján 
kívül havonta előre esedékesen 
4573 forint baleseti kártérítési 
járadékot folyósít K. László ré-
szére. 

Dr. Dóra Béla Nem véletlen tehát, hogy az birtokában vállalt, a megelőző 
ez évi bértárgyalásokon 10 szá- vitákban kikristályosodott tuda
zalék körüli béremelési mérték tos állásfoglalás volt. Az pedig 
a cél· ez tűnik reálisan elérhető- nyilvánvaló, hogy a pótlékok 
nek, 'egyben kielégíteni látszik mé_rt�kének em�lé�e nem ebbe 
azt a célkitűzést, hogy valame- az iranyba tett lepes lenne. 
lyest mérsékiődjön a vasutasok Lehetséges persze, hogy ne
bérhátránya. Ennél sokkal na- hány helyen az ottani érdekek 
gyobb igény komolytalanná az általánostól elfogadottól elté
tenné a szakszervezet fellépé- rő megoldást indokolnak, és 
sét, ezért nem vállalható. például a műszakpótlék mérté-

zöket keresnek a tagság érde-1----------------------------------------

Amennyiben tehát a 40 szá- két és formáját igazgatósági 
zalékos (vagy ennél nagyobb) vagy helyi függelékben kellene 
műszakpótlék bevezetését az meghatározni. 
érintettek az évi bérmegállapo- Ezen a ponton azonban me
dások keretében realizálandó gint vissza kell utalni az orszá
igénynek tekintik, annyiban gos értekezlet állásfoglalásával 
semmiképp sem sérti a többi szembeni ellentmondásra. Ab
réteg érdekeit, ezért - ha az ban az / ogalmazódott meg, 
utazók többsége valóban azt hogy a tényleges érdektagoltsá
akarja - segíteni kell a teljesí- got követve - erősíteni kell a 
tését. Ez azonban azt is jelenti, szakmai típusú, szakmai réte
hogy kielégítése csak a vasuta- gekre épülő érdekfelt�ró és é�
sok általános bérhátránya érzé- dek-képviseleti munkat. Ha v1-
kelhető csökkenését lehetővé szont az igazgatósági és helyi 
tevő béremelési mérték mellett függelék hatóköre bérezési 
lesz lehetséges. alapkérdésekre is kiterjedne, 

A műszakpótlék emelésére akkor nem lenne tere a szakmai 
vonatkozó igény esetleges ki- érdekképviseletnek és az ilyen 
elégítésekor a forrás megterem- típusú megállapodásoknak. 
tésén és a többi vasutasrétegre A fenti ellentmondások sem 
gyakorolt hatásán kívül még lennének elegendők ?I;'a, h�_gy 
egy körülményre tekintettel ne lehessen ettől elteroen don
kell lenni. teni, ha az utazók érdekei így 

Szakszervezetünk országos kívánnák. De elég ok lenne ar
értekezletén - az utazók kül- ra. hogy elgondolkodjunk an
dötteinek jelenlétében és az ő nak az érdekfeltáró mechaniz
egyetértésükkel - a vasúti bér- musnak a működőképességén. 
szerkezet egvszerűsítése. döntő- amelyben az ágazati szakszer
en az alapbérek szerepét erősí- vezet legfelsőbb fórumának ál-

kében való fellépésre. 
Ilyen helyzetben felvetődik a 

kérdés, hogy ki, kinek a megbí
zásából, milyen konkrét megbí
zatással és milyen felelősséggel 
vesz részt a döntésekben? Vagy 
ha már valaki részese volt a 
döntésnek, akkor azt hogyan 
vállalja a választói előtt? Már 
csak azért is, mert egy olyan 
szakszervezeti vezetés, amely a 
választók által ráruházott jogok 
gyakorlásakor egyre gyakrab
ban kerül szembe a saját tagsá
gával - előbb-utóbb - elvesz
tené a tárgyalóképességét. 

Végezetül még egy megjegy
zés. A cikk elején említett két 
követelés tartalmában alig kü
lönbözik egymástól. De mód
szerében - ahogy pestiesen 
mondani szokták - zongorázni 
lehetne a különbséget a fellé
pést nyíltan vállaló érdekcso
port javára. 

Kár volt a ferencvárosiak
nak magukra terelni azt a gya
nút, hogy a nyilvánosság mel
lőzésével esetleg hátsó gondo
lataik voltak. 

És kár lenne a remélhetően 
valódi érdekvédelem irányába 
fejlődő szakszervezeti mozgal
mat ehhez hasonló módszerek
kel megosztani. 

Németh László 

A monoki Kossuth Kör 
Monokon, Kossuth Lajos szü

lőfalujában a társadalmi szerve
zetek, a tanács és az itt élő ma
gánszemélyek elhatározták, 
hogy az immáron munkaszüne
ti nappá nyilvánított március 
15-ét, a magyar történelem jeles 
napját, nemzeti ünnepünket a 
nagy hazafi szellemének, forra
dalmi tevékenységének felidé
zésével rendezik meg. Ennek 
érdekében és a programban 
megfogalmazott feladatok koor
dinálására, 1988. december 
19-én megalakult Monokon a 
Kossuth Kör. 

A kör megalakulásának előz
ményei közé tartozik egyebek
közt az is, hogy a településen 
található emlékhelyek állagá
nak ismertetésével, bemutatá
sával, annak idején már a Ma• 
gyar Televízió és a Magyar Rá
dió műsorai (Nézőpont, MR-
10-14. ,,Segíthetünk?") is Mo
nokra irányították az ország fi
gyelmét. Majd a Kazinczy Fe
renc Társaság 1988. március 
26-i ülésén - M. Pásztor József 
irodalomtörténész javaslatára 
- a társaság állást foglalt ab
ban, hogy támogatást nyújt a 
monoki (Kossuth szelleméhez 
méltó) március 15-i ünnepség 
megrendezéséhez. E törekvé-

sekhez kapcsolódott a Hazafias 
Népfront Borsod-Abaúj-Zemp
lén Megyei Bizottsága 1s. 

A Kossuth Kör 1988. decem
ber 28-án tartott kibővített ülé
sén megjelentek a Magyar Tör
ténelmi Társulat, a Kossuth La
jos Tudományegyetem. a Ka
zinczy Ferenc Társaság, a Ha
zafias Népfront B-A-Z Megyei 
Bizottsága, Szerencs Városi Bi
zottsága és helyi bizottsága 
képviselői. Itt megfogalmazták 
és elfogadták a Kossuth Kör 
alábbi programját: 

- Szorgalmazzuk és kezde
ményezzük a faluban föllelhető 
történelmi emlékhelyek felújí
tását, a tárgyi és szellemi emlé
kek ápolását, gyarapítását. 

- Szándékunkban áll fel· 
venni a kapcsolatot - a már 
meglevó'kön túl - azokkal a 
bel- és külhoni szervezetekkel, 
intézményekkel. egyesületek
kel, melyek Kossuth Lajos ne
vét viselik. Továbbá az 1848-as 
Emlékbizottsággal, melynek 
szellemi törekvéseihez, elgon
dolásaihoz csatlakozunk. Min
den Kossuthtal. a szabadság
harccal kapcsolatos helyi ese
ményt. ünnepséget e szerveze
tek. intézmények. egyesületek 

részvételével kívánunk megtar
tani. 

- Kezdeményezzük az ün
nepségekhez kapcsolódó tudo
mányos ülések. történelmi ve
télkedők rendezését, kiadvá
nyok megjelentését. 

Az 1989-es március 15-i ün
nepség tervezett programja: 

1. Tudományos ülés. Történé
szek előadásai a 1849. évi Habs
burg-trónfosztásról; az akkori 
kül- és belpolitikai helyzetró1; 
Kossuth Lajos szerepéről. a 
Kossuth-címerró1. 

2. Az 1990-es ünnepi prog
ram megbeszélése a küldöttsé
gekkel. Az 1904. évi. Kossuth 
halálának 100. évfordulójára 
rendezendő ünnepség előzetes 
elképzeléseinek ismertetése. 

3. Nagygyűlés a Kossuth-szo
bornál. (Ünnepi szónoknak ha
zánk egyik vezető politikusát 
szeretnénk megnyerni.) 

A fent leírt pi•ogram. vala
mint a színvonalas márciusi ün
neplés tárgyi feltételeinek meg
teremtésénél számítunk mind
azon személyek. intézmények. 
vállalatok erkölcsi és anyagi tá
mogatására. akik egyetértenek 
e megfogalmazott gondolatok-
kal. Kossuth Kör 

(Monok) 
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Hiába sok a munkanélküli ... Közvéleménykutatás 

éntek délután a Tiszain Vasutasnak készülő fiatalok 

vallomása a vasútról 

Több mint egy hónapig ez az tén is vannak gondjaink - foly
ország nem látott napot. Fojto- tatja Gávay. - Noha a menet
gató, fekete szmog ereszkedett sűrűség javult, és ha ezt tartani 
a városra. Már mindenki csak tudjuk, annak nagyon fogunk 
az időjárásról beszélt. Panasz- örülni, naponta mégiscsak het
kodnék én is itt Miskolcon, venezer ember fordul meg ezen 
hogy Pesten már levegőt sem a pályaudvaron. Évente tízen
lehet kapni. de csak legyinte- két és fél millió fizető utas köz
nek. Nekik igazán nem kell lekedík a KÜF területén. 
mondani. m1 az a füstköd. 

Azután viratlanul felszakad
nak az alacsonyan álló felhők 
és kisüt a nap a Tiszai pályaud
var felett. Hátratolják sapkáju
kat a vasutasok, szemüket tö
rölgetik a délelőtti álmukból 
ocsúdó csövesek, úgy nézik az 
égi jelenséget. 

Kevesebb ideig 
állltél:: @ 11�ac; _ oB-t 

Mi:1tha Boldizsár Lászlé, az 
állomásfőnök helyettese is meg
vidámodna. Még az egyensap
kát is a szo'oájában felejti, ami
kor Gámy Pálhoz, a Kt'F főnö
kéhez indulunk. 

- Kétezerhétszáz ember 
dolgozik itt a körzeti üzemfő
nökség területén - meséli út
közben. - E::: oizon11 kevés. 

Elfuserált 
pénztárak 

Való igaz, a Miskolc-Tiszai 
pályaudvar aluljáróiban egy
egy vonat érkezése után alig le-
het közlekedni. Ezek a létesít
mények, úgy tűnik, már terve
zésük pillanatában is elavultak 
voltak. Akárcsak a személy
pénztárak. 

Mondják, keressem Bogdál 
Péternét, az egyik pénztárost, ő 
mondott néhány keresetlen szót 
a termelési tanácskozáson. 

Bogdálnét ugyan nem talál
tam, mert már elment, de a sze
mélypénztárak és pénztárosok 
helyzete önmagáért beszél. 
Agyafúrtan (vagy inkább elter
vezett ) levegőtlen fülkékben ül
nek a pénztárosok. Ki tudja, ta

Annal� ,,lfnr ·�., '�e;;"S", jönneh lá.n büntetésbó'l. A szellőzoöe
a vasút•.o:::. WG1f BM,•m,. m.e- rendezésen (másra úgysem jó), 
gyéber. s>· "l.U" •. "·,:i.' '. tejeszacskó melegszik. Az öltö
Per3.--:, ?'Yl .. " "" ... -.... e 

akár·�� . ,_, ' r:c-(' , ,,. err..,-

berrz, L' • .,. rrrirLu(. . n. ncs 
szükségú.nlt. Különó•:Pn a ko
cs-lrendezőknél van nagy hi-

,i :::őszekrényben tárolják a me
ietjegyeket, mivel erre szolgáló 
alkalmatosság nem található a 
környéken. A pénztárfülkékben 
tenyérnyi asztalka sincs, ahol 
az adminisztratív munkát el le
hetne végezni. Szennyvízgyűjtő 
húzódik az ablakok alatt, ami 
rendszeresen eldugul. 

ány. 
Miután a körzeti üzemfőnök

kel találkozunk, bemutatkozás 
után jobb híján azt kérdezem, 
hogy hogy van. 

- Hát ha lenne mit szállíta
nunk, azt hiszem, sokkal job
ban lennénk. Az ország gazda
sági problémái itt a megyében 
koncentráltan jelentkeznek. Ezt 
sajnos tartós állapotnak kell fel
fogni, és ehhez kell igazítani 
gazdálkodásunkat is. 

Bizony szükség van az úgy
nevezett létszám-felülvizsgálat
ra is a KÜF egyes területein. 
Ahol gyérebbé vált a forgalom, 
mint például Kazincbarcikán 
vagy Rudabányán, onnan más
hová, más vasúti feladatra irá
nyítják az embereket. A lehető
ségekhez képest a korábbi szol
gálati helytől, illetve a lakóhely
től húsz-harminc kilométerrel 
nem nagyobb sugarú körzet
ben. Gávay Pál örülne, ha nem 
lenne erre sem szükség, azon
ban ebben a pillanatban még 
kénytelen ezekre az átcsoporto
sításokra. 

Miskolcon, akár más határkö
zeli állomáson, fokozottan érvé
nyesül a dominóelv. Vagyis az, 
hogy egy-egy exportszállítás 
meglódulásakor egymásra hal
mozódnak, szinte egymásra ro
hannak a kocsik. Ez persze 
csak képletes, hiszen sok az 
iparvágány. De vajon mennyi 
az állásidő? 

- Az iparvágányokon az 
előző évhez képest 6-7 száza
lékkal, mintegy három órával 
csökkent a kocsik itt-tartózko
dásának az ideje - mondja 
Gávay Pál. - Volt torlódás ta
valy júliustól októberig, mert 
Záhony és Ferencváros nem 
tudta fogadni az innen induló 
vagonokat. 

Tavaly. noha ebben jelentős 
szerepe volt a csökkenő teher
forgalomnak. nagy mennyiségű 
túlórát spóroltak meg a miskol
ciak. mintegy 7.6 millió forint 
értékben. 

- A személyszállítás terüle-

- A régi fabarakkok jobbak 
voltak - csóválgatja a fejét 
Boldizsár László; az állomásfő
nök helyettese. 

Az állomáson ezen a napon a 
megszokottnál is több a rendőr. 
Időszakos ellenőrzést végeznek. 
Mindig akad valaki a horogra, 
hiszen a Tiszai pályaudvar 
nagy átjáróház. Az egyik padon 
csak megbökdösik a gumibottal 
a szakállas, öreg csövest, él-e 
még. Azt beszélik „Piszkos 
Fredről", hogy tüdó'beteg, és 
tetves, ám mégis képtelenség 
elzavarni őt az állomás területé
ről. Ahogy elnézem az állomá
sokon veszteglő, vagy oda ép
pen beérkező szerelvényeket, 
bizony nem nagyon látszik raj
tuk, hogy itt Miskolcon is tiszta
sági kampány kezdődött. Per
sze ne legyünk igazságtalanok. 
Ez az egy hónapig tartó barát
ságtalan időjárás, a zsíros, kor
mos köd rátelepedett mindenre 
az országban. De mit is mon
dott az előbb a színvonal javítá
sáról Gávay Pál? 
· - Az utóbbi ídóöen már el

értük, hogy egy nap alatt 
nyolcvan kocsit lemossunk. 
Ennek ellenére nem vagyok 
elégedett az állapotokkal. Eny
hén szólva nagy igénybevétel
nek vannak kitéve ezek a sze
relvények, hiszen többségük 
úgynevezett munkásvonat. 
Utoljára 1981-ben kaptunk új 
kocsikat. 

Ebben a pillanatban az a 
helyzet, hogyha a miskolci 
KÜF-nél ki kellene venni egy 
első osztályú kocsit a forgalom
ból, nem tudnák pótolni. 

A jegyek árának emelkedését 
a vasutasok nagyobb udvarias
ságával is lehetne némiképp el
lensúlyozni; mondta nemregi
ben a MAV egyik vezetője. 
E téren valóban van még sok 
tennivaló. azonban érdemes né
hány dologra odafigyelni. 

Megfenyegetett 
jegyvizsgálók 

A jegyvizsgálók többsége nő, 
gyakran fiatal lányok. Akik, kü
lönösen este, be sem mernek 
menni egy-egy részegekkel zsú
folt fülkébe. Vannak olyan állo
mások, ahol még rendőrt sem 
találni. Félnek az erőszaktól, 
félnek a fenyegetésektől. Hogy 
mennyire nem jóindulatú az 
utasok egy része, bizonyítja az 
is, hogy tavaly ezen a területen 
312 382 esetben kellett utánfi
zetést kérni, és ebbó'l hatósági 
útra kellett vinni 8950 ügyet. 
Igaz, ez már harminc százalék
kal kevesebb, mmt az előző, 
1987-es esztendőben. 

- Ez a munka rengeteg ad
minisztrációval, időpocsékolás
sal jár - mondja Gávay Pál. -
Sok jegyvizsgálót életveszélye
sen megfenyegetnek. Érthető, 
ha időnként nem olyan udvari
as a személyzet, mint azt az uta
zóközönség elvárná. 

Körmendi Géza térfőnök itt 
a Tiszai pályaudvaron. Fordu
lós, hangsúlyozza. A Ságvári 
brigád vezetője, amelyik há
romszor lett a MÁV kiváló bri
gádja. Hogy mikor lesznek leg
közelebb? Már csak heten va
gyunk, mondja a térfőnök. 
Szinte képtelenség egy-egy 
kommunista műszakra összeto
borozni az embereket. 

- Szép, szép a dicsőség, de 

A közelmúltban néhány segí
tőtársammal együtt közvéle
ménykutatást végeztünk vas
utasnak készülő fiatalok köré
ben. A szegedi Bebrits Lajos 
Vasútforgalmi Szakközépiskola 
diákjainak és tanárainak segít
ségével nyolcvan kérdőívet, és 
több interjút feldolgozva, a kö
vetkező évtized vasutasvilágá
nak megismeréséhez igyekez
tünk adatokat, véleményeket 
gyűjteni. A válaszok nem kizá
rólag a 15-18 éves leendő vas
utasok elképzeléseiró1 tájékoz
tatnak, hanem adalékkal szol
gálnak a szülők, a tágabb kör
nyezet, az egész vasutas társa
dalom helyzetéró1 is. Ezért tar
tottuk szükségesnek a közvéle
ménykutatás fontosabb megál
lapításait közzétenni. 

Társadalmi 
közhelyek 

Átalakulóban vannak a ha
gyományos vasutas dinaszti
ák. Igaz, még a vasutasnak ké
szülő gyerekek nagy része vas
utas családból származik, 
vagy szűkebb rokonságában, 
baráti körében vasutas is van, 
de velük szakmai téren meg
szűnt a bensőséges kapcsolat, 
az azonosságtudat. A vasutas 
származású fiataloknál erős to
vábbtanulási ösztönzést jelen
tettek az első vasúti emlékek. 
(,,Mozdonyon utaztam", ,,meg
ismertem a legújabb motorvo
natot•· stb.) A többiek a biztos 
munkahely, az ingyenes utazás, 
a jó kereseti lehetőség remé
nyében akarnak vasutasok len
ni. 

A vasutasok társadalmi meg
becsültségének hiánya a tanu
lókban erőteljes feszültségeket 
okoznak. Mindenki tisztában 
van azzal, hogy a társadalom 
megítélése „nagyon rossz", ,,le
nézik", ,,süsünek tartják őket". 

- Azt mondják, hülye va
gyok, hogy vasutas akarok len-

ni - mondta egy 15 éves fiú. 
A társadalmi közhelyek is

métlésén kívül azonban keve
sen képesek mélyebb összefüg
géseket találni. Nincsenek tisz
tában azzal, hogy mit jelent ez a 
szó: hivatás. 

Szinte mindenki úgy véleke
dett, hogy a vasutasok a társa
dalom középső rétegeiben he
lyezkednek el, valahol a fod
rász, a boltos, a postás, a rendőr 
társaságában. Akik a társada
lom perifériájára helyezték a 
vasutasokat, azok gúnyos fel
hangokkal tették, (,,az utcasep
rőnél talán jobb"!) Sokak véle
ménye volt, hogy igazság sze
r.int a vasutasságnak a társa
dalom felső részében lenne a 
helye, az orvosok, mérnökök 
között, mert nagy fegyelmet és 
pontosságot követel a szolgá
lat. 

Meglepetés volt, hogy az egy
séges öntudatra, a vasutas szel
lemre vonatkozó kérdésre 
majdnem mindenki pozitívan 
válaszolt. 

Kritikus 
vélemények 

A vasutas múlt és hagyomá
nyok ismerete alacsony fokú. 
A kérdezettek tribb, mint a fele 
teljesen tájékozatlan. Az úgyne
vezett harmadik generációs 
vasutasok rendelkeznek a leg
több információval. (,,Nagy
apám mesélte, hogy akkor na
gyobb volt a fegyelem, jobban 
megbecsülték a vasutas egyen
ruhát, jobb társadalmi helyze
tük volt, még a mozdonyveze
tők is fehér kesztyűben dolgoz
tak" ). 

A jelen vasutasairól kritikus 
és konkrét vélemények szület
tek. (,,Tanultak, de nem udva
riasak", ,,buták, képzetlenek", 
„sok az alkoholista", ,,némelyik 
felelőtlen" .,közömbösek" stb.) 
Ezzel szemben az általuk.elkép
zelt ideális vasutasról homá-

lyos, konkrétumokat nélkülöző, 
csak érzelmileg megragadható 
kép él. Vagy a mesebeli herce
get öltöztetik vasutas egyenru
hába, (,,kedves, ápolt, illedel
mes", ,,mosolygós" stb. vagy 
megmaradnak az általánossá
gok szintjén. (,,Szakmaszerető, 
tisztességgel végezi a munká
ját, segítőkész" stb.) Kevés 
konkrétum hangzik el. 

Szakmai és erkölcsi minták 
hiányában a fiatal vasutaspa
lántáknak vajon van-e, lehet-e 
egyáltalán jövó'képük, bármifé
le elképzelésük a „hogyan to
vábbról "? Nos közvéleményku
tatásunk e téren megnyugtató 
eredménnyel zárult. A diákok 
többsége figyelemmel kíséri a 
vasúttal összefüggő ügyeket, s 
higgadt, nagy háttérinformá
cióra támaszkodó véleményt 
tudnak formálni minden aktu
ális gazdasági, politikai kér
désről. Tudják, hogy elsősor
ban több pénz, jobb fizetés kel
lene, így aztán több és jobb 
szakembert lehetne alkalmazni. 

Korszerűbb 
technikát 

A diákok a vasutasképzésben 
a szakmai oktatás színvonalá
nak emelését igénylik. Több 
gyakorlatot, korszerűbb techni
kát, tanműhelyeket kérnek. 
A gondolatok sokszínűségét jel
zi, hogy a gépesítéstó1 a vasúti 
kocsik tisztán tartásán át, az 
ünnepnapok rövidített munkai
dejéig sok minden szóba került. 

Úgy látszik tehát, hogy a kö
vetkező évtized fiatal vasutasai 
aktívak, tervekben, ötletekben 
igen gazdagok. Ahogy valaki 
megfogalmazta, ,, vasutasnak 
lenni nagyon szép, csak hol van 
a mai magyar vasút a francia 
gyorsvasúttól, de még a 
GySEV-tó1 is. Ötven év lemara
dását nehéz pótolni ... " 

Szabó Pál Csaba 

mi jut nekünk azon kívül? - 1-----------------------------------------

mondogatja, miközben lábujj
hegyre áll, és a peronokat vizs
latja. - Így is állandóan szóvá 
teszik, hogy vasutasokkal van 
tele az első osztály. Hát már ezt 
se ... ? 

- Nézzen oda - mondja 
nekem mérgesen, és egy lezárt, 
ám könnyen nyitható, veszé
lyes helyen levő átjáróra mu
tat. - Mintha ez ott sem lenne, 
úgy mászkálnak át rajta az 
emberek. A vasutas is, akinek 
van hozzá kulcsa, de sokszor 
be sem zárja maga után. Pedig 
itt nem tud megállni a vonat. 
A múltkor is elkapott egy fiatal 
srácot. 

A térfőnök három évvel ez
előtt lehetett volna állomásfő
nök-helyettes, de nem vállalta. 
Anyagilag nem érte meg. Igaz, 
hogy húsz-huszonöt kilométert 
is gyalogol egy-egy éjszakai 
szolgálaton, mégis jobban érzi 
így magát. Ha egyszer nyugdíj
ba megy, összeszámolja majd 
ezeket a kilométereket, mondja 
nevetve. 

Péntek délután van, a Mis
kolc-Tiszai pályaudvaron a 
szokásosnál is nagyobb a forga
lom. Hátizsákos csehek, a ma
gyart törve beszélő lengyelek 
kiabálnak fel a kocsikba: 

- Budapest? Budapest? 

Tarka ruhás c1ganyasszo
nyok papírpohárból isszák a 
vermutot, az egyik padon cso
magjával a feje alatt tréningru
hás, borostás férfi horkol. 

Ez, kérem, a Miskolc-Tiszai 
pályaudvar. Egy sajátos város, 
hetvenezer emberével. Ez is 
Magyarország. Hogy ki mondta 
ezen a napon, már nem emlék
szem: szegény országnak nem 
lehet gazdag vasútja. Ameddig 
egy hét kell ahhoz, hogy Gyön
gyösró1 Miskolcra érjen egy va
gon. bármit tettünk, semmit 
sem csináltunk. 

Pataki Kálmán 

A Landler Jármüjavítóban készült 

Játszótermes gyermekkocsi 

Az ötlet, a játszótermes gyer
mekkocsi elkészítése, a kom
fortkocsik sikere nyomán szüle
tett. A kivitelezésében a leg
fó'bb �rdem a Landler Járműja
vító Uzem fiataljai nevéhez fű
ződik. A kocsi tervezésére, illet
ve elkészítésére az üzem KISZ
bizottsága állított össze egy cso
portot. A fiatalok munkáját pe
dig az üzem vezetői által megbí
zott technológus segítette. 
A tervek elkészítése, a kivitele
zéshez szükséges engedélyek 
megszerzése után, a kocsiosztá
lyon megkezdődött az erre a 
célra kiválasztott By típusú sze
mélykocsi átalakítása. 

Miben különbözik ez az· új 
játszótermes kocsi a hagyomá'. 
nyos kocsiktól? 

Elsősorban abban, hogy az 
eredetileg kéttermes személy
kocsi egyik felét meghagyták 
utastérnek, amelyben a gyer
mekkel utazó szülők részére 
biztosítottak kényelmes uta
zást. A másikat pedig úgy ala
kították ki, hogy a videofilmek 

megtekintése mellett a gyere
keknek legyen lehetőségük a 
játszadozásra. 

A tervezőket és az alkotókat 
egyaránt dicséri, hogy figyel
mük mindenre kiterjedt. Így 
például arra is gondoltak, hogy 
ha a gyerekek megunják a játé
kokat, legyen hová leülniük. 
Ezért a játékteremben, az abla
kok alatt körbefutó, kényelmes 
üléseket alakítottak ki. A másik 
részben, ahol a videót helyezték 
el, csak a készülékkel szemben 
levő oldalon vannak ülések. 
A két játszótermet függönnyel 
választották el egymástól. 

A biztonság növelése érdeké
ben a mellékhelyiségeket a ko
csi utasterének végében alakí
tották ki. Egyiket a felnőttek, a 
másikat a gyerekek használhat
ják. A két külön bejáratú mel
lékhelyiséget a perontól még 
egy tolóajtóval is elválasztották. 
• A belső tér kiképzése is új
szerű. A hagyományos oldal
burkolat helyett tcilgyfautánza
tú, fényezett farostlemezt sze-

reltek fel. A felnőttek részére 
kialakított utastérben az ülése
ket barna, a játékteremét pedig 
drapp színű műbőrrel vonták 
be. 

A Landler Járműjavító fiatal 
és idősebb szakmunkásai össze
sen mintegy 3500 óra társadal
mi munkával járultak hozzá a 
játszótermes gyermekkocsi el-

készítéséhez, amelyet l:2ensősé
ges háziünnepség keretében, 
február 15-én adtak át rendelte
tésének. 
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Egy épülő új világ jelképe 

Válságban az úttörővasút 
Vesztesek a gyerekek - Megszűnt szolgáltatások - Erkölcs és üzlet 

Pedagógusok nélkül 

,. ... ,-zembe kell nézni a va
Ió,-ág!,1;al, akár tetszik nekünk 
az, amit megfigyeltünk, akár 
nem." 

(Kornai János) 

Többen 1s figyelmeztettek: az Út
törővasútról vagy jót írjak, vagy 
semmit. Nem értettem. Azután 
megmagyarázták. Valahogy így 
hangzott: 

Az úttörővasút népi demokrá
ciánk nagy vívmánya, kritikai 
megközelítése tehát(?) megenged
hetetlen. Ha az úttörővasutat bí
rálom, egyszersmind a rendszert 
is, tehát jobb, ha nem bolygatom 
a témát, mert elképzelhető, hogy 
a MÁV egyes, régi vágású vezetői 
az ellenzékiség bélyegét üthetik 
rám. 

Meghökkentett az érvelés. 
Mert sanda, azt sugallja, hogy a 
tények előtt hunyjam be a sze-

mem. Csináljam azt, amit előde
im évtizedekig. Mosolygós arcú 
fiúkról és lányokról írtak lelken
dező cikkeket; a fényképeken a 
vidám pionírok tekintete bizako
dóan a jövőbe néz . . . (Még re
gény is született az 50-es években 
az úttörővasútról; sematikus, 
rossz műalkotás, papírmasé figu
rákkal. Az egyik szereplője Ráko
si pajtás, népünk jótevője, a gyer
mekek bálványa.) 

Közben pedig - különösen az 
utóbbi évtizedben - észrevétle
nül, de megállíthatatlanul pusztu
lásnak indult a nagy vívmány. 

A pálya állapota katasztrofális. 
Több állomás bezárt. Az utasfor
galom radikálisan csökkent a ko
rábbiakhoz viszonyítva. (1971. au
gusztus 21-én - egyetlen napon! 
- több mint tízezer utas váltott 
jegyet.) 

Nagy a létszámhiány. A legkri
tikusabb létszámcsökkenés a pá
lyafenntartási szakszolgálatnál 
történt. Az ötvenes években 90-en 
voltak, ma mindössze hatan. Ke
vés az állomásfőnök is. Szolgálta
tások nincsenek. Nem vásárolha
tó képeslap, ismertető füzet. 
A reklám - vagy inkább: a mar
ketingszemlélet és -tevékenység 
- itt csak hírből ismeretes. A bü
fék rendszerint zárva tartanak; az 
Utasellátó nem tartja üzletnek az 
úttörővasutat. 

A hiányosságokat még sorol
hatnám, de ennyiből is megálla
pítható, hogy az úttörővasút 
gazdája mintha megfeledkezett 
volna egykori kedvencéről, elfe
lejtette, hogy a kisvasút egy épü
lő új világ jelképe is, egy társa
dalom gondoskodni akarásának 
jelképe. 

De voltaképpen ki a gazda? 
Ha akarom könnyű, ha akarom 

Ez a ,.,zolg-áltatás megszűnt 

nehéz a válasz. Ugyanis: például 
a vonattovábbítási feladatok ellá
tására Hűvösvölgy végállomáson 
vontatási kirendeltség működik. 
amely a ferencváro::.i vontatási fő
nökséghpz tartozik. A Ságvári-li
get állomáson székelő pályames
teri S.i!akasz az angyalföldi Pft. fő-

nökséghez. Részfeladatokat vé
geznek még a MÁV Építési Gép
telep, a MA V Kertészet, a Bpest 
Déli és Keleti, a Villamos Fenn
tartási Főnökség, a Hídfenntartó 
Főnökség. -, hogy a .. bizbere
sekről'. most ne is szóljunk. 

Summázva: az úttörővasút hi
hetetlen széttagoltságban dolgo
zik, ráadásul hasonlóan működ
nek a mozgalmi szervezetei is. 

Főnökség természetesen van: a 
kisvasút szervezetileg a budapes
ti igazgatósághoz tartozik. Műkö
dését, anyagi és személyi feltéte
leit az igazgatóság szavatolja. (A 
szakszolgálati teendőkön kívül az 
úttörők étkeztetését, ruházkodá
sát, táboroztatását is az igazgató
ság finanszírozza.) 

Az úttörővasút vezetője (üzem
főnök), Sásdi Zoltán nem mondja 
ki nyíltan, de szavaiból következ
tetem: az igazgatóság meglehető-

sen szűken méri a pénzt, évről év
re kevesebb jut a kisvasútra. 

- Embereimet nem tudom 
tisztességesen megfizetni. Ma
napság az erkölcsi elismerésnek 
nincs rangja, s ez talán érthető, 
hiszen a boltba forinttal kell fi
zetni, a szorgalom, a helytállás 
nem váltható árucikkekre. A lét
számhiány egyik oka bizonyos, 
hogy ez. 

- Valaha kiemelten kezelték a 
forgalom vasutasait nálunk, ma
gasabb fizetést kaptak az átlag
nál, az egyenruha sem jelentett 
gondot, mint manapság - foly
tatja. - Magyarán: a presztí
zsünk jóval magasabb volt. Aho
gyan zuhant a „nagyvasúté", úgy 
a miénk is. Ennek magyarázata 
és elemzése nem az én feladatom, 
éppen elég nekem és munkatár
saimnak a szakszolgálat ellátása. 

És a gyerekek? 
Rövid időn belül háromszor jár

tam a kisvasúton. Sok gyerekkel 
beszélgettünk. Úgy látszik nem 
volt szerencsenk, mert csupa 
olyan kispajtás nyilatkozott ne
künk, akik határozottan kijelen
tették, hogy nem lesznek vasuta
sok. 

Mürschberger Nikolett 8. osztá
lyos tanuló elmondta például, 
hogy jól érzi magát a vasúton, tet
szik a szolgálat. de inkább külke
reskedő szeretne lenni A felnőtt 
vezetőkről nem nyilatkozott. 

Hasonlóan beszéltek még leg
alább tizenöten. 

Az üzemfőnök véleménye sze
rint kár lenne tapasztalataimat 
általánosítani, ő úgy vélekedik, 
hogy az úttörők többsége megsze
reti a vasutat, sokan választják 
élethivatásul. 

Nem vitatkoztam, inkább az 
üzemviteli helyetteshez fordul
tam. 

Hőnig Etelka percekig nem 
szólt, azután váratlanul elsírta 
magát. Igyekeztem megnyugtat
ni, de a továbbiakban nem forszí
roztam a beszélgetést; nyilvánva
lóvá vált számomra, hogy érdemi 
választ nem kaphatok. 

Különösen az érdekelt, hogy 
dolgoznak-e náluk pedagógusok? 

(Fontos kérdés, elvégre a szak
ma megszerettetése mellett a kis
vasút már a kezdetektó1 fogva 
mozgalmi feladatokat is elvállalt. 
Egy régebben keletkezett megfo
galmazás szavaival: ,,Az úttörő
vasút része a magyar úttörőmoz
galomnak. A vasút egésze - vo
nala, berendezései, környezete, 
eszközei -, az ott dolgozók mun
kája politikai rendszerünket, an
nak emberközpontú arculatát 
képviseli. Mintegy demonstrálja 
pártunk és kormányunk alapve
tő céljait. ") 

Pedagógiai végzettségű mun
katársa nincs a kisvasútnak (egy 
kivétellel: az úttörőzenekar kar
nagya zenetanár . . .). 

Lehet, hogy durva a megfogal
mazás, de arra a következtetésre 
jutottam, hogy a mozgalmi-neve
lési munkában az úttörővasút 
vezetői teljesen járatlanok. Őket 
mindenekfelett a forgalom tech
nikai megszervezése érdekli 
(nem kis feladat, hiszen a beren
dezések zöme múzeumba illik) a 
gyerekek erkölcsi nevelése, a 
mindennapi példamutatás, a 

bölcs, de szeretetteljes hang ritka 
és esetleges, legjobb esetben is 
csak másod-, harmadrendű 
szempont. 

Szimptomatikus jelenségnek 
tartom, hogy az úttörővasút sor
saért aggódók közül csak egyet
len fiatalemberre akadtam, aki a 
szomorú helyzet regisztrálásán 
túl megoldásokon, javaslatokon 
is törte a fejét, mi több, ezeket 
megírta, s elküldte az illetékesek
nek. Egyelőre nem reagáltak a 
kissé szenvedélyes stílusban 
megírt dolgozatára. 

Az ifjú mérnököt Szabadi Sán
dornak hívják. 

- Úttörővasutas pályafutáso
mat ötödikes koromban, 
1974-ben kezdtem; 1977-től 1988 
augusztusáig ifivezetőként dol
goztam, de közben két évig tény
leges munkaviszonyban is áll-

Sásdi Zoltán üzemfőnök 

tam az úttörővasúttal. Jól isme
rem tehát, és jövője mindennél 
jobban érdekel. A Közlekedési és 
Távközlési győri műszaki főisko
lán a szakdolgozatomat az úttörő
vasútról írtam. Jelest kaptam rá. 
opponenseim dicsérték. A kis
vasút jelenlegi vezetői nem túlsá
gosan lelkesedtek munkámért. 
Van igazságuk, ezt elismerem, 
néhány ponton a kelleténél erő
sebben fogott a ceruzám. De az 

bizonyos, hogy a dolgozatból bár
ki számára kiderül: szeretem a 
vasutat. kritikám nem ellene, ha
nem érte íródott. Az alapos hely
zetelemzés után megfogalmaztam 
néhány javaslatot a további ,.zül
lés·· megakadályozására, illetve 
az újabb felívelésre Néhány ezek 
közül: 

,,A működési feladatok össze
fogására célszerű lenne a vas
utat közvetlenül a Vezérigazga
tóság felügyelete alá helyezni. 
Pontosabban: a széttagoltságot 
mielőbb meg kell szüntetni. 
A végrehajtás minden fázisát köz
vetlenül lehetne így intézni. Sür
gősen új működési szabályzatot 
kellene szerkesztem, a jelenlegi 
elavult, 1967-ben adták ki. 

A marketingtevékenységre na
gyobb gondot kell fordítani. 
Meggyőződésem, hogy az úttörő
vasút üzletileg is nagy lehetősé
geket jelent. Természetesen a ne
velőmunkát továbbra sem kell 
háttérbe szorítani; erkölcs és üz
let korántsem távolálló fogal
mak. Az Utasellátó Vállalatnál 
mielőbb tárgyalásokat kell kez
deményezni, ugyanakkor gon
dolkodni érdemes arról is, hogy 
milyen módszerrel lehetne a pe
dagógiai munka színvonalát 
emelni. Elméletileg egyszerű a 
dolog: tanári érzékű (és végzett
ségű), ráadásként a vasutas szak
mát alaposan értő emberekre len
ne szükség. Utópia? Lehetséges. 
de olykor nem árt, ha maximalis
ta célokkal indulunk a megújulás 
feladataihoz ... ·· 

Szabadi Sándor mondta volna 
tovább, de bevallom: jómagam ál
lítottam le szavainak bő forrását. 
Idealizmusát rokonszenvesnek 
tartom, de - kénytelen vagyok 
kimondani - az utópiákból ele
gem (elegünk) van. Itt és most 
kell cselekedni, mégpedig úgy, 
ahogy lehet. Ostoba és túlzó illú
ziókat kergettünk az úttörővasút
ról. s talán ezért is fájó a csalódás. 

,,Nézzünk szembe a valóság
gal" - e cikk elején mottóként ez 
olvasható a világhírű közgazdász 
megfogalmazásában. Okosabbat 
nem tudok pillanatnyilag. 

Sárközi Gábor 

(Tüttő Tibor felvételei) 

s 

Felsőgalla 

Még nem kongatják 
a vészharangot 

Aligha akad Magyarországon 
még egy olyan vasútállomás, 
amelynek infrastruktúrája szin
te az utolsó síncsavarig a szénre 
épült. Ebben persze semmi 
meglepő nincs. ha tudjuk, hogy 
Tatabánya fél évszázadon át a 
hazai szénbányászat közép
pontja volt, föladóállomását an
nak ideJén f'hhez kellett mére
tezni. 

A beavatottak 
sejthették . . .  

A hetvenes évek elejének 
csábos kőolajvarázsa ugyan ne
gatívan hatott a tatabányai 
szénbányászatra, ezzel együtt 
Felsőgalla - akkor még Tata
bánya-Felső - teherforgalmá
ra, ám a kerül, amibe kerül ala
pon meghirdetett eocénprog
ram az évtized végére ismét 
csúcsteljesítményekre kénysze
rítette az itteni vasutasokat. A 

napi föladás meghaladta a 
nyolcezer tonnát, némelykor 
csak nagy erőfeszítések árán 
sikerült biztosítani a bánya ál
tal kért kocsimennyiséget. Azt 
talán csak a beavatottak sejt
hették, hogy az elkövetkező 
évek magukkal hozzák a tata
bányai szénbáPyászat végnap
jait is. 

A nyolcvanas évek elejére 
sorra kimerültek a város terüle
tén működő aknák, a helyi 
szénbányászatot a megyehatá
ron kívül fekvő Nagyegyháza, 
Csordakút és Mány jelentette. 
Azóta Csordakút befejezte a 
termelését. N agyegyháza és 
Mány jövőjének egyelőre az 
1989-es év vége szab szűk hatá
rokat. 

A bányák bezárását a vasút 
is megérezte. A napi szénföla
dás előbb négyezer, majd há
rom-, háromezerötszáz tonna 
körüli értékekre esett vissza. 

- Mi lesz Felsőgalla vas
útállomással, hiszen az említett 
bányák sorsa nagyon is véges
nek tűnik és a vértessomlói kül
fejtés szene sem tarthat örökké? 
- kérdezem Virágh Károly ál
lomásfőnöktől. 

Megélnek 
a szénből 
Mi azért még nem kon

gatjuk a vészharangot. Az 
igaz, hogy Nagyegyházán és 
Mányon belátható időn belül 
megszűnik a termelés, de a vér
tessomlói külfejtésről egyelőre 
nem érkeztek ilyen hírek. És 
ami a jövőben a föladásban kie
sik, az jelentkezik a leadásban. 
A hőerőmű részére vasúton jön 
a szén. A brikettgyár naponta 
kétezerszáz tonna körüli briket
tet állít elő, a tavalyi tervük 660 

ezer tonna volt, és ó'k ezt teljesí
tették is. Decemberben például 
56 ezer tonna javítószén érke
zett a részükre. Tehát durván 
hatezer tonna szén megfordul 
Felsőgallán huszonnégy óra 
alatt. A leadással egyébként lé
nyegesen több dolgunk van és 
Lesz, mint a f öladással. Egy 
üresen érkező ,,K"-szerelvényt 
esetenként egy az egyben át 
tudtuk adni a bányának, most 
majd válogatni kell, mert a len· 
gyelektó1 és a csehektől sok 
Haldex-szén érkezik idegen ko
csikban. 

Mindez leköti majd az állo
más kapacitását, tehát arról, 
hogy még valahonnan plusz
forgalmat átvállaljunk, nem le
het szó. Mi megélünk a szénből 
továbbra is, pedig a cement
gyárnak csomagolásra küldött 
50-100 kocsijáról még nem is 
beszéltem. 

- A sajtóban megjelent hír
adás szerint Nagyegyháza az év 
végére 1800 embert tud majd 
,,nélkülözni". Ott munkaerő-fe
lesleg, a vasúton munkaerőhi
ány. Mint legközelebbi állomás, 
próbálnak-e ebből maguknak 
profitot kovácsolni? 

- Meg kell jegyeznem, hogy 
információim szerint az 
1800-ból csak 400-at érint a do
log közelebbről. A többieket 
nyugdíjazzák, áthelyezik. Úgy 
tudom, hogy néhány nap múl
va Komárom és Kelenföld 
üzemfőnökség vezetői a mun
kaerő-átcsoportosítás ügyében 
megkeresik a bányákat. Ná
lunk január közepéig egyetlen 
újfölvételes sem jelentkezett. 
Talán majd az év vége felé. 

Kizárják 
az állomást? 

- Felsőgallát még egy válto
zás érinti rövid időn belül. Az új 
pályarész elkészültével a tervek 
teljesen kikapcsolják a személy
forgalomból. Ennyire elfogytak 
az utasok? 

- Az állomás körzetében 
mintegy tízezer ember él, üze
mek működnek, tó1ünk száz 
méterre áll a bányaipari techni
kum. A Lakosságot, a dolgozó
kat, tanulókat, tanárokat rend
kívül kedvezőtlenül érintené 
az állomás kizárása. Ez eset
ben Alsógalláig kellene utazni
ok, külön buszbérletet vásárol
niok, az időről nem is beszélve. 

De mi sem örülnénk a dolog
nak. Vasutasaink nagy része vi
déki, a bejárás, a váltás állandó 
gondjaink közé fog tartozni. Az 
a véleményünk, hogy legalább 
a munkásvonatokat be kell hoz
ni Felsőga.llára. A körülmények 
adottak lesznek, a fővonalba 
kétoldali becsatlakozást alakíta
nak ki, fűthető váltókkal. 

Thorday Zoltán 

,,Egyedül maradtam" 
Senki sem kérdezi tőle, 

hogyan éli napjait 

Rég_en készülök, hogy megír
jam Onöknek mindazt, ami a 
szívemet nyomja. Több mint 
egy évtizede vonultam nyugdíj
ba, korábban a Déli, illetve a 
Keleti pályaudvaron dolgoztam 
pénztárosként. A szakszerve
zetnek 1945 óta vagyok tagja, 
aktív vasutas koromban szám
talan társadalmi tisztséget vál
laltam. Voltam úgynevezett nő
felelős, kultúrfelelős, oktatási 
ügyekben tevékenykedtem stb. 
A lényeg az, hogy a nap 24 órá
jából 16-18 órát a munkahe
lyemnek szenteltem, mert na
gyon szerettem a vasutat, szíve
sen dolgoztam azért, hogy a 
vasutasok napi gondjait enyhít
sem. 

Nyugdíjba vonulásom alkal
mából a Munka Érdemrend 
bronz fokozatával tüntettek ki. 

Örültem ennek, de arra nem 
gondoltam, hogy nyugdíjas éve
imben egyedül maradok. Nem 
kapok egy érdeklődő jó szót, 
senki sem kérdezi meg tőlem: 
hogyan élek, 1]1.ilyen az egész
ségem, mire Lenne szükségem? 
Fájó szívvel írom ezt, mert úgy 
érzem, nem Lehet mindent a 
rossz gazdasági helyzetre hárí
tani. Az együttérzés, néhány 
soros üdvözlő levél, netán egy
egy meghívás a nyugdíjas cso
port rendezvényeire, szerintem 
nem pénzkérdés! 

Elnézésüket kérem. hogy pa
naszommal zavartam a szer
kesztőket, de úgy érzem. mások 
is érezhetnek így. 

Kovács Jánosné 
ny. ellenőr 

Budapest, Fő u. 6. 1/4. 



6 M1\G\.AR \'1\SU'IAS 1989. MARCIUS 9. 

A rózsaszín szmoking Székelyföldi szilánkok 
Nagy 89. Pál nyugalmazott 

kocsirendező - tizennyolc esz
tendeje illeti meg ez a cím a ma
gányosan élő férfiút - évekig 
csak a MÁV-tól annak idején 

kapott posztókabátban, szövet
nadrágban járt, s lábát télen
nyáron Ferkó-olajtól fényes ba
kancsba dugta. Fejére ellenzős 
sapkát húzott, így kerékpáro
zott napszámba a szőlőbe, vagy 
a használt ruhát árusító sze
gényasszonyokhoz a piacra, de 
többnyire ebben az öltözékben 

költötte el ebédjét és vacsoráját 
is. Gúnyáján olykor azért vál
toztatott is, nyáron például el
hagyta a posztókabátot és az el
lenzős sapkát, s hetente cserélt 
inget. 

Most, nevének évében elha
tározta, ez a megjelenés örökké 
a múlté marad, úgy öltözik 
majd, mint a jó hírü vállalko
zó, melyről nemrég látott egy 
újságképet. Bass-öltönyt vesz 

majd, Cardin-inget, Salaman
der cipőt - azt írta az újság, 
ezek világmárkák -, s elutazik 

régen látott fiához, visz az uno
káknak egy kis vásárfiát. Nem 

a madzagfülű, vedlett táskában 
persze, hanem az új ruhájával 
harmonizáló Delsey bőrönd
ben. 

A Balt-Orient express késve Zsukóci - szólok a szép szé-
- De mégis . . . mire tet- ennyi ... az ing annyi ... a cipő indul a Nyugatiból, ám a hatá- kely asszonyhoz, Csibi gondvi-

szik gondolni? - hátrált az ennyi . .. a bőrönd - szóval. ron menetrend szerint gördü- selőjéhez - Zsuka drága, ha 
öregtó1 néhány lépést. negyvenezer forint elég is lesz lünk át. Útitársnőm oslói böl- én most nem ihatok valamit, 

- Rózsaszín szmokingra, majd. csészhallgató. norvég útlevélre! itt pusztulok el az utcán. 
frakkra, esetleg Millian-, vagy Elbicegett a Zöldhordó boro- utazik a Kolozsváron túli szülő- Rám néz szánakozva, sötét 
Cardin-öltönyre - mondta ha- zó előtt, aztán vissza, s be az földjére. Természetesen ő is szemében huncut fény bújkál. 
tározottan az öreg -, de keres- ivóba. Leengedett egy hosszúlé- magyar. öt éve települtek ki - Na jó, menjünk be. Csak 
sen Salamander, vagy Fals- pést, megvitatta néhány hír- édesanyjával és két testvérével nehogy csalódj megint! Azért, 
heim márkájú cipőt is és Boss- mondó, országgyarapító cimbo- a skandináv országba, hivatalos mert ez itt egy söröző, egyálta
inget. A lábam is, nyakam is rájával a töpörtyű, meg a csir- engedéllyel. az oda másfél év-

lán nem biztos, hogy . . . 
negyvenes. kenyak árát s hazament. vel azelőtt emigrált tanár édes-

Majdnem igaza lett: _ Sör Az eladólány eltűnt, hátra A roggyant kapuban már várta apjukat követve. nincs! _ közli a pincér. Leher-vonta bámész kolléganőit. Cseh Pista, a nyugdíjfizetés _ Akkor még nem öltött vadt ábrázatomat fürkészve, - Képzeljétek, van itt egy napján általában megroggyant ilyen méreteket a kivándorlás némi hatásszünettel odasúgja: őrült öreg - s elmondta, mit térdű pénzespostás. _ mondja. - A családegyesí- _ Talán, ha fogyasztaná-akar a vasutaspofa. te's 1,·s kevesebb tortúrával 1·árt. nak ;s . . . - No, Pali bácsi, örüljön, • Meglátván a hölgykoszorút, / ··l lt 'k d ,. ' t h, Megrökönyödésemre a ro- Zsuka megsa1·nál. Mondván, odasiet a főnök, egy szigorú fia- 0 eme e a nyug tJa arom-
, 1 ezerötszáz forintra! - rikkan- mán határőr bevonja az ut eve- hogy a délelőtti vásárlási kísér-talember. totta vidáman s lobogtatta a lét. Csak közvetlenül az indulas letek a főzőcskétó1 már elvették - Micsoda dolog ez, kérem! 

négy bankót. előtt kapja vissza, majdnem há- a kedvét, rendel három „ciorba - dohogott a lányokra. - Ma- rom óra múltán, ami másfél de burta"-t. guk itt trécselnek, a szerencsét- - Örülök hát, hogyne örül- órai késést jelentett. - Román nemzeti eledel -len vevő meg ott áll egyedül, ki- nék - dörzsölte össze smirgli
szolgáltatva! Tessék kiszolgál- bőrű kezeit Nagy 89. Pál és a - Már megszoktam - ma- mondja szárazon. De a szeme 

ni! Százszor elmondtam, aki ide koszlott kabát egyetlen, folyto- gyarázza nyugodtan. - A nyá- somolyog. Tudja, ha jól van el-
ron is ezt csinálták, de akkor készítve, ízleni fog a marhalábbejön, mégha magyar is, legyen nossági hiány nélküli zsebében 

az koldus, avagy király, ki kell lévő maradék aprópénzt odaad- még a vonatról is leszállítot- szárból, pacalból, zöldségfélék
szolgálni! ta Cseh Pistának. Valami hat- tak. Két katona őrzött a vágá- bó1 főzött, sajátosan fűszerezett, 

Szmokinggal kezdték a pró- hét forint jattot kapott a fiú, hiá- nyok között. Pálinkát kunye- tojássárgájával, tejföllel megfe-
bát, az 50-es méretű úgy állt az ba, ma ünnep van. ráltak, de ital nem volt nálam, jelt, sűrű, savanyú leves. 

csak cigaretta . . . Üldögélünk, nemzeti ízektől öregen, mint Alain Delonon a Télen hamar sötétedik, Nagy I 1 k 1 gimnasztyorka _ le is vetette 
elte t gyomorra , sört ortyo -

89. Pál fölkattintotta a villanyt s 
Apu kül• di t N g k b 'tb A f"t' hát gyorsan e's vörös selyembo'íl ga va. a Y a a an. u es 

a törött borotválkozótükröt ille- ·tt 1 " tál ' 'tt· b 
készült frakkot kért. Találtak I az e so osz yu e erem en 

getve figyelte, mint okoz örö- tt J · 1 · t k' 1 'k b' egy megfelelőt, azután túlestek szerete e IS O yan, mm a arme YJ er-
met számára a hozzánőtt posz- k ' b li 1 k ' b a cipőpróbán is. Alsóneműt aszarnya e a as an. 
tókabát zsírtól fényes kézelője. Az ·k 'k 1yf··1d· C ·b· bb h g · f' k l" Megborotválkozott s gondol- nem kért Nagy 89. Pál, gondol- egyi sze e o I megye- s1 1 a a a YJa a esz e o-

ta, még egyszer és utoljára föl- ta, megteszi a fekete klottgatya - Negyvenezer forint és székhely utcáin gyerekhad nyű- dést. Szemben ül, nézi a bejára-
veszi fényes-zsírosra kopott is, ha már eddig kiszolgálta . . . csak egy öltözet - motyogta zsög, szánkóval, sível, korcso- tot, orcája fényesül. Két férfi 
vasutasöltönyét - hiába no, A bőrönddel azonban akadt egy maga elé. Igaz, csupán egyesz- lyával, lécből eszkábált hokibo- lép be. Egyikük - atlétaterme
most tél van és hideg -, ba- kis probléma, mert vörös Del- tendei nyugdíjam ára, de hát tokkal felszerelkezve. Szállin- tű, fekete sörényű, markáns ar
kancsát bekeni Ferkó-olajjal s sey éppen nem volt az üzletben, arra is ügyelnem kellene, ne gózik a hó csendesen, békésen. cú ember - tekintete felra
amúgy gyalogosan bebiceg a sem raktáron, végül megegyez- lássanak ugyanabban a frakk- Előttünk az úttesten heves jég- gyog, s asztaluP-khoz, a megille-
város főterére. Be is ért, ám az tek a vulkánfiberben. ban, cipőben, ingben a szó1ő- hokimérkőzés zajlik. A kapu tődött kölyökhöz siet, simogat-
üzlet kirakatát nézegetve eszé- _ Hazaszállítsuk majd, szomszédok, amikor képvise- éppen veszélyben van, nagy a ja, öleli. Bennünket is köszönt, 
be jutott, otthon felejtette pén- vagy berakjuk a kocsijába?- lem a trágyaásókat. Két-három kavarodás, a ricsaj. románul néhány szót vált Zsu
zét. Sebaj, gondolta, majd visz- kérdezte udvariasan a főnök a esztendőt meg úgysem érek - Góóól! - harsan a kiál- kával, majd tapintatosan távo
szamegyek a bankóért, csak visszavedlett vasutastól, miköz- már meg, hát inkább vissza tás, majd ölelkeznek a srácok. zik. 
eló'bb fölpróbálok néhány csi- ben átnyújtotta a blokkot. _ sem megyek az üzletbe. Leg- Egy fekete hajú kócos kesereg - D. bácsi apának nagy ba
nos modellt. Így írta az újság, Lehet fizetni, uram! alább ezután is tudok venni már csak a jeges úttesten, törött rátja - világosít fel Csibi. -
jogom van hozzá. Emberi jo- - Köszönöm, hazamegyek csirkenyakat, meg szalonnát. lécét szorongatva. A mellőle fel- Mindig összeveszekedtek a fo
gom. gyalog is, hiszen otthon ma- Remélem, azért nem haragszik egyenesedő társa béküléke- cin, még bent a gyárban 

_ Mit akar a bácsi? _ fin- radt a pénzem - sietett ki az meg rám a főnök úr? nyen nyújtja a kezét, segítene. is ... Hogy melyik csapat a 
torgott az egyik eladócsitri, ami- üzletből Nagy 89. Pál, s közben Másnap Nagy 89. Pál elhatá- Jókora ütést kap a karjára a jobb, a Dinamo vagy a Stea-

d lt h · t tt zt 1 1 , , csonka hokibottal, csak úgy ua . . . kor a disznóólszagú ember be- arra gon o , ova 1s e e a a rozta, nem o vas o yan ujsagot, 
lépett az elegáns üzletbe. _ két ötvenest a múlt héten? amely megzavarja a szegény csattan. Akárcsak a fülemnek A zsebemben lapul még egy 

K l k · ? A k tt u' tk·· b ,, , lt nyugdi'J· asfeJ· eket . . . idegen szó is a vadóc száJ.ából: doboz márkás cigaretta, arany-
eres va a it .  ocsma amo oz en erosen szamo. , 

van, a tér sarkán . . . mint rendező korában. A frakk Besze Imre bozgor! tartalék. A gyerek kezébe nyo-
Csibi, a tízéves kis vasgyúró, mom. 

- Nem valakit kislány, va-.-----------------------------1 aki első látásra ölelt-csókolt - - Add oda a bácsinak! 
lamit - heherészett kedélye-

A k•• 
• , otthonunkban alkalmi mene- Mondd: apa küldi szeretettel, 

sen Nagy 89. Pál és megpaskol- OZ J8Vara dékre lelt szülei karácsonyi kö- Magyarországról. 
ta a kislány szebbik felét. - veteként kerestem fel a nagy-

Y-hól nem lett 

zsarnok ... 

Tudja aranyos, a minap döb- Két esztendővel ezelőtt húsz kat. Ráadásként szinte vala- anyjánál -, tépné magát ki a 
bentem rá, hogy az olyan em- szocialista brigád dolgozott a mennyien lakóhelyükön is vál- kezemből, szinte elránt. A kö
ber, mint én, aki egy egész celldömölki üzemfőnökség terű- laltak társadalmi munkát. (A lyökcs'apat ismét egymásba ga
nemzedéket, a tizenegyben szü- }etén. Az idei év elején már 40 celldömölkiek kereken 4 ezer balyoctik. A bolyból néhányan 

letettekét képviseli lakókörzeté- kisközösség 446 tagja, a szolgá- munkaórát!) Ide tartozik az is, kiválnak, elöl a korcsolyás va- Székelyföldi bolyongásom so
ben, s aki két háborút, két for- lati hely dolgozóinak 47 százalé- hogy több mint százan összesen dóc menekül. A többiek oldalt rán, szövevényes rokoni kap
radalmat, két reformot és két 

ka tett brigádvállalást. 34 liter vért adtak térítésmente- húzódnak, indulunk. Kísérőim csolat meg a véletlen hozta úgy: 
vasúti balesetet átélt, és akire a A brigádok 20 vasútállomá- sen. arcán ide-oda rebbenő, értetlen találkozhattam egy politikai po
boltban is odafigyelnek a tükör- son dolgoztak: rendbe tették, A társadalmi munkákból pillantásomra Csaba válaszol tentáttal. Parázs vitára készül
bó1, annak mindig úgy kell öl- csinosították munkahelyüket és szerzett bevételek többségét a végül, percek múlva. tem, és érdekes-értékes infor
töznie, mint egy divatdiktátor- az utasok által használt épülete- helyi kórháznak ajánlották fel -Bozgor, vagyis . hazátlan. mációkban reménykedtem, tit
nak. He-he-he · · · ket, területeket. Személy- és te- berendezések vásárlására, de Ezt mondják itt nekünk. Ha- kon. Mint utóbb kiderült, ven

A kislány szeme akkorára ke
rekedett, mint az isteni Héráé 
lehetett az idó'k kezdetén. 

herkocsikat tisztítottak, a for- kapott az Úttörővasút, jutott zátlan - a székely, Székely/öl- déglátóm is hasonló várakozás
galmi utazók közül pedig sokan pénz az örményországi földren- dön . . . - az egyébként éles sal fogadott. 
vállaltak ingyenes szolgálata- gések károsultjainak is. hang most rekedten vibrál. Kíváncsiságomat csak növel-

te, amit Y.-tól - ugyan nem kö-------------------------------------------------------. tötte ki, ám szavaiból egyértel-
mű követelmény, hogy szemé-,,Elegem van már a nyilatko-

1
· 

kálva papírzsebkendőt szorítot- lyét a nyilvánosság előtt rejt-zatokból, memorandumokból 
M ká •• k •• i 

tam vérző arcomra. ,,Meglásd, sem _ megtudtam. Szükségből és kiáltványokból, amelyekkel un so O ha így megy tovább, itt hama- gyerekfővel kezdett dolgozni a különböző alternatív csopor- rosan újra akasztani fognak" - abban a kombinátban, amelytok naponta árasztják el a '-----------------------------' küszködött a tehetetlenség 
nek most politikai vezetője. szerkesztőséget. Ha ez így Moszkva-téri gombavizsgáló tottam ennek különösebb jelen- könnyeivel értelmiségi bará-
Munkásként, estin érettségi-megy tovább, lassan olyanok melletti talponállóban. Bará- tőséget. tom, aki nálamnál többet meg-

leszünk, mint a Magyar Köz- tommal tértünk be, átvizsgált Azt sem vettem észre, amikor tapasztalt már, s nehéz lenne 
zett, majd diplomát szerzett. 

löny, s képtelenség lesz olvas- és fogyasztásra ítélt gombával társam az illemhelyre távozva ráfogni, hogy a hatalmat birtok- Ideológiai képzettsége is ma-
h t, l t · ' l · ,..... · he l'k f · t'''b'l 1, gas szintű, mozgalmi tevé-a o apo csina m . .Le is, a - degeszre tömött kosarakkal, s magamra hagyott velük. Ha jól O aJ aJa 0, va 0: 

. , keny.sége pedig serdülő korától lyett, hogy sokat sejtetően a be- nem kevés sikerélménnyel, emlékszem éppen a pluraliz- ,,Nem
, 

var�at3uk s_�nkito1, folyamatos és kiemelkedő. 

hogy nem a szokványos káder
típus megtestesítője. Volt me
lóstársai azt beszélik róla, ha ki
emelkedett is közülük, a köz
vetlensége, szerénysége a régi 
maradt. Nem lett belőle zsar
nok, sem harácsoló. Legutóbb 
is megvédett az üzemben egy 
fiatalasszonyt, akinek a férje 

nem tért vissza Magyarország
ról a nagyobbik gyerekkel. Le
ment a csarnokba, és azt mond
ta az asszonykának. 

- Veled érzek. Ne kenődj el, 
ha bármi gondod van, tudod, 
hol találsz . . . 

Y.-ék városközponti lakása 
alig tágasabb az átlagosnál. 
A berendezése sem hivalkodó, 
bár választékos ; az ízléses szek
rénysor nyitott polcait a klasszi
kus irodalom remekei uralják, 
ám sorjáznak mellettük jelentős 

kortársi alkotások is szép szám
mal. 

A kamasz fiuknak videója is 

van már. Bármikor bekapcsol
hatja, működik. Ebben a lakó
tömbben mindig van áram. Mo
sakodáshoz sem kell a konyhai 
gázon melegíteni a vizet, és a 
távfűtésű lakás hőmérséklete 

sem hú1 20 ° C alá, bármily zi
mankóval zúdul alá a közeli 
Kárpátokból a nemere. A kocsi 
sem áll hónapszám a garázs
ban üres tankkal. Tej, vaj, to
jás, olaj, liszt, cukor, krumpli, 
de még hús is kerül az asztal
ra. A fölöslegből a rokonságnak 
is jut. Annál is inkább, mert Y. 
felesége szintén jó állásban 

van. 

"Ne nézz oda, 

szekusok!" 

Beszélgetünk, majd hosszas 

eszmecserék végén mellbevág 
a szava: 

- Félünk! 
lünk . .. 

Érted? Fé-

- Te is félsz? - szalad még 
ki a számon. 

Nem szól. Bólint. A követke
ző kérdés, hogy „ha te is, akkor 
a nép szinte teljesen védtelen 

gyermeke hogyne félne, mene
külne ... ?", már bennem reked. 
Amit kimondott, meghatározó 
ebben az országban. Lényegi. 

J óva! éjfél után, amint a Szé
kelyföldre borult sötétben - a 
lakásokból sem szűrődik ki már 
ilyenkor világosság - a főtérre 

érünk, hirtelen erős, kettős 

fénycsóva vetül ránk. A gépko
csi komótosan közeledik, fény
szórója folyamatosan bennün
ket pásztáz, a járdához is úgy 
áll, vagy ötven lépésnyire tő
lünk. Kísérőm, R. összerezzen. 

- Karolj belém! - suttogja 
izgatottan. - Ne nézz oda, sze
kusok! (politikai rendőrök) -
préseli ki szinte zárt, remegő 
ajakkal. 

A kocsiból két bőrkabátos 
férfi kászálódik elő ráérősen, és 

utunkat keresztezve az egyet
len kivilágított bejárati ajtajú, 
komor épület felé tart. Amikor 
előttük ellépdelünk, éppen 

azon lelkendezem ,,kapatos" 
nagyhangúan, hogy „ ilyen szü
letésnapi vendéglátást, mint ez 
a mostani volt, hetente elvisel
nék ... " 

A saroknál befordulva barát
nőm úgy megiramodik, hogy 
alig győzöm hazáig utolérni. 

Mármarosi Pál 
avatottat játszod, és arról mor- hogy jó néhány, ,,zsákmányá- mus mibenlétét igyekeztem a hogy kepviselJ en bennunket a Hanem az is kiderült róla fondírozol itt nekem, hogy sze- tól" megfosztott családot is ki szimpatikus fiúnak elmagyaráz- hatalommal szemben, nekünk rinted a munkások, a kétkeziek tudtunk bő termésünkből segí- ni, amikor hirtelen elsötétült magunknak kell megtennünk 1---------------------------teljesen kiszorultak ebből az teni. előttem minden. A magasabb, azt" - olvasom a „Munkásszoössznépi meccsből, inkább ír- Sörünket kortyolgatva éppen göndörhaj_ú ütése a halántéka- lidaritás" röplapjában. De szin
nál. Nem egy hűségnyilatkoza- arról meditáltunk. hogyan is mat érte, a pultnak tántorod- te szóról szóra ezt mondja a Matot mellettük, hanem mondjuk van az, hogy a gombamód sza- tam, amikor a tömzsibb, ki- gyar Nemzet ózdi riportjában is egy dögös publicisztikát róluk, porodó frontok, szervezetek és gyúrt karú, barna bőrű szemből az egyik meginterjúvolt öntő-
esetleg értük • • •" szövetségek soraiban nagyító- teljes erővel kétszer az arcomba munkás is. 

Elgondolkodva szerkesztőm val sem találni „klasszikus" ér- vágott. Az én arculcsapatásomnak korholó szavain, igazat kellett telemben vett munkásokat, Valószínűleg a harmadik, a persze aligha van közvetlenül adnom neki: suszter maradjon amikor három, húsz-huszonöt ránk kíváncsi srác közbeavat- köze az elóbbiekhez, s kizárólag a kaptafánál, a tollnok inkább év körüli fiatalember állt meg kozásának köszönhetem egye- azért meséltem el a szerkesztőértelmezni próbálja a minden- mellettünk, s megkérdezték, dül, hogy ennyivel megúsztam. nek, mert ő ahogy mondja, már 
napok történelmét, mintsem hogy ugyan már nem részesíte- S midőn visszatérő barátommal torkig van a sok pátosszal teli, hogy Dantonnak képzelve ma- nénk őket is rengeteg gombánk kérdőre vontuk őt, azt mondta: semmitmondó bláblával. Vala-gát dekrétumokat fogalmazzon. áldásából. mi konkrétat akar. Tényeket, Ezért aztán még mielőtt arra Barátom készséggel tett ele- ,, Tudjátolc, ezek egyszerű, melyeket a személyes gyötrel-igyekeztem volna rávenni, get a kérésnek, s a traccsparti csóró gyerekek velem együtt. mek tesznek hitelessé. Sztorit. hogy közölje le a „Munkásszo- immár újdonsült ismerőseink- Segédmunkások vagyunk az Például a mozgalmi dalban oly lidaritás 89" konferencia szer- kel kiegészu„ lve folytatódott. Aszfaltútépítőnél, itt lakunk , 

k szepen megéne elt munkásvezőinek felhívását a dolgozók Ámbátor, ha egészen pontos egy közeli munkásszálláson, ökölről, a vasökölró1, ami, mint és a hatalmat (szerintük) bir- akarok lenni: csak egyikük de többnyire a téren lógunk. megtanultuk, mindig oda sújt tokló értelmiségiek kibékíthe- kapcsolódott a beszélgetésbe, Őket az dühítette ennyire föl, ahova köll. Hogy most éppen tetlen konfliktusáról, elmesél, meglepően okosan és érdeklő- hogy nem értették, amiró1 be- egy értelmiségi arcot talált tem neki legutolsó arculcsapá- dön. A másik kettő konokul szí- széltél • • •" meg? Aligha (csak) az ököl gaz-
som történetét. gorú hallgatása csak utólag Hosszú percekig szólni sem dája tehet róla. A dolog ősszel esett meg, a tűnt föl, akkor nem tulajdoní- tudtunk, a villamoshoz porosz- Tódor János 

Májusban találkoznak 
Halálesetek, betegségek 

miatt a vasutas-nyugdíjasok 
egyes csoportjainál súlyos gon
dok keletkeztek. A gödöllői cso
porthoz tartozó nyugdíjasok 
már-már vezetők, ügyintézők 
nélkül maradtak. Az egykor 
600 tagot számláló közösség ma 
már alig százra csökkent, élet
koruk pedig többnyire 60-on 
felül van, de akadnak nyolcvan 
éven felüliek is. 

Gondjaik természetesen ha
sonlóak a más területek nyug
díjasaival: a megélhetés, a 
gyógyszer ára stb., az életszín
vonal romlása. 

A gödöllőiek legközelebb má
jusban találkoznak, hogy meg
beszéljék az elmúlt hónapok 
eseményeit, az áremeléseket, a 
politikai változásokat. Ügyin-

tézőjük Buzás Mihály, ideigle
nesen és önként intézi a tagok 
ügyes-bajos dolgait. Minden 
pénteken délelőtt tart fogadó
napot, intézi a. tagkönyvek cse
réjét, és felvilágosítást ad kü
lönböző kérdésekben. Elmond
ta, hogy sokan azzal a hírrel ér
keznek, hogy tudomásuk sze
rint felemelik a tagdíjakat. Er
ről szó sincs, az adatokat ·(a sze
mélyi számot és a törzsszámot) 
azért kérik, mert az új könyvek 
kiadásánál szükség van ezekre. 

A májusi taggyú1ésen kíván
ják rendezni a vezetőségválasz
tást, s ha ez nem sikerülne, az 
alapszervezet teljes létszámával 
kapcsolódna egy vonal menti 
állomás szervezetéhez. Ez azon
ban még nem biztos. 



� t6bb aabadúaban 111b � �\'t dolgok-
�. annél inkjbb n4 a ról kimutat,jO, boa mér nem � '6s � kopo-.t- mol 11181 vn:lek, • tanulú id• 

g irúlti végyunk'.... iguak. de olyanolu.a 11, akik új- tu
�

be • nt6snwty � Jllédil gondoskodtak a� 
(Ve>Ucure) la,jta tewken,-gekbe kéZde- M1Ivel Bú iMEgatójiltoz. Mn fe1üll gyendciek fel� 

nek, p&:16t rnutatnak a leafelvi- S Qfll .NfWaoz. � 
A szertelen önkényuralom- 11.gosultabb Yiaelked&re a - MDr.n programokat ki- 'TáviilJ a vontlltiai f&iökaei 

a t.ö�netfrók meghamiaft- jobb fzlésre, az emberi élet trén- Dél a nao 91\lltd mllvel&iéai vuuia.ainak �techriUcai 
az igazságot, mert nincs ti kifinomultabb érzékre. központ? tanfolyamot inditottalL A aike--
a kellc5 szabadságuk ah- (J. $eua.rt JfiU) ..,.; � a aerekekkel. res allci6 ny� u id'-1 )la-: 

hogy megmondják. ZenecSvooa; benneltoma-tan- inato&an ójabb tanfolyamot 
(Montuquieu) Aki vqylk, de nem cselek- folyam, p6tvizap-el6készlt6, szerveznek az u�mtatü,, 

Veuedelmes, ha igazunk van 
olyan dolgokban, amelyekben 
tekintélyes embereknek nincs 
igazuk. 

szil[, pestist idéz. pilyavélaaztúi tailkaadó . . . bán doJ.aozók réufre 
A nagyobbak �tnak, és - Mr a �ez nem 

(Blau) természete9en nyitva éll a tartozik, mégis elmondom: l 

(Voltaire) 

Miel6tt megtámadunk vala
mely visszaélést, tudnunk kell, 
vajon alapjait is szétrombolhat
juk-e. 

(Vauvenargues) 

Jogunk van mindazzal szem
benézni, amit elkerülni úgysem 
tudhatunk. 

( fflyés -Gyula) 

Vannak olyan politikai gaz
tettek, amelyeket a népek fej
lett civilizáltsága következtében 
nem lehet többé büntetlenül el
követni. Ne higgyük, hogy 
eredménytelen marad, ha a né
pek ma azt mondják kormá
nyuknak: Ez a bún, ez a szeren
csétlenség a ti hibátok műve! 
Ezek a szemrehányások magá
nak a hatalomnak az alapjait 
rendfük meg; a népek tisztelete 
hiján a hatalom veszedelemben 
forog. 

könyvtárunk is. K6zel húazezer környék vasutasai rapszkod
kötet v6rja olvasóinkat. Több nak a "házhoz". Sok e2et: (!) 
éve sikeresen mílködik a nyug- vasutas havonta 5-5 forintot il
dfjas vasutasok alap(totta vete- doz a fúvószene� fenntartésA
ránklub, a múlt év tavaszán pe- ra. Ez tavaly ösat.easégében kö
dig megalakult a nyugdíjas új(- zel negyedmillióra szaporodott. 
tók baráti köre. A gazdasági ve- A társadalmi munkákból szár
zetc5k klubja is nemrégiben mazó pénzbc5l 95 ezer forint ke
szervez&iött. rült hozzánk. Jelentc5s támoga

Az embert két módon lehet 
megszabadítani a kételytől: 
vagy felvilágosítani minden ké
tes kérdésben, vagy elfojtani kí
váncsiságát. Ám egyetlen em
bert sem lehet tökéletesen felvi
lágos(tanj minden kérdésben, 
míg minden ember kíváncsisá
gát tökéletesen el lehet fojtani. 

Mindeuk mellett februll.r- tások ezek, de önmaeukbali 
ban ingyenes ad6zási tanács- mégsem jelentenek sokat. Az 
adást is szerveztek kizárólag „igazi" támogatás a szaksfff'
vasutasok számára. A megyei vezeti központt6l érkezik: sok 
tanács szakembere az általá- százezer forintot kapnak éven
nos tudnivalókon kívül sze- te. Ez az alapja annak, hogy a 

(Chateaubriand) mélyre sz6l6 útbaigazítást is rendkívül nehéz gazdasági vi-

(De Bonald) 

Mindig szükség van nemcsak 
olyan emberekre, akik új igaz
ságokat fedeznek fel, vagy ré-

Szó szavat húz maga után; 
él6 tanácskozásban fejlik ki, s 
tartatik fenn a szabadság szelle
me; s. jaj a nemzetnek, mely 
írott parancsokat némán olvas, 
s vakon engedelmeskedik! 

(Kölcsey) 

A zűrzavar tesz rabszolgává 
minket. A ma zűrzavara eltéko
zolhatja a holnap szabadságát. 

(Amiel) 

POKOLI VASÚT 
(Forgatókönyvvázlat) 

adott, nem ef111 esetben segített szonyok közepette tartalinaa 
az ad6ív kitöltésében. programokat kínálhatunk a 

A kismamák számára gyer- miskolci vasutasoknak. 
mekruha szabó-varró tanfolya- Cs. B. 

Szavalóversenyek 
Február közepén tartották a vasutas szavalóverseny üzemi 

vasi megyeszékhelyen a József döntőjét. A szervezést a területi 
Attila nevével fémjelzett vas- művelődési bizottság aktivistái 
utas versmondók középdöntc5- vállalták. 
jét. A szombathelyi igazgatóság Mint ahogyan azt a verseny
öt szolgálati helyér6l érkeztek kiírás lehetővé tette, a vetélke
szavalók. dön az átrakókörzet dolgozóin 

Els6 helyen Horváth Béla, kívül a nyugdíjas korosztály és 
biztositóberendezés-müszerész · a vasutas szakmát tanuló fiata
produkcióját értékelték, máso- lok képvisel6i is részt vettek. 
dik Horváth Ferencné lett A versenyzőknek egy-egy köte
(anyaggazdálkodó a zalaeger- lező (József Attila valamelyik 
szegi pft-nél), a harmadik be- költeménye) és szabadon vá
lyet Bartha István, mérnök, a lasztott vers el&dásával kellett 
szombathelyi távközlési és biz- felkészültségüket bizonyítani. 
tositóberendezési f6nökség vas- A magas szlnvonalú versen-
utasa szerezte meg. gésben Vincze Ildikó lett az el-

A nyugat-dunántúli vasuta- sc5 Kiss Anita (mindketten a zi
sokat ők képviselik majd az áp- honyi közlekedési szakközépis
rilis 8-án és 9-én, Siófokon tar- kola tanulói) és Barabás Zoltán 
tandó országos döntc5n. (pályafenntartási f6nökség) 

előtt. Ők hárman képviselik-
* majd az üzem színeit az áprilisi 

országos döntc5ben. A közön
Második alkalommal rendez- ségdijat Vincze Ildikó vehette 

ték Záhonyban is az országos át. 

Első helyszín: Alsópósnyá- geti a telefont. Hívná Felsőpós- ----------------------
lasd fels6 vasútállomás, hajnali nyálasd alsót, ahonnan e perc-
3 óra. ben indul fölfelé a személyvo-

A meredek pályarész felől zi- nat. A telefon azonban süket. 
hálva kapaszkodik fölfelé a te- A forgalmista magába roskad. 

Irodalmi műsor 
hervonat. A forgalmi iroda el6tt Itt az évszázad vasúti balesete, Visszatér6 vendége a záhonyi 
megáll. A vonatkísérők a moz- harmincezer liter ég6 benzin közönségnek Závory Andrea 
donyvezetővel együtt leszáll- gurul szembe a száz kilométe- színmüvészn6. Az elmúlt évben 
nak, az irodában a szolgálatte- res sebességgel közeledő sze- például Zelk Zoltán, Weöres 
v6vel közösen megisznak egy- mélyvonattal . . . SándoT, Nemes Nagy Ágnes és 
egy pohár denaturált szeszt. Harmadik helyszín: Felső- mások megzenésített verseivel 
Utána elmennek tolatni. pósnyálasd alsó vasútállomás, 3 aratott nagy sikert a több száz 

Második helyszín: a nyílt vo- óra 45 perc. helyi kisiskolás körében, leg-
nal, valahol Alsópósnyálasd fel- A recsegő megafon most köz- utóbb pedig két el6adáson is ta-
ső és Fels6pósnyálasd alsó kö- li, hogy az Alsópósnyálasd felső Wkozhatott vele a k�nség. 
zött. 3 óra 15 perc. felé közlekedő személyvonat El&b az óvodáskoru gyere-

szerelmes verseibc5l összeállitott 
Szerető, szerető kell ma nekem 
clmú összeállitáson szórakoz
hattak az irodalomkedvelők. 

A zeneszerzésben és gitárjá
tékban is otthonos múvésznc5 
néhány éve afféle vándorszí
nészként járja az országot, egy
szerre öt-hatféle zenés irodalmi 
összeállitással. A közönség 
többnyire a rendhagyó iroda
lomórákon és a különféle klu
bokban találkozhat igényes mű
soraival. 

Nemcsak az éjszaka miatt sö- másfél órát késik. Felzúg a tö- ke� lehette� részesei a vidám 
tét alakok a tegnap lefektetett meg. Van, aki létfontosságú tár- é� onfel�t J�tékoknak, este pe
és még be nem takart rézerú te- gyaláara igyekszik, húszmilliós dig a világirodalom legszebb 
lefonkábelbc51 igyekeznek ki- üzlet bukik, ha nem ér oda idő- ______________________ _ vágni úgy harminc-hegyven ben. ,,Ez katasztrófa! Ez ka
��res darabot. A MÉH-ben tasztrófa!" - hajtogatja. Mások 
kilója 12 forint. Fél 

H 

négyre ké- is háborognak. ,,Ez mindennap 
•!en vannak a muvelettel, a (gy megy. Pokoli egy vasút!" 
többi- a rendőrség dolga. (Itt tulajdonképpen be is fe-

Első helyszín, 3 óra 40 perc. jezhetnénk a filmet, hiszen két
A segédraktámok és a rak- szer is szerepelt benne a katámoksegéd húszliteres mar- tasztrófa" és a címben (gértekmon�nákkal lo�odik a ne- nek is eleget tettünk. Ami tehát 

�ken álló ��es �y- ezután következik, az már csak kocsi felé. Egyikuk szájában felemelt helyárért tekinthetc5 égc5 cigaretta lóg. Megnyitják a meg ) csapot, alátartják az egyik �- Eb6 helyszín, 3 óra 50 perc. út. Zuhogva locsog a benzin, a 
A .... u • ..r.k 1ir han be • 

kannanyfláa szíik, sok üzem-• ��w eze u ro . a �or-
anyag a földre folyik. A segéd- galmi irodába, pen:ze mit sem 

raktárnok észreveszi a raktú-- tud a személy kéiésér6l. 
nokBegéd szájában parúaló - F6nök! - liheg. - Meg
staubot, figyelmezteti c5t, hogy mentettem a személ1111onatot. 
égc5 cigarettával azért nem illik A nr,íltvonali váltót az utolsó 
\>enzint lopni. Amaz helyeslcSen pillanatba� átállítottam a lő

:jbólint, a cigarettát a földre dob- szerrn,ti'!"' iparvágányra. 
;tB és el akarja taposni. Mozdu- Odakint felragyog � égbolt, 
lait meghaladjik az e.emé- a lán111yelvek a caillagokat 

, Wdyaként lángol a tar- nyaldosaák. A leveg6ben épü-
. Ekkor ér oda a tolatócu• lettörmelékek röpködnek, las-

;iM által elguritott hArom ra- san elfekszik egy 6riúi ké
� a tart6lykocsit kiJtkik a m"1y. 
,,,.., ee6el1 nyflt pálya felf. A hanp7.ór6kb6l Wa,ner ze
f ·4 � kirobani- a nl,ie �. a vmonra � 

�. ift � wla felirat: 
felmúi•�� ViOI 

•ilvdAbé. Jiaelul�- �� 

&si; d,JJ „ IIÍjt,inJio., 
i,;,,p/o,n,,,,JIMn egh sinan,, 
.,, is /qyt,J,,l,jtilt azt is ... 

Mit szól hozzá a jó Isten? 

Nem az éhség, ntm a nyomor 
&]6tör, de a megalázás: 
•nyanytlTJiinlt TJérzik s mégis 
dZt mondjtilt, hogy ez az áldás! 

,.Hazátlan •-nalt btcézgetnelt, 
.lt111s" és „hallgass• minden TJálasz, 
ami ltomor kérdésünkre 
dlttrül TJagy szembeúmad . .. 

Székely ember soha eddig 
nem panaszolt senkinek sem! 
Kiirtanak. S lesz-e, aki 
megsirasson s e/temessen? 

Siránkozás ide s tofJa . . . 
Megmaradunk ósemléknek! 
Emberi sors, az /teli nekünk 
s nem az, amit megígérnek! 

Bülti Attila 

Ne nézzen vissza 

.Asszonyom 

nekünk nem kedveznek 
a gyorsított játékok 
s a játékmesterek hüek 
rögződött szabályaikhoz 
ltérem ne igérgessen 
flÍgyázza lépteit 

tlhiszem 
hogy óráját átállították 

és sosem TJolt teljes a boldogsága 
de TJan-e - ltivülem más -
diri ÓfJatosságra inti 

.Asszonyom 
zúzzák a monogámiát 

nt nézzen vissza 
helyben lépdelünk 

. ÁMIIITa,nás 

Hazatérés 
Néht, még falumba tévedek 
,u új harangozó 
nyaltamb• zúdítja 
esti harangj•i114/t szaTJát 
és elsodor az 6sz 
• mnet6be ahol a csontok 
ismer6sm fJdCOgna/t 
• ftllum az éfJszámoltat 
111i,r rlg lemosttilt 
lwcsltos tstllt 
lfii•im a /eriuntlm cso/ro"a 

faonó 
�lgnel, 
't,i/Jgít " kD,iís�ret 
1,11,.im gyölttret errsztenele ríjra 
•iat az J/eo11yb.,a ellobbt,n6 .fiJJ, 
-.,emeli J.,:yes ludi,pjJt 
„,,.,_torony 

ffl ... ldiszimöle � 



8 

Sportrepülón számvetése 
Jobban igazodni a körülményekhez 

Bár az előző évekhez képest 
több tekintetben is sikeresebb 
esztendőt zárt az MHSZ MÁV 
Repülő- és Ejtőernyős Klub, az 
évzáró közgyú1és résztvevőinek 
többségén bizonyos aggodalom 
látszott. Ugyanis a hat szakosz
tály zavartalan működéséhez 
szükséges anyagi feltételek biz
tosítása a tagságtól, már tavaly 
is a korábbinál nagyobb erőfe
szítéseket, a vezetéstől pedig a 
bonyolultabb körülményekhez 
jobban igazodó, hatékonyabb 
gazdasági tevékenységet köve
telt. 

Emellett a Magyar Honvédel
mi Szövetség demokratizálását 
célzó új választási rendszer, az 
egyszemélyi vezetést és felelős
séget felváltó kollektív irányí
tásra történő áttérés, valamint a 
klubot egy évtizeden át „kor
mányzó" Barcs László lemon
dása a titkári funkcióról - szin
tén növelte az előzetes várako
zást. 

A közgyűlésen ezúttal is 
részt vett Rödönyi Károly nyu
galmazott közlekedési minisz
ter, a klub tiszteletbeli elnöke, s 
jelen volt Tóth László, a MÁV 
műszaki vezérigazgató-helyet
tese, dr. Halász György, a vas
utas-szakszervezet titkára és 
Liszkai Gyula alezredes, az 
MHSZ repülőfőnök-helyettese 
is. 

Szunyogh Károly, a klub 
ügyvezető elnökének megnyitó
ja után a klubtitkári, majd a 
szakosztályvezetői értékelések 
következtek. Az eredmények 
közül érdemes megemlíteni, 
hogy a vitorlázórepülők 5. he
lyen végeztek az országban mű
ködő 23 klub mezőnyében, s kö
,zel nyolcezer (ez a szám új 
csúcs a klub hat évtizedes törté
netében) felszállásból három-

ezer-hatszáz órát töltöttek a le
vegőben. Eközben 166 távrepü
lést végeztek, s 36-an értek el 
magasabb vizsgafokot. 

Közülük Gazdag Miklós és 
Szilágyi János (mindketten a 
MÁV-nál dolgoznak) megsze
rezte az aranykoszorús vitorlá
zórepülő teljesítményjelvényt. 
A különböző versenyeken szin
tén kitettek magukért a szak
osztály tagjai. A legnagyobb si
ker: Fehérvári Tamás bronzér
me a nemzeti bajnokságon. 
Koltai Gabriella a nők mező
nyében kivívott 3. helyezésével 
,,berepült" a válogatott keretbe. 
Velük együtt hatan szereztek 
jogot az idei nemzeti bajnoksá
gon való indulásra. 

Az ejtőernyősök még ezt az 
átlagon felüli sikersorozatot is 
felülmúlták. Egy sor érmet 
nyertek a hazai és külföldi ver
senyeken, s jelenleg már öten 
tagjai a nemzeti válogatott ke
retnek. Közülük Jávorszkyné 
Gáti Zita a női (felnőtt), férje, 
Jávorszky Sándor a férfi ifjúsá
gi kategóriában kapta meg az 
Év ejtőernyős sportolója címet. 

A többi szakosztály már ke
vesebb kiugró sikerró1 számol
hatott be, ám hangsúlyozták: 
amennyiben a klub gazdasági 
helyzete nem lesz rosszabb az 
előző évinél, az idén beérik a ta
valyi „vetés''. S ez vonatkozik a 
klub egyik legjelentősebb idei 
feladatára, a XVII. nemzetközi 
oldtimer találkozó (július 
20-30.) megrendezésére, mely
ben a Csepel REK mellett al
vállalkozóként vesznek részt a 
MÁV-os sportrepüló'k. 

Az UJ klubtitkár Zslebics 
Gyula, a korábbi ügyvezető tit
kár lett. 

Büki Péter 

,,A nap a zászlóját 
kitűzte'' 

Vizszintes: l. Önkény j�lzője is le
het. 5. Aratószerszám. 9. Uti. 13. Zsír, 
németül. 15. Nem vagy rá hatással. 17. 
Földet forgat. 18. Indián törzs Argentí
nában. 20. Ételízesítő. 21. Ilyen feszti
vál is van. 23. Többletbevétel. 24. Gö· 
rög felszabadító front nevének kezdő
betűi. 25. Larisztán iráni tartomány 
székhelye. 27. Kárt okozó. 28. A Tisza 
mellékfolyója. 29. Arab szultánság. 31. 
Ír .... írástudó. 32. Gyenge szellő. 34. 
Laza szövet. 36. . . elv, egy amerikai 

2 3 

13 

17 

21 

elnök által 1823-ban felállított tétel. 37. 
Afrikai állam. 38. Európa leghosszabb 
folyója. 39. Egy Borsod megyei köz
ségben. 42. A holttest. 44. Románia és 
Jugoszlávia osztozik rajta. 45 . . .. ssa. 
francia szekrény. 47. Idegen női név. 
48. A fizika erőegysége. 49. Keverve ti· 
los. 51. Van, németül. 52. Női név. 53. 
A Kongó mellékfolyója. 55. Nem jó to· 
jás. 57. Tetejére. 58. Dalszínház. 60. 
Kezdi a zokogást. 61. Termő és porzó 
egy növényen. 63 . ... eljá,rás. fényké
pészeti eljárás. 65. Jelenleg. 66. Per
zseli. 67. Idegen női név. 

Függőleges: l. Rovarok tapogató
szerve is lehet. 2. A tető faszerkezete. 
3. Ruha páratlan betűi. 4. Fohász. 5. 
Fizetett tapsolók csapata. 6. Azt köve· 
tóen. 7. Francia gyarmati katonák. 8. 
Becézett női név. 9. Világtalan. 10. La
tin és. 11. Argentin város a Paraná 
mellett. 12. Forma. 13. Menyasszony. 

16. Idegen Tamás. 19. Szovjet politikus 
volt. 22. Dél-Amerika legdélibb része. 
24. Elő-Ázsia legnagyobb folyója. 26. 
Szigorú böjt ideje a mohamedánoknál. 
28. Kukorica. 30. . . . Alexandre 
(1842-1923), francia politikus. 32. Zol
tán becézve. 33. Emberkeverék! 35 .... 
plus ultra. 36. Kihalt futómadár. 40. 
Arató Kubában. 41. Nem élve. 43. Osz
loptörzs elvékonyodása. 45. Telis-tele. 
46. Vissza: csendes-óceáni sziget. 49. 
Egy európai nép tulajdona. 50. Kis 

10 11 12 

arab ország lakója. 52. Medália. 53. Az 
egyik szülő. 54. A Tisza mellékvize. 56. 
Fékdarab. 58. Erdélyi folyó. 59. Szófaj. 
62. Helységben van 

A római számokkal jelzett kockák
ban levő betűk sorrendben összeolvas
va egy költemény címét adják. Meg
fejtésül beküldendő a magyar költő 
neve (élt: 1884-1953). A keresztrejt
vény címe a költemény egyik sora. 

Beküldési határidő: március 24. 
Az előző keresztrejtvény megfejté

se: Szabó Lőrinc. (A vers címe: A kis
vonat.) 

Egy-egy könyvet nyert: Berecz Zol
tán, 9400 Sopron. Templom u. 10/A, 
Tóth Gyula. 8300 Tapolca, Bajcsy-Zs. 
u. 46„ Juhász Etelka, 2700 Cegléd II.. 
Nyárfa u. 25„ Pécsi Józsefné, 6423 Ke
lebia, Kossuth u. 88„ Holdosi Károly
né. 8640 Fonyód. Hegyhát u. 5. 

\1.\L\ .. \R \ASl .. ,._\S 

- Tanfolyamok. Két mikro
számítógépes tanfolyamot indí
tanak márciusban a záhonyi 
üzemigazgatóságon. Az' üzem
ben már számítástechnikai köz-

• pont is működik, az újabb kur
zusokon azonban főleg a terüle
ti üzemegységek gépkezelőit kí
vánják továbbképezni. A közel 
kéttucatnyi C64 és IBM PC tí
pusú gépek kezelőit 40 órás 
alaptanfolyamokon, levelező 

" jelleggel készítik fel a legfonto
sabb tudnivalókból. 

- Új felüljáró. Január vé
gén ideiglenesen átadták Ka
posvárott a Petőfi teret az egyik 
városrésszel összekötő g_yalo-

� gos-felüljárót, amely a MA V, a 
megyei és városi tanács közös 
beruházásában készült 32 mil
lió forintos költséggel. A végle
ges üzembe helyezést tavasszal 
tervezik a kaposvári Közúti 
Építőipari Vállalat szakembe-
rei. 

A kaposvári farsangi felvonulás minden évben ezreket vonzó lát
ványosság, ahol hintóján megjelenik a karnevál hercege is. Ké
pünkön az a pillanat látható, amikor a tanácsháza előtti téren 
felállított színpadon Csokonai, Dorottya című vígeposzáhól ad
nak elő egy részletet: Dorottya és a karnevál hercegének szópár-

- Véradók köszöntése. A 
hatvani csomópont vöröske
reszt-alapszervezeteinek veze
tősége február 17-én véradó ün
nepséget rendezett, amelyen ki
tüntették a rendszeres véradó
kat. A tízszeres véradók 500 fo
rintot, a hússzorosak ezer, a 
harmincon felüliek 3 ezer forint 
jutalmat kaptak. A III. főpálya
mesteri szakasz vasutasai közül 
Balázs András és Somogyi Já
nos dolgozókat ötvenszeres vér
adóként köszöntötték. 

haját. 
(MTI-Fotó) 

Tanfolyam 
A Vasutasok Szakszervezete 

nyugdíjas-intézó'bizottsága ja
nuár vegen Debrecenben a 
nyugdíjas bizalmiak részére to
vábbképző tanfolyamot rende
zett. A tanfolyamon 50-en vet
tek részt az ország különböző 
nyugdíjas-alapszervezeteiből és 
nyugdíjas önálló csoportjaiból. 

A tanfolyamon előadások 
hangzottak el a nyugdíjasokat 
érintő kérdésekró1, illetve tájé
koztatták a résztvevó'ket a 
nyugdíjas-intézőbizottság szer
teágazó tevékenységéről. Az 
előadások után jutott idő külön
féle kulturális és szórakoztató 
programokra is. 

Halálozás 

Baleset Petó1iszálláson 

Életének 73. évében elhunyt 
dr. Novák Emil, a MÁV Kórház 
nyugalmazott vezető főorvosa, 
címzetes főiskolai docens. 
A fül-, orr-, gége- és audiológiai 
szakorvos a betegek és a kórhá
zi személyzet körében egyaránt 
népszerű ember volt. A megelő
ző és gyógyító munka mellett 
ugyanis számos társadalmi fel
adatot is ellátott. A kórház szak-

Elcserélném rákospalotai 47 négy
zetméteres, 2 szobás, komfortos, rét
emeleti MÁV-bérlakásomat, tanácsi 
lakásra. Minden megoldás érdekel. Ér
deklődni lehet levélben; Lajta Brigitta. 
1151 Bp., Vasutasház u. 1/3., vagy tele· 
fonon; 48-17 üzemi számon. 

lj:lcserélném Budapest, Gyáli úti 
MA V tulajdonú két és fél szobás kom
fortos. gázfűtéses, telefonos lakáso
mat, egyszobás (esetleg garzon) ha-

- sonló komfortosra Budapest területén, 
vi.sutassal. Tanácsi vagy más tulajdo
nú is érdekel. Érdeklődni lehet levél
ben; Gálik Zoltán, 1097 Bp., Gyáli út 
15. 

Elcserélném centrumban lévő 50 
négyzetméteres első emeleti korszerű
sített MÁV-lakásomat, plusz (kék busz 
vonalán lévő) 200 négyszögöles zárt 
kertemet, budapesti kétszobás lakás
ra. Érdeklődni lehet levélben: Szűcs 
Géza, Budapest. Örs vezér tere 15. 
I/7. 1148 

Elcserélnénk Budapest VI. kerületi 
másfél szobás komfortos, gázfűtéses, 
földszinti udvari és Budapest XIV. ke
rületi 1 szoba, konyha. WC második 
emeleti tanácsi lakásokat, egy szoba, 
két félszoba, komfortos vagy két és fél 
szobás MÁV-bérlakásra (V., VI., VII. 
kerület előnyben.) Érdeklődni; a 
48-81-es üzemi vagy a 225-438 városi 
telefonszámon, . hétfőtó1 péntekig 
8-16 óra között. 

Elcserélném tatai 3 szobás, össz-
- komfortos, MÁV-bérlakásomat, buda

pesti egy- vagy másfél szobás tanácsi 
lakásra. (Minden ajánlat érdekel.) Ér· 
deklődni lehet; Budapest VII., Ver
seny u. 6. III/43. Lovas Ferenc. Levél
ben vagy személyesen Tata, MÁV-ál
lomás, 60 őrház. Túlliusz Gábor. 
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- Együttműködés. Újabb, 
több évre s4>ló együttműködési 
megállapodást írt alá az oktatá
si és tudományos-kutatási kap
csolatok tervszerű és rendsze
res fejlesztésére a Budapesti 
Műszaki Egyetem és a Magyar 
Államvasutak. 

- Az év embere. A „na
gyok" példája nyomán a dom
bóvári vontatási főnökség vil
lanymozdony-javító részlegé
ben megválasztották az év em
berét. A negyventagú közösség 
titkosan szavazott, szempontok 
nem voltak, ki-ki arra voksolt, 
akit szakmailag és emberileg is 
a legkíválóbbnak tart. A leg
több sza-vazatot Boi;-bély István 
villanyszerelő kapta. A kitünte
tő cím mellé egy 3 ezer forintos 
ajándékutalványt is adott a 
szakszervezeti bizottság. 

- Új szervezet. A vasutas 
KISZ-szervezetek egy csoportja 
a közelmúltban Vasutas Ifjúsá
gi Szervezetet é:\lakított. Az új 
szervezet önálló arculat kialakí
tására törekszik, tagjainak sajá
tos munkahelyi, közéleti gond
jaira keresve választ. A szerve
zó'k kinyilvánították, hogy elfo
gadják a KISZ országos érte
kezletén meghirdetett politikai 
platformot. 

A szerkesztőség fenntartja 
a jogot, hogy a beküldött 
kéziratokat rövidítve közöl
je. Kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem küldünk vissza. 

szervezeti bizottságának évtize
dekig volt kultúr- és oktatási fe
lelőse. A hatvanas években a 
kórházban ő szervezte meg a 
dolgozók kihelyezett általános 
és középiskoláját. Zeneértő és a 
zenét szerető ember lévén tagja 
volt a MÁV Weiner Leó kama
razenekarának és a kórház he
lyi zenekarának. 

Dr. Novák Emil hamvasztás 
előtti búcsúztatója március 2-án 
volt a Farkasréti temető ravata

lozójában. 

Elcserélném Rákospalota MÁV-tele· 
pi nagyméretű I. emeleti másfél szo
bás, összkomfortos szolgálati lakáso
mat egy szoba, két félszobásra, lehető
·leg ugyanott. Érdeklődni lehet telefo
non: Babarczy, 7-16 óráig a 22-14 
üzemi számon. 

Elcserélném 47 négyzetméteres. 
földszinti komfortos és 58 négyzetmé
teres 2 szobás komfortos MAV-bérla
kásomat, Budapesttó1 40 km-ig, ker
tes, összkomfortos 2 szobás tanácsi há
zért. Érdeklődni lehet levélben: özv. 
Kiss Károlyné, 6090 Kunszentmiklós, 
Madách Imre úl 8. 

Elcserélném zöldövezeti, nem panel. 
39 négyzetméteres, ·1 szoba étkező· 
konyhás, összkomfortos tanácsi XIII. 
kerületi lakásomat nagyobb MÁV-b�r
lakásra. Minden megoldás érdekel. Er
deklődni leh�t: mindennap 18-20 órá
ig. Boros Akosné, 1139 Budapest 
XIII., Tahi u. 42/A II/3. 

Elcserélném 100 négyzetméteres 10 
helyiséges összkomfortos, gázfűtéses 
MAV-bérlakásomat. egy két szoba 
összkomfortos és egy 1 + 1/2 szoba 
összko!:l'lfortos _lakásra (Rákospalota 
vagy Ujpest). Erdeklődni lehet: Dar· 
laczy, Budapest XV., Lenin u. 11. II. 
lépcsőház II. emelet 7. 

Elcserélném rákospalotai 2 szobás. 
összkomfortos vállalati bérlakásom 
nagyobbra. Érdeklődni lehet: a 34-71 
üzemi telefonszámon. 

Elcserélném fővárosi 2 szobás, kom
fortos, zöldövezeti 80 négyzetméteres 
MÁV-szolgálati, héthelyiséges felújí
tott lakásomat, egy és félszobásra és 
egyszobás tanácsi vagy MÁV-lakásra. 
(MÁV szol_gálattevői munkakörűek 
előnyben') Erdeklődni lehet: Szamos· 
falvi. 1097 Budapest. Péceli u. 2. föld· 
szint 2. (Közel a MÁV Központi Szer· 
tár és a Ferencvárosi pu.) Telefon: 
652-380 

A Vasutasok Szakszervezetének lapja 
Felelős szerkesztő: Kaszala Sándor 

Szerkesztőség: 1068 Budapest VI., Benczúr u. 41. 

Február 17-én, pénteken hajnalban (3 óra 12 perckor) Petőfi
szállás állomáson baleset történt: tehervonat ütközött tehervonat
tal. A Budapest felől érkező mozdony vezetője (aki már 20 éves 
gyakorlattal rendelkezik ... ) az úgynevezett éberségjelzésre fi
gyelt fel-, de már későn. Szerelvényét nem tudta megállítani, és 
a foglalt vágányon álló tehervonatba futott. Helyzetfelismerésé
nek köszönheti, hogy nem szenvedett súlyos balesetet, a mentők 
végül könnyű sérüléssel szállították kórházba. Az anyagi kár je
lentős: sok millió forint. A vizsgálat még tart. 

(Fotó: Zelman) 

Telefon, városi: 229-872, üzemi: 19-77 
Kiadja és terjeszti a Népszava Lap- és Könyvkiadó 

1064 Bp. VII., Rákóczi út 54. Telefon: 224-810 
Levélcím: 1064 Bp. Pf. 32. 
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Ülést tartott a központi vezetőség 

Napirenden MÁV idei teroe 
Pangás Záhonyban 

a 

1\ vasút 15 1nillió utassal kevesebbre számít 

Február 28-án, dr. Lugo!>i Józ!o!t>Í elnöklett'-vel ülést tar
tott a vasutm,-!'tzakszervezet központi vezetfü,ége. A tes
tület lt>gfontm,abh napirendjt• a \1 \ Y ta�alyi munkájá
nak értékelése é!> a �állalat 1989. (,�i tenja�·aslatának 
vélemén}ezése volt. A taná<'!-tkozá!'ton ré!>zt �ett és ki
egészítette az írásos t>lőterje!'tzté!'tt Ambru!'t András. a 
:\IÁ\' V t>zfrigazgatóság helyette!'t vezetője. 

A lényegi kérdéseket kiemel
ve: a vasút tavaly 223.7 millió 
utast szállított. Az átlagos uta
zási távolság 49,4 km-ről 50.9 
km-re növekedett. és közel 12 
százalékkal többen vették 
igénybe a gyorsvonatokat. 
A pozitívumok között említhető 
az is, hogy szaporodott a menet
rend szerint közlekedő vonatok 
száma, különösen a belföldi 
expressz és gyorsvonatok köz
lekedtek pontosabban. Az átla
gos utazási sebesség azonban 
csak 45.2 km óránként. 

rifaemelés hatására - 14, 7 
millió utassal kevesebbre szá
mít. Ennek ellenére a MÁV ve
zetői fontosnak tartják a szol
gáltatások színvonalának eme
lését, a vonatok tisztaságát és 
pontos közlekedését. Az idén 
3600 személykocsi tetejét újít
ják fel és festik át. Korszerűsí
tik a nyugati forgalomban köz
lekedő étkező- és hálókocsik 
belső berendezéseit is. A régi 
vagonokból 25-30-at alakítanak 
át első osztályúra 

pozható meg 5 százaléknál na- sek megvalósításának döntően 
gyobb bérfejlesztés. a tervben kell megalapozódnia. 

A vasút vezetői elfogadják mert később már nem lesz való
azt a törekvést, hogy a \'asuta- ságos lehetőség a beavatkozás
sok 10 százalék körüli béreme- ra. 
lést kapjanak - hangsúlyuzta a 
vezéngazgató-helyettes. de a 
tervben vállalhatót meghaladó 
béremelési igény kielégítése 
csak belső érdekeltségi rend
szer működtetésével lehetsé
ges. Ennek középpontjában a 
többletbéremelés állna és célja 
kizárólag az ahhoz szükséges 
vállalati nyereségtöbblet kiter
melése lenne. Az érdekeltségi 
rendszer alapelvell'e a tervvel 
együtt tett javaslatot a MÁV. 

A hozzászólók többsége tá
mogatta ezt a véleményt. 

Általában tapasztalat. hogy 
minden év elején nehezebben 
indul az áruszállítás Magyaror
szág és a Szovjetunió között. 
Azonban az idei mennyiségek 
mindf'n korábbi ütemet „alul
múlnak ". Az egyik ok. hogy az 
év elejére az egyes külkereske
delmi vállalatok. a gyártók még 
nem kötik meg azokat a magán
jogi szerződéseket. amelyek 
alapján fol)-1atódik a szállítás. 
Jellemző. hogy például rnsérc, 
szén az idén még alig érkezett 
a Szovjetunióból, miközben a 
terv egymillió tonnán felüli 
mennyiséggel számol. Ha hi1te
len meglódul a szállítás .. akkor 
az előbb-utóbb feszültségeket 
okoz az átrakásban, a tárolás
ban. 

A záhonyi üzemigazgatóság 
munkásai januárban közel egy
millió tonna árut fogadtak. rak
tak át. Igaz. hogy a mennyiség
ben lemaradás van, azonban 
egyre kevésbé érvényesül a 
tonnákra lebontott szemlélet. 
Ugyanis olyan munkaszerve
zésre törekednek, amely a be-

vételek alapján ítéli ml'g a fpJ
adatok telje�ítését. Így többek 
között elé1ték. hogy Pgy-egy 
ember több munkaterült>ten 
dolgozhat. 

A targoncásokat tudják l'n
nek alapján átcsoportosítani. a 
kézi átrakóterülPtPn és a daru
kötözők között lehPt átirányítás. 
Másutt a folyamatos műszak 
helyett nappali két müs;:;akra 
tértek át. A kei·esebb áru beér
kezésének hatása, hogy janu
árban a mozdonyt·ezetők 289 

nap szabadságot 1·ettek ki, elő
rehozták néhány területen a 
tervszerű karbantartást. 

Az exportra kerülő áruknál 
tavaly előfordult, hogy a MA V 
hálózatán ötezernél több rakott 
kocsi vesztegelt, a múlt hónap
ban viszont volt olyan nap. 
hogy ötszáz sem volt. az ütem1;•
zésnek megfelelő mennyiségt>t 
nem tudták átadni a szovjet 
partnernek. Jó hír eközben. 
hogy az alma expo1tja megló
dult. a tavalyi 5100 tonnás janu
ári teljesítmény után közel há
romszor annyit küldtek k1. 

Tavaly a MÁV 111,3 millió 
tonna árut szállított, amely az 
előző él'inek 97 százaléka. 
A vasút kielégítette a népgaz
daság szállítási igényeit. 

A testület a MÁV ez évi ter
véról elsősorban abból a szem
pontból mondott véleménvt, 
hogy az mennyiben teszi lehe
tővé szakszer\'ezetünk bér-, 
foglalkoztatási és szoc1álpoliti
kai célkitűzéseinek megvalósí

A vita elején a szakszer"\'ezet 
közgazdasági osztályának he
lyettes vezetője kért szót. Kifej
tette, hogy a tervből hiányzó 
többletbéremeléshez szükséges 
1 milliárd forint többletnyere
ség realitása erősen megkérdő
jelezhető, ezért túl kockázatos 
lenne a béremelés közel felét az 
érdekeltségi rendszerre bízni. 
Javasolta. hogy a központi ve
zetőség olyan tervet támogas
son. amely - egy a fél évtó1 in
dított újabb 4 százalékos bér
emeléssel összességében 
éves átlagban 6 százalékos bér
növekedést garantál és csak a 
további hányadot teszi függővé 
a nyereségtől. Felhívta a testü
let tagjainak figyelmét arra. 
hogy a szakszervezeti követelé-

A szavazásnál a testület -
Koszorus Ferenc vita-összefog
lalója alapján - az eredeti terv
javaslat mellett voksolt. azzal a 
megszorítással. hogy annak 
bér- és munkaerő-gazdálkodási 
fejezeteit nem tekinti lezártnak. 
A főtitkár azzal érvelt. hogy a 
terv annyiban fogadható el. 
amennyiben az megcélozza a 10 
százalékos bérszínvonal-növe
kedést. az pedig már a vállalat 
vezetőinek joga és felelőssége. 
hogy ezt milyen eszközökkel éri 
el. Amennviben ez az eszköz -
jelen esetben az érdekeltségi 
rendsze:- - azonban nem hozza 
a kívánt eredménvt. fenntart
juk magunknak a j�got a bérkö
\'etelés más úton történő érvé
nyesítésPre - mondotta Koszo
rus Ferenc. 

Megkérdezik az utasoktól: 
elégedettek-e a vasúttal? 

A fontosabb beruházásokat 
értékelve említést érdemel, 
hogy sikerült teljesítem 67 km 
vonal villamosítását, és a pá
lyák korszerúsítését is majd
nem 10 km-rel túlteljesítették. 

A létszám tovább csökkent 
ugyan, de az intézkedések hatá
sára augusztustól kezdve a 
kulcsfontosságú munkakörök
ben hónapról hónapra növeke
dett. Ennek ellenére kritikus 
helyzet alakult ki a budapesti 
rendező pályaudvarokon. ezért 
lengyel vendégmunkásokat is 
alkalmazni kellett. A bérszínvo
nal 4,8 százalékkal nőtt. ami kö
zel 4 százalékkal elmaradt a 
népgazdasági átlagtól és több, 
mint 5 százalékkal az iparban 
realizált mértéktó1. 

Az idei t•állalati terv - a ta-

tását. 
Ambrus András szóbeli ki

egészítőjében kifejtette. hogy a 
bérgazdálkodás tervezése 
1989 ben - a korábbi évekhez 
viszonyítva minőségileg más 
feltételek között történhet. Az 

A tervhez kapcsolt ered
ményérdekeltségi rendszer 
alapelveit a vitázók elfogadták. 
de részleteiben további finomí
tását javasolták. Kérték, hogy 
azt végleges formájában a vas
út Hzetói terjesszék a MÁV-bi
zottság. illetve a szakmai inté
zőb1zottságok elé egyetérté&re. 

1988. évi szabályozásban érvé-..-------------------------

A MÁV hálózatán nem vé
geznek minden évben átfogó. 
kérdőíves utasszámlálást. 
A törzshálózaton utoljára négy 
éve, 1985-ben volt ilyen akció. 
Regionális számlálást 1986-ban 
és 87-ben is tartottak. utasfigye
léseket pedig - egyes vonal
szakaszokon és vonatokon -
évente kétszer. háromszor is 
szerveznek. nyes alacsonyan rögzített átlag

bér-növelési lehetőséghez ké
pest előny, hogy a bértömegnö
velés elvileg szabad, amennyi
ben a vállalat nyeresége bizto
sítja a vállalkozói nyereségadó 
mérték{,vel számított bérfejlesz
tési adó megfizetését. 

A MÁV hátrányos helyzetét 
a 1·ersenyszférához viszonyít-
1,a azonban nem szünteti meg 
a szabályozás, hiszen alacsony 
a t<'l't'ezhető vállalati ered
mény, ezért a tervben nem ala-

Vasúti határátkelő 

Szabadkán 

A MÁV Vezérigazgatóság az 
idén április közepén tervez 
nagyszabású, kérdőíves utas
számlálást. Április 11-én és 

A határforgalom meggyorsí- dunk 70 milliárd dinárt fek- 12-én. �dden és szerdán, Bu
tására Jugoszlávia hazánkkal tetne. dapest · vonzáskörzetében, a 
közösen szeretne egy vasúti ha- A vasútállomással a tervek munkásvonatokon, 13-18-ig 
tárállomást építeni Szabadka szerint jelentősen lerövidíthetik pedig mintegy 200 távolsági 
közelében. Az eló'készületeket. az áru áthaladási idejét. Jelen- személy-, gyors- és expressz vo-

leg 20 órát is várakoznak a ha- naton lesz utasszámlálás. az új állomás építésére, már táron a nemzetközi szállítmá- A mostani vizsgálatnak ket
megkezdték, és a tervek szerint nyok. az állomás megépítésével tős célja van. Egyrészt megis-
1995-re készülnének el a mun- ez az idő öt és fél órára esők- ·merni az utazási szokásokat: ki, 
kával, amelybe déh szomszé- kenne. honnan hová, milyen céllal, 

Í:V1izNlt"kig &iltouak minkt"l &6lt". Idén ,·f,;n- mt"gértük., hogy a 
lt"gnapi é11 lt"gnapt>lfftti aggodalma!!tkodók kokárdája a lt",;na
gyobb. Pt"!!l és Buda ul<'áil. lt"n-il szabadon vt"llf' birtokba mái;ffl
százt"zt"r bü!!tzkt", önft"lt-dl honfi. A köhőwl valljuk, hogy: -Eto.· 
ünnep sem az engedélytöl nemzeti". Úgy tetszik sokan voltak ez

Zt'I Ífo. ! Vonuhunk. Da<'o„an. Ít"lvt-lt'll Íf'Üt'I: mt",;kést"H \láttiusi 
Ifjak. ttformt>n'k f,., maradiak. t" hazának rt"ndült"llt"nül hű ma-
to.·arjai. 

(t"oló: Tüuff-Zt"lman) 

személy-. gyors-, vagy exp
resszvonattal utazik stb. Más
részt megkérdezik az utasoktól: 
elégedettek-e a MÁV-i·al, mit 
várnak, milyen szolgáltatáso
kat igényelnek a tiasúttól? 

Egyszóval ez a felmérés a 
vasúti szogáltatások megméret
tetését és az igényekhez való 
közelítését szolgálja. 

A MÁV tavaszi nagy akciója, 
a kérdőíves utasszámlálás sikP
re elsősorban azokon a vasuta
sokon és egyetemistákon mú
lik. akiket ezzel a feladattal 
megbíztak. Munkájukat azon
ban m1 is segíthetjük. Elsősor· 
ban azok a kollégák, akik már 
szolgálatot teljesítenek a vona
ton, akár utasként találkoznak 
az utasszámlálást végzőkkPl. 
Fogadják ó'ket jó szívvel. vála
szoljanak kérdéseikre udvaria
san. 

-i 
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KOKURO-győzelem 

Eredeti munkakörben 
a mozdonyvezetők 

A Japán Vasutasok Szakszer
vezetének, a KOKURO-nak 
308 tagja elsöprő győzelmet 
aratott a tokiói Szakmai Egyez
tető Bizottságnál január 27-én. 

A Szakmai Egyeztető Bizott
ság. miután helyt adott a szak
szervezet által benyújto�t �a
nasznak. elrendelte a Japan Al
lamvasutaknak, hogy vonja 
vissza az érintett dolgozókat 
sújtó diszkriminatív intézkedé
seket és a panaszosokat he
lyezze vissza eredeti munkak'ö
rükbe. Ismeretes, hogy a Japán 
Államvasutak az átszervezés 
során a KOKURO-tag vasuta
sokat vagy elbocsátotta. vagy 
alacsonyabb munkakörbe he
lvezte. 
· A több mint 180 eset közül. 

amelyeket a jogtalan munka
adói intézkedések ellen a KO
KURO a dolgozók nevében kü
lönböző regionális szakmai 
egyeztető bizottságoknál be
nyúitott, ez a győzelem volt a 
tizedik és a legjelentősebb. 
A szakszervezet javára hozott 
döntések azért különösen jelen
tősek, mert a KOKURO-val 

szembeni önkényes munkálta
tói politika figyelemre méltó 
változásáról tanúskodnak. 

1987 júniusában a KOKU
RO panaszt emelt a Japán Ál
lamvasutak foglalkoztatási po
litikája elleni tiltakozásul a 
vasút magánkézbe adása előtt 
és után is. Ennek a politikának 
ugyanis a lényege az. hogy a 
KOKURO-tag vasutasokat, 
megtorlásul, üzletekben. kiosz
kokban dolgoztatták eladóként. 
holott korábban mozdonyveze
tőként. ellenőrként s egyéb fele
lős beosztásban foglalkoztatták. 

A dolgozóknak igazat adó íté
leteken felül az Egyeztető Bi
zottság indoklásában arra a kö
vetkeztetésre jutott. hogy az a 
gyakorlat. amelynek az érintett 
vasutasok szenvedő alanyai 
voltak „a KOKURO tevékeny
ségébe történő beavatkozás az
zal a céllal, hogy szervezeti 
szempontból gyengítsék." 

A bizottság utalt arra is, hogy 
a dolgozókkal szembeni diszkri
minációt meg kell szüntetni, és 
az alkalmazottak adott esetben 
történő átszervezését a KOKU-

RO-val való egyeztetés után. ki
egyensúlyozottan szükséges 
megoldani. Az esetleges válto
zásokat a dolgozók szakszerve
zeti hovatartozásától függetle
nill kell végrehajtani és min
denféle hátrányos megkülön
böztetés tilos. 

Az Egyeztető Bizottságnak 
ezek a határozatai nem csu
pán a KOKURO-tagok számá
ra bátorítóak, hanem vala
mennyi más, pl. magántársa
ságoknál dolgozók szempont
jából is, akik hasonló igazság
talanságoknak lehetnek kitéve. 

A félreérthetetlen megállapí
tások ellenére azonban a Japán 
Államvasutak. diszknminatív 
munkáltatói gyakorlatukból ki
indulva. nem nyugodtak bele 
az ítéletbe és fellebbezést nyúj
tottak be a Központi Egyeztető 
Bizottsághoz. Szükség van te
hát továbbra is a nemzetközi 
szolidaritásra. hogy a Japán Ál
lamvasutak véget vessen a KO
KURO-val szembeni ellenséges 
magatartásnak. 

Baranyai Zoltán 

Óriásmozdonyok Münchenből 

Százötven éves 

a csehszlovák vasút 

250 ezer látogatóra számítanak 

Ausztriában, az NSZK-ban. a 
távoli Kubában és a Szovjet
unióban rfiár megünnepelték a 
vasút 150 éves jubileumát. 
csehszlovák szomszédaink 
ezekben a hónapokban készül
nek a méltó napra. 

A másfél évszázados múlt el
ső dátuma 1839. július 7-éhez 
kötődik. ezen a napon érkezett 
Bécsbó1 Brnóba - Brecláv fr
ló1 - az első gőzmozdony von
tatta szerelvény. Herkules húz
ta a vonatot és óriási volt körü
lötte a ceremónia. 

A 250 ezres létszámú cseh
szlovák vasút gazdag ünnepi 
programot tervez. Brnóban, az 
ismert nemzetközi vásár terü
letén kiállítás lesz, amit június 
24-én nyitnak meg és július 
16-ig tartanak nyitva. 

Az A-pavilont övező terüle
ten ideiglenes vasúti pályát épí
tettek. a�elyen bemutatják a 
muzeális értékű kocsikat. vago
nokat. A kiállítás képet ad a 
vasút múltjáról. jelenéró1 és jö
vőjéró1. Ott lesznek a fejlett or
szágok legmodernebb vasútjai
nak dokumentumai 1s. 

Július 5-én kezdődik Brnó
ban a nemzetközi vasúttechni
kai szimpózium. Az előadók is
mert professzorok. vezérigazga
tók és neves szakemberek lesz
nek. 

A nosztalgiavonat július 7-én 
érkezik Breclávból Brnóba. 
mint régen. hagyományos ko
csikkal és öreg gőzössel. Kap
csolódik a múlthoz a jelen is. 
Ugyanezen a napon röpíti 
majd utasait az új pályán egy 
legújabb hazai gyártmányú 

Herkules, az első mozdony 

A jubileum emblémája 

villamosmozdony 140 kilomé
teres óránkénti sebességgel 
Brnóból Breclávba. 

A kiállítás ideje alatt Brnó 
körzetében. a legszebb tájakra 
viszi majd utasait a nosztalgia
vonat. Az állomásokon lesznek 
ajándéktárgyak, képek, festmé
nyek, reprodukciók a múlt vas
útjáról és természetesen a bé
lyeggyűjtó1rnek is akad elsőna
pi boríték emlékpecséttel. 

A nagy évforduló rendezvé
nyeire máris több országból je
lentkeztek vasútbarátok. Cso
portosan mennek Angliából. 
Franciaországból és az NSZK
ból. A rendezők 250 ezer látoga
tóra számítanak. 

Kínai A leg-ek vonata 

vasút 
Gyors, gyorsabb, leggyor

sabb. A világ fÖtödik kontinen
sén is ilyen vonatról beszélnek. 
Melbourneben egy japán vasúti 

is. A vonat maximális sebessé
ge elérné a 350 kilométert - de 
ez menetsebesség! 

A Kínai Népköztársaság te- konszern és vezető ausztrál 
rületén 54 :z�r kilométer vasú_t- nagyvállalatok a főváros és 
v?.n.�loi:i: s;a�hta1;ak ,utasokat es Sydney között akarják megépí
kulonbozo arufelesegeket. Eb- teni a világ leggyorsabb vona
bó1 a hálóza!ból 12 ezer �-ilomé-1 tának pályáját. A Nagyon 
te,ren van parhuzam,os kozl�ke- Gyors Vonat (VFT) három óra 

, des, 11 ezer kilometer mar a alatt tenné meg a 880 kilométe
legújab b technológiával ké- res távot útba ejtve Canberrát 
szült: hosszan hegesztett pálya, 

A franciák nagy sebességű 
vonata a TGV 270 kilométeres 
sebességgel száguld. míg a ja
pán szuperexpressz csak 250 ki
lométert tesz meg egy óra alatt. 
Az ausztrál gyorsról még nem 
írják, hogy mikor helyezik 
üzembe. 

s ezen gyorsvonatok közleked- _________________________ _ 

Többezreléke,, emelkedó'kön közlekedni csak ilyen óriásmozdonyokkal lehet, mint a felvételen is 
látható. A nyugatnémet ipar \lünchenben gyártja amerikai megrendelésre a 15 óriás dízelhidra�i

km, mozdonyt. Ezek teljesítménye 4000 lóerő. Ilyen vonóerővel 3100 méteres magasságban a Szik
lás Hegység va„útvonalán is szállítani lehet, de csak akkor, ha három mozdonyt fognak a vonat 
elé. 

nek. Az utóbbiból 7500 kilomé-
ter teljesen automatizált, mo
dern biztosítóberendezésekkel 
felszerelt. Az állomások és pá
lyaudvarok száma meghaladJa 
az ötezret, ezek már felújított 
épületek. 

A hatalmas hálózaton 31 ezer 
(!) híd van - ezek hossza 1500 
km - 4700 alagút, amelyeket, 
ha összekötnénk: 2200 kilomé
teren föld alatt haladnának a 
vonatok .. 

Vonatszállító komp Egyesített piac 

A múlt évben alakult meg 45 
millió font alaptó'kével a Csator
na\'onat Vállalat. amely a mos
tani felállásban a La Manche
csatorna alatti alagút elkészül
tl;ig fog működni. 

A Csatornavonal Vállalat a 
Brit Vasutak áruszállítási igaz
gatósága és a francia vasút vál
lalat közös vállalkozásaként jött 
létre. s kulcsfontosságú lesz a 
kontinenssel való kereskedelmi 

, kapcsolatokban. A brit vasút-
Fz az új 7624 bruttóregiszter- társaság idejében vágott bele 

tonnás vonatszállító komp Do- ebbe az üzletbe. hiszen az or
vC'r és Dunkerque között na- szág ipara már készül arra. 
ponta négyszer fordul. és lehe- hogy 1992-ben. a (nyugat)-euró
tővé teszi, hogy az áruszállítás a pai határok megszüntetése után 
kt;t ország között a duplájára még intenzíYebben törjön be a 
t'melkedjen. kontinens piacára. 

Az Európai Szakszervezeti 
Szövetség tudományos kutatási 
központja, az Európai Szakszer
vezeti Intézet (ISE) a közel
múltban több tanulmányt ho
zott nyilvánosságra azokról a 
várható hatásokról, amelyeket 
az 1993. január l-jétó1 működni 
kezdő egyesített Közös Piac fog 
kiváltani. 

Az első dokumentumban az 
Európai Szakszervezeti Szövet
ség (CES) nyíltan kifejezi aggo
dalmát azokkal a következmé
nyekkel kapcsolatban, amelyek 
az egyesített piac működése kö
vetkeztében az Európai Gazda
sági Közösség tagországainak 
dolgozóit éri, különösen a fog
lalkoztatás terén. 

Az !SE-tanulmány szerzői 
kritikai elemzés alá vették az 

úgynevezett „ Cechini-jelen
tést" (a név azé az olasz szakér
tőé, akit Jacques Delors, a Kö
zös Piac brüsszeli bizottságá
nak elnöke bízott meg e téma 
megfogalmazásával) és több hi
ányosságot állapítottak meg 
benne. 

Egyrészt elismerték, hogy 
egy valóságos belső Közös Pi
acnak hosszú távon pozitív ha
tása lehet a foglalkoztatásra, de 
az ISE véleménye szerint az 
ilyen perspektíva a „foglalkoz
tatásra orientált európai poli
tika" következtében válhat 
csak nynttá és nem a verseny 
fokozódásával, amint azt a 
Cechini-jelentés állítja. 

Az ISE második tanulmánya 
a dolgozók jogaival foglalkozik 
az európai társadalmakban. 

Vízen úszó „sziget" 
Trelleborg és Travemünde 

között óriás teherszállító kom
pot helyeztek üzembe az elmúlt 
évben. A vízen úszó „sziget" 
175 méter hosszú, 26 méter szé
les. Robin Hood nevét viseli. 
Alsó szintjén hat vágánypár fo
gadja a teherszállító vonatokat, 
a sínek hossza összesen 910 mé
ter, ezen 75 vasúti kocsit szállít. 
Középső szintjén száz kamiont 

tudnak elhelyezni. Kabinjainak 
száma 121 és ezekben három
száz utast fogadhatnak. Termé
szetesen a hosszú úton konfe
renciát is rendezhetnek termei
ben. 

A hatalmas uszály, vagy ha 
tetszik hajó, 40 embert foglal
koztat. köztük vasutasokat is. 
Ebben az évben már menet
rend szerint közlekedik. 

A sebesség bűvölete 
Túlszárnyalni az eddigi se

bességet - talán csak ez a célja 
a nyugatnémet Transrapid 06 
nevű mágneses lebegtetésű vo
natnak. Ugyanis eddig - 1985 
óta - összesen 58 ezer kilomé
tert tett meg ez a vonat, és a 
múlt év januárjában az órán
kénti 412,6 kilométeres sebes
séggel olyan csúcsot ért el, mint 
előtte egyetlen vonat sem. 

A Transrapid második, Euró
pa nevű változatán továbbfej-

lesztették a lebegtetés technoló
giáját, s tovább javították a jár
mű aerodinamikai tulajdonsá
gait, úgy. hogy a számítások 
szerint el kell érme az óránkén
ti ötszáz kilométeres sebessé
get. Erre azonban most még 
nem kerülhet sor, mert az ems
landi kísérleti pálya a próbához 
túlságosan rövid, és így a vonat 
nem lépheti túl a 460 kilométe
res sebességet. Az újabb csúcs
ra tehát még várni kell. 

A MÁV Budapest-Nyugati 
Műszaki Kocsiszolgálati Főnöksége 

pályázatot hirdet 

kocsitisztítási művezetői 
munkakör betöltésére. 

Feltételei: - középiskola, végzettség 
- középfokú vasúti vagy azzal egyenértékú 
szakképesítes, 
- 21-45 közötti életkor, 
- hatóság, erkölcs, bizonyítvány 

A munkakör betölthető: 1989 márciustól 
Bérezés a MÁV Kollektív Szerződés szP.nnt. 
A pályázat tartalmazza: 

Jelenlegi munkahelyét és munkakörét, 
eddigi szakmai tevékenységét, 
munkaköri besorolását, bruttó alapbérét. 
1skola1 végzettségét és szakl<épzettségét. 
értesítés, címet vagy telefonszámot 

A_pályázat benyújtásának helye: 
MAV Műszak, Kocs1szolgálat1 Főnökség 
Budapest Nyugat, pályaudvar 
1062 Budapest V, 
Lenin krt. 111 
Felvilágosítást ad személyzet, és munkaügy, vezető 



ma1:"�-- ,.___,,, �,t �� 
, hoO •--�..:119.k �t., .. a Az ellátqn madner en,z� 

�·. � � � ,zo,jjdln4 � 'fl Javl!dlmeradmjomt - .. --. pot 
��- m�iaptA. igh,,'ilfelN'iW''d2el6�é'tntoi- � IZ8IAl>en?.� �rend 

az 1lj: Vasúti 'tftul,i6zati A � U illet.ékesek a JHJfztolatO'k �no ru1ia'g6- di.:e1a'ft�ktlv�•·a " � problélnik � � eo1c •� ii az igén,t k6z- munkát az&, ta1adla meg, � �ban Qalmek ilyen, 
�lt � fo., �""!�btian• � a vet1�Ul a köipontt országos -P.ert a rentildvilli át\feiér.yl'8 ltuttln� � elintfd-�:= fOrdft �1á- m� �- �gy� S?ertir részére küldenék el. M. R11i a mal(6né� sét.;Jliiw.re • ••

� mert mnioa szen1sftik a nihahyi,lrintart:'8t üaYmtézéát tovatbb egystenlif- L. Sándor mazd�� 1�tot -
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'.rubAk silány IIÚnWgére pa- ruhaigbiylés, raktArtizú, kész- va� ha a vasútigazgatóságok kapqU, i hogy nwcius 7°'n 5.30 be a Satlecll Mun� � __,.,.Jtat6 a 
Radkodtak. A snkszervezet letezés folyamatos ellen6rzégét. ruharaktárainak eUAtását km- órára. a 709-t!s sdmú vonaton ságon, a1ael11bffl vCtáClél a koílektív 
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F ülésen tárm,alt előterjesztés ü:k terhe��-a MÁV-ot. A MA V. ból megfelel6 tartalék netn áll abban a tudatban vállalta, hogy rást folytatott le és joger& (téle- a dolgoz6 mu� � __.. 
rövid és hosszabb táVTO hatcí- biz?ttsági ülésen tárgyalt elő- rendelkezésre. Jgy el lehetne 7-én délután 16-18 óra között tében kimondta, hogy L. Sán- gáaéletá � ,,.. 
rozza meg az ezzel kapcsolatos terJesztésben foglalt hosszabb kerülni a &éli egyen- és forma- már otthon lesz, és felesége dor keresetében foglaltakat rendezni. 
teendőket. távra szól� elképzelé�ek e hely- ruhahiányt. nyugodtan túlórázhat a munka- megalapozottnak lát;ja, a kére-

zet megszuntetését celozzák. 
A MÁV-biz· ottság ez év J·u· liu- helyén. • lemnek helyt ad és a dönt6bi-

A rövid távű rész a már el- A tervek szerint a jöv<'>ben a zottság hivatkozott határozatát 
végzett, illetve a legsürget6bb dolgozók egyen- és formaruha sában tájékoztatást kér a ruhael- _ kiterjesztve a munk6Jtatói fi. Készenlét 
feladatokat tartalmazza. E sze- járandóságára egy keretössze- látási rendszer felülvizsgála- 11.•• ,.._ •ó gyelmeztetésre is - haWyon 
.nnt a megtett intézkedések kö- get határoznának meg. Az első tának eredményéről, valamint a •l&'B&,,8&1 kívül helyezi. Kötelate a ingyen ... 
zé tartozik például, hogy a hasz- felöltöztetés alkalmával a járan- téliruha-ellátás helyzetéről. 

h,afá,..,.,af MÁV-ot 1806 forint le nem rótt 
n6Jhatatlan, vagy eltört lábbeli- dóság teljes forintösszegéért Kérjük olvasóinkat, hogy az u • .,AU illeték megfizetésén. L. Sándor ügye azért IS tanul· 

ságos, mert több vasutas pana-ket gyorsan pótolják a vizsgála- lenne kötelez6 a munkakörre ellátási rendszer megújításával 
ti eredmény bevárása el6tt; a előírt ruhák megvásárlása. kapcsolatos javaslataikat juttas
jobb minősér: érdekében a férfi A következ6 években a teljes sák el a Vasutasok Szakszlrve
/élciplJket és a női szárascipó- járandóság egy-egy évre es6 zete szociálpolitikai osztályá
lcet máshol készittetik; ha a mi- keretösszegét a dolgozó folya- nak. (1068 Budapest VI., Ben
kádók villámzárja fél éven be- matosan megkapná - utalvány czúr u. 41.) 
lül elromlik, díjtalanul megja- formájában -, és annak érté- Várszegi Gyuláné 

Vandaliz,nus a vasúton 
A MA V baleseti krónikájá- eseti statisztikában, az idén veknél annak érdekében, hogy 

ban az utóbbi hónapokban februárban l 00 esetben. a szándékos cselekmények be
ijeszt<'>en megnőtt a veszélyes Az ellenőrzési foosztályon ké- következése utáni bűnüldözó, 
cselekmények száma. A MAV- szült kimutatás szerint a szán- nyomozati tevékenység gyor
vezérigazgatóság ellenőrzési fő- dékos cselekményeknek közel a sabb és szigorúbb legyen. 
.osztályán készülő napi jelenté- fele a budapesti vasútigazgató- A szándékos rongálások elkö
sekben egyre gyakrabban sze- ság területén fordul el6, a többi vetőinek felderítése, leleplezése 
repelnek olyan események, megoszlik a vidéki igazgatósá- mindannyiunk közös érdeke. 
amelyek korábban ismeretle- gok között. Senki se legyen közömbös ha 
nek voltak. Ilyen például az Önkéntelenül is felvetődik a felelőtlen gyerekek VCIQ1I /elnőt
útátjirók .fél- és fénysorompói• kérdés: mit lehet tenni,? Hogy� �IF kár, oko� a MA V e,zkö
nak rongálása, a biztosítóberen- lehetne ezeket az események�t zeiben. A vandalizmus ellen 
dezések betáplálóvezetékeinek megelőzni, tetteseit nyakon mindenütt fel keU lépni. 
eltulajdonitása, a személyszállí- csípni? Ha a vasutasok a szándékos 
tó vonatok kővel dobálása és Osszefogással. megelőző in- rongálás elkövetc5it nem érik 
legújabban a robbantással tör- tézkedésekkel. A vasút vezetői tetten, az eseményt akkor is ha
ténő fenyegetések. az elmúlt hetekben már több ladéktalanul jelentsék a szolgá-

A burjánzó vandalizmust a műszaki jellegű intézkedést lati főnökség vezetőjének, hogy 
statisztika is jól szemlélteti. hoztak. Ezek hatását azonban a büntetőfeljelentést mielőbb 
Mig 1987 januárjában 3 szán- csak később lehet érzékelni. megtehessék. Természetesen 
dékos cselekmény volt a háló- Arról is határoztak, hogy foko- ilyenkor azt is vizsgálni kell, 
zaton, addig tavaly 38, az idén zottan bevonják az ellenőrzés- hogy a szolgálatot teljesitő vas-
90. Két évvel ezelőtt, február- be a vasút rendészeti szerveze- utasokat nem terheli-e mulasz
ban 36 esetben kellett rögziteni tét. Ugyanakkor kezdeményező tás. 
szándékos cselekményt a bal- lépéseket tettek az ügyészi szer- R. V. F. 

A legrövidebb távra - a legmagasabb 
kamatot! 

Az állami költségvetés 1989. március 
1-Jét6I bocsátotta ki a 

KINCSTÁRJEGY 
ez évi /. sorozatát. 

A kincstárjegyet mind belföldi magánszemélyek, közületek, 
gazdálkodó szervezetek és Jogi személyek megváaárolhat)6k. 

Jelentllsen megemelt kamatók. 
Államll• garantált. 

A lej6ratot mege16z6 beváltis eutén la töred6k kamat Illeti meg 
vásárl6játl 

Cfmtetak: 
10 OOO forint 

100 OOO forint 

1 OOO OIJO forint 

1988. március 7-én. szolgálat- szolta, hogy a munkáltatójuk 
ba indulás el6tt a lakásán meg-

A 
•-i•• •� szinte lakáskészenlétet rendel 

jelent a vontatási fónökség kül- mllffft.Gl&8&-., el; természe�en ellenszolg6J-
dönce, aki közölte, hogy ve- ,I , _ _,,,,,i tatás nélkül. Az sem ritka eset, 
zénylése megváltozott. A 709-es mu,a�wllB amikor a helyben lakó dolgozó. 
számú vonat helyett a 13.10- kat naponta két-három alka.-
kor induló 76 015 számú vo- Á munkaügyi birósAg ítéleté- lommal is visszairányítják. 
nathoz jelentkezzen szolgálat- nek ind,eklásában nmutatott, A 87.0lgálati hely ezzel a ma.
ni. A dolgoz6 az átvezénylést hogy „a munkaid6-beosztást a 1atartásával megsérti a ko1J$I, 
tudomásul vette, de közölte az dolgozóval két héttel el6bb és tfv szerz&lésnek azt a aab'
értesitővel, hogy gyermekei fel- legalább kétheti id6tartamra lyát', amely szerint, ha JlZ utu6 

ügyeletét március 7-én felesége kell közölni. E szabály al61 a dolgozó a kapott rendelkezét, 

túlóraváUalása miatt megol- kollektív szerz&iés kivételt te- id6pontjiban és a megjel&t he
dani nem tudja. het, de ilyen esetben a dolgóz6 lyen jelentkezik szolgáletra, de 

A vontatási főnökség vezet6- következ6 heti munkaid6-be- nem Allítják munkába, han.
je ezt munkamegtagadásnak os'ztását lehet6leg három nap- átvezénylik, részére átffléliylf. 
minősitette, és 1988. március pal e�őbb közölni kell." [Mt. V. si díjat kell fizetni . 
16-án „szigorú figyelmeztetés- 41. § (3) bek.] Akkor, ha saját szolgálati he
sel" sújtotta és kilátásba he- Ezen munkatörvénykönyvi lyen történ6 jelentkezés esetén 
lyezte, hogy a követke26 esedé- rendelkezést a törvénY..i felha- 120 perc várakozási id6n belül 
kes jutalmát csökkenteni fogja. talmazás alapján a MÁ. V Kol- átvezénylik a dolgozót, 83 forint 

L. Sándor úgy vélte, hogy lektiv Szerz&iés 17. § (2) bekez- átvezénylési dfjat, ezen felüli 
munkáltatója ig�ul déaében az uta,.6 c:lcqoz6 esef,é- rirakozás � · pedia .� 
birtt el vele, ezért úgy döntött, ben b6viti. leimondja ugyarus, mum 4 � 12r'fÖrinf"� 
hogy a munT«lügyi aönt6bizott- hogy „az utazó dolgoz6 havi zénylési díjat kell flzetni. Egyll, 
sághoz fordul orvoslásért. munkaidejét /orda, illetőleg ve- szolgálati helyen történ6 jelent-

A munkaügyi döntőbizottság zénylés szerint keU beosztani, kezéskor 25, illetve 50 forint di
a dolgozó igazát nem látta bizo- és az érintettekkel a tárm,hó- jat kell fizetni az el6bbiekben 
nyitottnak, L. Sándor kérelmét napot megelőző hónap végéig meghatározott várakozási id6-
elutasitotta, az indokolásban kimutathatóan közölni keU ". nek megfelel<'>en. 
pedig hivatkozott a MÁV Kol- A bfróság a bizonyítási eljá
lektiv Szerz&iésnek a munkára rás alapján összehasonHtva azt Dr. Péter Mihily 

Kinek kell a gumibot? 
lésünk növelésére nem meg, amíg félkész állapotá
B6s-N agymaros az egyet- ban sorsára hagyták. A má
len járható út. Szakértőkb61 nyi szénbánya - amely a 
álló csoport számítási adatai hc5er6mű szénellátáséra lett 
szerint a vízi er6mű költsé- volna hívatott - a töredékét 
gei mindenképpen megha- sem hozta beruházási költsé
ladják a 100 milliárd forin- geinek, és valósz(mileg sok-
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Leállított mozdonyok 

Nyolc M62-esnek 
nincs kenyere 

Egy délelőtt Fél�gyházán 
a gurító körzetében 

Sokan kérnek segélyt, fizetéselőleget 

Kiskunfélegyháza a Duna
Tisza közének jelentős vasúti 
csomópontja. Öt irányban na
ponta átlag 170-180 vonat köz-

nap elé nézünk - válaszol Fe
kete Miklós. - Ha probléma 
nem jön közbe. jó két óra múl
va végzünk. 

tünk. szemét egy pillanatra sem 
veszi le a vágányokról. 

A dombóvári munkaerőpiacon egyeduralkodó a MAV 

A dombóvári állomástól tíz
percnyire van a vontatási fő
nökség, a Dunántúl egyik leg
nagyobb vontatási telepe. Már 
messziről látszik a mozdonyja
vító csarnok modern épület
tömbje, ahol a főműhelyi jelle
gű javításokat végzik. A pécsi 
igazgatóság területén csak itt 
tudják helyreállítani a súlyosan 
sérült M62-es, V43-as és V63-as 
mozdonyokat, hiszen 25 tonnás 
egységeket kell mozgatni ennél 
a munkánál, s ami szintén nem 
mellékes, itt nemcsak a daru, 
hanem a megfelelő emelőma
gasság is megvan. 

A vontatási főnökség iroda
épületével szemközt lezárt dízel
mozdonyok sorakoznak. Ha
rangozó Lászlóval, a vontatási 
főnökkel éppen a szállítási telje
sítményekről beszélgetünk, 
amikor kimutat az ablakon. 

- Látja azt a hét moz
donyt? Rövidesen a nyolcadi
kat is oda fogjuk állítani, mert 
nyolc M62-esnek nincs „kenye
re". Amúgy nincs ezeknek sem
mi bajuk, csak azt várjuk, hogy 
a forgalom fellendüljön. 

- Minek tulajdonítja, hogy 
ilyen drasztikusan csökkent a 
forgalom? 

- Nézze, a vasút teljesítmé
nyei pontosan tükrözik a nép
gazdaság állapotát. Amikor a 
gazdaság felfutóban van, a be
ruházások egymást érik, akkor 
a szállítási igény is nő. Azonban 
ne gondolja, hogy csak idén 
kellett leállítani a mozdonyokat. 
Tavaly, év elején hasonló volt a 
helyzet. Még májusban is állt itt 
3-4 mozdony. Várható, hogy 
idén sem lesz rájuk szük5ég ha
marabb. fó1eg abban az eset
ben, ha a villamosított vonala
kon elegendő lesz a villamos
mozdony. Még ebben a hónap
ban ugyanis villamosmozdo
nyok fognak tolatm a dombóvá
ri rendezőben! 

A régi körfűtőház mellett áll 
az 1984-ben elkészült dízeljaví
tó-bázis, amely ellentétben oly 
sok hasonló rendeltetésű csar
nokkal tágas, és világos. Talán 
a tágasság miatt látszik úgy. 
hogy nincs kihasználva. A vá
gányok fele üres, közöttük né
hány kerék pár, de a másik ol
dalon éppen két totálkáros dí
zelből fillitanak össze egyet. A 

csarnok úgynevezett f ejrészé
ben a földszinten és az első 
emeleten segédműhelyek sora
koznak, feljebb az oktatóterem, 
a szakkönyvtár és a házimúze
um található. A sok régi érté
kes relikvia között megtalálható 
az első M62-es eredeti táblája 
is. De az itt dolgozók természe
tesen nem erre a legbüszkéb
bek. hanem a háromszintes dí
zel, és négyszintes villamos
mozdony vizsgáló színre. 

A derékig a motortérbe hajló 
ola;os ruhás szerelőket nézve 
akaratlanul is a ma olv sokat 
hangoztatott környezet,.;édelem 
jut az ember eszébe. Harango
zó László azonban megnyugta
tott. 

- A fáradt olajat össze-

gyűjtjük, szűrjük, majd a kazá
nokban eltüzeljük. Tavaly 
mintegy hárommillió forintot 
takarítottunk meg ilyen mó
don. Ugyanakkor, mivel a ko
csijavító és tísztítóbázis vízét 
sem engedhetjük a folyóba, 
szennyvíztisztító-rendszerünk 

is van. 
Egyébként Dombó%ron tűz

oltóvonat is állomásozik, vala
mint egy vegyi elhárító egység. 
A vegyvédelmisek vezetője, 
Rajczi Kálmán megmutatja a 
szertárat, ahol a villany�yújtás 
előtt félhomályban ijesztő lát
vány fogad: a túlsó sarokban 

ernyedt tagokkal egy ember lóg 
a mennyezetró1 ... 

- Ez csak a saválló szkafan
der - magyarázza -, bár ami
kor kaptuk, valóban megijedt 
tőle az egyik kolléga. 

Ami azonban valóban ijesztő, 
az a tizenötéves, kiszolgált 
Zsuk tűzoltókocsi. Ez az el
avult, ütött-kopott jármű vala
hogy nagyon nem harmomzál a 
vegyvédelmisek egy-két kor
szerű felszerelésével. Sőt, még 
az a gondolat is felmerül a kívü
álló szemlélőben, hogy ezzel a 
kocsival komoly teljesítmény 
eljutni egy baleset helyszínére, 
hiszen köztudomású. hogy a 
vasúti sínek mellett nem sok el
ső osztályú aszfaltút húzódik. 

- Öt éve kérünk új kocsit, 
de csak az a biztos, hogy idén 
sem kapjuk meg - mondja le
mondóan Rajczí Kálmán, majd 
megmutatja a kocsiba készített 
különböző tulajdonságú tömítő
anyagokat. 

- Elsődleges feladatunk, 
hogy a megsérült gáz- vagy ve
gyianyag-szállító vagonok szi
várgását megszüntessük, a ki
ömlött anyagot összeszedjük. 
S mivel minden vegyianyag 
más tulajdonságú, még külön
böző gázálarcbetéteink is van
nak, hogy az egység tagjai ve
szélytelenül dolgozhassanak a 
párolgó savgőzben, vagy gáz
ban. 

- Úgy látom. a szkafander 
zárt rendszer, saját légtartály
lyal. Mikor lehet szükség erre? 

- Amikor nagymennyiségű 
anyag ömlik ki. s erős a párol
gás. Egyébként rövidesen még 
egyet kapunk, s ketten hama
rabb végzünk egy-egy nehéz 
feladattal. Például. ha repedt 
tartályt tömítünk ólomzsinór
ral. majd speciális ragasztóval 
rögzítjük a tömítést. 

- Mi történik a kiömlött 
anyaggal? 

- Murakeresztúron, és itt 
tárolunk semlegesítő anyago
kat. A tűzveszélyes folyadéko
kat mészkó1iszttel. a savakat, 
lúgokat perlittel itatjuk fel, az
tán lapáttal össze lehet gyűjteni 
az egészet. 

Dombóváron hosszú ideig 
egyeduralkodó volt a vasút. 
Manapság létesültek egyéb 
munkahelyek is, de ezek jobbá
ra csak leányvállalatok, gyár
egységek, így a munkaerőpia
con nincs igazi versenytársa a 

lekedik. Az itt dolgozó vasuta

.,,.A-v k E , rt t, , tf soknak nagy szerepük van az 
n. -na . ze az an vasu or- . , , k ·ki l' ' · g 1 · kk.. , • k 1 , . . 1gazgatosag ocs1 egyen 1tes1 

- Most a 76 710 számú kele
biai feloszlót húzzuk meg. maJd 
a 70 051-es vonattal érkezett 20 
kocsit rendezzük szét. Ezzel 
együtt a nyolcadik vágányra a 
záhonyi G-szerelvény kocsijait 
gyűjtjük - egészíti ki a választ 
Mester János, majd hozzáteszi: 

a mi sza ozep1s o a  es 1pan- f 1 d . k , h ·, 'b , , , . , e a atama vegre aJtasa an. tanulo-kepzes 1s van a varos- G "Tk K 1 b., ·1 K k ban. A szakmunkástanulók a YUJ 1 , a , : e_ iai:o · __is __ un-

tat, · f" ··k , t "h 1 , halas tersegebo1 erkezo ures 
von asi ono seg anmu e ye- k •k t ·d d - t' b . . . ocs1 a . maJ ren ezes u an 

en szerzik gyakorlati ismerete- . d'f, k k" l't'' 1 ' 
iket. m I Ja a 1egyen I o szere ve-

nyeket. - Várható, hogy a délelőtt fo
lyamán még egy feloszló vonat 
érkezik. Unatkozni tehát nem 

A tanműhelyben elsős dízel
mozdonyszerelő-tanulók reszel
nek valamit. Kíváncsi voltam. 
miért választották a MÁV-ot le
endő munkahelyükül. hiszen. 
mint mondták. sok egyéb szak
mát is tanulhatnának Dombó
váron. A gyerekek a vállukat 
vonogatták: ,,azért jöttünk ide, 
mert szeretünk szerelni" -
mondták. Egy 17 éves fiú kije
lentette. hogy a szülei javaslatá
ra jelentkezett ide. Csak hallga
tás volt a válasz arra a kérdés
re. hogy miért szeretik a moz
donyokat. Végül egyikük meg
törte a csendet. 

- Szüleim azt mondták, 
hogy ezzel a végzettséggel dí
zelmotoros autókat is lehet ja
vítani .. . 

A vontatási főnök korábban 
elmondta, hogy 29 éve szerezte 
meg gőzmozdonyvezetői jogo
sítvány. De vajon hol lesznek 
ezek a gyerekek nem is három 
évtized, mindössze tíz év múl
va? 

-dk-

Fosztogató vasutasok 

Az adó miatt nem 
érdemes ... 

fogunk. • 

Mindketten jól ismerik a ten
nivalókat. fiatal koruk ellenére 
több mmt másfél évtizede dol-

- Naponta átlagosan gaznak a vasúton. 
6-��-700 kocsit d?lgozun� fe_l - - Elégedett emberek? 
taJekoztat Pozsar Andras allo- Mester János: 
mfsfőnök��ely�tte�. ,,-. Mun- - Őszintén megmondom: 
kankba_n 1ocska;2- erzodi_k a for- igen. A vasúttól kaptam szolgá
ga�om_ mgadozasa; Amig U;Z e�- lati lakást. megbecsülik a munmult ev decembereben 22 es fel kámat. Amit viszont sérelme
:z�r �ocsi� rendeztünk, a_ddi9 zünk az. hogy a többletmunkáiden Januc:rban cs0;k ,fl �s f�l val kiérdemelt jövedelem nagy ezret. A varosban levo gyara11., részét elviszi az adó. üzemek elszívó hatása nagy, _ ? 

emiatt munkaerő-/ elesleg szin-
te alig van. - Tavaly szabadidőnkben 

A szomszédos forgalmi irodá- Miklóssal párban jártunk vo
ban reggel hét órától Mester natvezetőként a „kis tolatós
János rendelkező és Fekete sal" Szolnokra, és a dombóvári 
Miklós táblakezelő forgalmi gyorssal. Az adó miatt azon
szolgálattevő dolgozik. ban moSt úgy látjuk, hogy nem 

érdemes. - Milyen nap várható? -
érdeklődöm. Utunk következő állomása a 

- Az éjszakások jól dolgoz- gurítódomb. A II-es őrhely tor
tak, kevés a feldolgozatlan nyában Ficsor I. László váltó
elegy, így viszonylag könnyű kezelő szolgál. Amíg beszélge-

A rendezőben figyelték a vagonokat 
Angyalföldön szabadon garázdálkodhattak 

Vagonfosztogató vasutasokat 
értek tetten a főváros XIII. Ke
rületi Rendőrkapitányságához 
tartozó URH-s járőrök 1988. no
vember 8-án, a késő esti órák
ban, Budapest Angyalföld állo
máson. A főképpen a tolatósze
mélyzetből verbuválódott, hét
tagú társaság a leleplezéskor 
éppen 547 ezer forint értékű sí
felszerelést próbált meg eltulaj
donítani. 

- Az ügyet részünkről le
zártuk, összesen 641 ezer forint 
fosztogatásból eredő kárt derí
tettünk fel. A tetemes értékű sí
! elszerelésen kívül még körül
belül 45 ezer forintnyi különfé
le áru, ruhanemű, bőrdíszmű, 
varrógép, nagyméretű sátor is 

előkerült a házkutatások so
rán. A vádemelési javaslat el
készült, a napokban adtuk át az 
ügyészségnek - tájékoztat a 
nem éppen mindennapi „fogás
ról" dr. Felföldi Ignác száza
dos, a BRFK vizsgálati osztá
lyának vagyonvédelmi alosz
tályvezetője. 

- Szervezett társasággal 
volt dolgunk - veszi át a szót 
Besenyei Gábor hadnagy. -
A fosztogatások 1987 tavaszáig 
vezethetők vissza. 40-42 esetre 
derült fény. Többnyire már a 
tehervonatoknak az állomásba 
való beérkezésekor, de legké
sőbben a vagonok tolatásánál, 
szétrendezésénél kifigyelték az 
értékesebb, nagyobb nehézség 
nélkül elrejthető árukat tartal
mazó vagonokat. Könnyű dol
guk lehetett, mert számtalan 
esetben előfordult, hogy a fe
dett kocsik zárhiányosan, nyi
tott ajtóval és már megdézsmált 
állapotban érkeztek meg An
gyalföldre a közeli Rákosrende
zőró1. A nappali tapasztalatokat 
aztán rendszeresen továbbad
ták egymásnak. Az éjszakások 
szintén nem voltak restek. 

- Könnyű dolguk azért is 
lehetett - egészíti ki társa sza
vait Tóth Zoltán rendőrzászlós 
-, mert Angyalföld állomáson 
rendészeti járőrözés. ellenőrzés 
gyakorlatilag nem létezett, 
most rendészetileg Rákosrende
zóböz tartoznak, s az ottani 
gyér létszámmal még a saját 
pályaudvarukat is alig győzik 

ellenőrizni. Angyalföldön sza
badon garázdálkodhattak a 
fosztogatók. Ezt a tarthatatlan 
állapotot egyébként írásban is 
jeleztük a budapesti igazgató
ságnak. 

Hogyan bukott le a társa-
ság? 

A XIII. Kerületi Rendőr
kapitányság járőrei már jó ideje 
figyelték az angyalföldi állomás 
környékét - veszi vissza a szót 
a hadnagy. - Ugyanis az on
nan származó rendőrségi beje
lentések az utóbbi időben tete
mes, egyre szaporodó, dézsmá
lásokból eredő árukárokról ta
núskodtak ... Azon az estén az 
URH-s járfír gyanús mozgoló
dásra lett figyelmes: a tolató
mozdonyról nagyméretű kar
tondobozokat rakodtak le a 
vasutasok, az állomás terüle
tén kívül, a kerítés melletti bo
zótosba. A Triál címére érke
zett, osztrák vagonokból szár
mazó, félmilliónál többet érő sí
felszerelés - léc, bot, bakancs, 
síruha - lett volna a nagy 
zsákmány. Elvinni azonban 
már nem volt idejük. Az időben 
riasztott rendőrök rajtuk ütöt
tek. Vajda László, 38 éves moz
donyvezető, Antal Gábor 20 
éves és Juhász József 32 éves 
kocsirendezők azonnal lebuk
tak. 

- Mit kezdhettek volna ek
kora értékű és mennyiségű sí
felszereléssel? - vetem közbe. 

- Az értékes sportszereket 
feltehetően értékesítették vol
na. A pezsgőt ugyan megitták, 
a ruhanemű javát hazavitték. 
de nemegyszer értékesítették a 
„fölösleget" az Élmunkás téri 
piacon. Egy orgazda is akadt 
közöttük, egy vasúti raktárnok, 
a szintén fosztogatással gyanú
sított Kovács Zoltán kocsiren
dező felesége. Főleg ruhanemű
vel, szövettel „kereskedett''. A 

társaság tagjai három hónapot 
töltöttek vizsgálati fogságban 
ma már valamennyien szabad� 
lábon vannak. Eppen most várjuk egyikőjüket ide, hogy a 
vizsgálati anyagot ismertessük vele. 

Juhász József szép szál fiatal
ember. Hetyke fekete bajusszal. 
sötét, sűrű-puha, ápolt hajjal, 
elegáns bőrkabátban. Nem zár-

kózik el az újságíró kérdései 
eló1, mert ő egyébként is „ártat
lan" - állítja -, ő csak „ vélet
lenül" került bele „a buliba". 
Nagyon szereti a munkáját, a 
vasutat. 

Előzetes letartóztatásáig már 
több mint két évet eltöltött a 
MÁV-nál, leginkább kocsiren
dezőként dolgozott, Angyalföl
dön. Főnökei mindig elégedet
tek voltak a munkájával, ráter
mettségével, igyekezetével, 
ezért is juttatták kétszobás szol
gálati lakáshoz Pilisvörösvár ál
lomáson. Azelőtt Zagyvarékas
ról járt be szolgálatba. Ha ke
vés volt a tolatószemélyzet, ki 
sem tudta pihenni magát a kö
vetkező műszakig. Ami igaz, az 
igaz: az öttagú családra rá is 
fért az emberibb lakáskörül
mény. 

- Az a vagon a hajnali vo
nattal érkezett meg Rendezőről 
- eleveníti fel az ominózus nap 
történéseit. - Én nyolc óra táj
ban kezdtem a szerelvényt 
szétrendezni. Láttam, hogy az 
osztrák kocsi ajtaja nyitva 
van, és már bele is túrtak elő
zetesen. Szóltam a kereskedel
mi főnöknek, ő leplombáztatta 
a vagont. 17 órakor a tolatással 
leálltunk, zuhanyoztunk, boroz
gattunk. Egy óra múlva megjött 
a váltás, említettem Antal Ga
binak a „zűrös" vagont. Azt 
mondta: ,,Jó, akkor megnéz
zük." ,,Na, akkor nekem is te
gyetek félre egy pár csizmát!" 
- szóltam erre, de a fosztoga
tás ban én már nem vettem 
részt. Hozattam tíz üveg sört, 
iszogattunk ... 

Este nyolc óra lehetett, ami
kor az öcsémet meglátogattam. 
Itt lakik Pesten, a XIII. kerület
ben. Amikor kocsival vissza
mentünk, a rendőrök már ott 
voltak a kerítésnél ... Otthon, a 
lakásban csak 60 törülközőt 
foglaltak le. Azt én úgy találtam 
a vágányok között, tízesével 
hordtam haza a diplomatatás
kámban. 

Juhász József kocsirendező 
- saját bevallása szerint -, 
15-16 ezer forintot keresett ha
vonta a családi pótlékkal 
együtt. 

Lingvai Pál 

Tolatómozdony áll meg az őr
hely előtt. Ficsor László a domi
nóhoz lép, megnyomja a váltó
állító gombot, egy-két pillanatig 
villog a fehér fény, majd beáll a 
váltó. 

- Állj a kilencre, hadd tol
ja! - szól ki hangosan a tolató
soknak. akiknek jelzésére meg
indul a mozdony, hogy helyére 
vigye a kocsikat. 

Az új géppel 
gyorsabb a munka 

- Nem mindig egyforma a 
forgalmunk, főleg az éjszaka az 
erős. Tegnap például 8 vonat
ból 655 kocsit rendeztünk. Saj
nos rövid a kihúzóvágány: 
mindössze 17-18 kocsi fér el raj
ta. emiatt egy feloszló vonatot 
négyszer kell meghúzni. Vi
szont jól bevált az új tolatógép, 
vele gyorsabb lett a munka. 

Ez utóbbi megjegyzés kíván
csivá tett. A következő gurítás
nál felszálltam a számomra is
meretlen gépre. Magony István 
szegedi mozdonyvezető készsé
gesen mutatja be járművét, a V 
46 039-est. 

- Novemberben kapott a 
szegedi vontatási főnökség két 
V 46-ost, ezek a gépek váltották 
fel itt, Félegyházán a korábbi 
dízeleket - mondja. 

- Milyen ez a mozdony? 
- Kényelmes, jól megkonst-

ruált, csöndes, jó a fűtése, maxi
málisan kielégíti az állomási to
latási igényt - összegezi véle
ményét tömören, majd így foly
tatja: 

- Ez a mozdony nagy fi
gyelmet igényel, mert pillana
tok alatt felgyorsul. Igaz, a to
latás sebességét előre meghatá
rozhatom a gurítódomb sajá
tosságai és a csapat létszámát 
figyelembevéve. 

S, miközben beállítja a kí
vánt sebességet, mutatja, hogy 
a kilométerórán kívül fénykijel
zésen is látható az eredmény. 

- Ennek a speciális tolató
mozdonynak előnye az is, hogy 
tolatás közben látom az első üt
közőt, az összeakasztást, így 
jobban együtt élek a tolatócsa
pattal. Naponta 70-75 kilomé
tert tolatunk. Aki dolgozott tola
tógépen, tudja mennyivel köny
nyebb ezen a szolgálat. 

- Holnap merre szolgál? 
- Még nem tudom. Ha időm 

engedi, délben megérdeklő
döm, vagy este a lejelentkezés
kor. Sajnos, így előre nem tu
dom beosztani a szabadidőmet, 
otthoni elfoglaltságomat. 

Magony István 1987 tavasza 
óta szakszervezeti bizalmi. 
E tisztségében - fó1eg az utób
bi idó'ben - leggyakrabban az
zal a kéréssel keresték fel. hogy 
intézzel el a szakszervezet: a 
túlóra utáni jövedelemadó 
mértékét úgy állapítsák meg, 
hogy az ösztönözzön a túlmun
kára. Kérik segítségét üdülő
jegy és segély ügyében is. Meg
figyelte, hogy az elmúlt hóna
pokban nőtt a segélyt és fizetés
előleget kéró'k száma, mely az 
életszínvonal romlására vezet
hető vissza. 

A gurító körzetében ezen a 
napon Szikora Mihály a tola
tásvezető. Két fogás között van 
egy kis időnk a beszélgetésre. 

- Húsz éve dolgozom Fél
egyházán, öt éve tolatásvezető
ként. Megszoktam ezt a mun
kát és igyekeztem mindig tisz
tességgel elvégezni. 

- Nincsenek gondjai? 
- Vannak bizony. Havonta 

nyolcezer forint körüli fizetést 
viszek haza, ehhez jön a felesé
gem négy és félezer forintja. 
Ennyiből élünk meg öten. Nem 
sok. Négy éve Alpáron kertes 
házat vettünk. OTP-hitellel be
vezettük a gázt. így a törlesztés
re megy szinte minden forin
tunk. 

- Üdülni mikor voltak? 
- Soha nem voltunk, nincs 

rá pénzünk. 
Gellért József 
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Azt már Guba Sándor rész- Zákány Mihál.
11, a f6bizalrni névvel illették. A MÁV táN. 

legvezet6 szögezi le, hof111 itt nem tiltakozik, amikor Oroshá- TRANS-ból Volán lett. A vasút Si7'(1tom a. n,,ttánaotot.: '!'2 
még senkit sem ért azért retor- zi fölemliti. hogy ez ügyben is va,ronából választották le a e�kor volt derékhad �tQMjáj, 
zió, mert megmondta a vélemé- hiába k�rtek tőle tanácsot a dol- Volán eszközei� -.� �kat aki még 57.ép írúAval, j6 számo
nyét. Az elhatigzottakból any- gozók. Ugyhogy, folytatja a sze- és a ·-��ikat -, s a vas- l�k�ével, tudásával� vas

nyit sikerül megállapítanunk, relő: immáron nincs bizalom, utas osszvizsgás létszám�} uti �éhez hiven a vasut ér
hogy a névtelen vádaskodást csak kivárás van. Lassan már szerve�� a V_olán �J· dekeit szolgélta. Az e�kon 
bizalmi nem írhatta. úgy néz ki, mintha a funkcik sa- A. v�tfold"°:Jzban járato_s es �ok m�g szolgálati la-
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(nagy N-el !) beosztottakkal sze- kodóba esik. hogy ezt föl sza- Aki� _a volánosítás 1:1tán még a iQánlólevél 1s kellett az állás�oz . 

Lehet persze, hogy az olva- mellett: nem akarnak az isten
sók közül is sokan vélik úgy, nek sem a kötelező órán túl 
hogy manapság az a dolgok menni. 
rendje, hogy egy munkásriport Nagy a várakozás az embe
névtelen levéllel indul, s legfel- rekben, betartja-e vajon d bér
jebb a melósfélelmek okainak emeléssel kapcsolatos ígéretét a 

taglalásáig juthat el. Amikor fo- kormány. Március 31-én ez is 
t6riporter kollégámmal a déli eldfil. Hogy aztán ennek hatásá
soron caplattunk a debreceni ra milyen ellenlépésre készül
körzeti üzemfőnökség felé, s fá- nek a vasutasok, arról Kolozs-

é k . találk 
. had-e venni·e Nagyot kattanva 

vasut1 kereskedelmi szolgálat- Nem szerencsés a forgalmi és retn n vegre oz m. · ·1 dtak • t k k ked lm' ta k í 
Izzadt homlokú, gyűrött arcú mondja azt, _hogy ni�cs tovább. �;ug�:a� hogy n�� ké;:�=t- to�

re

�szt:ép�n 
n

:r;
g
o�:�

s
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zósan bújtunk meg egyetlen 

esernyőnk alatt, a nyomozás 

várható izgalmaitól felajzva, pil
lanatokra Sherlock Holmesnak 

és dr. Wattsonnak képzeltük 

magunkat. Végtére is nem ke
vesebbre vállalkoztunk, mint 
hogy kiderítsük, ki rejt6zik a 

géppel irt sorok mögött. 
A zuhogó eső, a nyirkos vas

úti híd, aztán a vontatási főnök
ség komor szerelőcsarnoka 

csak tovább fokozta bennünk a 

krimi előérzetét. 
Marosán István volt az első 

ember, aki szóba elegyedett ve
lünk. Amíg a főbizalmi vélhető 
tartózkodási helyére kalauzolt 
bennünket, teketóriázás nélkül 

tért a lényegre. Megtudtuk tőle, 
hogy pillanatnyüag b"izony 
úgy áll a helyzet, hogy az emberek nem nagyon bíznak a szakszervezetben, mivel úgy vélik, az nem sokat tudott ed
dig elérni. Hozzátette még azt 
is, nyugodtan megírhatjuk a 

szakszervezeti újságban, hogy 
a bizalmiak iránt sincs sok biza
lom. Persze ő már könnyen be
szél, már csak négy évet kell ki
bírnia, aztán fájront. Olcsó csat
tanó, de igaz: Marosán tizen
négy éve a leveg6sök bizalmija. 

Éppen hogy beköszöntünk a 

f6mérnöknek, s már mentünk 

is volna olajos overalljukban a 

mozdonyok alatt tüsténked6 
kétkezi szakik irányába, amikor 
a szerel6műhely feje rosszal
lóan vonta össze szemöldökét. 
Nem oda Buda. Minden tiszte
lete a sajtóé, de ó még nem hallotta, hogy mostanság már 
nem divat a legf6bb /önöknél lévizitelni. Szánva-bánva szeleburdiságunkat, /IJmémöki díszkísérettel vonultunk be Kolozsvári István körzeti üzem/önök irodájába. 

Utólag kérünk elnézést az 

ilzemf6nökt&, hogy kizárólag 
nyomozati érdekb61. elhallgatni 
voltunk kénytelenek jövetelünk 

valódi apropóját. Szó sem volt 
bizalmatlanságról, csupán a 

konspiráció elemi szabályai dik
Wták e besurranótempót. A ta
pogatózó tiszteletkörök után az 

emberek han,ulatáról faggat
juk a f6nököt. 

A debreceni vontatást csak a 

DP:donyvezet6k frontján érin-
6 a létszámtondok. szerencaé
!!L��ben nmcs hi6ny. 
.imnaeneseue nem volt t6bb 
Jl(rlap1 kacaánAl az a távaly 

U81 lúr, hoSY atrájkra t,. 
ek a debreeeni maainisz
Tény YiaZont. boa ma ia 
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kell annyit nógatni. Porció Ist- tan . ss rezign tan erosi 
akiknek munkakönyvében már el de kereskedelmiül" vala-ván fékberendezés-szerelő meg igazuka�: ella:pos_odo�t _ a csak a vasúti beíráshoz volt m�nnyiüknek érteniük kellene, 

amolyan ami szívemen a szá- moz�alo� naluk peldaul idot- hely. hiszen a szállitás az alapszak-
mon ember. A szociális gondo- len idók ?t.? _nem voltak s��k- A másik csapás a kereskedel- ma. 
kat ő is a csótányoknál és a tu- s�e;rezeti u1:sek. ;erszed�rh � mi szolgálat leértékelése. Jelenleg a raktárnok fizetése 
solónál kezdi. s különösképpen res egvezeto, ��o egye u mi A mozdonyvezetéshez szakérte- nincs arányban munkája értémagunk tehetunk. Panas�ko-

lem és egészségi alkalmasság kével. Szolgálata alatt nemcsak 
d�nk, panaszkodunk, _de bizal-

szükséges. A forgalmi szolgála- kilométereket jár be, hanem m
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d- dott, esetleg felsőbb tanulmá- Természetesen a feltételeket is as an csm J a. en u z- nyainak idejére "nyugis he- biztosítani kell a munka elvég-

ni. lyet" igényel? zéséhez. Ha valamely állomá-Hát ebből sem lett igazi szto- Ha valamely állomáson búj- son a helyszíni átadáshoz kevés ri, nézünk egymásra a fotóssal, tatni kell sportolót vagy kis- a meglevő létszám, akkor any
amikor az emberek felkászálód-

gyermekes anyának nappalos nyit kell foglalkoztatni, amenynak. Mert milyen krimi az, beosztást keresnek, azt bizto- nyi szükséges. S annyi fizeté
amelyben a végén nem derül 

san raktárnoki munkakörben sért, hogy ne játszon össze a 
Eszmecsere a bizalmiakkal ki, ki volt a tettes. 

szerepeltetik. Ezért aztán felmé- szállítóféllel, s ne kényszerítse a (Tüttő Tibor 1elvételei) N' · h · t · t h " mcs mas a ra, mm ogy réskor nem tűnik ki a létszám- vasutat se kártérítésre! Többet 
híven eredeti elhatározásunk- hiány. (Természetesen van el- veszít a vasút a kártalanítávári Istvánnak nincs tudomá- az üdülőjt:gyek furmányos el- hoz az „áldozat" előtt felfedjük lenpélda is, amikor az állomás- sokkal és a be nem hajtott ösz

sa. Mindenesetre az üzemfőnök osztásának taglalásakor lelke- kártyáinkat. vezetés zárkózik el a raktárnok- szegekkel, mint a hiányzó rak-
bízik embereiben, a mozdony- sedik be. Igényeit nem srófolja Guba Sándor, merthogy . a létszám feltöltésétől, így teremt- tárnokok bére. 
vezeto7c fegyelmezettségében, a fellegekig, csupán egyszer részlegvezető ellen íródott első- ve lehetőséget a nagy leterhelés Régebben az volt a természe
talán belátják, hogy a sztrájk- végre családostul szeretné a sorban a „vádirat", nem lepő- bizonyítására, a lazításra stb.) tes, hogy a forgalomból jöttek 
kal csak még több problémát Balatont látni. Ebben legfel- dik meg különösebben. Forgat- A raktárnok tudása és becsű- át a kereskedelemhez a dolgo
okoznának maguknak. jebb az a különös, hogy ő min- ja ujjai között a papírt, s mind- Ietessége az áruszállítási bevé- zók. Hozták magukkal a híres Az üzem/őnök becsületére le- denáron nyári beutalóra tarta- járt megjegyzést is fűz az olva- tel záloga! Ugyan, milyen pénz- vasúti kombinációs készséget 
gyen -mondva, bár bejelentá na igényt. F&zezonira. mib61. sottakhoz. Való igaz, hogy a ügyi fegyelmet lehet elvárni az és fegyelmet, de hozták maguknélkül érkeztünk, minden to- az elmúlt idényben is nem töb- legmagasabb órabére a szak- általános iskolai végzettséget kal a tekintélyes munkabért is. vábbi nélkül lehetőséget ad, bet és kevesebbet, mint három szervezeti /őbizalminak van. csak tűrhető szinten szerzett, Az ő hozzáállásuk teremtette hogy beszélhessünk az embe- darabot kapott az egész vonta- Csakhogy ezt ő is helyteleníti. egy vasúti vizsgával rendelkező meg a kereskedelmi szolgálat rekkel. tás. Rágalom, hogy neki része len- vagy e munkakörben nem jára- megbízhatóságát. Mert a keres-

Belátjuk, hogy a gépek kö- Ki érti ezt, hogy mindenki ne benne, hiszen az üzem/őnök tos, a munkaidőt ki nem hasz- kedelmi tevékenység nem feje-
zött bajos lenne a riport, így az- nyáron akar a Balatonra menni. náló alkalmazottól, akik közül ződik be a munkaidő elteltével 
tán a szerelők részlegvezet6jé- De Porció, a fékszerelő nem többen arra hivatkozva, hogy - a rakomány (indulástól érke-
nek, Guba Sándornak az irodá- azok közül való, akik könnyen nekik kevés a fizetésük, nem zésig) még többször „visszabe-
ja jelöltetik ki a rögtönzött esz- föladják. Bár a Balatonhoz még átallanak saját zsebre is ügyes- szélhet". A kereskedelmi szálli-
mecsen> színhelyül. Első kör- nem sikerült eljutnia, fejébe kedni! tási feltételek állandóan változ-
ben a bizalmiak „vallanak". külföldi csereüdülések ötlete A forgalom balesetként tár- nak. Aki a raktárnokot (a keres-
Pontosabban csak mi szeret- férkőzte be magát. De a jelenlé- gyal minden utasításellen�s kedelmi hivatalnokot) nem be-
nénk ezt, de nehezen indul meg vők közül még szerencsére sen- magatartást, függetlenül a sze- csüli, az saját pénzének az el-
a szó. Riadt tekintettel figyelik ki sem hallott ilyenről. ,,.._,.,.-: mélyi sérülést61. De vajon nem lensége. A mai vasút vezetői is 
egymást és bennünket. A bizal- A fékszerelő azt is nagyon baleset-e egy gépreváró szerel- azok lennének? 
matlanság és a tanácstalanság unja már, ami az újítások körül vény kocsijának zártalanítása, Klencz Tiborné 
süt a szemekb61.. folyik. Azazhogy dehogy folyik: 

Guba Sándor 

„Bűnügyi" riportként indult áll Se szó, se beszéd egyenesen 
szakszervezeti kutatásunk egy- sérelmesnek veszi, hogy egy
re inkább alászáll a termelési ri- egy újítására sokszor más/él
portocskák sematikus bugyrai- két évig a hallgatás sötét fátyla 
ba. Olyan az egész, mint egy borul. De Porció Istvánt nemelfuserált szakszervezeti ülés. csak saját ügyei tartják lázban. Még talán Marosán István nyí- Kerek perec kimondja, hogy lj.k meg leginkább. Hiába, ő amíg a szakszervezetnek nem már szegről-végről a mi bizal- lesz olyan „hatásköre", mint a és az szb-titkár döntött erről. masunk. De arról ő sem tud, kormánynak, addig csak kiszol- Hasonló a helyzet az alapszerhogy a bizalmiaknak jutalma-

gáltatottja annak. Addig csak vi párttitkárral is. Pestiesen 
záskor előnye származnék fából vaskarika az érdekvéde- szólva ebben nem ó a „hunyó". funkciójukból. lem. Ki · h ki í h tta? G b Karikás Pál, a forgácsolók 

ir atta, r a · u a 
Meg aztán szerinte a mai kor- Sándor, aki egyszerű szerelőcsoportbizalmija is értetlenül mány nem folytat stabil politi- ként kezdte a cégnél, hogy az

néz, amikor a helyi szakmai ve-
kát: megyünk nyugatra kére- tán nyolc évvel ezelőtt, a főisko

zetés és a szakszervezeti korefe- getni, mint a koldusok. Az lát befejezve térjen ide vissza, 
usok érdekszövetségét próbá- ilyenfajta „átalakulás" a legke- tanácstalan. Eseteket idéz fel. 
lo� firtatni. Ná:luk _ilyen nincs. vésbé sem nyugtatja meg a me- Például éppen Zákány főbizal-V1szont ők ige ms tesznek ló t Hiá k 
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. . ulók béd-"'- ét t '  u anazo . an erre VICC 1s. sz e IS Vl . e 1s a az ipanlctan, . trae -••Z lték.,- új szelek fújdogálnak a régi po- mégsem ir neki névtelenül. zennyo ,onn eme po'kból E. tl k llé akit ·· 
Mert hát, hogy is néz ki, hogy a 

· se_ eg az a O ga, eJ -
húszezer bruttós fejes ugyan- Hát, érdekképviselet az, ami szakai ell�n6rzése során alv� 
annyiért eszik, mint az ötszázfo- nincs, definiálja kapásból társai talált, s aki aztán be��gs�gi_:e hi
rintos ösztöndfjas gyerek. Ők véleményét Orosházi László. v�tkozott. A munkaugyi dont6-
mindent jeleznek, de abban Aztán, mintegy csak magának 

�1ZOttság a dol�oZ?nak adott 
6szintén szólva 6k sem bíznak, teszi hozzá: talán már szakszer- igazat. Tehát ez IS,�- .. _ 
hogy történik valami. vezet sincs . . .  Elfáradt tekinte- Nyol�. év hosszu !dő, külo�o-

Ott van például az áldatlan tű, bajuszos fiatalember. Eset- sen főnokkén�, de tiszta lelkiis
csótányinvázló. Az ember a für- leg 6 lenne az .. . Nem, szó merettel állítja Guba �ndor, 
dóbéSl, öltözc5b6l leviszi a kedves sincs róla. Konok tisztesség su- hogy komolyabb konfliktusa 

kis jószágot a műhely� de a gárzik egész lényéb61.. ő az a még nem akadt senkivel. 
családi fészekbe is jut belc5le. MUNKAS, aki egyelóre még Sok mindent nem ért (velünk 
Vagy ami még ennél is kacifán- tartja a hátát, akire ma még le- �gyütt) a részlegvezet6, de leg
tosabb. A tusoló. A dolgozó het pakolni. Elkeseredettségé- inkább talán azt, hogy mi.ér! 
megnyitja a csapot, s átadja ma- ben benne van az a bizonuos nem kopogtatott be hozzá, aki
gát a meleg vfz élvezetének. az- öntudat, ami már csak keve,elc nek baja van vele. 
tán társa hasonlóan j6 szindé- sajátja. Indulatosan meséli el, Mi váratlanul kopogtattunk 
kú manc5vere utén egyszer csak hogyan vitték éSt munkaügyi nála, pedig nem vele van ha
ott il 1 lefoJTázva. Vagy jéggé dönb5bizottaág elé az ominózus junk. 
dermedve. Tisztára mint a 250- Ft-ban megállapított, alap
psziclúátrián. Holott enn� �rbe beépített kiegészítést, 

T.sdorJúma 

azért nem depresSZJósak a deb- amit valahol, valülk elfelejtet- (Fqtók: TGU6 'Dbor) 

Kirohantam 
A Komárom megyei Dol- lanom, megszállt az önelé

gozók Lapjának 1984. no- gültség. Egyetlen, a sajtó
vember 6-i számában tolmá- ban megjelent írásommal 
csaltam a vértesszőlősiek megoldottam a kétezres lé
panaszát, amely szerint a lekszámú falu, Vértesszőlős 

Budapest felé tartó vonatok váróteremgondjait. 
vágánya mellől elbontották Gyakran utazom a győri 
a várótermet. A hivatalos in- vonalon, ha máshol nem is, 
doklás szerint azért, mert Vértesszőlősön mindig ki
beléesett a vasúti pálya és az néztem az ablakon, jólesően 

újonnan létesített fényso- nyugtázva : áll még a váróte
rompós útátjáró úgynevezett rem. 
rálátási háromszögébe. Má- Aztán rossz sorsom úgy 
sík váróterem építése fölös- hozta, pár nappal ezelőtt az 
leges pénzkidobás lett vol- emlitett megállóban kellett 
na, hiszen a küszöbön álló vonatra szállnom. Az érke
rekonstrukci6 során a vágá- zésig volt még húsz percem, 
nyok is odébb kerülnek gondoltam, körbejárom 
majd. zsurnalisztikai tevékenysé-Ezzel viszont állandósult gem e kézzel fogható eredegyfajta baleseti veszély. Az ményét. A körbejárásról 

utasok a „túlparti" váróte- azonban le kellett monda
remb61. rohangáltak át az ér- nom. Hogy miért? Nem rész
kezéS vonatokhoz, az pedig letezem, mert nem akarom, 
tudvalév6, hogy kétvágányú hogy eme rövid frásom izlés
pályán az ellenkezéS irányból telenségbe fulladjon. ln
is bármikor fölbukkanhat kább beléptem az ideiglenes 
egy szerelvény. Cikkemet váróterembe. Talán ezt sem 
követ6en a MA V „szóviv6- kellett volna. 
je" ígéretet tett egy ideigle- A látvány elkumtett. A 
nes konténerváróterem el- falakról a tapéta· leszaggat
helyezésére. va, a padok széthányva, a No,, a vanit tén11leo gyor- padlón szeméL 
,an i� Alig pár Ekkor véltem valamiféle 

hét elteltéoel mm- le is rak- rokoni basonlatoaécot fölfe
ecik a konténert, emlélceff'- dezni Zrinyi és .-ját mapm 
tan l%fflftt ,üg a villaftJI ts között. világitott benne. Ki WleeC rolum.taO'R . • 

Töredelnaeaen be kell val-- � 7.oltáa 





MOZIKALAUZ 
Amióta a gazdasági életben régi kedvencünk nevéhez fl'.Iz6-

tekintetbe vesszük a piac törvé- dik. Az olasz krimiparódia, a 
nyeit, a moziforgalmazásban is Bűnvadászok hőse: Bud Spen
új szelek kezdenek fújdogálni. cer (a hajdani válogatott vízipó
Van konkurencia. Új nevek, lózó és úszó), a Piedone-histó
friss cégek jelentkeznek a ma- riák cimszereplője, valamint a 
guk kinálatával. szemtelen mosolyú Terence 

A fc5városi mozik gazdája a Hill hol cimborája, hol eilenlá
Budapest Film, eddig főként basa. Ezúttal az előbbi. Rende
egy-egy érdekes NSZK-pro- z�jük, E. B. Clucher, fejtetc5re 
dukcióval hozakodott elc5, most állitott helyzetben inditja el 
Dunafilm néven egy amerikai őket útjukra. Mint Pilátus a 
tc5kével működc5, 43 országban krédóba, úgy kerülnek baráta
jelenlévő céggel vegyes vállala- ink a rendőrségre, ahol azt hi
tot alapított! Ez többek között szik, hogy önként jelentkeztek 
azt jelenti, hogy a kínálat évi zsarunak, holott . . . de a többit 
25 alkotással gyarapodik. A mondja el a fergeteges tempójú 
Duna ugyanis a külföldi cég 50 és humorú történet maga, 
terjesztésre kerülc5 produktu- amely telis-tele van nemcsak 
mából ennyit kiván átvenni. A- kacagtató félreértésekkel, ha
világpremierekkel egy időben nem lélegzetelállító verekedé
mutat be majd új alkotásokat. sekkel is. 
(Májustól igyekezni fogunk ezt Ugyancsak kalandfilm, de 
a folyamatot a gyakorlatban is egzotikus köntösben, a japán 8 
bemutatni, vagyis a Mokép szamuráj legendája. Fukasza
ajánlata mellett a Duna, a Bu- ku Kindzsi rendező izgalmas 
dapest, a Helikon, a Bács és a alkotása Sizu hercegnő Edo 
Hajdúfilm szerzeményeire is korszakbeli históriája, akinek 
felhivni a figyelmet!) családját egy vérbosszú kiirtja, 

Megmaradva egyelőre a ha- de a szép leány nem marad 
gyományos keretek között, néz- védtelen. Nyolc bátor szamuráj 
zük, mit kínál áprilisra a Mo- áll melléje, akik a roppant túle
kép? rővel szemben is megvédik, sőt 

Két magyar produkció is sze- győzelemre segítik az ügyet, az 
repel a programban. igazságot. 

A pikánsabb témájú film cí- Egy nagy sztár: Gregory 
me: Mielőtt befejezi röptét a Peck korábbi sikere. a rejtelmes denevér. Forgatókönyvének hangulatú, misztikus horror, az 
alapja egy néhány soros napi- amerikai Omen most kerül a 
hir, amely megmozgatta Thnár magyar közönség elé. Konflik
Péter rendezc5 képzeletét. A- tusa egy bajt hozó örökbe foga
konfliktus a mai hazai valóság- dott gyermek körül bonyolódik, 
ban bonyolódik és látszólag a műfaj törvényeinek megfele
úgynevezett „háromszög"-tör- lően. 
ténet, de egyik hőse nem elég- Számunkra kevéssé ismert 
szik meg a maga asszonyával környezetbe, Görögországba, a 
- szeretőjével -, hanem sze- motoros bandák vetélkedése 
met vet annak fiára is, aki rá- közé visz az Éjszakai motoro
adásul beosztottja az üzemben. sok. A görög dráma hc5se Nicos, 
A „háromszög" tagjait, a szen- a vagány, visszaérkezik Athén
vedli felet a fiatal Csontos Ró- ba, hogy megbosszulja öccse 
bert, az asszonyt Bodnár Erika, halálát, s véget vessen a szinte 
a biszex főnököt Máté Gábor vérbosszúra emlékeztető értel-
alakitja. metlen magánháborúnak. 

A második hazai mű· Sára A hónap művészi élménye a 

Durkó Gáb·or rajzai 
Olvasóink gyakran találkoz

hatn�k lapunkban is Durkó Gábor grafikáival, rajzaival. 
&etpályájáról, mtlvészetérfil ad 
képet az alábbi cikk. 

1916-ban született Durkó Gá
bor, és jóllehet édesapja a szá
zadelc5 neves festc5m\lvésze volt, 
maga pedig már háromévesen 
(!), annyi sem volt még, szere
pelt rajzaival kiállításon. olyan 
„m\lvekkel" pedig, amelyeket a 
kritika nyomtatásban is megdi
csért - életét tisztviselőként 
töltötte. 

Gimnáziumi tanára, Patkó Károly festc5mtlvész, a római is
kola kiválósága mindenáron azt 
akarta, hogy kiemelkedő tehet
ség\l tanítványa az érettségi 
után a Képzc5művészeti Főisko
lán folytassa tanulmányait. A
szenvedélyesen rajzoló, rajzai
val az iskola büszkeségévé vált 
diáknak nyilván nem is volt 
más vágya, anyagi okokból erre 
mégsem kerülhetett sor. 

Egy ritka szerencsés csillag
zat alatt induló pálya már a kez
det kezdetén jóvátehetetlenül 
(?) kibicsaklott. Tisztviselő lett Durkó Gábor, az is maradt évtizedeken át. Ám, hogy a művészi kifejezés számára életreszóló, egzisztenciális súlyú angazsáltság, nemcsak az bizonyít
ja, hogy mindmáig szenvedélyesen rajzol, nemcsak az, 
hogy állandóan „tanul" kezdetben magán-képzőművészeti iskolákban, (Örkényi-Strasser, Borbereki-Kovács, Aba Novák és másoknál), később képzőművészeti körökben fejlesztette tudását, negyven éve tagja a budapesti Vasutas Képzőművész Körnek, de az 
Uvaterv Szőnyi István Képző
művész Köre is „sajátjának" te
kinti. 

Az igazi bizonyság elhivatott
sága mellett mennyiségre hatal
mas, minc5ségre kiemelkedő 
életműve, számos kiállitása, fo
lyóirat- és napilapközlése (mint
egy hatszáz rajza található meg 
a Kortársban, az ÉS-ben, a fő
városi és vidéki napilapok olda
lain). 

* 

ságokat. partra vetett csónako
kat és templomokat, különös 
növényeket, ,.magányos·· fákat, 
stilizált alakokat, ornamentiká
ból „kiúszó ... önálló életre kelő 
halakat stb. 

Grafikáira azonban minden tematikai és megformáltságbeli változatosság, a variációk 
szinte szédületes gazdagsága mellett sem a „színesség", az újabb és újabb művészi megoldások keresése jellemző. Nem. 
Sokkal inkább az elmélyülés, a 
meditáció, a rokon témák �._ 
motívumok újra és újra való fel
fedezése. 

A művész sokat és sokfelé 
járt külföldön, ennek nyomai 
világosan felismerhetők raj
zain: mediterrán táj, délszaki 
vidék, széltfil tisztára söpört, 
mindent kontúrosan mutató 
észak-európai síkság rendre 
megjelenik munkáin. Azonban 
minden idegen hozadék, min
den nem hazai táj éppúgy bele
olvad egy eltéveszthetetlenül 
.. durkós „ világba, amiként egy
neművé, néha csaknem felis
merhetetlenül egylényegűvé 
stilizálódnak a falusi ruhák is a 
húszas évek divatos toalettjei
vel, vagy a papi reverendákkal. 

Különös, megragadóan egye
di szintézisben egyesül Durkónál az ornamentika, a díszítc5-
müvészet eszközkészlete a jel
képi stilizáltság formakincsével 
és az összefoglaló, lényegeket 
kiemelő, .,költőien" realista va
lóságlátással. Ünnepivé, emelkedetté válik munkáin a falu széle, a kisvárosi peremvidék, ám anélkül, hogy akár a szegényes zsúfoltságot, akár a kopár magányt eltagadná a látványtól. 

Fazekas Lajos 

Csillagra néző 
M'111enalvó fáradtak ágya az éj, 
csillagra néző lélek-magán11a, mikor es&:seppeknél nehezebb csend ül az ablak előtti fákra. 
- Hán'IISZOT törték nyugalmam ablakát! S nem hajigáltam öklöm az égre, ujjaim pengéit se nyújtottam barbár dühvel, magam védelmére. -

Villanásokra tört csillag. Emlék: követ omlasztó gyújtogatások. 
- Nem költözhet csak emlékeibe 
az, kí 'r,6 otthonokat látott! S ők, akikkel bimbószájú gyermek 
pihen most szerelmük ágya mellett, 
megkeseredett mesék igazát szövik álmukba: a történelmet. 
Sóhajtó zajt küld valahonnan egy 
gép szüntelen; a rendező ember, 
- kí számba veszi sorsát, dolgait, -hírt ad nekem e gép-üzenettel: a munka örök. S amíg hallgatom, mozdul óriás gépdaru váza. -Beidegződés: hajnali trapp - ki a fény alá, ki a sokaságba . 

A debreceni szimf ónikusok 
ragaszkodnak .a MÁV-hoz 

Az igényes zene kedve16"mek zik - közli velem mosolyogva, 
nem kell különösebben bemu- s kissé rejtélyesen. 
tatni a MÁV debreceni szimfó- - Ezt hogyan értékeljem: 
nikusok zenekarát. Évtizedek semmi gond a zenekar körül? 
óta ,jegyzett" együttes, mégpe- - A turnénak, a meghívás
dig nemcsak szl'.Ikebb pátriájá- nak örülünk, a zenekar hírneve 
ban, hanem külföldön is. Önál- csak növekszik ezáltal. A gond
ló (profi) élete pedig nem akár- jaink azonban ettc51 lényegesen 
milyen évben kezd&lött: három nem változnak. Továbbra is 
évtizedes amatc5r mílködés után igen nagy probléma a hang-
1952 január elsején lett hivatá- szerbeszerzés. Márkás hang
sossá . .. Nem akármilyen esz- szerekre lenne szükségünk, s 
tendők voltak - zeneileg sem! ezeknek az árai a mi helyze
Az ideológia uralt mindent; a tünkhöz képest szinte csiUagá
milánói Scala, a Metropolitan szati. Ugyanakkor a külföldi 
vagy a bécsi Operahéz hihetet- meghívások, magyarán: a kül
len távolságra került tc5lünk. földi „piac" megtartása érdeké
(Jellemzc5 a korra, hogy Mozart ben előbb-utóbb valami megol
remekét, a Varázsfuvolát a dást kell találnunk. 
Népm\lvelési Minisztérium - Szóyal ismét a „klasszi-
egyik képviselc5je le akarta vé- kus" ördögi kör? 

Sándor rendezc5-operatc5r mun- szovjet Az ismeretlen század 
kája, a Pergőtűz. Alcíme szerint kezdete. Két epizódból áll, s 
a II. Magyar Hadsereg a Don- cselekménye a húszas évek ele
nál. A II. világháború egyik tra- jén perég. Alkotói a Belorusz 
gikus epizódját kíséri epikus pályaudvar rendezője, Andrej 
részletességgel mintegy re- Szmirnov és a tragikus közle
gényfolyamként végig, azt áb- kedési baleset áldozatává lett 
rázolva: hogyan fordul minden Larissza Sepitykó rendezc5nc5. 
visszájára, mint múlik el a hódí- A programot áprilisban egy Sokat és sokfélét rajzol Dur
tás mámora s válik a gyc5zelem argentin filmdráma, a KO-ra kó Gábor: faluképeket, kisváro-
katasztrófává. ítélve egészíti ki. si utcákat, ,,furcsa" és „csinos" 

Fekete-fehérben is színpom
pás-színpadias, nagy korokat 
idéző a nagy kalapos főpapok 
sétája, ám főszereplőkké e bí
bornokok semmiképp sem vál
hatnak Durkónál: egyenérté
küek velük a ciprusok, a he
gyek vonalai, a fák klasszicizál
tan elhelyPzkedc5 oszlopai. A
látszólag sokszor oly egyszerű, 
olyannyira megnyugtató, oly 
biztos művészettel „kezelt" té
mák, tájak, figurák épp átlát
szóságukkal, transzparenciá
jukkal utalnak valami bonyo
lultan titokzatosra, nosztalgiku
san rejtelmesre. 

tetni a repertoárról mint ideoló- - Pontosan. De itt kell el
giailag „gyanús" alkotást. Sze- mondani a másik - ezzel össze
rencsére Tóth Aladár ezt nem függc5 - zavarunkat is. Ez pe
engedte.) dig az úgynevezett mecenatúra 

A debreceni vasutasok mu- kérdése. Világosabban: a zenezsiku.sai nem tör6dve politikai kar a MÁV kötelékében akar kívánalmakkal, tette a dolgát, maradni, olykor azonban bis ennek köszönhetlSen a Csoko- zonytalanságban hagynak bennai Színház rendszeresen tart- nünket. Természetesen jól tudhatott opera.l6adásokat. (A kf- juk, hogy a MÁV funkciójától 
séretet mind a mai napig 6k lát- távol esik - mondjuk - egy 
ják el.) Országos túnl elc5adúok Csenki Imre szvit bemutatója, 

A hónap filmje ezúttal is két Abel Péter tájakat, arcokat, ,,beszélgetc5 
________________________ asszonyokat", hegyeket és sík-

Megújult a tapolcai 
művelődési központ 

Másfél éve annak, hogy a alakított öltözők, videoterem, 
m\lvelődési központ felújítása három közösségi helyiség, 50 
elodázhatatlanná vált. Allaga személyes presszó kapott új ar
leromlott, berendezése elbasz- culatot. 
nálódott, egy új intézmény épí- Az átadási ünnepségen Ka
tésére pedig kilátása sem volt a pronczai János, a szombathelyi 
városnak. A házat, a Vasutasok vasútigazgatóság vezetc5je kö
Szakszcrvezete, a városi tanács szöntötte a megjelenteket, köz
és a Bauxitbánya Vállalat közö- tük Navracsics Tibort, a me
sen tartja fenn, így a felújítás gyei tanács elnökhelyettesét, és 
anyagi terheit - mintegy 18 Szemók Bélát, a MÁV általános 
millió forintot - is együtt vál- vezérigazgató-helyettesét. 

lal�tvitelezést a MÁV Celldö- Ünnepi bes�et Szemók Bé
möUci t 'té · Fő "ksé • .A.. _ la tartott. Röviden utalt az pi , si no, ge �11ez. 1946-os indulásra, méltatta az te hat al�kozoval. És a"!' építc5k munkáját és szólt az itt manapság ntkaság: a munká- ó .. .-r pr..aé · é latokat határidőre fejezték be, foly ko�uve uu s1 tev ke�y-
a megadott minőségben. ség érték�_1ről és tartalm�l: 

Az. épület küls6 csinosftása „Az épület legyen a ��!tizá: 
Jílellett megújult a bels6 tér is. lós, a tanulás és a közöuégi 
A 320 személyes színházterem művelődés színtere. Őrizzék ú 
élztftikus berendezése a legké- ápolják a tapolcai milvelődési 
nycilmesebb ízlést is kieWgíti. hagyománJIC>kat. A modem 
A IZfnpadtechnika és a szcem- uzközökkel felszemt ház töre
� koruent modem igényei- kedJen a konzerű művelődési 
itek megfelel6en biztosftja a. fgéftyek kielégítésm. • 

onaJas munka hátterét. A felújftott intézményt Zen• 
lilla:11!1'1:len és higilnikusan ki- taf..Gábor taazptónak adta át. 

Vajda Kornél 

Szellemi vetélkedő 
Harminc éven aluli dolgozók talános történelmi, zenei, mű- születtek akkoriban, a minden- viszont az is igaz, hogy a vas

részvételével rendeztek nagy si- szaki várostörténeti ismeretek- napi élet romlása közepette a utas munkája befejeztével (le
ker\l kulturális szellemi vetél- rol is számot adtak a verseny- debreceni zenekar évekig a vf- gyen akár kocsirendezc5 vagy 
kedc5t a szolnoki vontatási fc5- zók, de szerepelt a programban gaszt jelentette, a szépség gyc5- kit\1zc5 mérnök) szívesen hallgat 

é játék zelmét a gyakran ostoba és ki- igényes zenét. Véleményem nökségen. A március 14-én számítógépes ügyess gi · fe;ezetten népellenes gyakorlat szerint ez utóbbit kellene alapo-megtartott vetélkedc5 folytatása is. � 
MÁ volt a tavai'" népszer\l sorozat- fölött. A zenekar hímevét akkor san megfontolni a V vezeté-., • A vetélkedc5 nyertes csapatai: alapozta g Különösen é k túl h gy h gy nak, a mostani azonban témájá- me . a s ne • azon, o a a o-

ban kapcsolódott _ ahogy 1. Dinamika mozdonyvezetc5- Bánk bán (1955. március 15.), mányok is kötik. 
Szolnokon mondták_ az els6 brigád (5100 forint); 2. Komó- és a Fabta,ff (1956. VI. 6.) el6- - A helyi városi tanácsra 
szabad március 15-éhez"; csin Zoltán mozdonyjavftó bri- adúaival. Az operael&ad4sok nem számíthatnak? 

A 15 induló csapat 3-3·tag- gád (4200 forint); 3. Tyereskova bemutatáNban korrepetitor- - Segít bennünket, ez tn-
ja egJJ-efllJ szocialista brigádot irodai dolgozók brigádja (3600 ként Kurtág Gflörrn, se8'dke- mészetes, hiszen a város kultu
képviselt. A márciusi forradal- forint); 4. Március 21. kocsijavf- 7.ett. (Kurtág idc5k6zben vilighí- rális életében nagy a szerepük, 
mat érint6 kérdéseken kívül ál- tó brigád (2100 forint). rtlvé vált!) . . de bizony igencsak csekély &z-

A zenekar 6J'Zl a rangj4t ma szeggel 
-----------------------1 is, bár a gondok hdekea módon - Tehát a MÁV-ra feltétle-

mégiscaak konzervá16dtalL nül szükségük van? 
Ezekr61 aarettem volna be- - Még annál is jobban ... Folyóirat-olvasó 

szél� a vezet6 � a A zenekarban egyönteblen az a 
A lapok árának emelkedése Fc51eg nyugdíjasok keresik és muzsikusokkal; dt: titokban kívánság, hogy maradjunk a 

fc5lea a kis keresetlleket érintet- olvasaák a kirakott új5áiokat, abban, remmiykedtem, � MA V-nál. Ha ez· megváltozna, 
te hátrányosan. Sokan lemond- folyóiratokat. A múvel&léai ház � �etek egy pr6búi Ja 

, . l1lÍJldffl bizonnyal megmlnhe 
ták kedvenc napi- és hetilapju- azzal is segfti az olvaaókat, · Nem sLrl1t. A Stmon/l, • � leifontosabb missziónk: 
kat, és arra kényszerültek, hogy a driga folyóiratokat, így cm pr6batennet üresen cal6l- a vuutas és az épft6ipari mun
hogy a ké>7.eli könyvtárban in- a Burdit, a Lakáskultúrát. az tom. Az Ü'OClábcltl..,. criJMM Hr kúoknak szel"\Tftett, ÍID11W' 10 
formál6djanak a napi hlrekrc51. Ez Di .... ,.. , ... _ Ma otole,,,.,,,. /o(Ja,dolt;J, BwJ,,.f!111c éve sikeresen za,jl6 banlftl'-
Szegéden, a vasutas múvel&lé- � ,::;-,:,a;:,. ... 

áro
_. • ., 

ol
�i .. .: Jánoanl, a unekar pa� ,senysorout. F41: pedJc senlö 

si ház foly6irat-olvas6 szo�á- gazmt , • ..,...,..� n v- � sem akarja. Gondolom: a MÁV 
nak látoaatottsága is jócskán kölcsönadja. Ezzel a lehe�- - A --., tebru6r � aem . .. 
Megn6tt az utóbbi id6ben. gel sokan élnek. ni6rtűá ll� lfSZtt-ban � MdrW � 
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Felszerelést csak a jó versenyzó'k kapnak 

A kosárlabdát szeretik Doinhóváron 
A hét végén nyitva vannak a létesítmény kapui 

A dombóvári VMSE nem egy 
nagy, országosan ismert egye
sület, mégis szinte irigylésre 
méltó állapotban vannak léte
sítményei, hála a még idejében 
végzett és 1986-ban befejezett 
felújításnak. Manapság ilyen 
volumenű munkára nem lenne 
pénz, ezért elégedettek is a 
dombóváriak. 

Tamási Zoltán ügyvezető el
nök nem titkolt büszkeséggel 
vezet körbe. Elsőként a kosár
labdacsarnokot nézzük meg, 
ahol a kaposvári katonacsapat
tal játszanak edzőmérkőzést a 
kék-fehér hazaiak. A csarnok 
- rengeteg társadalmi munká
val - öt éve készült el, de ta
valy bővítették, így a meglévő 
mellé még egy hatszáz szemé
lyes lelátót építettek. Szükség is 
volt erre a bővítésre, hiszen a 
kosárlabdát szeretik Dombóvá
rott: egy-egy mérkőzésre 
1300-an váltanak belépőt. 

Tamási Zoltán szakértő 
szemmel figyeli a játékot: maga 
is kosárlabdázott, s az NB III
ból ezzel a csapattal jutott fel az 
NB I B csoportjába, még aktív 
sportoló korában. 

- Nálunk nagyon népszerű 
a kosárlabda - magyarázza, 
miközben szemét le sem veszi a 
pályáról -, a helyi kábeltévé is 
szokta közvetíteni meccseinket. 
Egyébként két lengyel játéko
sunk is van, az egyik 162, a 
másik 134-szeres lengyel válo
gatott. Most fog lejárni a máso
dik kétéves szerződésük. Na
gyon elégedettek vagyunk ve
lük, s a város is szereti ezt a 
két szimpatikus sportembert. 

- Elképzelhető, hogy rövi
desen átkerülnek az NB I 
A csoportjába? 

- Három éve próbálkozunk, 

SAKK 

39. SZ. FELADVÁNY 
Kiss János 
(Budapest) 

A január 5-én közölt feladványamk 
közül a 35. sz. (Majoros) az a4 mezőn 
olyan szabad helyet tartalmazott. 
amelyre a sötét király kilépése után 
nem lehetett mattválaszt találni. 

A megoldásban a világos egy újabb 
szabad helyet (sőt üthető tisztet) adott: 
1. Ba6! - E lépés után lépéskényszer 
állt elő. amelynek következtében min
der. sötét lépésre mattválasz követke
zett: l. - Ka4 2. Bxa5, 1. - Kxa6 2. 
Fc4, 1. -a4 2. Bb6, 1. -axb4 2. Hc7. 

A szabad helyet elvevő megtévesz
tés (1. Fb3?) 1. - axb4! után nem ve
zet eredménvre. 

A 36. sz. (Groenei•eld) mű modern 
megtévesztéses játékot tartalmaz. Az 
e5-ön álló világos futár 5 lehetséges 
he!�-re léphet el az első lépésben. ami 
utan '.!. Ve5 fenyegetés következik. 
A helyes megoldást egyedül az 1. Fb8! 

(a legtá\'Olabb1 lépés) biztosítja. Ez-

mindig ott voltunk a rájátszás
ban, de sajnos nem sikerült át
lépni. 

Miközben megnézzük a bir
kózótermet, a ragyogó öltöző
ket, a kistermet (ami csak a ko
rábban látott csarnokhoz ké
pest kicsi), a szaunát(!), az ügy
vezető elnök elmondja, hogy a 
kilenc szakosztályban közel 
400-an sportolnak, a pártoló 
tagság létszáma viszont elenyé
sző. Az egyesület fenntartási, 
üzemeltetési költségeit nagy
részt a MÁV fedezi. 

- A vasúttól nyilván keve
sebb támogatást kapnak idén, 
mint tavaly ... 

- Fogalmunk sincs, idén 
mennyit fogunk kapni 
mondja Tamási Zoltán. - Azt 
azonban tudjuk, hogy a megyé
től a tavalyi eredményeink 
alapján az eddigi legmagasabb 
összeget, 650 ezer forintot ka
punk, így valamennyire meg 
tudjuk tervezni a közeljövőt. 

- Szavaiból úgy tűnik, nem 
túl gazdag az egyesület. Ele

Kora délután van. A füves fo. 
cipályát körülölelő futópályán 
már elkezdődött a bemelegítés. 
A DVMSE labdarúgócsapata 
egyébként az NB III Dráva cso
portjában játszik. a teniszezó'k 
é:; a sakkozók pedig a tolna me
gyei bajnokság élcsoportjában 
vannak. A bemelegítő futásra 
induló gyerekeket látva felme
rül a kérdés: egy kisvárosban 
elegendő-e az utánpótlás. hi
szen egy egyesület működésé
hez nem csak pénz kell. hanem 
sportoló is. 

- A dombóvári sportiskola 
kosárlabda, labdarúgó. birkózó 
és atlétikai tagozata biztosítja 
az utánpótlást számunkra -
magyarázza Tamási Zoltán. -
Munkájuknak meg is látszik az 
eredménye. hiszen 20 minősí
tett atlétánk van, s egyikük, Ba

nai Róbert ifiként is a legjob
bak közt szerepelt a középtávú 
futószámokban, most pedig -
sorkatonaként az Újpesti Dó
zsában - az 1500 méteres sík
futás felnőtt magyar bajnoka 
lett. 

- Az egyesület mennyire 
szolgálja ki a város tömegsport
igényét? 

- Hétvégén minden spor
tolni vágyó előtt nyitva van
nak létesítményünk kapui. 
Vendégeink leginkább a terem
focit és a teniszt kedvelik, s hoz
zá kell tennem, hogy nem ké
rünk terítést a szolgáltatáso
kért. De nálunk tartja a vonta
tási fönökség, a pft, az építési 
fönökség is a sportnapot, vala
mint a városi támogatóink - az 
áfész és a Kolor Jpari Szövetke
zet - számára is lehetőséget 
biztosítunk hasonló rendezvé
nyek megtartására. Azt már ta
lán mondanom sem kell, hogy 

minden évben gyermeknapon 
különféle programokat szerve
zünk. s a közeli vasutasóvodá
ból is ide járnak a gyerekek 
sportfoglalkozásra. 

- Térjünk vissza az anyagi
akra! A személyi adózás. a brut
tósítás bevezetése után csök
kent-e a főfoglalkozású edzó'k 
száma? 

- Egyesületünkben nincs 
főfoglalkozású edző. Egyéb
ként a biírekkel nem tudtuk kö
vetni az adózással járó terhe
ket. Mindössze annyit tudtunk 
tenni, hogy a 20 százalék adó
előleget hozzáadtuk az edzői 
bérekhez, így azonban nem 
tudjuk érdemeiknek megfelelő
en honorálni munkájukat. 
Edzőinket szinte csak a sport
szeretet hajtja, szabadidejüket 
nem tudjuk megfizetni. 

- Milyen melléktevékeny
séget végez az egyesület? 

- Manapság, aki csak a tá
mogatásokból akar megélni, az 
meghal. Ezért bérbe adjuk az 
egyesület járműveit, egy ver!
déglátó-ipari üzemegységet is 
fenntartunk, valamint nyaranta 
a baranya megyei Zöldérttel 
kötött szerződés alapján a gu
narasi fürdő területén egy zöld
séges boltot üzemeltetünk. 

- Önök nem fognak szak
osztályokat megszüntetni? 

- Nézze, erró1 az a vélemé
nyem, hogy amit az elődeink 
létrehoztak, azt vétek megszün
tetni. Arról nem is beszélve. 
hogy egy ilyen eset 80-100 em
bernek keserűséget okoz. Az az 
igazság azonban, hogy a gazda
sági helyzet könyörtelenül ebbe 
az irányba szorítja az egyesüle
teket, de mi ezt szeretnénk el
kerülni. 

Demeter Kálmán 

gendő felszerelést tudnak vásá-
1
--------------------------

rolni? 
- Az elmúlt évben, az anya

gi lehetőségek romlásával egy 
idóben elhatároztuk, hogy csak 
azok a versenyzők kapnak fel
szerelést, akik jobb eredmé
nyek elérésére képesek, s per
sze a csapatban játszók, akik
nek egyforma mezben kell sze
repelni. A kosárlabda-szövet
ségtó1 öt labdára kapunk kiuta
lást évente, s ez igen jól jön, hi
szen, egy-egy ára háromezer fo
rint. Azután, ha már annyira el
használódott, hogy az első csa
patnak nem felel meg, ,,lej
jebb" kerül, s ily módon még 
három évig használhatják a ser
dülők, az ifik. 

után a fenyegetés elhárítására irányu
ló valamennyi sötét lépés után világos 
mattok következnek: 1. - Hd3, Hg4, 
Be7, Fe7, Ve6 2. Vd4, Vf3 (a bástya és 
a futár vonalának elzárása nyomán\, 
Vd6, Hc7) a bástya és a futár kölcs..i
nös vonalzárása után - ezt nevezik 
Grimshaw-témának). Vxe6. 

A többi 4 futárlépés valamilyen ön
károsodást idéz elő. amely után sötét 
egyetlen lépése kivéd minden fenye
getést: 1. Fc7? Fe7 ! (a 2. Hc7 matt ki· 
zárva), 1. Fd6? Be7! (most a 2. Vd6 
matt nem lehetséges). 1. Fd4? Hd3! 
(mert 2. Vd4 matt nem lehetséges), 1. 
- Ff4? Hg41 (a világos vezér ugyanis 
nem tud f3-ra menni). 

40. SZ. FELADVÁNY 
C. Slagmolen 
(Apeldoorn-NL) 

Eddigi eredményeik alapján jutal
maink nyertesei: Istokol'ics Anita 

(Szeged) és Szebényi Tamás (Buda
pest). 

Közlekedés a művészetben, 

művészet a közlekedésben 
Sajtótájékoztató előzte meg 

március 16-án a Közlekedési 
Múzeum és a Budapest Tavaszi 
Fesztivál Igazgatósága közös 
rendezvényét, a „Közlekedés a 
művészetben - Művészet a 
közlekedésben" című, egy hó
napon át nyitva tartó kiállítást, 
amelyet dr. Nagy Ervin közle
kedési, távközlési és építésügyi 
miniszterhelyettes jelenlétében 
Katona András, a tárca főcso
portfőnöke nyitott meg. 

A kiállítás egyik részében a 
múzeum legszebb műszaki raj
zaiból és modelljeibó1 látható 
néhány darab, amely a forma
tervezés és az építőművészet 
kapcsolatát mutatja be a közle
kedésben. A ma élő művészek 
alkotásai képviselik a tárlat na
gyobb részét. A kiállító művé
szek mintegy fele a Vasutas 
Képzőművészeti Körből került 
ki. A Magyar Nemzeti Galériá-

tól és a Petőfi Irodalmi Múze
umtól kölcsönzött művek gaz
dagítják még a tárlatot. 

A hivatásos és amatőr művé
szek festményei, szobrai, kis
plasztikái eltérő ízlés· és forma
világa érzékelteti, hogy hányan 
és hányféleképpen merítenek 
témát a közlekedésbó1. 

A kiállítás anyaga bizonyára 
megnyeri a látogatók művésze
tet kedvelő rétegét, és alkalmas 
arra, hogy megszerettesse a 
közlekedési kultúrát. Köszönet 
illeti az alkotókat, akik hozzájá
rultak a kiállítás létrejöttéhez, 
kiemelve a Vasutas Képzőmű
vészeti Kör közreműködését. 
A Közlekedési Múzeum hagyo
mányostól eltérő vállalkozását 
sem hagyhatjuk említés nélkül, 
ugyanis újszerű módon lehető
séget biztosít a művek helyszíni 
árusítására. 

H.K. 

Szlovák népszokás húsvétkor, hogy a legények korbácsot fonnak 
(siheoyicát) a fiatal fűzfahajtásokból, a végére piros szalagot köt
nek, és locsolkodáskor ezzel veregetik meg a lányokat, asszonyo
ka_t. A néphit szerint ez a kis korbács elűzi a hostozú tél betegsé
geit. egészségesek lesznek a lányok a tavaszi munkára. A mon
dókákhan is szerepel a sibenyica, de mellé ott a jókívánság és az 
ill�toto locs�ló�z is - . no meg a_ kérés: ide a kalácsot és a piros 
toJást! Felvetelunket Kutna Horan készítettük. ahol 12 méretben 
árulták a sihen�ieát. 

(Zelman) 

1989. MÁRCIUS 30. 

- Zajcsökkentő fal. A szé- ható azoknak a „GOSA" gyár
kesfehérvári rendező pályaud- tású személyvagonoknak az 
varon zajcsökkentő falat építet- üzembe helyezése, amelyek 200 
tek a környező házak és a köze- kilométeres sebességre is alkal
li la_kótelep hangvédelmére. masak. A megrendelt 20 darab
A MA V Tervező Intézete által ból eddig hét érkezett a vasút
kidolgozott szigetelőfal első sza- hoz, amelyeket folyamatosan 
kaszának építése a közelmúlt- állítanak forgalomba. 
ban fejeződött be, a zajszint a 
megengedett határ alá került. - Tanfolyamok. A záhonyi 

üzemigazgatóság rendszeresen 
- Korszerűsítés. A Buda- szervez speciális tanfolyamokat 

pest-Bécs világkiállítás meg- a ZAIR - Záhonyi Automati
rendezése a vasúton nem fog zált Információs Rendszer -
múlni. A MÁV ugyanis korsze- igényeinek kielégítésére. A kö
rűsíti a Budapest-Hegyesha· zelmúltban levizsgázott 18 fia
lom közötti vasútvonalat. Az itt tal több hónapos, munka mel
közlekedő szerelvények az ed- letti kurzus keretében tett szert 
digi 80-100 kilométer helyett olyan komplex ismeretekre 
160 kilométer óránkénti sebes- amelyekkel a rendszerben ml 
ségre is képesek lesznek. ködő nagy is mikroszámítógé-

- u· · k • t ' All, k" . pek hatékony kiszolgálását vé-
, J o�s1 1pus

_. , 
am 921 gezhetik. 

megallapodas alapJan a MA V 
200 négytengelyes, 60 tonna te
herbírású vagont vásárolt Ro
mániából. A vasút jelenlegi ko
csiparkjában eddig nem volt 
gabonafélék továbbítására al
kalmas kocsitípus. Az új vago
nok jobban kielégítik a szállítók 
igényeit, mert feltöltésük, üríté
sük gyors, az apró szemű ter
mény kisebb szóródási veszte
séggel továbbítható. 

- Felújítás. A közelmúltban 
készült el a balatongyöröki vas
útállomás. A váróhelyiséget bő
vítették, korszerűbb és világo
sabb lett. Az épületben új szol
gálati lakást is kialakítottak. 

- Nagy sebességre alkal
mas vagonok. Hamarosan vár-

A szerkesztőség fenntartja 
a jogot, hogy a beküldött 

Halálozások 

Életének 92. évében elhunyt 
Marosi Mátyás nyugdíjas fő. 
mozdonyvezető. Hozzátartozói, 
ismerősei március 30-án kísér
ték utolsó útjára a rákoskereszt
úri új köztemetőben. 

* * * 

Kovács József, Kál-Kápolna 
vasútállomás vezénylőtisztje, 
március 7-én, 49 éves korában 
súlyos betegség következtében 
elhunyt. Barátai, munkatársai, 
hozzátartozói március 10-én kí
sérték utolsó útjára a füzesabo· 
nyi telepi temetőben. 

kéziratokat rövidítve közöl
je. Kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem küldünk vissza. 

Edzőtábor Parádon 

A Szegedi VSE NB III-as lab
darúgói február 3-11. között 
Parádon, az EBSE üdülőjében 
tartották alapozó edzőtáboru
kat. A szegedi sportolók ered-

Elcserélnénk VIII. kerületben lévő 2 
swbás szolgálati lakásunkat (földszint, 
kiskert) másfél szobás tanácsi vagy ki· 
sebb öröklakásra. Érdeklődni lehet le
vélben: Gaál Ödönné, 1124 Budapest. 
Németvölgyi u. 89. 

Elcserélném Gyáli úton lévő 2 szoba 
komfortos, telefonos MÁV-bérlakáso
mat tanácsi lakásra. Érdeklődni lehet: 
a 685-545 telefonszámon. 

lj:lcserélném Budapest, Gyáli úti 
MAV tulajdonú két és fél szobás, kom· 
fortos, gázfűtéses, telefonos lakáso
m&t, egyszobás (esetleg garzon) ha· 
sonló komfortosra Budapest területén, 
vasutassal. Tan�csi vagy más tulajdo
nú is érdekel. Erdeklődni lehet levél
ben: Gálik Zoltán, 1097 Bp„ Gyárli út 
15. 

Elcserélném centrumban lévő 50 
négyzet:néteres első emeleti korszerű
sített MÁV-lakásomat. plusz (kék busz 
vonalán lévő) 200 négyszögöles zárt 
�ertemet budapesti kétszobás lakásra. 
Erdeklődni lehet levélben: Szűcs Gé
za, Budapest, Örs vezér tere 15. I/7. 
1148. 

Elcserélnénk Budapest VI. kerületi 
másfél szobás, komfortos, gázfűtéses. 
földszinti udvari és Budapest XIV. ke
rületi 1 szoba, konyha, WC második 
el!1el;ti tanácsi lakásokat, egy szoba, 
ket felszo�a. komfortos vagy két és fél 
szobás MAV-bérlakásra. (V., VI., VII. 
kerület előnyben.) Érdeklődni: a 
48-81-es üzemi vagy a 225-438-as váro
si telefonszámon, hétfőtól péntekig 
8-16 óra között. 

Elcserélném Rákospalota MÁV-tele
pi nagyméretű, I. emeleti. másfél szo-

ményes felkészüléséhez Farkas 

András üdülővezető és munka· 
társai nyugodt, kényelmes kö
rülményeket biztosítottak. 

bás, összkomfortos szolgálati lakáso
mat egy szoba, két félszobásra lehető· 
leg ugyanott. Érdeklődni lehet telefo· 
non: Babarczy, 7-16 óráig a 22-14 
üzemi számon. 

Elcserélném 47 négyzetméteres. 
földszinti, komfortos és 58 négyzetmé· 
teres, 2 szobás, komfortos MAV-bérla· 
�ásomat, Budapestt61 40 km-ig kertes. 
osszko_mfortos, 2 szobás tanácsi há· 
zért. Erdeklődni lehet levélben: özv. 
Kiss Károlyné, 6090 Kunszentmiklós. 
Madách Imre út 8. 

Elcserélném zöldövezeti, ne.rn panel. 
39 négyzetméteres, 1 szoba étkező· 
konyhás, összkomfortos tanácsi XIII. 
kerületi lakásomat nagyobb MÁV-bér· 
lakásra. Minden megoldás érdekel. Ér· 
:feklődni leh�t: mindennap 18-20 órá· 
1g. Boros Akosné, 1139 Budapest 
XIII., Tahi u. 42/A. II/3. 

Elcserélném 100 négyzetméteres. 10 
helyiséges, összkomfortos, gázfűtéses 
l\1A V-bérlakásomat, egy két szoba 
osszkomfortos és egy 1 + ½ szoba össz· 
�omfortos lakásra (Rákospalota vagy 
UJPest). Érdeklődni lehet: Darlaczv. 
Budapest XV., Lenin út 11. II. lépcső· 
ház II/7. 

Elcserélném fővárosi 2 szobás. kom· 
for!os, zöldövezeti, 80 négyzetméteres 
MA V-szolgálati, héthelyiséges felújí
tott lakásomat, egy és fél szobásra és 
egy,;zobás tanácsi vagy MÁV-lakásra. 
(MAV szolgálattevői munkakörűek 
előnyben.) Erdeklődni lehet: Szamos· 
falvi, 1097 Budapest, Péceli u. 2. föld· 
szint 2. (Közel a MÁV Központi Szer· 
tár és a Ferencvárosi pu.) Telefon. 
652-380. 
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• JJl'08l'8lll ri,reha.jtási- igényelnek. 
Mbelua � Lap&i .Nuef elnUldetnel til&t lal'loll roaaul uJpteltek. Burkelat- �. -a � kiflMf le tlraYalt A villamos vontafúnak a dit W --..a-A& c:sen!ré, llftfeld,jftúra il � koutlulu:i6k aMrebriadse 
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t6b61 és a mmiaztet1le- kedve?.6. A villamos vontatójér- pontkmt túgyalta a MÁV 1989. én •zoeiQI• terv", a nnma van szükng. .b ŐTA sára, �� n tni8f6 szóbeli kiepszlt.6jé� mllvek a �lnél jóval caende- lak4....Q4 14meptúi kerd, és a uluzervezet dantmi üm,ke:zelhi bizoetsága Jaoasol- fon,at áll � da.,_., 
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1:e,��;::; bad•k8nbe tartom j6Mti pénze&zközak es é-.i felama- :��B� ��� 

� Mint az a fep6- szernpont;jéb61 szinte már kör- sál. MModik napirendként -.itatta meg az elnilbég a fft4jd j6vci az eUStnjesztht. sftik majd MátéuaJka,, N� 
� adatokb6� kita- nyezetbarátnak tekinthet6k. MÁV idei v#llalati tervéoek munka"Védebni tervja-.ula• A testület nauodik napirendi. ta, -�on:!t= � 
:em .=�-�:s� A képviselc5k közül �tan d� majd egyéb tfm4klum döntött. p<>�tként vi�tta meg a MÁV = azoqban an-a, hogy aok 

� iSuzaen 1746 ldlométer mondtak vélem�nyt a n�n- idei �ti tervm\ek munka-
szolgálati helyen a gyenge vil6-

vasútvonalot valamo.n- den szereplc5 tájék�tó Jele�- Az frúos �16terjesztés megü- pesten továbbra is részben W- ridelmi te�vaalatát. Az lrá- gftú akadályozza majd a bii· azt jelenti, hogy a szüli- tésr61. Valamennyien hangsu-
lapította többek között hogy az relt szállá.sMlyekkel oldják SOS el6terJeBztft megülapítja tonságos munkát. 

M.# feladatok mintegy 87 száza- lyozták a vasútvillamosftás fon- utóbbi évek társa�-gazda- meg a dolgozók elhelyezését. többek � hogy a vülalatt A mér6milazerek beszerzési Jéilt már villamos mozdon7ok toaságát, és szorgalmazták a ha- sági feszültségei miatt a dolgo- Albérleti hozzá;árulámi ebben pénzügyi források .a� költségeinek fedezetére hatmil
wpik. zai vasúti jámulgyártás lemara- zók többet várnak a vülalati az évben 2,9 miUi6 fonntot mi- miatt a munkavédelmi Jelleg\1 li6 forintot irányoz el6 a teJV. 

'l'ennmétesen a vonalvilla- dásának felszámolását. szociálpolitikától, növekednek nyoztak eUS. fejlesztéiek sze�yeb� lesz- Az ellíasználódott �k, be-
moeftáa tov♦bbi el6nyökkel is Ebben az évben és jöv6re az igények a s7.0ciüpolitika ke- Az idén a vasút nem vásérol nek az �� évinél Emiatt a rendezések rid6- és biztonság• Jt.r. fgy például növeli a vona- mintegy 120, majd 1991-95-ig retében nyújtott különféle jutta- munkásszállító jánmlveket. munkakörilmények �� t.echnikai berendezéseinek mll

',ak szAllltúi kapacitását és pót- 300-400 kilométer vonalvillamo- tások iránt. A dolgozók lak6helyt61 a mun- vulnak lént,egesen, m .. .,....- köd6képessége csak karbantar-
)6Jagos beruházások maradhat- sításra kerülhet sor. A MÁV 1989 évi szociálpoli- kehelyre való szállítását saját ségre veszél11f;S munkahelyek tásaal 

biztosí
t
ható. A 

oéd6be-
nak el. Emellett jelentősen nö- - vi - tikai tervkoncepciójában alap- és bérelt járművekkel végzik. száma sem �kkffl_ majd je� nmdezáek léteBítésére á blr-

Várossá avatták Záhonyt 
vet6 célkitazésként fogalmazó- Az üzemorvosi rendelc5k m�- t&en. A vaautüzerm techno �- bantartására bázisszintú fel
dik meg, hogy meg kell állítani k�te1ésére tervezett 16,_2 �ó ák �y�e pénzhiány rm

: használást terve�k. Az ü,.e,, 
a szociális és jóléti célt szolgüó fo�nt a �ndel6k do�ogi �- att a kozeJjov6ben nem mérsék _ mi épftmények, rakodóterek, 
anyagi eszközök reüértékének 5alt fedezi, a szakmai maködés l&iik, e7.ért a munkav.édel!"1 közlekedési utak biztonságának 

-kk ését A beruházási le- költségeit a 94,3 millió forint ü- ben el6�r� kell helyezni a fenntal16sára 8 tervezett anyagi Szabolcs-Szatmár vasutasai- zel van Csehszlovákia, Lengyel- �
s
:;

k 
· alacsony szint;e lami költségvetési támogatás fi- ue� mtézkedése�e!'n a f� � elegend6. Az épünak régi vágya teljesült: Zá- ország, Románia határa is. miatt O vasút vezetői folytatni nanszirozza. technológiai fegyelem SZlg tá-

letek ma.aki állapota tovább honyt várossá avatták. Az ápri- Több ország számos nemzete akarják O szociális Jóléti léte- Ebben az évben a vasút nem �t, az �en6rzést, a termelés- romlik, mert a karbantartésra 
fia 3-án tartott városavatási ün- élt itt egymás mellett, hol több- sítmén elc zí �t • vitó épít új üzemi konyhát. Feltí.jú- ir6nylt6i munka azfnvonalának nincs pénz. pepeégen részt vett Grosz Ká- ségi, hol kisebbségi helyzetben /ennta":tási 

s 
�uség:. Ja- ;ák a kaposvári, a m,élch&11m emeWNt. Több mint lcéteur vasutas fOIJ,, az MSZ� f6titkára. 8?-évs�ok során. � határok vltani szeretnék az épftési szak- és a __ mis� vontatási � A ve7.higazgatóság ellen&-- nem oaai szolgálaff helyén MÁ. V vontatási f6nökség sze- többszor IS vütoztak kozben, de 

szolgálat vütozó munkahelyein ség uzemi konyhá.jót. Az. üzem1 7ái f5osztálya a munkáltatás egázséga ivcSvizet, mert mncs okában megtartott ün- � közelség megmaradt. Rem�}- dolgozók elh�yezési körillmé- étkeztetés vülalati r6fordftúa biztoftágúulk szinten � � � � psége& ott volt Gi,urialca jQk, boiY• � &.10'< nyt!lt. u, 1988. évi � vi- � eg� Artilfflü m� úJ 1cuta1c .fú� Aa"' Q� ... 14'1. .az MSZMP Szabolcs- v6ben Európának ezen a táján . _ _ szonyltva 111 százalékra emel- kör6k c:s&kken1'Nt tazte ki • mosdók javításának feltételei is Szatmár Megyei Bizottságának is abban az értelemben tilnnek Kiemelten kezelik � ud�te- kedik. A nyfit vonalon, vütozó Iul. A munkakörObnények javl- mérséklc5dnek, emiatt csökken ela6 titkára, Bánóczi Gyula, a majd el - mert feleslegessé tés �oga�t. A kozponti el- munkahelyen dolgozók étkezte- tására a terv majdnem 300 mii- a szinvo�. Az idén befejez6-megyei tanács elnöke, :Valamint vünak -, hogy ne� elvüas�- osztás��ben és 
k 

a m�; tését könnylt6 hidegélelmezési lió forint felhasználását irányoz- dik viszont Püspökladány és a 
a megye lengyel, szoVJet és ro- nak, hanem egyre inkább osz- kása 

lik
on �::;� dij: jegy egyre népszenlbb, ezért a za el6, amely két százalékkal szombathelyi pft.-telep szociális mán testvérterületeinek kül- szekötnek. :� em� 

étk� � t várható többletigény költségfe- keVé&ebb a tavalyinü. A több létesítményeinek épftése, amely döttsége. Az ünnepi tanácsülé- uzerm . . s . n . szere - dezetét a terv tartalmazza. veszélynek, ártalomnak kitett összesen 400 személy részére 
sen Grósz Károly mondott be- Beszéde után a párt f6titkára né�m;gaTI a���rl� i:r; A vitában felszólalók hangs'Ú- dolgozók számának tervezett biztosft jobb szociális körillmé-
szédet. átadta az Elnöki Tanács város- g� s a O go i s · lyozták, hogy az eddiginél job- csökkenése els6sorban a mun- nyekel. - Nemcsak Magyarországot alapító okleve!ét Borbé_ly Ká- gi �yát. 

. . . ban kell segíteni a kulturális in- kaer6-mobilitás következmé- A környezetvédelmi beruhá· és a Szovjetuniót köti össze ez a roly tanácselnoknek, aki a tele- Az idén szociálpol_,�i cé- tézményeket, e7.ért - akár a nye. A �zertlbb techno� zások közül ernlftést érdemel a határállomás - mondotta töb- pülés lakóinak nevében mon- lokra összesen 2, 1 miUiard fo- sport rovására is - azok kapja- giák alkalmazása veszélyes dombóvári dfzelbázison és a bek között-, hanem olyan h: dott köszönetet a városi ran- ':!�t ford:ít a vasút. Ezen be- nak több támogatást. Halaszt- munkakörilményeket szüntet Landler Jánnújavltó Ozemberf lyen fekszik, amelyhez igen ko- gért. lül biztosítják a foly�atban lé- hatatlan a balatonkenesei meg, de em,idejíileg ú; vesz'- készül6 szennyvfztisztftó beren--------------------- v6 beruházások bef':,Jezését, és Q1Jenr&eküdülö felújítása is. lyek, ártalmak megjelenését is dezés a Landler Jen6 és a szol-
a tavalyinü több pénzt irányoz- Uzemétkeztetésre, lakókocsik jelenti. (Például a vasút-villa- noki 'jánnújavltó üzemekben Áz osztrákok kezdeményezték tak elc5 lak6kocsik besze�sére. beszerzésére is többet keU /or- mosftás.) épül6 veszélyeshulladék-táro-

Tárgyalásokat folytatnak a nyezték. Az el6zetes számítások 
magyar és az osztrák szervek a szerint a magyar oldalon hiány

bathely és FelsMr (Ober- z6 tizenöt kilométeres vasúti 
wart) közötti vasúti közlekedés püya megép(tése, a vonatközle
vl8ffllá1Jftásáról. E szakaszon kedés feltételeinek megterem
CNlmem harminc éve szüntet- tése 270 millió forintba kerül. meg a vonatforgalmat. Az Mindkét részr61 szeretnék, ha �trák oldalon az országhatá- egy éven belül megindulhatna jelenleg is közlekedhetnek a • rgal , • "áé ftett vona-ún magyar területen a &O om az UJJ P 
bdcsúi határátkelc5 és szom: lon. Ha ez megvalósul, lehet.6vé 

kö7.Ött annak idején fel- válik, hogy BW'lfen1andb61 köz
a slneket. vetlen vonaton jusaanak el az 

vonatforgalom viMPállftá- utasok a Balatonra és Buda
oeztrák részr4l kezdemé- pestre. 

A létesítmények �gá� Javltó dítani. Az elnökség javasolta, A nehéz fizikai mµnka csök- lók. fenntartásra � múlt évmél 12 hogy a tartalékkeretek igazsá- kentésére tervezett gépbeszer- Az el6terjesztésben IS szerepszázalékkal többet fordítanak. gosabb elosztása érdekében a zé k ré 1 :il eztési 16 negatív okok következménye A jóléti létes��ény�k fenntar- vasutas-szakszervezet és a ve- fo-�né�� erJ.tt _ többek között a ta� riasztó tására 227 millió fonnt ül ren- zérigazgatóság illetékes osztá- ls6 ban lejte7.ések pótlá- baleseti statisztika. Bszeriftt a delkezésre. _ A vasutasok ma- Iyai intézkedjenek. �t S:,lgá)j� A tedmol6 • • foglalkozást baleseteken belül gáner6b61 történ6 lakás�p�tésé- A testület ezután elfogadta a épesftettség "elenlegi arAn� 1981-lfez Wpest hét százaUkkal re és -vásárlására 410 millió fo- balatonfüredi szanatórium ké- g l több baleset fordult e'l6 a MÁVrint támogatást terveznek a ta- relmét az• intézmény felújitásá- nem befolyúo]ja s7.ártlottev6en. 
náL Az üzemi balesetek követ-valyi 345 millióval szemben. Az nak .támogatására. A tizenegy A zaj„ és vibi:6«9� ártalmak kezményeként 2500 � 

épít&nyag- és a lakásárak M épült szanatórium rossz ter- mérséklésére nundöaze nél)rr szenvedett három ruapon tói ffll!lked� miatt azonban ez vezése és silány kivitelezése millió fo�t jut. Az ilyen úta- gyógyuló sérülést. A � az osszeg IS kevés. miatt már zavarok vannak a be- lomnak kitett dolgozcSk sz6ma kÖ7.el 37 ezren d�epQ� MunkásszáUásokra,. lakta- tegellátásban. Az épületben várhatóan kismértékben emel• ségre 
áttalmas venélyes ·� 

n.11ákra 13 százalé1dcai többet nagy a h6veszteség, a fürd&t.o- kedik. Ennek oka a rakod6gé- mények között 
költenek, mint taval11. B1.ldar bák beáznak, a zuhanytücák pek, jérm«.ek m� K. S. 
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Fegyverkezés helyett 
a közlekedés fejlesztése 
Nemzetközi konferencia lesz Ausztriában 

Az Osztrák Vasutasok Szak
szervezete elnökének, Hans 
Schmölznek meghívására ez év 
januárjában tanácskozásra ül
tek össze Bécsben az NSZK, 
Csehszlovákia, az NDK, Lu
xemburg, Svájc, a Szovjetunió, 
Magyarország és Ausztria kép
viselői, valamint a Közlekedési 
és Szállítási Szakszervezetek 
Nemzetközi Szövetségének 
(UIS Transports) delegátusa. 

A tanácskozás feladata az 
volt, hogy előkészítse Kelet- és 
Nyugat-Európa vasutasainak 
nemzetközi konferenciáját ok
tóbérre, az osztrák fővárosban. 

Az említett országok és az 
UIS Transports képviselői egy
hangúlag megállapították, hogy 

Kelet- és Nyugat-Európa, vala
mint más országok, így Kana
da, Japán és az Egyesült Álla
mok vasutas-szakszervezetei
nek célszerű lenne együttesen 
megvitatni a Fegyverkezés he
lyett a közlekedés fejlesztése cí
mű témát, különös tekintettel a 
vasút környezetbarát jellegére. 
A találkozóra az előzetes tervek 
szerint 1989. október 18-19-én 
kerül sor. A tanácskozás alapul 
fog szolgálni egy felhívás kibo
csátásához, amelyet a világ po
litikusaihoz, az ENSZ-hez és a 
nemzetközi közvéleményhez in
téznek a témában megjelölt cél 
támogatására. 

A világon minden évben 
több mint 900 milliárd dollárt 

Munkanélküliség 

és a tudományos kutatásokra 
fordított költségek 40 százalé
kát bocsátják hadászati célok
ra, miközben a vasutak fejlesz
tésére nem áll rendelkezésre 
elegendő anyagi eszköz. Ha 
ezeknek az anyagi erőforrások
nak csak egy részét is a polgári 
életben használnák fel, 100 ezer 
UJ munkahely megteremtése 
válna lehetővé Nyugat-Európá
ban. Az utazóközönség és a 
gazdaság számára új és jobb 
közlekedési eszközöket lehetne 
létrehozni, amelyek elősegíte
nék az élet minőségének a javu
lását és az egészségesebb ter
mészeti környezet megteremté
sét. 

B.Z. 

az EGK tagországaiban 
Az Európai Gazdasági Közös

ség (EGK) statisztikai hivatala, 
az EUROSTAT szerint a múlt 
év decemberében, 1983 óta első 
ízben, az Európai Gazdasági 
Közösség 12 tagországában a 
munkanélküliség aránya 10 
százalékra csökkent az aktív 
népesség körében. Az EURO
STAT a február közepén nyil

szerint az EGK egyes tagorszá
gaiban (Görögország kivételé
vel) a munkanélküliség szintje 
a következő: Spanyolország: 
19,6 százalék; Írország: 17,3 
százalék; Olaszország: 12,4 szá
zalék; Franciaország: 10,4 szá
zalék; Belgium: 10,3 százalék; 
Nagy-Britannia: 7,6 százalék; 
Dánia: 7 százalék; NSZK: 6,2 

százalék; Portugália: 5,9 száza
lék és Luxemburg: 2,2 százalék. 

A számokat kommentálva 
Henning Christophers, az EGK 
gazdasági kérdésekkel foglalko
zó megbízottja kijelentette, 
hogy „ez a helyzet továbbra is 
elfogadhatatlan". 

- bz -
vánosságra hozott adatok kap-,--------------------------
csán emlékeztetett arra, hogy a 
munkanélküliség legmagasabb 
szintje 1984 őszén volt, amikor 
is az aktív lakosság 11 százalé
ka nem rendelkezett munka
hellyel. 

A nem végleges adatok azt 
mutatják, hogy 1988. december 
végén az EGK területén 15,6 
millió volt a munkát keresó?c 
száma. A hivatalos statisztikák, 

Földgázzal 
A szovjet közlekedés mérnö

kei egy olyan motort fejlesztet
tek ki dízelmozdonyok számá
ra, amely földgázzal üzemel. 
A begyújtáshoz szükséges kis 
mennyiségű folyékony üzem
anyag-adagolást mikroprocesz
szorral vezérlik. Ez szabja meg 
- a terheléstó1 függően - az 
olajnak, illetőleg a földgáznak a 
mennyiségét is. A motor műkö
déséhez általában tízszázalék
nyi üzemanyagra van szükség. 

Hozzászólás 

Belgium kimaradt 
Lapunk legutóbbi, március 1am a Hollandiától történt elsza-

30-i számában a Százötven éves kadás következtében számos 
a csehszlovák vasút című cikk víziutat elveszített. 
arról tájékoztat, hogy a másfél 
évszázados jubileumot már Megemlítem, hogy a belga 
megünnepelték Ausztriában, az vasút és ipara megalakulásá
NSZK-ban, Kubában és a nak magyar vonatkozása is 
Szovjetunióban. van, hiszen. a Magyar Közép-

Ehhez kiegészítésként annyit ponti Vasút megrendelésére ott 
kívánok megjegyezni, hogy készült az elismert Cockeriil
kontinensünkön, a felsoroltak- gyárban a „Pest'' és ,.Buda" el
ból hiányzó Franciaországot nevezésű mozdony. Ezek a ma7 

(1837) nem is ei:nlítve, a legje- sinák a kor műszaki feltételei
lentősebb vasúttörténeti dátum nek teljesen megfeleltek, és át
Belgiumhoz fűződik. Európá- Lagos sebességük e!érte az 
ban Angliát elsőként követve óránkénti 42 kilométert. 
már 1835-ben megnyitották ott A „Pest" továbbította egyéb
a Brüsszel és Mechelen (Mali- ként az 1846-ban Vácra közle
nes) közötti 21 kilométeres vo- kedett első menetrend szerinti 
nalszakaszt. Az új közlekedési magyar gőzvontatású szerel
rendszer kialakítása azért volt vényt. 
fontos, mert az új független ál- (-th) 

Évente négy és fél milliárd utas 
., 

Uj metróvonalak épülnek 
a Szovjetunióban 

Ha az ember a moszkvai met
róban jár, zajos, örökké morajló 
kavalkádban érzi magát. Csúcs
forgalomban itt 4,2 utas jut a 
szerelvény minden egyes négy
zetméterére. Ez háromszor any
nyi utast jelent, mint a világ 
legnagyobb metróin. A tokiói 
metróban például külön segéd
személyzet igyekszik beprésel
ni az utasokat a metrókocsikba. 
Moszkvában erre nincs szük
ség. 

Felvetődik a kérdés: milyen 
módon lehetne, megőrizve a 
föld alatti közlekedés minden 
előnyét, még komfortosabbá 
tenni az országnak azt a 12 met
róját, mely évente 4,5 milliárd 
utast szállít? A tervek szerint 
Szverdlovszkban, Alma-Atá
ban, Omszkban, Cseljabinszk
ban, Krasznojarszkban, Rosz
tovban és még további hat 
szovjet városban megkezdik a 
2000-ig terjedő időszakban a 

földalatti építését. Az építők 
feladata, hogy a metró zaját, 
amely a kocsikban néha eléri a 
80 decibelt, legalább a pekingi 
metró zajszintjére - 50 decibel
re - csökkentsék. Akkor a 
metró valóban nemcsak a legy
gyorsabb, hanem a legkényel
mesebb közlekedési eszköz is 
lehet. 

- Maximális sebesség és 
maximális kényelem - ez a mi 
legfontosabb feladatunk 
mondja Jurij Grisecskin, a 
moszkvai metró műszaki osztá
lyának a vezetője. - Moszkvá
ban például 70 kilométerrel rö
videbb metróvonal van annál, 
mint amennyire a városnak 
szüksége Lenne. Új vonalak, új 
állomások kellenek. Az építke
zéseket gyorsított ütemben 
folytatjuk. 2000-ig 140 kilomé
ternyi vonalat építünk. Átlép
jük a Moszkvát körülvevő kör
gyűrűt, s ezzel jelentősen javít
juk az elővárosok lakóinak köz
lekedési lehetőségeit. A metró 
átlagsebességét 42 kilométetf
óráról 45-re szeretnénk emelni. 
Expressz-vonalakat is létreho
zunk. Itt a vonatok sebesség� 
eléri majd az óránkénti 60-70 
kilométert. (APN) 

Japán nők milliói 
részleges munkaidőben / 

A munkaviszonyban álló ja
pán nők mintegy harmada, kö
rülbelül 5,5 millió fő, részleges 
munkaidőben vagy szezonális 
munkakörben dolgozik. Egyes 
ágazatokban az összes alkalma
zottaknak közel a felét alkotják. 
Határozottan növekvő tenden
ciát mutat a részleges munka
idóben foglalkoztatott női alkal
mazottak száma az olyan mun
kahelyeken, ahol nincs igény 
magasabb szintű szakképzett
ségre. 

A Mainichi című japán na
P.ilap vizsgálata szerint az el
múlt évek folyamán a japán 
cégeknek körülbelül az 50 szá
zaléka kezdte meg állandó al
kalmazottai számának folya
matos csökkentését. Más üze
mek a közeljövóöen terveznek 
hasonló Lépéseket. 

A japán munkáltatók szorgal
mazzák a részleges munkaidő
ben és szezonális munkán fog
lalkoztatott. főleg női dolgozók 
számának növelését, de nem el
sősorban emberbaráti okokból. 
A munkaadók jelentős hasznot 
húznak ebből a foglalkoztatási 
módszerből, ugyanis a részle
ges munkaidóben, szezonálisan 
vagy más hasonló rendszerben 
dolgozók általában jóval keve
sebb bért kapnak, mint akiket 
állandó szerződés alapján alkal
maztak. Ezek a dolgozók eles
nek a japán vállalatoknál ha
gyományos szezonprémiumtól 
is, és fizetett szabadságra sem 
jogosultak. Ez a munkáskategó
ria gyakorlatilag semmilyen -
munkaviszonnyal összefüggő 
- joggal nem rendelkezik. Pél-

szvsz 

dául nyugdíjba vonuláskor 
nem kapnak végkielégítést. 

Az árak állandó emelkedése 
miatt a japán nők. családi költ
ségvetésük egyensúlyban tartá
sa érdekében, többletjövede
lemhez kívánnak jutm, ezért 
kénytelenek a munkáltatók leg
kedvezőtlenebb feltételeit is el-

fogadni. A Tokiói Ügyvédek 
Szövetségének megállapítása 
szerint az ilyen feltételekkel 
dolgozó nó1mek több mint egy
harmada fejezte ki nagyfokú 
elégedetlenségét a munkafelté
telek és a bérek színvonala mi
att. 

Baranyai Zoltán 

Erősödő kapcsolatok 
A Szakszervezeti Világszö

vetség mindig következetesen 
kiállt az országok közötti, köl
csonosen előnyös gazdasági 
kapcsolatok fejlesztéséért. 
Ezért az SZVSZ örömmel üd
vözli azt a tényt, hogy napjaink
ban, a korábban befagyasztott 
gazdasági kapcsolatok egészsé
ges fejlődésnek indultak egyes 
tőkés és szocialista országok kö
zött. 

Ez a körülmény új helyzetet 
teremtett többek között az ún. 
vegyes vállalatok Létrehozása 
terén, mivel egyes esetekben a 
transznacionális vállalatok 

közvetlenül érdekeltek ezek
ben. 

Az SZVSZ transznacionális 
vállalatokkal foglalkozó bizott
sága széleskörűen megvitatta 
azokat a kérdéseket, amelyek 
új problémákat vetnek fel az 
érintett szocialista országok 
szakszervezeteinél. Ez a helyzet 
ugyanis egyidejú1eg létrehozta 
a tó'kés és a szocialista országok 
közvetlenül érintett szakszerve
zetei valóságos együttműködé
se és tapasztalatcseréje fejlesz
tésének lehetőségét s szüksé
gességét. 

Új autótípus a SZU-ban 

Az SZVSZ transznacionális 
bizottsága ebben a szellemben 
hívta fel a figyelmet a szóban 
forgó szervezetek közötti kap
csolatok sürgős kiépítésének 
fontosságára. A bizottság a ma
ga részéró1 kész a szervezeti se
gítséget megadni. Ezzel kapcso
latban a bizottság szűk körű 
munkacsoport felállítását hatá
rozta el azzal a céllal, hogy a je
lenlegi helyzetbó1 kiindulva 
hozzáfogjon a kialakult problé
mák elemzéséhez és a konkrét 
javaslatok kidolgozásához. 

B.Z. 

Melyik kocsit válasszuk? 
Első megközelítésben elég 

furcsán hangzik ilyenféle kér
dés a Szovjetunióban, ahol ta
lán még nehezebben juthat egy 
autóhoz a vevő, mint akár Ma
gyarországon is. Ugyanakkor 
ez a tény kényelmes a szovjet 
autógyárak vezetőinek, akik jó
zan ésszel gondolkodva nem 
nagyon törekednek a gépkocsi
típusok gyakori változására, a 
választék színesebbé tételére. 

Ám a híres Togliatti-gyárban 
az utóbbi idóben rájöttek, hogy 
a belföldön is valamikor vége 
lehet a monopolhelyzetüknek. 
Tekintettel erre, felgyorsult a 
vállalatnál az új autótípusok 
tervezése. Ennek jeléül az is
mert Lada Samara ötajtós vál
tozata nemrégen jelent meg. Ez 
a lépés egyébként szükségszerű 
volt. Hiszen ,,öreg pilóták" né
mi gúnnyal, tréfákkal fogadták 
1984-ben a háromajtós Sama
rát, mondván, hogy ez nem le
het valami „komoly kocsi''. 
Most pedig a szovjet autósok
nak, talán először a hazai autó
gyártásban, egy kocsiból egy
szerre két változata lesz. 

Pedig közismert, hogy a mo
dern autógyártásban a három
és az ötajtós típusok mellett 
rögtön még egy „szedán" elne
vezésű típus szokott megjelen
ni. Ez esetben ilyen változatról 
van szó, aminek elkülönített 
csomagtere is van. llyen Lesz a 

Lada Samara VAZ-21009. Er-

• 

re a kocsitípusra a SZU-ban is, 
külföldön is nagy kereslet Le
het. A kérdés csak az - mikor? 

Ilyen hírneves külföldi cé
gek, mint például Lancia, Nis
san, Opel, Fiat, Volkswagen, 
elég gyorsan térnek át a „sze
dán "-ra. Leggyorsabban - egy 
éven belül. De előfordulhat, 
hogy az átállás négy évig is 
tarthat (például Fiat-Düne ese
tén). Tehát valamikor 1990 júni
usában várható a VAZ-21099 
típusú Samara? Legalábbis ezt 
állítják a V AZ vezetői. A kocsi 
tehát meglesz. de milyen? 

Tulajdonképpen ez az autó 
ugyanolyan lesz, mint a Sama
ra, de ... csomagtérrel, ami tel
jesen külön van választva az 
utastértől. A térfogata sokkal 
nagyobb - több mint 0,5 m"; a 
régi Samaránál - 0.31 m3

, az 
,,ötös Ladá"-nál - 0,4 m". Való
színű, hogy megbízhatóbb, me
revebb lesz a karosszéria. En
nek az a gyakorlati haszna, 
hogy göröngyös úton a kocsi-

szekrény kevésbé deformáló
dik, tehát nem kerül por és víz 
az utastérbe az ajtón át. Más
felől kevésbé tapad a sár és a 
víz a hátsó szélvédőhöz. 

Az új „szedán" tervezői azon 
is gondolkodnak, hogy a hátsó 
ülésnek jobb harmadrésze le
dönthető legyen. Ebben az eset
ben az utastérre nyílhat a cso
magtér, és abba olyan hosszú 
rakomány is beleférhet, mint 
például sfiéc vagy horgászbot. 

Az is igaz, hogy az új „sze
dán" feltétlenül többet „nyom", 
mint a Samara, kb. 30-35 kiló
val. Ez a növekmény talán nem 
is túl nagy, hiszen az új kocsi 
súlya mindössze 945-950 kiló 
lesz. Növekedhet emiatt az ára 
is, valószínú1eg 9-11 százalék
kal. Ez elég érzékeny lehet egy 
szovjet átlagautós számara, aki
nek 41 (!) havi jövedeleIJN'e van 
szüksége, hogy megvehessen 
egy Samarát. 

Alekszandr Melnyikov 
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KITÜNTETÉSEK • 

Április 4-e alkalmából 
Április 4-e alkalmából ki

emelkedő szakvonali és társa
dalmi munkájuk elismerése
ként a Magyar Népköztársaság 
Elnöki Tanácsa 

Szocialista 
Magyarországért 

Erdemrend 
kitüntetésben részesítette: 

Szűcs József kazánkovácsot, 
debreceni Jj. Ü. 

Április Negyedike 
Érdemrend 

kitüntetésben részesítette: 
Ambrus Zoltán osztályvezetGt, 
MÁV vezérigazgatóság; Ácsbók 
Ferenc felépítményi munkave
zetőt, Veszprém Pft. Főn.; Her
nádi István vasútigazgatót, 
Miskolc Vasútigazgatóság; Kiss 
Vilmos váltókezelőt, Buda
pest-Fc. KÜF. 

Munka Érdemrend 
arany fokozata 

kitüntetésben részesítette: 
Kulcsár József vasútigazgatót, 
Debrecen Vasútigazgatóság; 
Túri Antal lakatos csoportveze
tőt, Kecskemét MÁV Vont. 
Főn. 

Munka Érdemrend 
ezüst fokozata 

kitüntetésben részesítette: 
Bencsics Józsefné ügyintézőt, 
MÁV Vezérig.; Dömök János 
állomásfőnököt, Dombóvár 
KÜF; Jeremcsuk József tolatás
vezetőt, Mátészalka KÜF; Ora
vetz István forgóvázlakatos 
brig�dvezetőt, Dunakeszi MÁV 
Jj. u. 

Munka Érdemrend 
bronz fokozata 

kitüntetésben részesítette: 
Aradi Ottó főmunkatársat, 
Debrecen Vasútig.; Czomba 
Sándor lakatos csoportvezetőt, 

Záhony MÁV GRF; Csökmei 
Lajos munkavezetőt, Budapest 
MAV Hídépítési Főn.; Dobra 
Lajos művezetőt, Szeged MÁV 
TBF; Heresznyei Jenő szölgála
ti főnököt, Győr Pft. Főn.; Hor
váth József fizikai tartalékost 
Pécs KÜF; Horváth Péter kar� 
bantartóosztály-vezetőt, Szom
bathely MÁV Jj. Ü.; Pápai Gi
zella vezető asszisztenst, Buda
pest MÁV Kórház és Közp. 
Rend.-int.; Száki Lajos vonat
vezetőt, Komárom KÜF; Széll 
István vizsgáló főkalauzt, Mis
kolc KÜF. 

A közlekedési, hírközlési és 
építésügyi miniszter 

Eötvös Loránd-díj 

kitüntetésben részesítette: Fo
dor Csaba osztályvezetőt, MÁV 
Vezéng.; Pasztorek József von
tatási technológust, Miskolc 
MÁV Vont. Főn. 

Kiváló Vasutas 
kitüntető címet adományoz

ta: Ancsin Károly vonalgondo
zónak, Békéscsaba Pft. Főn.; 
Áron Ferencné vonatvezető
nek, Rákosrendező KÜF; Bán 
Lajosné műszaki ügyintézőnek, 
Debrecen Vasútig.; Benedek 
László tolatásvezetőnek, Szol
nok KÜF; Bujtás Károly gyár
egységvezetőnek, Landler Jenő 
MÁV Jj. Ü.; Dávida János moz
donyvezetőnek, Záhony MÁV 
Vont. Főn.; Dömötör István jár
műasztalosnak, Dombóvár 
MÁV Vont. Főn.; Eőry József 
vezény Jő mozdonyfel vigyázó
nak, Budapest-Keleti MÁV 
Vont. Főn.; Fekete János épí
tésvezetőnek. Miskolc MA V 
ÉHF; Ferenc László váltókeze
lőnek, Budapest-Kelenföld 
KÜF; Gyetvai Alfrédné raktár
kezelőnek, Budapest MÁV 
Közp. Orsz. Osztószertárfőn.; 
Hetesi Imréné raktárkezelőnek, 
Budapbt-Keleti Szertárfőn.; 
Hosszu József felépítményi 
munkavezetőnek, Székesfehér
vár Pft. Főn.; dr. Karácsonyi 
Éva vezető főorvosnak, Buda
pest MÁV Kórház és Közp. 
Rend.-int.; dr. Kisrákói Tibor 
titkárságvezetőnek, MÁV Ve
zérig.; Kiss László függetlení
tett pb-titkárnak, Debrecen 
KÜF; Kovács József vonalbiz
tosnak. Budapest Vasútig.; Ko-

vács Lászlóné osztályvezető
nek, Budapest MÁV Építési 
Géptelepfőn.; Kövesdi Kálmán 
lakatos csoportvezetőnek, Bu
dapest MÁV TBÉF; Lukács 
Miklósné átmenesztőnek, Mis
kolc KÜF; Magyarics Istvánné 
forgalmi átmenesztőnek, Gyé
kényes KÜF; Majoros Lászlóné 
állomásfőnök-helyettesnek, Zá
hony Üi; Molnár Ernő vonatve
zetőnek, Tapolca KÜF; Molnár 
Sándor főosztályvezető-helyet
tesnek, MÁV Vezérig.; Nádud
vari István munkavezetőnek, 
Gyöngyös MÁV Kitérőgyártó 
Ü.; Németh Gyula főmérnök
nek, Szombathely MÁV ÉHF; 
Németh Gyula pályafenntartási 
főnöknek, Dombóvár Pft. Főn.; 
Németh Sándorné osztályveze
tő-helyettesnek, Szeged Vas
útig.; Őzse Béla él)ítés�ezető
nek, Qebrecen MA V Epítési 
Főn.; Pósa István sorompóke
zelőnek, Hatvan KÜF; Rétfalvi 
Tibor ügyvezető elnöknek, 
MÁV Alkalmazottak Első Bizt. 
és Segély Egyesülete; Torma 
Jánosné kocsi takarítónak, 
Szombathely MÁV Vont. Főn.; 
dr. Tóth Tibor osztályvezető
nek, Budapest VTKI; Záborsz
ki József lakatos csoportvezető
nek, Miskolc MÁV Jj. Ü.; Zilai 
Jánosné személyzeti nyilván
tartónak, Hatvan KÜF. 

Április 4-e alkalmából az 
alábbi szakszervezeti tisztségvi
selők részesültek kitüntetés
ben: 

Április 4-e Érdemrendet ka
pott dr. Lugosi József vsz. terü
leti int.-biz. titkár, Szeged. 

Munka Érdemrend ezüst fo
kozata kitüntetésben részesült 
Hegedűs Károly, a vsz. szakma
politikai osztályának nyugdíjas 
helyettes vezetője. 

Munka Érdemrend bronz fo
kozatát vehette át Töllyné Po
gács Rózsa vsz. építési főn. int. 
bizottságának titkára; Gajda 
György, a MÁV KÜF. Kiskun
halas szb. függetlenített titkára. 

Kiváló Munkáért kitüntetést 
kapott Czirják Ferenc függetle
nített szb-titkár, Mátészalka 
KÜF. 

Vezérigazgatói dicséretben 
részesült Kedves Ferencné 
üzernfőnök-helyettes, a kv és az 
elnökség tagja, Győr; 1Jeniczky 
Lajosné vsz. ÖTA osztályának 
ügyintézője. 

Százharmincegy vasutas Ki
váló Munkáért kitüntetésben, 
százötven pedig elnök-vezér
igazgatói dicséretben részesült. 

A technika nem sokat változott 

Mostoha munkafeltételek 
a győri rendezőben 

Ha filmrendező lennék, és 
történetesen a 30-as évek nyo
morúságáról kellene filmet for
gatnom, a helyszín megválasz
tásával nem lenne gondom. 
A győri rendező-pályaudvar tö
kéletesen megfelelne . . .  

Ottjártamkor sivár környeze
tet találtam, elhanyagolt őrhá
zakat, a felvételi épület látvá
nya különösen lehangolt. Ké
sóbb megtudtam: 1927-ben 
épült, s talán a legöregebb vas
utasok sem' emlékeznek, mikor 
tatarozták utoljára. 

- A technika sem változott 
sokat - mondja Somorjai Zol
tán. - A kocsirendezők, illetve 
a tolatásvezetó?c rádióval dol
goznak néhány éve, a többi fel
szerelés körülbelül olyan, mint 
50 évvel ezelőtt. 

A térfőnök szav�iban, stílusá
ban a keserűség nyomait sem 
lehetett felfedezni. 

- A tények tények marad
nak. akárhogyan is fogalmazom 
azokat. Különben is: túl régen 
eszem a vasutasok kenyerét ah
hoz, hogy szidjam az állapoto
kat. lázadozzam az egyes intéz
kedések ellen. Az már bizo
nyos, hogy vasutasként fogok 
nyugdíjba menni. Szeretem a 

szakmámat, ha nem így lenne, 
már régen hátat fordítottam 
volna, hiszen a gondok évről 
évre súlyosabbak. Hivatástu
dat nélkül ezt a szakmát nem 
lehet gyakorolni, félő, hogy né
hány év múlva, a mi nemzedé
künk után, a vasútszeretet 
nem lesz elegendő. Korszerű 
technika kell, jó munkakörül
mények, tárgyi feltételek, tisz
tességes fizetés, s ha mindez 
megvalósul, akkor a hivatástu
dat már nem is olyan fontos 
faktor . . .  

- A munkaidőt nem hozta 
szóba, gondolom, van erről is 
mondándója. 

- Hármas turban dolgo
zunk. Átlagosan 300-320 órát, 
ráadásul kollégáim közül sokan 
vidékről járnak, Csornáról pél
dául. Igaz, a szolgálat az utóbbi 
idóben valamivel lazább, mert 
a forgalom csökkent, pangás ta
pasztalható az árufuvarozás
ban. Természetesen azért nem 
unatkozunk, a mostoha feltéte
lek miatt területünkön mindig 
maximális erőbedobásra van 
szükség. Sajnos, az úgynevezett 
főnöki tekintély lassan a múlté 
lesz. Ezen nincs mit csodálkoz
ni: mert csakis az a főnök uta-

síthat felelősen, aki beosztottjá
nak nyújtani is tud valamit. 
Nemcsak a pénzre gondolok, 
hanem olyan „pitiáner" dolog
ra, mint a védőkesztyű. Nos, 
nincs kesztyű . . .  

- Viszont gyönyörű szállo
dájuk van a személypályaud
varral szemben, valóságos ho
tel . . .  

- Szép, ez tagadhatatlan, 
de nem biztos, hogy szükséges. 
Pontosabban: csak akkor kel
lett volna átadni, amikor a 
végrehajtó szolgálat igényeit 
már kielégítették. Számomra 
egyébként is érthetetlen, hogy 
a forgalom folyton háttérbe szo
rul, s úgy tudom, hogy ez nem
csak Győrben van így. Az pe
dig egyenesen felháborít, hogy 
a bérek a fővárosban magasab
bak, holott a munka hasonló, 
olykor nehezebb. Nem a „fradi
ra" gondolok, hanem a többi 
pályaudvar kocsirendezőire. 
Tudomásom szerint, 10-25 
százalékkal többet visznek haza 
a borítékban. Tudnék még so
rolni hasonló anomáliákat, de 
nem akarok „panasznapot" tar
tani. Más a dolgom. Teszem, 
ahogy tudom, s ahogy lehet. 

(sárközi) 

KIÉ AZ ÖTA? 

Szembesítés a tényekkel 
Nem szűnt meg az érdekképviselet 

Laptársunk, a Vasút márciusi 
száma Nyugtalan nyugdíjak 
címmel közölt kritikai cikket az 
ÖTA működéséről. Már az alcí
me is vitára ingerel: Az ÖTA
nak vissza kellene kapnia önál
lóságát és önkormányzatát. 
Szeretnénk leszögezni. hogy a 
cikkre nem azért reagálunk, 
mert ellenezzük a nyíltságot, a 
különféle nézetek ütköztetését, 
hanem azért. mert az írás nél
külöz bizonyos szakmai ismere
teket. A hiteles tájékoztatás ér
dekében fontosnak tartjuk a té
nyekkel való szembesítést! 

A szakszervezet 
nem önjelölt 

A cikk szerzői azt állítják, 
hogy a társadalombiztosítás 
1989-tó1 önálló, és a szakszer
vezeti képviselet az önkor
mányzatban megszűnt. 

Az ÖTA szerintük nem kö
vette ezt a reform jellegű válto
zást, célszerű lenne a szakszer
vezettó1 való elválasztása, kapja 
vissza önállóságát és önkor
mányzatát. Legyen az ÖTA azo
ké, akik a járulékot fizetik. Ez
által lehetne megújítani az ala
pot, elérni azt, hogy a vasuta
sok ismét magukénak erezzék. 

A társadalombiztosítás irá
nyításában bekövetkező válto
zás és az ÖTA irányítása kö
zött semmi összefüggés nincs. 
Nem világos ezért, hogy miért 
kellene a társadalombiztosítás 
irányítási rendszeréhez iga
zodni. 

A társadalombiztosítás ön
kormányzati jellegű szerveiben 
- ma még csak erről beszélhe
tünk - sem az országosban. 
sem a vasutasban nem szűnt 
meg a szakszervezeti képvise
let, sőt a SZOT álláspontja ér
telmében az érdekvédelem és 
érdekképviselet miatt arra a jö
vőben is elengedhetetlenül 
szükség lesz. Amíg ugyanis 
egyes igényelbíráló szervek 
nem a biztosítottak érdekeinek 
megfelelően tevékenykednek, 
sőt a jogerősen megítélt ellátá
sok folyósítása iránt esetenként 
késedelmesen intézkednek, ad
dig a határozott érdekvédelem 
nyilvánvalóan nem nélkülözhe
tő. 

Vállalható-e 
üzleti kockázat? 

Tévedés az a vélekedés is, 
amely szerint az ÖTA-t a Vas
utasok Szakszervezete önjelölt
ként irányítja. Maga a jogalko
tó látta ugyanis célszerűnek, 
hogy az alapot a VSz kezelje, és 
ezt az álláspontját a vasúti tör
vényben deklarálta. 

Ebből a Vasutasok Szakszer
vezetére két kötelezettség há
rul. Egyik az, hogy az alap va
gyonát saját vagyonától elkülö
nítetten kell kezelnie, mert az 
csak a törvényben meghatáro
zott célok és az azoknak megfe
lelő szabályzat rendelkezései
nek megfelelően használható 
fel. Ez a szabályzat célvagyon 
elnevezése mögötti tartalom. 

A másik az irányítást érinti. 
Alapvető kívánalom, hogy az 
ÖTA-t illetően ügydöntő hatás
körrel a VSz legmagasabb szin
tű vezető testülete rendelkez
zen. Ez pedig - a kongresszu
sok kö�tti időszakban - a 

Központi Vezetőség. E testület 
önkor:mányzat jelleg� és ennek 
folyományaként az OTA irányí
tására való alkalmassága aligha 
kérdőjelezhető meg, mivel tag
jainak döntő többsége szakszol
gálati ágakat (foglalkozásokat) 
képviselő tényleges vasutas, il
letve nyugdíjas. 

Minden bizonnyal ebből adó
dik, hogy a tagság magáénak 
érzi - szakszervezeti irányítás 
mellett is - az Önkéntes Támo-

gatási Alapot. Azt a sok ezer biztosításhoz kapcsolódó segé
vasutast és nyugdíjast - a lyek egy részét az ÖTA csak 
cikk szerzőivel ellentétben - akkor folyósítja, ha a társada
nem az érdekli, hogy ki az irá- lombiztosítás terhére járó szol
nyító, hanem a támogatás, gáltatást a jogosult már kime
melyben nehéz helyzete követ- rítette. Éppen ellenkezőleg: az 
keztében részesül. ÖT A segélyezési rendszerét az 

Ezzel el is érkeztünk az ÖTA jellemzi, hogy az ÖTA-segélye
Jényegéhez, ahhoz, hogy mi- ket a társadalombiztosítási ellá
lyen a bevételekkel való gazdái- tással együtt, azzal egyidejűleg 
kodás, mi jellemzi a segélyezési - több esetben külön igénylés 
rendszert. nélkül - kell folyósítani. (Lásd: 

,,Évente 125 millió forintot anyasági, temetési, táppénzfo
fizetnek be az ÖTA alapjába a lyósítás alatti segélyek stb.) 
tényleges és nyugdíjas vasuta- A segélyek emellett egyben 
sok - írja többek között a Vas- járandóságok is, ami azt jelenti, 
út. - Ezzel a nagy összeggel hogy - egy nagyon szűk kört 
profi szakemberek bevonásá- kivéve - a segélyekre vonatko
val kellene gazdálkodni . . . " zó feltétel bekövetkezése esetE>n 

Az ÖTA járulékbevételére a tag az adott ellátásra anyagi 
vonatkozó állítás téves. Sajnos helyzetétől. körülményeitó1 füg
még nagyon távolinak tűnik az getlenül jogosultságot szerez. 
az idő, amikor az ÖTA éves já- Tehát nem mérlegeléstől, ügy

rulékbevétele eléri a 125 millió intézói jóindulattól függ! 

forintot. (1988-ban 96,6 millió A· segélyezési rendszer -
forint volt.) Az „évente" kifeje- mint az ÖTA céljának megtes
zés ezután már nem is kíván kü- tesítője - hatékonysága, a tá
lön indokolást, nem értelmezhe- mogatás formáinak kialakítása 
tő. Természetesen azzal egyet- és továbbfejlesztése mindig vi
értünk, hogy az anyagi eszkö- tatéma. Ez természetes. Az is 
zökkel való gazdálkodás a tag- természetes például, ha az em
ság egyre nagyobb mértékű tá- ber - közeledvén a nyugdíjas 
mogatásának eszköze és előfel- korhoz - elsősorban a nyugdíj
tétele. Erre köteleznek az ÖTA ba vonulók számára kívánna 
irányító testületeinek határoza- kedvezményeket. Ugyanilyen 
tai is. jogosnak kell tartanunk azon-

Az évró1 évre megújuló, bő- ban a tényleges dolgozók törek
vülő segélyezési rendszer a bi- véseit is, amellyel nehéz élet
zonyíték erre. Ezt nem akarjuk helyzeteiket kívánják enyhíte
részletezni1 az érdeklődő ezt vi- ni. 
lágosan nyomon követheti. 

A törekvés az, hogy Pgyrészt 
az évi járulékbevétel kerüljön 
vissza a tagsághoz (ez a gazdál
kodás egyik oldala), másrészt a 
hosszú évek során felhalmozó
dott tőke lehető Jegkedvezóbb 
forgatásával további forrás te
remtődjön a segélyezési célok 
megvalósításához. Ebben a fel
fogásban a gazdálkodás szem
pontjából az utóbbinak egyre 
nő a jelentősége. Meg kell itt je
gyeznünk azonban, hogy a tag
ság pénzével rendkívüli körül
tekintéssel kell bánni. Nem vál
lalható üzleti kockázat a sza
bad pénzeszközök kihelyezésé
vel. Csak olyan forma vállalha
tó, amelynél mind a tőke vissza
fizetése, mind annak hozadéka 
szavatolt. Ez azonban nem csu
pán elméleti fejtegetés, hiszen 
az ÖTA anyagi eszközei 1988-
ban például a tőke kihelyezése 
útján az évi járulékbevétel több 
mint 15 százalékával gyarapod-

. tak. 
Lírai hangokkal átszőtt, a 

magyar ember büszke termé
szetét megidézve állítja az írás, 
hogy a szolgáltatás fő területe 
"kérvényezés jellegű". (Értsd: 
az ÖTA-segélyek nagy része 
csak kérelemre engedélyezhe
tő, illetve folyósítható). 

Ezzel kapcsolatban azt kell 
leszögeznünk, hogy a hatósá
gosdi, az aktatologatás, az em
berek jogaival való játszado
zás nem az ÖTA sajátja. Kész
séggel elismerjük ugyanakkor, 
hogy az ÖTA Szabályzatnak a 
segélyek igénybevételéhez elő
írt „kérelem" megjelölése za
vart okozhat. Persze csak an
nak, aki nem veszi magának a 
fáradságot, hogy - csekély 
utánjárással - meggyőződjön e 
kifejezés valóságos tartalmáról. 

Aki ugyanis szemügyre veszi 
a segélyek igénybevételének 
résiletes feltételeit, meggyőződ
het· arról, hogy az ÖTA segélye
it a jogosultsági feltételekre vo
natkozó igazolások egyszerű 
benyújtásával lehet igényelni. 

Nyílt kapukat 
döngetnek 

Tényként kell megjegyezni 
azt is, hogy az ÖTA legtöbb se
gélye társadalombiztosítási ellá
táshoz kapcsolódik, az ezek 
alapját képező igazolások, ok
mányok szolgálnak az ÖTA-se
gélyezés feltételéül is. Tévedés 
azonban, hogy a társadalom-

A tagság 
javaslata 

Az ÖTA kezelője számára 
ezek a vélemények életbevágó
an fontosak és meghatározóak. 
Tévedés lenne azt hinni, hogy 
az ÖTA-val kapcsolatos dönté
sek az élettó1 elszakadva szü
letnek. A tagság véleménye, ja
vaslata alapján alakult például 
a cukorbetegsegély mai formá
ja, a kelengyesegély, a nyugdí
jasok kórházi segélye. Nem is 
érdemes folytatni, hiszen a se
gélyezés egész rendszere a tag
ság akaratán alapul. 

Persze meg kell említeni azt 
is, hogy a segélyezési rendszer 
fejlesztése előtt két nagy aka
dály áll: 

A mindenkori anyagi lehető
ségek és az ÖTA-törvényben 
(-szabályzatban) lefektetett cél
ja. Ide tartozik az is, hogy a se
gélyezés rendszerének átalakí
tása (egyes segélyek megszün
tetése árán új segélyek beveze
tése) nem járható út, hiszen az 
ÖT A bármelyik segélyének 
megszüntetése ezrek számára 
járna hátránnyal. 

A cikk szerzői némely javas
latukkal nyt1t kapukat dönget
nek. A· táppénzfolyósítás mel
letti támogatás több formája 
jelenleg is létezik és közmegelé
gedésre működik. Ennek kiter
jesztése véleményünk szerint is 
szükséges, persze figyelembe 
véve az anyagi lehetőségeket. 
A nyugdíjasok támogatása ma 
is az ÖTA segélyezési rendsze
rének egyik alappillére. Ennek 
számos formája létezik. (Méltá
nyossági segélyezés, időszakos 
szociális gondozás stb.) 

A kölcsönnyújtás nem az 
ÖTA feladata, ellenkezik az 
alap céljával. Ugyanez mond
ható el a nagycsaládosok tá
mogatásáról, ami nyilvánvaló
an állami, pénzintézeti, válla
lati, szociálpolitikai kérdés és 
feladat. 

A nyugdíj-kiegészítés kérdé
sét esetleg a vasutas biztosító 
egyesületeknek kellene gondoz
niuk. Ez az ő profiljukba tartozó 
vállalkozás lehetne, oly módon, 
hogy a díjfizetést vagy a kiegé
szítést, illetve annak egy részét 
a munkáltató fedezné, mint 
ahogy arra jó néhány ország
ban, sőt Magyarországon is van 
péld�. 

Dr. Majoros Zoltán 
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Miért haragudnak a főnökre? 
Kengyelen elszabadultak az indulatok 

Nemrégiben panaszos levél érkezett a szerkesztöség cl mé
re. Nem afféle „fekete k6k6rcsin", nem névtelen levél. Ti
zenheten I rták alá, köztük két utas. Azt panaszolják, hogy 
Kengyel állomásvezetöje az utasokkal gorombáskodik, el
lenörzései inkább zaklatásnak tOnnek, korábban Nagytöke 
állomáson egyik munkatársa feleségét molesztálta, s hogy 
onnan azért váltották le, mert az autójában a MAV tulajdo
nát képező dolgokat találtak. A levéli rók nem értik, hogy 
egy olyan ember, aki emberileg alkalmatlan a vezetöi 
posztra, hogyan lehet ismét állomásfönök. 

Nagytó'ke a Szolnok-Szen
tes vonal egyik kis állomása. El
só'ként itt érdeklődtünk, mi az 
igazság abból, amit a levél tar
talmazott, valóban nehéz-e ki
jönni Pörneki Andrással. 

- Én aránylag jóban voltam 

vele, és azt hiszem én voltam az 
egyetlen ember, aki nem hara
gudott rá - mondja Barta Jó
zsef váltókezelő. - Akkoriban, 
jó három éve, - előfordult, 
hogy nem volt aki szolgálatot 
teljesítsen, mert elmentek az 
emberek. 

,,Megnehezítette az életünket" 
Várdai László szolgálattevő 

lakása az állomásépületben 
van. Ő már nem itt, hanem 
Szentesen dolgozik. Most ép
pen anyósáéknál, a fekete fólia
sátorban eteti a csirkéket. Ami
kor megkeressük, szívesen áll 
rá a beszélgetésre. 

- Noha Pörneki András 
már két éve Kengyel állomásán 
dolgozik, talán emlékszik még 
rá. Milyen ember? 

- Hogy milyen? Még egy 
olyat, aki úgy hazudjon . . . 
Úgy eláztatja az embert a fő
nököknél! Mint volt beosztottja 
nagyon megismertem, és cso
dálkozom, hogy még megtűrik 
a vasúton. 

Miatta ment el az állomás-
ról? 

Alvásért kaptam fegyel
mit, így kerültem Szentesre. 
Volt elég sok „vonatmegalvá
som'', 5-10 perc, de miért nem 
húzza meg a mozdonyvezető a 
jelzőzsinórt? Akkorát csattan, 
hogy az ember kiszalad az iro
dából! De hát fáradt voltam, na 
- mondja szinte dacosan - jó 
pár éve csirkézünk, ebből a 
pénzből építkeztünk ... 

- Hallott olyasmit, hogy a 
munkatársa feleségének csapta 
a szelet? 

- Egyszer a szolgálattevő 
kórházban volt, és Pörneki azt 
mondta a feleségének, ha 
hiányérzete van, csak szóljon 
nyugodtan. Aztán meg lebu
kott, mert leltári tárgyakat vitt 
haza. Valmi 50 ezer forintot bi
zonyítottak rá, de hazánk fel
szabadulásának 40. évforduló
ján az amnesztiával megúszta. 

Móricz Béla szolgálattevő és 

Szabó János váltókezelő lép be 
az ajtón. Bemutatkozáskor a 
csuklójukat nyújtják, szabad
koznak, hogy épp a fóliát húz
ták fel, nem tiszta a kezük. Az 
alföldi hosszúház kis konyhájá
ban felparázslanak az indula
tok. Bár Pörneki András már 
több mint három éve elkerült 
innen, ezek az emberek mégis 
olyan ellenszenvvel beszélnek 
róla, mintha tegnap találkoztak 
volna vele utoljára. 

- Önök is rossz viszonyban 
voltak? 

- Eleinte mézesmázos volt 
- veri le a hamut a Sympho-
niáról Móricz Béla. - Amíg 
építkezett, s eljártunk segíteni, 
nem is volt semmi baj, de aztán 
nyírt mindenkit. 

- Bizony, sokszor megnehe
zítette az életünket, rossz volt 
vele együtt dolgozni - teszi 
hozzá Szabó János. - Mindig 
azt figyeli, kit tudna bejelente
ni. 

- Így van! - veszi át a szót 
Móricz. Például elmegy 
Szentesről a vonat Kengyelig 
zártárcsa nélkül. Ludas benne 
minden szolgálattevő, meg min
denki, aki látta a vonalon, de el 
lehetne sumákolni, azonban 
Kengyelen Pörneki bejelenti a 
KÜF-nek! 

A torlódó cigarettafüstben az
tán jönnek a történetek a bizo
nyíthatatlan visszaélésekró1, 
meg arról, hogy állítólag Gádo
roson - ahova Nagytó'ke után 
került Pörneki András - el
csattant egy pofon, mert az ot
tani fuvarosoknak sem tetszett 
valami. 

Pálinkamérés az állomáson 
Kengyel Nagytó'kéhez hason

ló kis állomás. Hangosbeszélő 
ugyan nincs, de a felvételi épü
let előtt virágágyak vannak. 
A helybeliek éppen a szolnoki 
vonatra várnak. Két kiskamasz 
a tavaly ültetett vállig érő tuja 
leveleit csipkedi le, dobálja szét, 
odébb egy szemüveges, kosztü
mös nő dohányzik a csikkek be
fogadására is alkalmas szemét
tartó előtt. majd a még égő ciga
rettát a földre dobja, amikor be
érkezik a vonat. 

Pásztor Sándorné szolgálat
tevő így vélekedik főnökéről: 

- A hibákat észreveszi, de 
az itt dolgozóknak nincs sem
mi kifogásuk ellene. Igaz, hogy 
négyen elmentek innen, de 
egyikük például azért, mert 
kinn össze kellett takarítani a 
szemetet. Azok írtak is be az 
igazgatóságra. 

- Csak ezért írtak? 
- A levél egyik aláírója, aki 

szintén elment, pálinkát árult 
az utasoknak, a főnök pedig 
megszüntette ezt. Ez az illető -
Hinek Sándornak hívják - az
tán olyanokat mondott, hogy a 
főnök nem a megfelelő hangot 
használja a beosztottakkal 
szemben. meg hogy valami el
lenszolgáltatást kell adni, hogy 
jutalmat osszon. Azt a levelet 
egyébként utasokkal is aláírat
ták. 

Hogy miért haragszanak 
egyes utasok Pörneki András
ra? Itt a helyszínen rögtön meg 
lehet érteni. A vasút egyik olda-

lán ugyanis az állomás, a tüzép 
és a terménybolt van, a mási
kon pedig a falu. Átjáró pedig 
jobbra vagy balra csak jó mesz
sze található, így az emberek 
rögtön az állomás mellett vág
nak át, ám ott húzódnak comb 
magasságban a jelzőberendezé
sek zsinórjai. Átlépni sem egy
szerű, de több esetben a ke
rékpárokat is itt szuszakolják 
át. Elmentem az egyik labirint
korláttal védett átjáróhoz. Épp 
az jutott eszembe, hogy megle
hetősen bonyolult lehet ezen bi
ciklivel átkígyózni, amikor lá
tom, hogy egy fiatalember kö
zeledik motorkerékpáron. 
Szabályosan körülnéz, majd a 
korlát mellett, az ott éppen ala
csonyan húzódó zsinórokra 
hajt. Az acélhuzalok már több 
helyen meg vannak törve ... 
Az ilyesmit persze szóvá teszi 
az állomásfőnök. De hát sem ő, 
sem a kengyeliek nem tehetnek 
arról, hogy valakik valamikor 
rosszul tervezték az egészet. 

Hinek Sándor 38 éve vas
utas. és 29 évig teljesített szol
gálatot Kengyelen. Helybéli, s 
most Szolnokon dolgozik. Szin
te megállíthatatlanul zuhog be
lőle a panasz. 

- A faluban szeretnek en
gem, de én nem adtam neki se 
hízót, se tyúkot, ezért aztán 
mindig piszkált. Sokat vesze
kedtünk. Nem csak én hagytam 
itt, de még el fog menni Laszli 
Gábor is, mert azt is csak vág
ja (Egyébként Laszli Gábor is 
aláírta a levelet.) Ha elrontja a 

naplózást, rögtön fegyelmivel, 
jutalomelvonással fenyegeti. 
Egyszerűen nem lehet kibírni a 
modorát! 

- Önnek mi kifogása volt el
lene? 

- Tavaly októberben volt 
egy kis jutalom. Hát látom, 
hogy nekem kevesebbet adott, 
mint annak, aki csak két hónap
ja volt itt. De tudom ám, azért. 
mert a radiátorját lefestette az 
illető. Ugyanis nemrég építke
zett a Pörneki. 

Azután meg úgy vezényel, 
ahogy neki tetszik, úgy osztja el 
a túrt. Azt sem engedi meg, 
hogy az emberek behozzák az 
állomásra a bicikliket. De hát 
hova tegyék azok, akik a tanyá
ról jönnek be? ő csak hátravitte 
és belökte az árokba, így aztán 
sokan nem szeretik. 

- Kiabál az utasokkal? 
- Hallottam többször is! 

Vagy itt van ni: az egyetlen 
váróteremre kiírta, hogy nem
dohányzó. De ha ilyet csinál, 
akkor több helyiségnek kell len
ni! 

- Azt mondják, hogy ön ré
gebben pálinkát árult az uta
soknak. 

- Az még 85-ben volt és 
csak egy üveggel. 

- Kik tudtak arról, hogy pá
linkát lehet kapni az állomá
son? 

- Nem tudták azt, különben 
is csak néha volt ilyen, s akkor 
is csak egy-két deci. Különben 
is - robban ki Hinek - miért 
nem adott fegyelmit ha valóban 
árultam? Szóval ott tartottam, 
hogy macerált. Egyszer azt 
mondja, ,, választhatsz Sanyi 
bácsi, vagy az F 2-es utasítás 
szerint dolgozol, vagy elmész 
szabadságra". Erre azt mond
tam neki, én nem félek a mun
kától, de inkább elmegyek, 
mert félek, hogy repül a szék! 

- Mert tudja - emeli föl 
mutatóujját Hinek Sándor -, 
ha kell hatszor felsúrolom a vá
rótermet, de elmentem innen, 
mert amikor elküldtük a levelet 
azzal fogadott, hogy „ mehetek 
jelenteni Szentesre a küf-höz, 
ott mindenki a barátom." 

Nem is tudták, mit írnak alá 

Pörneki András két éve van 
Kengyelen. Először vonali tar
talékos volt, majd egy évre 
megbízták az állomás vezetésé
vel, s annak letelte után is fő
nök maradt. 

- Amikor idekerültem, a 
szolgálatban lévő dolgozók kár
tyáztak, és az asztal tele volt sö
rösüvegekkel emlékezik 
vissza a széken hátradőlve és 
széles mozdulatokkal kíséri 
mondandóját. - Engem azért 
neveztek ki, hogy rendet csi
náljak, így hát semmit nem 
hagytam szó nélkül. Megköve
teltem a pontos munkát. És 
nem szeretem, ha egy-egy em
ber ittasan jár dolgozni. 

- Hogyan árulták az állo
máson a pálinkát? 

- Ezt én konkrétan egyszer 
sem láttam, de azt tapasztaltam 
több alkalommal is. hogy Sanyi 
bácsi kis üvegekben tartotta a 
szekrényében, és a reggeli vo
nathoz hordta ki. Aztán sokan 
hoztak vissza üres üvegeket, 
hogy adjam oda neki. Sanyi bá
csi egyébként még azt is fájlal
ta. hogy esőben is ki kellett 
menni behozni a jelzőből a pet
róleumlámpát. 

- És a többi munkatársával 
miért volt feszült a viszony? 
Azokra gondolok, akik elmen
tek innen. Nem lehetséges, 
hogy az. ön viselkedése miatt 
látták jobbnak, ha távoznak? 

- Nem azért mentek el, 
mert velem nem tudtak kijönni. 
A hibákért azonban mindig 
szólni kell, mert tőlem is szá
mon kérik ezt a 'fölötteseim. 

- Már korábban is panasz
kodtak az üzemfőnökségen, 
hogy rossz a légkör, - veti köz
be Pásztorné - de amikor ki
jöttek ellenőrizni, azt mondták 
nekik, hogy nincs semmi baj. 
A főnök elvtárs szemébe nem 
mondtak semmit. 

- Talán azért, mert retorzió
tól tartottak ... 

- Ugyan miféle retorzióról 
lehet szó, amikor egy írásbeli fi
gyelmeztetés a maximum, ami
vel élhetek? - mosolyog elné
zően a főnök. - Az egész prob
léma abból adódott, hogy a la
zaságot nem tűröm. Viszont rá
galmazó levelet írkálnak rólam. 
Mert ez az. És ha bármit is elkö
vettem N agytó'kén, engem 
azért megbüntettek, és ha bün
tetlen előélettel kikerültem be
lőle, akkor azt feljelenthetem 
rágalmazásért, aki ezt a fejem-
11ez vágja! 

- Mi történt Nagytó'kén? 
- Anyaggal nem tudtam el-

számolni. Három és fél hóna
pig voltam betegállományban 
és ez idő alatt az anyagokat 
nem könyvelték be, viszont fel0 

használták, vagy elvitték. 
- Mi szabadíthatta el így az 

indulatokat, hogy a levél írói 
visszanyúltak régi dolgokhoz, 
hogy ezzel is mintegy alátá
masszák érveiket: lám a kutyá
ból nem lesz szalonna!? Mi vált
hatott ki ekkora ellenérzést? 

Pörneki András eltűnődik. 
- Talán az - mondja las

san -, hogy nekem nem mind
egy, hogy néz ki az állomás, én 
megkövetelem, hogy a forgalmi 
napló pontosan legyen kitöltve, 
szóval elvárom a rendes mun
kát. De kérdezze meg az embe
reket, mi a véleményük rólam! 
- azzal egy közelben álló idős 
emberhez fordul. - Józsi bácsi, 
jöjjön csak ide! 

Pipis József nem vasutas. Hi
nek Sándor vele is alá akarta 
íratni a levelet. 

- Nekem az a véleményem 
- mondja -, hogy a Hinek 
úgy viselkedett a munkatársak
kal, hogy az nem volt kielégítő. 
A főnök elvtárssal meg nézetel
térésük volt, és állandóan ma
cerálták egymást. A főnökkel 
nekem semmi bajom sem volt, 
ezért nem is írtam alá a levelet. 

- Ön tudja, mi állt abban a 
levélben? 

- Nem, a Hinek nem mu
tatta meg, csak azt akarta, 
hogy írjam alá. 

Virágos Imre, a szentesi 
üzemfőnök jól ismeri az ügyet. 
Beszélgetésünk elején kiderül, 
hogy N agytó'kén szó sem volt 
holmi 50 ezer forintos vissza
élésről. Ezt első kézből tudja, 
hiszen ő hozta a fegyelmi hatá
rozatot 84-ben Pörneki ellen. 

- Az igaz, hogy Pörneki 
András elvitt kerékpárt, írógé
pet, talicskát, de ezeket vissza
hozta, így a vizsgálatba ezek 
nem kerültek bele. Összesen 
6654 forintos vasútnak okozott 
kár nyert bizonyítást. 

- Mi a véleménye erről a le
vélügyről? 

- Kengyel állomásán már 
sok embert le kellett váltani 
például ittasságért, sikkasztá
sért. Amióta Pörneki ott van, 
megköveteli a rendet, a fegyel
met. A levél kapcsán az igazga
tóság üzemviteli osztálya folyta
tott vizsgálatot. Mivel nemcsak 
vasutasok írták alá a levelet, 
ezért Cseh Gábor osztályvezető 
a falusiakkal is beszélt. Ők el
mondták, hogy Hinek úgy adta 
oda a levelet, hogy nem is tud
ták, mit írnak alá. Én magam 
az állomás valamennyi dolgo
zójával beszéltem, s ó?c nem tá
masztották alá a levél állítása
it. 

- De hát többen elmentek 
az állomásról ... 

- Azt kell mondjam, jobb, 
hogy elmentek. Azok távoztak, 
akik ittak, kártyáztak, sikkasz
tottak. Ugyanakkor az igazság
nak tartozom annyival, hogy 
Pörnekinek nehezen elviselhető 
a modora. Arra már több alka
lommal is felhívtuk a figyelmét, 
hogy manapság nem viselked
het így egy vezető. Szükségünk 
van a jó munkájára, de 'felhív
tuk a figyelmét az etikus maga
tartásra. Hiszen csak az köve
telhet meg mindent a beosztot
taktól, aki maga sem támadha
tó. 

Demeter Kálmán 
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:\1egyedévi gyorsmérleg 

Visszaesett a belföldi 
és az importforgalom 

Az elmúlt években, a vasút 
első negyedévi szállítási teljesít
ményeinek értékelésénél az idő
Jaras szerepe mi?)dig nagy 
hangsúlyt kapott. Erthető, hi
szen a tél, a fagy, a hófúvásos 
napok nem kedveznek az áru
szállításnak. Még az előszállítá
si kedvezmények sem mindig 
érték el a kitűzött célt. Hiszen a 
teljesítmények évek óta csökke
nő tendenciát mutatnak. 

Az idén nem volt tél. A gyors
mérleg adataival mégsem lehe
tünk megelégedve. Nem csoda: 
a vasút ugyanis az első ne
gyedévben valamivel több mint 
24 millió tonna árut szállított. 
Ez a tervezettnek ugyan megfe
lel, de az előző évinél 3 száza
lékkal kevesebb Ami kedvező
nek mondható, az az export és a 
tranzitforgalom 12, illetve 6 szá
zalPkos növekedése. Ezzel 
szemben visszaesett a belföldi 
és az importforgalom. 

A minőségi, pontosabban fo
galmazva a gazdálkodást befo
lyásoló mutatókkal sem lehe
tünk elégedettek. Az lenne a 
természetes, hogy ha kevesebb 
az elszállítandó áru, akkor 
gyorsul az elegymozgás és 
csökken a kocsiforduló idő. Ez 
nem így történt. A teherkocsik 
átlagos 4 és fél napos forduló
ideje például a bázisidőszakot 
is meghaladta, de a gépre vá
rási, gépácsorgási és a vonat
! eloszlatási esetek száma is 
magas. Ezek az adatok sajnos 

kedvezőtlenül befolyásoliák az 
üzemviteli költségeket. U gy is 
fogalmazhatnánk, hogy ez már 
a vasutasok zsebére megy, s 
ezen az elkövetkező hónapok
ban feltétlenül változtatni kell. 

Ami a személyszállítást illeti, 
a február elsejétől érvénybe lé
pett menetdíjemelések után 
mindenki a személyforgalom 
nagyfokú visszaeséséről be
szélt. Szerencsére ez nem kö
vetkezett be. Az első negyed
évben a vasút mintegy 59 mil
lió utast szállított. Ezzel a bá
zishoz képest a többletteljesít
mény mértéke 10 százalékos. 
Hasonló a növekedés az utaski
lométerben kifejezett teljesít
ményeknél 1s. 

Jó jel, hogy a nemzetközi for
galomban µjból fellendült a 
Lengyelországba, de különösen 
az Ausztriába irányuló turista
forgalom. 

Közismert, hogy a megemelt 
tarifák miatt az utasok joggal 
igénylik a színvonalasabb szol
gáltatásokat. Ám, ezt ma még 
nem kapják meg menetjegyük 
mellé. A személyszállító vona
tok menetrendszerű közlekedé
sében alig tapasztalható javu
lás. Ugyanezt lehet mondani a 
tisztaságról, a kulturált viselke
désről. Itt az ideje, hogy e tekin
tetben is lépjen a vasút. Lépne 
is, de partnerek, a vasutasok 
összefogása, fegyelmezett mun
kája nélkül ez nem megy. 

R. V.F. 

Felújítás több vonalon 
Kivonultak a MÁV Jászkiséri 

Építőgépjavító Üzeméből az or
szág vasúti pályáinak felújítá
sát, karbantartását végző gép
egységek; a Dombóvár-Gyé
kényes, a Városföld-Kiskun
félegyháza, a Kelenföld-Nyír
egyháza és a Kiskőrös-Kis
kunhalas közötti vonalon hoz
záláttak a vasúti pályák hibá
inak elhárításához. 

Rendbehozzák a zúzottkő
ágyazatot, a betonaljakat, sza
bályozzák a sínek szintbeli 
helyzetét, távolságát. A gépek 
december közepéig napra be
osztott tervek szerint dolgoz
nak. A vasúti törzshálózatból 
több mint 4100 kilométernyi pá
lyán végzik el a műszaki kar-

bantartást, elsősorban a nagy 
tranzitforgalmat lebonyolító 
Budapest-Záhony és Buda
pest-Hegyeshalom vonalon. 

E vasúti fővonalakon a gép
láncok folyamatosan dolgoz
nak, a gépkezelő brigádok 
nyolcnaponként váltják egy
mást. Mintegy 350 kilométeren 
rostálással megtisztítják majd a 
csúszásveszélynek kitett ágya
zatot a szennyeződésektől, s a 
speciális gépekkel 5784 vasúti 
kitérőt újraszabályoznak. 

A vasúti pályák korszerűsíté
sének eredményeként a vasúti 
fővonalakon 100-120 kilométe
res óránkénti sebeséggel biz
tonságosan közlekedhetnek a 
vonatok. 

Záhonyi hírcsokor 
A záhonyi üzemigazgatóság 

különleges figyelmet fordít a 
szakmai utánpótlásra. A közel
múltban az igazgatóság körze
tében lévő mintegy 40 általános 
iskolát kerestek meg propagan
daanyagaikkal: pálya választási 
füzetekkel, ö_sztöndíj-ismerte
tőkkel stb. Ezeken túl szívesen 
fogadják az üzemlátogató cso
portokat, s örömmel adják köz
re az üzemet bemutató dia- és 
videofelvételeket is. 

A vasúti szakmákról a közép
iskolásokat is tájékoztatják. 
Nemrégiben például oktatási 
szakemberek tartottak fórumot 
a negyedikeseknek, ismertetve 
a munkaköröket, a várható fize
tést, a továbbtanulási lehetősé
geket, és általában az egziszten
ciális kérdéseket. 

A diákok megnyerése a vasút 
számára fontos, mivel a munka
erő-piaci kínálat nem mindig ta
lálkozik a nagyüzem szakmun
kaerő-igényével. 

* 

Több éve működik sikeresen 
a VSZ záhonyi művelődési ház 
nyugdíjasklubja. Kiterjedt kap
csolatai vannak az ország több 
nyugdíjasklu bjával. 

Ezeket a kapcsolatokat nem
régiben- nemzetközi szintűvé 
emelték: együttműködési meg
állapodást írtak alá a Szovjet
unióban, Csap városában mű
ködő veteránok klubjával, 
amelynek tagjai jórészt szintén 
vasutasok. 

A megállapodás keretében 

évente többször is találkoznak, 
de mindkét klub vezetője bízik 
abban, hogy a napokban életbe 
lépett kishatármenti forgalom 
segítségével a hivatalos látoga
tásokon túl is fognak találkozni 
a klub tagjai. 

* 

Néhány hónapja hirdetett 
önéletrajzi pályázatot a művelő
dési bizottság. A ){özelmúltban 
megtartott értékelésen Eperjes
ke állomás dolgozója, Jalcs Bé-. 
la kapta az első díjat. Kovács 
József záhonyi nyugdíjas lett á 
második, a harmadik helyezett 
Ősz József lett, a tuzséri építés
vezetőség vasutasa. 

A sok-sok kuriózumot, kor
történeti érdekességeket tartal
mazó írások az üzemrésztörté
neti pályázat után kialakítandó 
archívum anyagát gyarapítják. 

* 

Az Új Tükör-klub legutóbbi 
vendége a budapesti „Maszka
redesz" nevű folkcsoport volt, 
amely a görög nemzeti zene 
népszerűsítésére szövetkezett. 
Nevük magyarul kópét, csíny
tevőt jelent. Záhonyi műsoruk 
középpontjában az úgynevezett 
rebetiko állt: érzelmes-szerel
mes, ugyanakkor vad, fájda
lommal teli népzene. Igényesen 
szerkesztett programjuk kereté
ben sort kerítettek egy kis is
meretterjesztésre is. Bemutat
ták egzotikus hangszereiket: a 
buzukit, baglamát stb. 
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,,Seglts ki néhány ruppóval!" 
Szlpusok k/Jz/Jtt a Nyugati aluQáró/ában 

Tesókám, legyél a have
rom, és segíts ki néhány ruppó
val - áll elénk a Nyugati pá
lyaudvari aluljáróban egy pár
ducmintás dzsekis srác. - Tu
dod, egy nyuszit szeretnénk 
venni - teszi még hozzá. 

Mohón rakja el a fémhúszast, 
tekintetéből kiolvasni, hogy 
már nem sok hiányzik neki az 
elboruláshoz. Talán mondanom 
sem kell, hogy a nyuszik persze 
mi, gyanútlan aluljárókelők va
gyunk. 

Nagy nemzeti ünnepünk elő
estéjén járunk. s a VIPRÓ, 
vagyis a falba épített video előtt 
ácsorgó gyerekek jókedve en
nek megfelelő. Lehetnek vagy 
másfél százan. A rend egyetlen 
derék őre a Holsten sörbár pult
jának támaszkodva feledkezik 
bele a hosszú szolgálati évek 
alatt megélt kalandokba. Így a 
máskor sűrű lehalászástól fe
nyegetett szakadt és csöves 
népség nyugalma háborítatlan. 

Rajtunk kívül alig kapja föl 
valaki a fejét, amikor a kövön 
egy liter zöldszilváni robban. 
Persze üvegestül. 

- Ha valakinek nem tetszik 
valami, most ugasson - vág 
utat magának a tömegbe az 
üveg nem sokkal korábbi gaz
dája. Tarzan (az egyszerűség 
kedvéért nevezzük így) ma ün
nepli huszadik születésnapját. 
Megdőlve jár körbe-körbe, akár 
csak Antoine és Desire a Cseh 
Tamás-dalokban. Ez, természe
tesen már egy egészen „másfaj
ta raj", mint a hatvanas évek 
,,nagy generációja". Akad köz
tük néhány komisz túlélő a 
legendás Blahás-korszakból, 
többségük azonban a moszkvá
sok közül kerül ki. A derékha
dat a zacisok (állami gondozot
tak) adják, aztán sok még itt a 
börtönből frissen szabadult fiú, 
de nem egy tíz-tizenkét éves kis 
cigánylány is. 

Pokolgép emblémája, mikor 
meg végre sikerült, tíz perc .ké
sésért nyomban kirúgtak. Ha 
láttad volna, milyen helyeken 
adtam elő ... A Gellér-hegyen 
például egy odúban csöveztem 
hetekig. Azt írd meg. hogy a 
rendőrök folyton üldöznek ben
nünket, mintha csak mi len
nénk az első számú közellen
ség ... 

- A múltkor a hajamnál 
fogva ráncigáltak be a forgalmi
ba - szólal meg Garas barát-

nője, Hédi -, aztán meg össze
vissza pofoztak. Azt mondták. 
hogy örökre tűnjek el a Nyuga-

- Őszto-l ide vonultunk a' t a tiból, mert kitapossák a beleMoszkva térről - avat be egy 
apró termetű leányzó, akit a tár- met · · · 

. . 
sak Dézsának neveznek. - A - Jogunk van itt lenni. 
video tök dili, ide vonz min- Nem vagyunk bűnözők -
denkit, aki számít. 

Dézsának igaza lehet, mert a 
kora esti óráktól, mint lepkék a 
villanyégő körül, nyüzsögnek 
itt azok. akik számára úgy lát
szik, máshol nem akad hely. 

Kéretlen prókátorunk is tá
mad nagy hirtelen. Ő aztán, 
ahogy nem is titkolja, minden
kit ismer, s tud mindent a világ
nak eme alsó feléről. Gyanúsan 
jól informált, szürke overallja 
azt a testületet idézi, melynek 
tagjai közül, itt most egyetlene
gyet se látni. Legalábbis a tett
helyen. 

- Szóval riport lesz . . . 
Tudnék nektek mesélni . . . 
Nem ezeket - mutat körbe·
kell elítélni, hanem azokat, 
akik nem tudnak nekik semmit 
nyújtani. Ők nem kellenek sen
kinek, így aztán megtalálják 
egymást. 

- Vigyázz ezzel a köcsög
gel, mert tégla - von félre az 
egyik oszlop mögé Garas, egy 
himlőhelyes arcú, hosszú hajú 
srác. Egy éve nőtte ki az intéze
tet, az anyja nem fogadja haza, 
munkahelye nincs. 

- Általában akad pecó (la
kás) valamelyik komálósnál 
(barátnál) vagy havernőnél. 
A meló az már sokkal trébb 
(rosszabb), hetek óta nem tu

dok elhelyezkedni. El&zör 
azért nem vettek föl sehova, 
mert a dzsekimen rajta volt a 

mondja Gö-rög, aki a rákospalo
tai Pamuttextilben dolgozik. -
Kinek mi köze hozzá, hogy én 
hol érzem jól magam. 

- Nem kértek egy kis anya
got? - hajol hozzánk közel egy 
piros pulóveres, bajuszos fiatal
ember. Harmonikanyakú pul
csiját széthúzva mutatja a ra
gasztóval teli nejlonzacskót, 
amiből egy szívószál kandikál 
ki. András most szabadult Sán
dorházáról, de már újabb ítéle
tet kapott, s be kell ismét vonul
nia. Az ő elővigyázatos diszkré
ciójával szemben néhányan a 
szemetestartályból kotorják elő 
az elrejtett anyagot. s fittyet 
hányva a járókelőkre, nyílt szí
ni szipuzásba kezdenek. 

- Jaj, csináljatok már ró
lunk is egy képet - fogja kö
nyörgőre a szót Györgyi, a za
cis kismama, pár hetes csöppsé
gét karjában tartva. Az apai 
szerepre - hiába, a nyilvános
ság olykor csodákra képes 
most egyszerre négy fiú is 
igényt tart. 

S még mondja valaki, hogy 
nem családias a légkör itt, a 
Nyugati alatt. 

Tódor János 

(Tütt6 Tibor felvételei) 

,,sialg61d szakasz" 

A vonatkíssr6k néha kiborulnak 
Az a rendkívüli. a K6bánya

J(ispest-Lajosmizse között in
gajáratban közlekedő személy
vonatokon, ha a vezérlc5kocsi
ban a poggyászszállft6 tér mel
letti, 16 ülőhelyt'.I szakasz nincs 
lezárva. Néha lóg az ajtó üve
gén, belülrfil egy tábla, hogy 
,,szolgálati szakasz", de leg
többször csak újságpapírral 
vagy sötétítő függönnyel re
kesztik ki a kíváncsi tekintete
ket. 

Pedig odabent kevés látniva
ló akad: ritkábban egy-két 
egyenruhás vasutas vagy ki 
tudja milyen mérce szerint ki
választott civil, gyakrabban vi
szont mindössze egy-két táska, 
vasutaskabát terpeszkedik az 
üléseken. Akár zsúfolásig teli a 
vonat, még a kocsiperon is utas
sal, akár lézeng csup,án néhány 
késői hazatérő a szerelvényen. 
A nemegyszer veszekedésig fa
juló, az utasok által kezdemé
nyezett vitákat a jegyvizsgálók 
rendszerint azzal zárják le: eh
hez nekik joguk van, szolgálati 
előírás szerint járnak el. 

Az utasítás 
tlltja ... 

Nincs hozzá joguk - szö
gezi le Gebei Kálmán, Kecske
mét állomás vezénylőtisztje. -
Az utasítás kifejezetten tiltja 
személyszállító vonatok kocsi
jainak, azokon belül a szaka
szoknak vagy fülkéknek az in
dokolatlan, önkényes lezárá
sát, üres ülőhelyekről az uta
sok kirekesztését. Ilyen panasz
szal eddig nem találkoztam, 
igaz csak alig másfél éve vezé
nyelek. A jelzést köszönöm. Pa
rancskönyvi rendelkezéssel 
azonnal intézkedem a helytelen 
gyakorlat megszüntetéséről. 

- Azt mondd meg, ha nem 
zárhatjuk le ezentúl azt a sza
kaszt, hová tegyük a táskánkat, 
köpenyünket, hol étkezzünk, 
hol ülhetünk le? Épp a múlt hé
ten lopták el a Jóska kabátját 
- szól közbe indulatosan az 
egyik vonatvezető. A vezénylő
tiszt visszakérdez. 

- Honnan lopták el? 
- Hát onnan, a lezárt sza-

kaszból. 
- Na, látod, itt a bökkenő. 

Egy szimpla szakaszkulcsot egy 
kölyök is képes készíteni magá
nak a tanműhelyben. Tegyétek 
a holmijaitokat biztonságosabb 
helyre: a poggyásztérben lévő 
fülkébe, a kocsi vagy a moz
dony vezérlőállására. Ami pe
dig a többit illeti: a vonat me
nettartama bő másfél óra azon 
a vonalon, annyi idő alatt 
éhen nem vész az ember. Azt 
pedig csak súgva közlöm veled, 
hogy munka közben lehetőleg 
ne üldögéljetek - hangzik a 
higgadt válasz. 

Az illető vasutas szó nélkül 
tudomásul veszi a meggyőző ér-

veket és távozik. Az utána érke
ző fiatalabb társa már nehe
zebb eset. 

- Pista, ne zárjátok le több 
a vezérlc5kocsiban lév6 kis sza
kaszt! Az nem „szolgálati", ha
nem az utasoké. lrom a pa
rancskönyvet - inkább kérés
nek hangzik a csendes utasítás. 
Az érvekkel szemben a fiatal
ember is tehetetlen, azért még 
támad. 

- Arról beszélgessetek in
kább, arról írjon az újság, hogy 
milyenek az utasok: potyáz
nak, rongálnak, lopnak . . .  
Én megyek is a munkaügyre, 
és április elsejével felmondom 
a túlóraszerződést - kapja fel 
a vizet. Sebbel-lobbal kiszalaq. 
Gebei türelme végtelen. 

Nincs 
utánpótlás 
Nem rossz gyerekek ezek, 

persze nem is egyformák. 
A Pista is észbe kap holnap, 
holnapután. Kikészült kissé a 
sok túlórától, mások is kiborul
nak időnként. Pihentetni kell 
ilyenkor az embereket, nem le
bunkózni - mondja szimpati
kus megértéssel. 

A továbbiakban tárgyilago
san elismeri, hogy hozzá is tar
tozik néhány olyan jegyvizsgá
ló. akinek a viselkedését eseten
ként okkal kifogásolhatják az 
utasok. Szívesen lecserélné 
őket, ha lenne kivel. 

Kimutatást vesz elő bizonyí
tékként, amely szerint például 
a múlt év decemberében a 
szükséges 86 utazószemélyzet
ből mindössze 41-et tudott vezé
nyelni. Előírás szerint a inga
járatokra, vagyis az elővárosi 
személyszállító vonatokra leg
alább 1 + 1 személyt, a tolató 
tehervonatokra 1 + 2-t kellene 
irányítania. Az esetek 90 szá
zalékában a személyvonatok 
egy, a tehervonatok 1 + 1 vonat
kísérővel közlekednek. Után
pótlás ugyan akad, csak ép
pen ... 1989. I. negyedévi mér
lege: 15 .ember jelentkezett vo
natkísérőnek, közülük március 
31-éig levizsgázott egy, és két 
vasutasra talán még van re
mény. A többi továbbállt. 

- Ennyi pénzért, annyi 
munkát? - ez a szöveg járja -
mondja rezignáltan a vezénylő
tiszt, es hozzáteszi: - Pedig 
5000-9500 forint között mozog 
a besorolásuk a vonatkísérők
nek, az iskolázottságuk, a meg
szerzett szakvizsgáik és a szol
gálati idejük alapján. A mai 
létviszonyok között, úgy lát
szik, már ez sem ösztönöz, ez is 
kevés. Még itt, vidéken is. 

Hogyan lesz ebből vasút és 
milyen? - morfondírozok jegy
zetelés közben. A régi gárda, 
amelyben van még némi tartás, 
elhivatottság, kikopik vagy ki
koptatják az újsütetű „kemény-

kezíi" szerencselovagok, buás
kodásra hajlamos technokra
ták, az újoncok pedig, már akik 
megragadnak, rnijtoJTa válnak 
vasutassá? - tenném fel a kér
dést, de erre most nincs idc5. 

A rettegett 
diszk6vonat 

Azt feltétlenül adják közre, 
hogy mi, kecskemétiek intézke
dünk a jogosulatlan utaskire
ltesztések ügyében, csakhogy a 
Kőbánya-Kispest-Lajosmizse 
közötti ingajáratokra Szeged, 
Kiskunfélegyháza és Kunszent
miklós-Tass állomások is vezé
nyelnek kísérőszemélyzetet -
zárja a témát Gebei Kálmán. 

A kecskeméti körzetben havi 
átlagban 20 poroltó készüléket 
lopnak el a személykocsikbó� 
darabjuk 1800 forint. A rendőr
ségnek hiába jelentik, tettes 
még nem került elő, csak üres 
készülék a vasúti töltésoldalról. 
Tavaly tavasszal hasbaszúrták 
a jegyvizsgálót a lajosmizsei vo
naton. Hetekig viaskodott az 
élet és a halál mezsgyéjén, sze
rencsére ezúttal a lét diadal
maskodott. A Pestről naponta 
utolsóként induló, úgynevezett 
"diszkóvonat "-tól meg szinte 
rettegnek a jegyvizsgálók, elő
Jordult, hogy tíz ablakát verték 
ki a célállomásig. 

- Tessék, itt vannak a doku
mentumok - tesz elém egy ha
lom kocsisérülési jegyzőköny
vet Fucskó Pál, nyugdíjas se
gédvezénylő. - Ez csak az e 
havi termés. 

Találomra kihalászok egy 
több lapos füzetet: a jegyző
könyvek a 2870 sz. vonat 5 ko
csijáról készültek, ez éy márci
us 16-án, Táborfalva állomáson. 
Szerepel a listán törött ablak
üveg, hiányzó tükör, görfüg
göny, poroltó készülék, izzólám
paégő, felhasított műbőr ülés
huzat ... Gyors számvetést csi
nálunk. a kár végösszege 23 
ezer forintra rúg. Egyetlen vo
natnál. 

Önkényes ülőhely lezárás, 
túlhajszolt, alulfizetett vasuta
sok, létszámgond, késelés és 
vandalizmus . . . Ejh, micsoda 
világ tárulkozik fel percek alatt 
egy pitiáner ügy kapcsán! 

- Kedvelheti maga nagyon, 
ezt a vasutat, bátyám, ha már 
az ötvenkettedik évét tölti a 
szolgálatában - fordulok re

ménykedve Fucskó Pálhoz. 
- Csak a vasút nem kedvel 

engem - komorodik el az öreg. 
- Meg a magyar állam, ezzel 
az adórendszerrel. 5400 forint a 
nyugdíjam most. Ennyi jár 42 
év aktív vasúti munkáért. De 
nem ez a gond. Havi 3500-nál 
ne keressek többet, arra kell vi
gyáznom. Mert akkor már jó
formán ingyen dolgoznék. 

Lingvai Pál 

Szemle Rákosrendezőn 
A llalesel-m1J11t1/6zés csak a te1,elmen múllk 

A tárgyi balesetek többsége 
elegyrendezés, elsősorban gurí
tás közben történik, s �z így ke
letkezett károk jelentősen emel
kedtek a bázishoz viszonyítva. 

Annak ellenére, hogy a mun
ka/ eltételek javítása csak 1995 

után várható, a vezetés nem 
nyugszik bele a kedvezőtlen ál
lapotba, hanem keresi azokat a 
lehetőségeket, amelyek ellensú
lyozhatják a tárgyi Jeltételek 
hiányát. 

Rákosrendező állomás dolgo
zói a kedvezőtlen munkakörül
mények ellenére sikeres évet 
zártak, és eredményeiket az el
ső negyedévben tovább javítot
ták. Vajon minek köszönhető, 
hogy jelentős mértékben javul
tak a gazdálkodási mutatók, 
csökkent a balesetek száma, és 
nem fordultak elő súlyos kime
netelű balesetek az elmúlt idő
szakban? Ezekre a kérdésekre 
is kereste a választ a Szemo'1c 
Béla általános vezérigazgató
helyettes vezette munkavédel- Czidor András üzemf6nök 
mi szemlebizottság április tájékoztatása szerint az els6 lé-
1-jén. pések biztatóak. Fiatal vezető-

Rákosrendez6n a munkakö- ket állitottak a legtöbb posztra, 
rülmények javítására, a gépes(- akiknek az a feladatuk, hogy a 
tésre, automatizálásra kevés gazdasági tevékenység szerves 
pénz jut. A gurítási és sfktolatá- részeként kezeljék az üzemi 
si körzetekben szinte minden környezet javítását, a szociális 
berendezés elavult, elhasználó- és munkavédelmi ellátást. Tö
dott. A járművek fékezése kizá- rekvéseiknek köszönhető az is, 
rólag saruz6.ssal, a váltók 6.llí- hogy az év első két hónapjában 

tása kézzel, a helyszínen törté- 72 kilépővel szemben 87-en vál

nik. A munkaeróhiány elsősor- laltak munkát Rákosrendezőn. 
ban ezekkel a köriilmén11ekkel A vezető testület célja, hogy a 
hozható öuzejülJgésbe. munka- és üzemszervezéssel 

csökkentsék az adminisztrá
ciót, és az így felszabaduló iro
dákat szociális helyiségekké 
alakítják át. 

A frekventált munkakörök
ben meglévő létszámhiányt biz
'tonságosabb elegyrendezési 
technológiával ellensúlyozzák: 
például a „csurgatásos" tolatási 
módszerrel 9 helyett 4 sarussal 
is el tudják végezni ezt a műve
letet. 

Nem tétlenkedik a budapesti 
vasútigazgatóság sem. Nem
csak bátorítja a rákosrendezői 
vezeto'1tet, hanem tevékenyen 
segíti is őket: így például a mült 
évben 12 lakást juttatott a fő
nökségnek. 

Sajnálatos tény, hogy Rákos
rendezőn a baleset-megelőzés 
elsősorban a dolgozók fegyel
mezettségétól jülJg. A bizottság 
a szemle &fejezése után hang
súlyozta, hogy mindez nem 
elég, a különbözc5 hiány azülte 
módszerek nem ellensúlyozzák 
a tárgyi feltételek hiányát. 

Pásku.Jenl 
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Mozdonyvezető-dinasztia Felújítás után 

Várja, ki tart rá igényt Kisvasúttal a Kéfkapuhoz? 
Az 1980-as év említése szo

morú emlékeket ébreszthet a 
Bodrogköz lakóiban: hiába küz
döttek minden lehető eszközzel 
szeretett kisvasútjukért, a ha
talmi szó győzött, és az 1912-tó1 
1927-ig mintegy 117 km hossz
ban kiépült bodrogközi gazda
sági vasutat az év végén meg
szüntették. Ez a 760 mm-es kes
keny nyomközű vasút látta el 
Sátoraljaújhely környezetében 
- egyik irányban Fűzérkom
lós, másrészt Kenézlő, Cigánd, 
Zemplénagárd felé - a szét
szórtan, nagyvasút és kellő köz
úti hálózat hiányában a gazda
ságilag nehezen fejleszthető vi
dékek gazdasági és személyfor
galmát. 

áll egy sziklán) 7 km-es szaka
szon, amellyel a kitermelt fát 
szállították a Kemence-patak 
völgyében a feldolgozótelepre. 

muzeális értéket képviselő 
,,Bimbó" mozdonyt, a felújítás
ra váró dízeleket. Minden ember élete külön re- tes rendje azt diktálta, hogy ő is 

gény - tartja a mondás. Lát- a MÁV-hoz kerüljön. 1954-ben 
szólag könnyű a dolga a sorsok történt mindez, olyan időben, 
mélyén kutató újságírónak, hi- amikor még „presztízst jelen
szen nincs szüksége másra,. tett a vasútnál dolgozni". 
minthogy az idő orsóján vissza- - Fölnéztek a mozdonyve
pergesse az életfonalat. Ugyan- zetőre, de nemcsak azért, mert 
akkor nincs kiábrándítóbb az a gőzös magas volt ... 
adatokat szárazon lajstromozó, A romlás szerintem akkor kez
az életet „könyv nélkül felmon- dődött, amikor a masinisztá
dó ", kinyomtatott önéletrajznál. kat levették állandó gépükről. 
Legalábbis annak a számára, A beosztott személyzet még 
akinek az ember nem a statisz- megbecsülte a saját mozdonyát 
tikai tényeknél kezdpdik, illetve - jegyzi meg csendesen. 
ér véget. Büszkén említi, hogy a nem-

Mindezt azért bocsátottam zetközi forgalomig vitte, szol
előre, hogy az olvasó megértse gált a kormányvonaton. A „le
miért nem szeretek „termelési gek legje" azonban nem ez, ha-
portrét írni". nem egy sztori 1956-ból: 

Nem igazán bíztam teliát - Október ·29-én kényszerí-
sem magamban, sem pedig is- tettek, hogy Szolnok felé indít
meretlen riportalanyomban, sunk el egy mozdonyt. Ott rá
amikor a. megbeszélt időpon- tettek egy zárt szerelvényre és 
ban csöngettünk Szilvási János indíts Pest felé. Odafelé három
lakásának ajtaján. szor golyószóróztak meg, visz� 

A nacionálé szokásos, ám ki- szafelé Vecsésnél szórtak meg 
kerülhetetlen (hiszen, hogy egy bennünket, de sikerült Rákos
újabb közhellyel éljek: a tények rendezőre behozni az élelmi
makacs dolgok) verdiktje nem szervonatot. Sem akkor, sem 
kecsegtetett világrengető szen- azóta, annyit sem mondtak ne
zációval, amiről természetesen kem ezért, hogy köszönöm. 
legkevésb� az 55 éves leszáza- 1971-ben kezdett először ren
lékolt nyugdíjas, egykori moz- detlenkedni a mozdonyvezető 
donyvezető tehet. szíve, az orvos könnyebb mun-

De aztán, ahogy múlt az idő, kát javasolt. 
no meg a vendéglátónk kitűnő - Egészen a nyugdíjig, te
bolgár konyakja, amibó1 sajnos hát 18 esztendeig mozdonyátve
ő szívbetegsége miatt nem iha- vő voltak az Északiban. Úgy ér
tott, egyre inkább kitüremke- zem, hogy a kollégákkal mindig 
dett a történet mögül az indula- sikerült megtalálni a hangot, 
toktól fűtött, kétségek gyötörte nem hordtam nagy mellényt. 
emberi arc. Az a bizonyos eg- Mi sem jellemzőbb talán a fűtő
zisztenciális lényeg, amit a filo- házakkal való jó kapcsolatra, 
zófus emberi tényezőnek neve- mint hogy nem egyszer előfor
zett el. dult, telefonon át javítottuk a 

A Szilvási János életét kardi- gépeket. 
nálisan meghatározó tényezőt Ahogy a mozdonypark mai 
úgy hívják: mozdony. Egyszeri, katasztrofális helyzete kerül 
mégis olyannyira jellemző ma- szóba, hirtelen borul el Szilvási 
gánmitológia az övé. Nagyapja János tekintete, s bár nem sza
és édesapja is mozdonyvezető badna, egyik cigarettát a másik 
volt, így hát a dolgok természe- után szívja. 

fi 

- A GEO, vagyis a Gépé
szeti Ellenőrző Osztály egyik 
napról a másikra való meg
szüntetése nagy lelki törést 
okozott az emberekben. Ez a 
gyakorlatban azzal járt, hogy a 
javított gépek meózása teljes
séggel megszűnt. A korábbi év
tizedekhez képest is leromlott a 
gépek műszaki állapota. Én ter
mészetemnél fogva optimista 
vagyok, de abba belegondolni 
sem merek, miként lábal ki eb
bó1 a helyzetbó1 a MÁV ... 

Szilvási János boldog ember
nek mondja magát, családi éle
te kiegyensúlyozott, ám szo
rongva gondol arra, hogy a 
nyugdíj tétlensége kárhoztatja. 

- Dolgozni szeretnék, mert 
úgy érzem tapasztalataimmal 
segítségére lehetek még a vas
útnak. Várom, ki tart rám 
igényt . .  

T. J. 

A közúthálózat "iépülésével 
mind kisebb jelentőségű lett a 
hazai � kisvasúthálózat, a fel
szedett, néhol szinte felismer
hetetlenségig megsemmisített, 
„beszántott" pályák felújítása 
iránt nemcsak nosztalgikus, 
hanem gazdaságossági okok 
miatt is nő az érdeklődés. 

A bodrogközi gazdasági vas
út nagyrészt a Károlyi grófok 
zempléni birtokán épült, de volt 
itt egy jóval korábban, már 
1888-ban épített 700 mm nyom
távú erdei vasút is, a Pálháza
Kó'kapu (a Károlyi-kastély itt 

Kezdetben lóvontatású gör
pályaként működött, késóbb rö
vid időre gőzösök közlekedtek, 
majd ismét a lovak következ
tek. Amikor 1924-ben az urada
lom megépíttette a Sátoraljaúj
hely-Fűzérkomlós szakaszt, a 
nyomtávot kiszélesítették, is
mét a gőzösök uralma követke
zett 1963-ig, ekkor kis dízel
mozdonyokat állítottak be. 
1980-ban megszűnt a csatlako
zás lehetősége, a faanyagot 
közúton kellett szállítani, így 
üzemszünetet rendeltek el. 

Sajnos, a pályatestbó1 is 
mintegy 3 km-t elbontottak, 
csak nehezen lehetett megmen
teni a többi, összességében már 
csaknem 10 km-es szakaszt a 
felszedéstől. 

A megmentés, a felújítás igé
nye - kirándulóvasútként, út
törővasútként sokakban 
megfogalmazódott, és úgy tű
nik idén megvalósulhat a vonal
szakasz újbóli megnyitása a 
Borsodi Erdő- és Fafeldolgozó 
Gazdaság jóvoltából. 

Lenár Györggyel, a Hegyközi 
Erdészet igazgatójával jártuk 
be a völgyet, tekintettük meg a 

Az összkép biztató és szívde
rítő, azonban a következő há
rom hónapban hatalmas mun
kát kell végezni az erdőgazda
ság dolgozóinak, ha tartani 
akarják a maguk szabta határ
időket. 

Jelenleg a teljesen elbontott 
szakaszon kőágyazatot teríte
nek, több kisebb hidat, átereszt 
már megépítettek, és két új dí
zelmotor várja, hogy az ütött
kopott kis mozdonyokba besze
reljék azokat. Nincs azonban 
kész a kőágyazat. Hatalmas 
munka lesz a megmaradt sínhá
lózat megtisztítása a rárakódott 
földtől, növényzettől. Talpfacse
rére is készülnek, de készleteik 
egyelőre szűkösek. Sajnos, a 
kőkapui szirt alatt átvezető 
alagút falazatával is vannak ki
sebb gondok egy beázás követ
keztében. 

A kőkapui kastély az erdé
szet kezelésében van. Közelé
ben pihenőpark és étterem ta
lálható. Távolabb bungalókká, 
üdüló'kké alakítható tanyahá
zak, egyéb épületek; most épül 
egy sípálya is, felvonóval, a 
kastély alatt csónakázótó. 

Parragh Péter 

Vasútmod�llező úttörők 
Békéscsabán, a vasutas mű- Hetente háromszor kétórás fog

velődési házban másfél évtize- lalkozást tartunk, amelyből 
des múltra tekint vissza a vas- mintegy 70-80 százalékot a mo
útmodellezés. A szakkör mun- dellezés tesz ki. A foglalkozá
kájában két éve lényeges válto- sok tematik.áját úgy alakítot
zás következett be. Erró1 Veress tam ki, hogy a modellkészítés 
László szakkörvezető beszélt. során a gyerekek megszeressék 

- Tíz éve irányítom a vasút- a vasutat, és majd életpályául 
modellezó'k munkáját, főleg fia- is azt válasszák. 

lett az úttörőfeladatokat, a pa
pírgyűjtéstől a különféle akció
kig rendre teljesítik. Úttörő mi
voltukat jól tükrözi az úttörő
vasutasoktól kapott egyensap
ka, az előírás szerinti ruhavise
let, a fegyelem, a példás össze
tartás. A közös kirándulások, 
táborozások még egységesebbé 
kovácsolták e kis közösséget. 

Mártírokra emlékeztek 

talok, általános iskolás diákok - A vasúti szakmai ismere
látogatják a foglalkozásokat. tek tanulásakor a gyerekek 
Többször előfordult, J:i.ogy a megismerkednek a menetrend
gyerekek úttörőelfoglaltság mi- ·del, az F. l-es utasítással -
att nem tudtak jönni a szakkör- folytatja. - Tudniuk kell a vál
be. Ezért gondoltam arra, ·mi tók, a jelzők állását, az ide vo

.lenne, ha erre a jó közösségre natkozó szabályokat. Olyan fa
építve úttörőcsapatot alakíta- galmakkal ismerkednek meg, 
nánk. Ötletemet a városi úttö- amelyek a gyakorlatban előfor
rőelnökség életképesnek találta dulnak. Hiszen mi is vasutat 
és úgy döntött, engedélyezi működtetünk, csak kicsiben. 
művelődési házunkban az út- Egy éve kezdtünk hozzá egy 
törőcsapat működését. Azt hi- négy és félszer kettőméteres új 
szem országszerte is ritka ez a terepasztal építéséhez, amelyet 
modell: úttörőcsapat iskolán kí- többek között négy független 
vül mi:.ködik és vezetője nem áramkörrel működtetünk majd, 
pedagógus. tartozéka 50 jelző és 45-50 kité-

- A városi úttörőelnökség 
rendszeresen ellenőrzi mun
kánkat - jelenti ki Veress 
László. - Elismerést jelent az 
is, hogy általános iskolák jön
nek hozzánk szakkörlátogatás
ra és ismerkednek modellépítő, 
munkánkkal, a két őrs - a 
TGV és az Ezüstcsík - életé
vel. De mi is rendszeresen ki
megyünk a nagy vasútra, a 
helyszínen ismerkedünk a for
galmi szolgálattevő, a mozdony
vezető és a pályamunkás min
dennapi tevékeny�égével. 

A Tanácsköztársaság győzel- megdöntése után letartóztatták, 
mének 70. évfordulója tisztele- 1920. április 28-án a szolnoki 
tére koszorúzási ünnepséget törvényszéki fogházból az abo
tartottak a szolnoki vontatási nyi Vigyázó-kastélyba hurcol
főnökségen. Hoksári János és ták, ahol brutális kegyetlenség
Pintér László - a fűtőház egy- gel meggyilkolták. 
kori mártírjai - emléktáblájá- Pintér László 1898-ban Szol
nál a vasútüzemi párt- és nokon született. Hegesztői 
KISZ-szervezet, a vontatási fő- munkakörben dolgozott a MÁV 
nökség gazdasági, politikai és szolnoki fűtőházában. Alapító 
társadalmi vezetése, a 9. számú tagja volt a KMP szolnoki szer
városi pártalapszervezet, vala- vezetének. A Tanácsköztársa
mint a Hoksári János úttörő- ság idején a helyi munkásta-

választási névjegyzékre. 1919. 
április 7-én a szolnoki mun
kás-, paraszt- és katonatanács 
tagjává választották. A Ta
nácsköztársaság buk�:át köve
tően letartóztatták, 1920. április 
28-án Héjjas István különítmé
nyes utasítására Horthy nemze
ti hadseregének katonái Abony
ba vitték, ahol Molnár Endre 
- Prónay szakaszparancsnoka 
- meggyilkoltatta. 

csapat képviselői helyezték el a nács jelölőbizottsága felvette a (Thorday) 
megemlékezés virágait. A ko- ,-------------------------
szorúzáson részt vett Zsilka 

- Miben más ez az úttörő- rő. A vonatok térközben követ-
csapat a többitől? hetik majd egymást. 

- A 2986. számú Kandó A szakkörvezető elmondotta 
Kálmánról elnevezett úttörő- azt is, hogy a békéscsabai okta
csapatunkat az azonos érdeklő- tási gócnak is készítettek szem
dés, a modellezés köti össze, at- léltető terepasztalt, amit a jel
t.ól függetlenül, hogy a •tagok nőtt tanulók is jól hasznosítot
más-más iskolában tanulnak.· tak. Természetesen mind e mel-

A békéscsabai úttörővasutas 
modellező szakkör szakmai fel
készültségét bizonyítja az is, 
hogy a vasútmodellezők orszá
gos kiállításán 1985-ben húsz 
felnőtt csapat között a negyedik 
helyen végeztek. 

(Gellért) 

Sándor, a szolnoki városi párt
bizottság vb-titkára. Iskolások írták a vasútról 

- Munka és lakás a mene- A · h / ' f 
' 

külteknek. Veszprémben a Ha- pSZIC O OgUS 8n8CS8 

* 

Hoksári János 1888-ban szü
letett Szolnokon. Az elemi isko
la elvégzését követően előfűtő
ként dolgozott a szolnoki fűtő
házban. Fiatalon belépett a Ma
gyarországi Szociáldemokrata 
Pártba, később alapító tagja lett 
a Kommunisták Magyarországi 
Pártja szolnoki szervezetének. 

1919. március 3-án a Forra
dalmi Kormányzótanács Hok
sári Jánost a szolnoki Forra
dalmi Törvényszék bírájává 
nevezte ki. Április 7-én a lakos
ság a városi tanács tagjává vá
lasztotta. A Tanácsköztársaság 

Csongrádon az elmúlt év 
szeptemberében ünnepelték 
századik évfordulóját annak, 
hogy elindult az első vonat Fél
egyháza és Csongrád között. 
A jeles esemény nemcsak a 
vasutasok, hanem Csongrád 
városának is ünnepe volt. 

zafias Népfront és a megyei ta-
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Különösen szép pályázatot nács nemrégiben találkozót egy U re ffi e$ 1 meg e rt Q 

A jubileum tiszteletére a 
csongrádi általános iskolások 
részére Százéves a csongrádi 
vasút címmel pályázatot hirdet
tek. A pályázatot a szentesi 
üzemfőnökségen a közelmúlt
ban értékelték. A Széchenyi úti 
és a Domokos Rókus általános 
iskola tanvlói közül nyolc diák 
dolgozatát fogadták el. 

adott be a Széchenyi úti iskolá- szervezett a térségben letele
ból Vincze Klára és Zsíros lldi- pedni kívánó erdélyi menekül- Nap mint nap emelkednek az 
kó, akik a százéves ünnepség-_ teknek. A találkozón bejelentet- árak, s velük együtt a vérnyo
gel kapcsolatos élményeiket ír- ték, hogy a szénbányászat, a másunk. Nem •találjuk a he
ták le, Bartucz Ibolya, aki egy vegyipar és a vasút nagy szám- lyünket. Eddigi értékrendünk 
nyugdíjas vasutas visszaemlé- ban kínál munk'aalkalmat. Fő- szilárdnak hitt pontjai kérdője
kezéseit idézte fel. leg szakembereket várnak a leződnek meg. Megint kinőtte a 

A pályázat eredmén;yének ki- vállalatok, de gondoskodnak ·a gyerek a kabátját, szétrúgta a 
hirdetésére és a díjak átadására szakképzetlenek betanításáról. cipőjét. Irigyen nézi osztálytár-
a március 15-i ünnepség kereté- is. sa számítógépét. Neki csak egy 
ben került sor Csongrádon, a bécsi kvarcórára jutott, s az 
Széchenyi úti általános iskolá- sem az igazi. Meséért nyúz a 
ban. A szentesi üzemfőnökség kisgyerek. Nem elég neki a tévé 
és a csongrádi vasutasok nevé- - Évkönyv. A MÁV Vezér- műsora. 
ben Rácz Sándor szb-titkár ad- igazgatóság dokumentációs vál-

lalatának gondozásában nemréta át az értékes díjakat. giben jelent meg az 1988. évi - g - Vasúthistóriai évkönyv. A kötet 
színvonalas tanulmányait Kot
nyek István fotói teszik teljessé. 

- Véradók kitüntetése. Sze
rencsen a helyi vöröskeresztes 
alapszervezet a közelmúltban 
véradó ünnepséget rendezett. 
Tízen kaptak kitüntetést, közöt
tük Ballabás Lászlót, Szerencs 
állomás forgalmi szolgálattevő
jét negyvenszeres véradóként 
köszöntötték. 

Balatonakarattya határában új vasúti felüljárót építenek, 
mivel a régit már nem vo�t gazdaságos megerősíteni. Az új felül
járó magasabb lesz a réginél, mivel idővel ezt a vonalat is villa
mosítani fogják. A 28 millió forintos beruházás kivitelezője, a 
hídépítési főnökség, legkés6bb a következő év tavaszára adja át a 
közúti forgalomnak a felüljárót. A régit nem bontják le, oiegma-
rad a kerékpározóknak. · 1 
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- Nyugdíjas-búcsúztató. 
Pásztó állomás vasutasai benső
séges ünnepség keretében bú
csúztatták kollégájukat, Fekete 
Antal forgalmi szolgálattevőt, 
aki 41 évet szolgált a vasútnál. 

A televízióban merényletről 
számol be a híradó. Valami 
megnyugtató, vidám dologra 
lenne szükségünk, de csak kri
mit látunk. Jó lenne beszélget
ni, de fáradtak és ingerültek va
gyunk, meg sem várjuk, amíg a 
másik befejezi a mondatot, már
is letorkoljuk. Néha nem is tud
juk;hogy a gyereknek kiosztott 
pofon valójában kinek is szól. 
A gyerek szorongó, agresszív, 
ideges. Minket magas vérnyo
más, gyomorfekély, keringési 
betegség, infarktus, trombózis, 
asztma, fejfájás, allergia fenye
get. A következmény: táppén
zes állomány, kórház, kereset
kiesés. Mindez sokba kerül. 

Tenni kellene valamit, meg 
kellene szakítani ezt az ördögi 
kört. De hogyan? Hiszen anyagi 
erőforrásainkból már nem telik 
többletkiadásra. De talán nincs 
is rá szükség. Talán magunk-o o: atete ) 

• 

ban hordozzuk a bűvös ellen
szert. 

Lelkünk állapota, hangulata· 
ink, gondolataink hatással van
nak szerveink működésére. Egy 
durva szóval, gorombasággal 
görcsbe rándíthatom embertár
sam gyomrát, megemelhetem 
vércukorszintjét, vérnyomását. 
De mindez fordítva is igaz. Jó
indulatú magatartással, jó szó
val megelőzhetem mások szo
rongását, a feszültség okozta 
görcsöt, ,,élettani paramétereit" 
normális szintre irányíthatom. 
Ez nem kerül egy fillérbe sem. 

Lelkünk állapota visszahat 
testünk állapotára. Vigyáz
nunk kell arra, hogy a nehézsé· 
gek közepette is egészséges 
tudjon maradni. Az apró örö
mök többet érnek néha a 
gyógyszernél is. Törekedjünk 
arra, hogy mindennap legyen 
egy kis siker, ami erőt adhat ah· 
hoz, hogy a holnapot is elvisel
jük. 

Fedezzük fel embertársunk
ban a jót is. Ne fukarkodjunk a 
dicsérettel, ha valódi teljesít
mény van mögötte. Ez szárnya
kat adhat felnőttnek, gyerek
nek egyaránt. A jó közérzet sok 
betegség ellenszere. Megelőz
hetjük a gyomorfekélyt, az ér· 
szűkületet. És még pénzbe sem 
kerül ... Csak akarat és jóindu
lat ·szükségeltetik. 

Dr. Bobay Kornélia 



Orwell: 1984 
Amikor öt évvel ezel6tt a szo- letése el.6tt umen, miff �mod

országok könyvkiadói- ban sem lehetsz biztorisógban. 
kubai konferenciáján a Nmcs barátság, nem létezhet 

·et küldött megtudta, hogy a szerelem, hiszen rmndez csak 
Ii. Európa Könyvkiadó az 1984 arra adna alkalmat, hogy gon
:� készül, hisztérikusan dolatbífnöket kövess el a Párt 
:Mant_ a tanácsteremb61. Az ellen, hogy esetleg másképpen 
�p6dás szele elsodort ítélj meg bizonyos dolgokat, és 

;lbinden nehezen megszerzett ezzel kivond magad a Párt 
� engedélyt. Az önálló fennhatósá1Ja alól. 
�litikát folytató Magyar- Winston Smith, a regény h6-
Qi'BZ!gon ismét a süllyesztoöe se titokban már régen gondolat
�t OrweU világhiríf mífve. bífnöz6. Hogy valój'ban meny-

VaJon mi az oka cinnak, nyire nem titokban, az kés6bb 
1wf1II ci szocialistci frázisokat derül ki, hiszen a gondolatrend-

6 dOctatúrák, mint ördög 6rség - lebukása el6tt - már 
tttömjénfüsttoi, rettegnek ettől hét éve figyeli. Amikor megtör

'lcönf/Vt6l? Miért van az, hogy téruk a szerelem is, és az élet 
magukat szocialistának neve- kezd emberibbé válni, lecsap

-6 államok vezet6inek egy ré- nak rá. 
� kiütést kap, ha csak említik OrweU olyan elh1het6 erovel 
t}6ttük ezt a mífvet? festi a vallatás, az agymosás 

Az Eric Blair, azaz Oiwell ál- borzalmait, mintha járt volna az 
'1ill megalkotott Nagy Testvér, a Andrássy út 60-ban. Winston és 
l(agy vezér, Atya misztikus, szerelmes�, Júlia még lebuká

denütt jelenlevc5 .figurája suk elc5tt tudják, hogy el fogják 
· en totalitárius diktatúrá- árulni egymást a kínzások hatá

j,an ismert. Jellemzc5 a Párthoz sára, a fekete ruhások kiverik 
val6 abnormális hífség követe- bel6lük az egymásnak hajdan 
Jése, az agymosás rendszere és elsuttogott legintimebb szava

szerei, a hatalom koncent- kat is. A fc5hc5s azonban egyet 
6dása a Párt kezében, a tör- sokáig nem tagad meg. Azt, 
elem napi aktualitásokhoz hogy igaz volt a lány iránt ér

ó ipátúa, a múlt rendue- zett szerelme, és .igaz a k,{nok 
'l'a áfertékelése, a duplagondol közepette lS. 
elmélete, a kommunisztikus de- A regény talán leghátbor
mag6gia, amelynek köntösébe zongatóbb jele netében Winston 

sokszor a legbrutálisabb fasiz- Smith megtörik. Kínzói felinge
mus burkolózik. relt patkányokat szabadítanak 

Bz a könf/V utópiciként vált a lekötözött fogoly védtelen ar
Jr.nettté. Pedig nem az. Csu- cára. Smith mielc5tt elveszítené 
_pin esszenciája a szocialista eszméletét, könyörög, hogy ne 
diktatúrák torz vonásainak. So- rá, hanem Júliára külcijék a 
kan találgatták, vajon melyik csatorna vérengzóit. 
4llam, melyik vezér lehetett a Még roncsaiban is sokáig em
könyv modellje. Sztálin, Pol ber tudott maradni, egészen ad
P.ot, Rákosi, Enver Hodzsa? dig, amíg fel nem kínálta önma
Nehéz eldönteni, hiszen Nagy ga helyett a iányt, szerelmét, 
Vezérek ma is vannak, az író aki pedig azzal vigasztalta, 
Jwála után negyven évvel is. hogy lelküket nem tudják meg
lilem is kell nagyot nyújtóz- tömi. 
nunk, hogy megérintsük köntö- Nincs happy end. Wi nston 

.ok arany szegélyét. Smith hiába várja a szenvedé-
A totális diktatúrákban a leg- seit61 megszabadító tarkólö

fflbb bífn a gondolkodás. Fölös- vést, az egyelóre nem érkezik 
léges, mivel a .Párt helyetted is meg. Kínzói elengedik az em
,ondolkodik. A szabadság szol- beri roncsot, aki már mérhetet
pság, és a tudatlanság ero, hir- len könnyes szeretetet érez a 
detik a falragaszok az 1984-ben. Nagy Testvér iránt. 
A Vezér szeme el6l, a Párt gon- Kegyetlen, jó könyv az 1984. 
,tolcitirányítása elől nem lehet Ma még nem utópia (Európa 
fllbújni. A Nagy Testvér min- Kiadó) 
den gondolatodat még megszü- Pataki Kálmán 

Pályázat Kassák Lajos 
művészeti ösztöndíjra 

A Szakszervezetek Országos 
pályázatot hirdet az 

�JI� � 
� fld6111W tttulAftA. . V., �•� Jdv11Jl/iyjllM,• 

�=�=�s.� 
tept. Ellenaéanek aaémltott, t$n � :vo1 p Mla-
'1uhSnak (1'4.\lid ideig a Mmet tJQen'1 (ez val6mtu1-•), cle kr;,nk
� párt tagja volt), �ka� statimilc.li adatokat 
akit& a ti�séges elvtársak- aligha. 
nak óvakodni kell. óvakodtunk A kérdések 1D08t mir önWnt 
IS � bqpüommal, bár hfre- ad6dnak. Képze16er6 és fen"· legen� titokzatos utakon- zia segítségével a valóúg módokon mégiscsak eijutott megmagyarúható"? Az fr4 hozzánk. Egy szífkebb értelmi- "kitalálhatja" az igazságot? 
ségi_ réteg legalább hú�z éve is- igennel felelhetünk, hiszen köz.. men fontosabb mífve1t, csak- ismert, hogy a regéni,ben leif'
hogy félve a politikai stigrpák- t4Jc késöbb somi igazolódtak,; �l, ne� beszéltek r:cSla,_ csak a sztálini borzalmak felszinn 
igen bizalmas �ti korben, keriilésének aránycibcin vált 
akkor 1s con sordino. mind népszerűbbé ci könf/V, 

Pedig rendkívüli egyéniség (Franciaországban közel félmil
volt; szavai és tettei izgalma- lió példányban publikálták, s a 
sak és elgondolkodtat�; sor- korabeli politikai élet elemz6i 
sa tcinulságos lehet mindazok- közül többen is vallják hogy 
nak, akik vcila_�ily� módon és például De GciuUe pártj�k símértékben közel Jutottak a keréhez a regény számottev6en marxizmus-l!nini��us és az hozzájárult. Az kétségtelen, européer_ség osszefüggéseihez. hogy a nyugat-európai kommuLegendája még azzal a nem nista mozgalmakban nagy za
mindennapi érdekességgel is vart keltett a Darkness at Noon 
bír,. hogy n�gyobbrészt igazak, _ a könyv angol címén vált vi
a _túlzások Jóval csekélyebbek, lághirífvé, mostani magyar ki
mmt ahogyan azt a kalandos adása is közli a címlapon ) 
életű emberekr61 szőtt míto- • • : 
szokban megszokhattuk. A regeny szífks��• nincsen 

Az elsó világháborút, a Káro- �nn� egyetlen folosleges szó; 
lyi-kormányt a Tanácsköztár- mmdossze három fc5sz�repl6je 

• é ' van, a cselekmény keves hely-sasagot m g Budapesten élte ín • •t ód"k A • Uem · ·d • "á al é sz en Ja sz 1 . Je ra,z meg magyar zs1 o apJ v s 
t .. bb . t t .. kélet . . 

osztrák anyjával, hogy azután ? mm O es, .?n?yi'"!1 
egyre ritkábban jusson el szüló- er_zékf�tes, ho� � fóhö! !s ké� 

azá.áb k vadló1a meghitt ismerosunkké h J a. (Ilyen alkalmak or 'l ak l . tá' • ,.__ 
ká kikk 1 b á k tt va n ; o vasas u n ugy t:n:'Z-nem a r e ar t ozo : ··1c, . 

th "nd" • l""nk F, •t w .,. l é J • ,1 At . zu min a mi ig is ve u e, o rerencce s ozse, ti- 'lt k l h • ér -'-k"ukat lával ) e e vo na, us-v .....u 'J . . . k"" dén nk lé kép l A monarchia bukása már bé- 0��ye magu e ze -
csi egyetemistaként érte. A hú- hetjuk. 
szas évek végén Palesztinában Kiváló képességű bolsevik 
találjuk. Német újságoknak tu- politikusokat ismerünk meg, 
dósít, limonádét árul(!) egy ba- akik „életüket és vérüket", tel
zárban, zsidó mivoltán gondol- jes személyiségüket a párt szol
kodik. (Később kifejti hogy gálatába állítják, s akik végül 
minden 'ZSidó, aki meggy6z&lé- csúszómászó férgek rpógjál'a a 
ses híve 1146zes tanának költöz- diktatúra eszkö:teivé alacso
zön Izraelbe· aki viszon't az eu- nyodnak. A regény az etika és 
rópai kultúrát tekinti hazájának politika konfliktusát ábrázolja 
- mint például Spinoza - az és elemzi döbbenetes erovel; 
maradjon Nyugaton.) olyan hatásosan, hogy a leg-

Német lapok újságírójaként konzervatívabb •�mlél�tíf em
jut el a Szovjetunióba. Nagy bert sem . �agyJa hid�gen. 
reményekkel, mint nem egy (Bár ... napJamkban, a hiteles 
kortársa, Panait lstrati példá- tények kendc5zetlen feltárása 
ul, vagy André Gide. Kiábrán- idején is m�g mindig _sok a ké
dulása viszont csak látszólag telkedc5, a� ne� haJ1;&ndók a 
hasonló híres kollégáihoz. Az 6 tényeket tisztelni, az ugyneve
csalódottsága, szembesülése az zett „s�talan�tást" gy�t
orosz hétköznapokkal, a biza- ként ébk át és visszautasítják.) 
lom elvesztése nála mélyebb, A regény 4lcipgondolata ma 
alaposabb és maradandóbb. is érvényes (az író ezt nem 

Végeredményben ennek a ki- mondja ki direkt módon, de a 
ábrándultságnak összefoglalása szerepl6k szavaiból és tetteib61 
a Sötétség délben. A sztáliniz- könnyedén „lepárolható"): min
musról A. Koestler könyvének den olyan ideológia káros és ve
megjelenése óta jó néhány szélyes, amely az emberiség 
munka jelent meg, közöttük ér- megváltását és boldogftását hir
tékes és kevésbé színvonalas deti, miközben magát az em
múvek, annyi azonban bizo- bert szociális absztrakciónak te
nyos, hogy Rubasov (a regény kinti, és akit aggály nélkül felál
fószerepl6je - sokak szerint doz a „Nagy Cél" érdekében 
alias Buharin, esetleg Trockij, -, amelyet mellesleg már nem 
de szerintünk ez nem perdöntó) is kíván elérni. A sztálinizmus 
moszkvai pere és kivégzésének ilyen ideológia volt, s Koestler 
története mindmáig a legnitele- ezért küzdött ellene. Jó, hogy 
sebb elemzése a sztálini terror megírta ezt a regényt, s jó, hogy 
mechanizmusának. Holott nem végre nálunk is megjelenhetett! 
dokumentum, hanem színtiszta (Európa/Reform Budapest, 
fikció - vagyis regény a szó 1988.) 
hagyományos értelmében. Súközi a,bor 

Pályázati felhívás 
A Vasutasolr SmksRrver.ete tásos milwszekb61 álló szakbi

a 39. vasutasnap tiszteletére eb- 7.0ltság zsllrizi és tesz javaslatot 

kez6 m\Iveket nem zs1lrizteijük. 
IX;ak: 

Áddin 12imás 

Nosztalgia 
VQUamhboldogu. 
mikor Cl NlllflUbe ffl8ul6 
vcmatolcWpcs6Jffl 
blsröm alá azijkijtt ci szél 
etnhnd u.t;ú ingben 
in� a Jlougyek 
kami,ú/lámU,ro t6lem 
kat'CSÚ cotnbolc tih,ében 
fészkelt ci hold 
az égre tűzött 

hcitalmas kokárdák 
elfedték a csillagot 
mégiB eUndultam 
hcijcimban nem,t,et1n11olc 
hóvirággal 
s kardvirágot suhogtcittcim 
ellenslgem torka el6tt 

már 6sz-Ulök 
pedig a taztéíl 
feketednem kéne 
és a felszagga,tott 8'nekb6l is 
virágcsokrot köthetnék 
menedéknelc. 

1öró István 

Faluvégen 
Anyám, itt 1XJf1110k megint, 
megl&ozoff 4-W, � 
kutr,ók ugatnak, B g6zölgó 
ruhában járkál a fagy, 

számon a szó u céltalcJn, s gondom, 
mely napontci küszó"böd járja, 
cscik messzeséged villant 

mosolt,t ciz almcifákra, 

és aki jön nem tudja, 
hogr/an éltek hciragvó hci;nalon, 
cscik a remény, hogy megjövök, 
tcipos ösvényt a friss hcivon. 

Kasza/a Sándor 

Találkozás 
SzélJcoptcJtta. fehér szikla 
csúcsán ültem, lábam 
awgtelen/6UJtt 
kalimpált -
és Te Jöttél hozzám 
éjfél után, � ésZ7ffétlffl. 

N,ztem Rád. fejed W&cijtvci 
zsebedb6l el6andfél fllhcifllt 
kedves táfvrlat: kopott bicaká&. 
d6znit - shallgcitt6l .. . 
.Elengedtek? - "klr1lntemf6ve. 
s Te b6Untottál, dtJrOlc � 

F�téaze\: l. 5000, II. 4000, 
m.3000 fpl 

Szobrúiat: l. IOOO n 4000, ��-� ....... ��ijh�.;..,..,;�h��.-óo!"'�� 
m 30ó0 forint. 

Gratű · L 5000, ll. 4000,, ttl,; 
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Egyesületek küldöttközgyűlései 
A Szegedi Vasuta, Sport

egyesület mán:1us 20 un tartot
ta vezetőségválasztó kuldött
közgyűlését SzegedPn, az egye
sület sportcsarnokában. A ta
nácskozáson -- rndy n közel 
140 sportoló, sportvL'Z1 Uí vett 
részt - többek között megje
lent Koszorus Ferenc, a vas
utas-szakszervezt>t fótitkára, 
Nacsa Imre, A Csongrád Me
gyei Tanács ifjúsági 0s sport
osztályának helyPttes wzetője. 

Dr. Lugosi József, a területi 
intézőbizottság titkárának meg
nyitó szavai után Halá�z Antal 

. ügyvezető elnök fűwtt szóbeli 
kiegészítést az írásban kiadott 
beszámolóhoz. 

Elmondotta többPk között, 
hogy a SZVSE 70 éVC's fennállá
sa· alatt összess{•g6bPn az el
múlt négyéves ciklusban érte el 
legjobb eredményét A legjobb 
szakosztályaik egyike az atlé
tikai szakosztály, amely válto
zatlan vezetői, szakedzői gár
dával dolgozik évek óta. Ennek 
is köszönhető, hogy a szakosz
tály morális helyzetP kifogásta
lan, tartják helyüket a B kate
góriás szakosztályok kozött és 
fiatal tehetségek felkutatásával 
biztosítják az utánpótlá&t. 

A szakosztály a két éve kitű
zött célokat megvalósította an
nak ellenére, hogy több jó ké
pességű atlétájuk más egyesü
lethez távozott, illetve katonai 
szolgálatra vonult hl'. Ez har
minc magyar bajnoki ponttól 
fosztotta meg az SZVSE-t. 
Utánpótlás-nevelés erősítésé
vel, a meglévő versL'n�;z6k ma
ximális felkészítés{•wl igyekez
tek pótolni a távozókat. },1unká
juk eredményeként öt sportoló
val nőtt az aranyjelvényes ver
senyzó'k száma. Továbbra is 
Visnyei Márta a legeredmé
nyesebb atlétájuk. 

Az egyesület másik kiváló 
szakosztálya a birkózóké, akik 
szintén B kategóriásak. Külö-

,. 

nösen a tervidőszak első felé
ben értek el jó eredményt, az 
országos rangsorban 5-6. he
lyen végeztek. 

A szakosztály az elmúlt két 
évben teljesítette a számára ki
tűzött célokat, főleg az utánpót
lás hozta a jó eredményt. A ju
niorok, ifjúságiak a megszerzett 
pontok 30-36 százalékát érték 
el. Négyen első osztályú minő
sítést szereztek, jelenleg 13-an 
rendelkeznek ilyen szinttel. 
Aranyjelvényes minősített 
sportolóik száma is öttel nőtt. 
Sikeres volt csapatbajnoki sze
replésük: 1987-ben az MNK
ban 2., az országos vasutasbaj
nokságban 2., 1988-ban az 
MNK-ban 6., míg vasutasbaj
nokságban 1. helyezést értek el. 

Sza badidősport-szakosztá
lyuk elsődlegesen munkahelyi 
igényeket elégít ki. A résztve
vők száma évenként közel azo
nos (22-24 ezer), amely a tö
megsportbizottság munkáját di
cséri. Tizenhárom sportágban 
vettek részt, Legsikeresebb ren
dezvények a kis- és nagypályás 
labdarúgás és a teke. ,,Nyitott 
kapuk" akció keretében a vá
rosrész lakói is igénybe vehet
ték a szabadtéri sportlétesít
ményeket. 

A közgyűlésen felszólaló Ko
szorus Ferenc elismerően szólt 
az egyesület munkájáról. Hang
súlyozta, ebben a gazdaságilag 
nehéz időszakban is sikerült el
érni, hogy az országban vas
utas-sportegyesület ne szűnjön 
meg. További feladatként emlí
tette: megtalálni a lehetőséget a 
sport, a sportolók támogatásá
ra. 

A közgyűlés egyhangúlag el
fogadta az egyesületi beszámo
lót, és az SZVSE rövid távú fej
lesztési tervét. Ebben továbbra 
is elsóbbséget élvez az atlétikai 
és a birkózószakosztály. 

Megválasztották az egyesület 
héttagú elnökségét. Az SZVSE 
elnöke ismét Sajtos Péter igaz-

"Es felettem 
elhúznak az órák" 

Vízszintes: 1. Az 1571-es tengeri üt
közet színhelye. 8. Barátok. 11. Így is 
nevezik Spanyolországot. 15. Ot pápai 
zsinat elnevezése. 16. Ilyen hordó is 
van. 18. Torreádorok. 19. Pozitív sa
rok. 20. Kereset vége. 22 . . .. ros, eről
tetett, mesterkélt. 23. Végtelen nincs. 
24. Erős építmény. 26. Asszony. 27. 
Római 1050. 28. Országos Tervhivatal. 
29. Szanszkrit nyelvű óind műeposz. 
31. Német tea. 32. Veszpn\m megyei 
helység lakója. 33. Szatócsüzlet 34. 
A hindu mítoszban az em bensiig ősap
ja. 35. Ilyen szerszám a kés. 36. Legna
gyobb folyónk. 37. Hatalmas vízesés 
Amerikában, névelővel. 41 Nem biz
tos, hogy egyben az értéke 1t. 42 . .. .  
Victor, Nobel-díjas franr1a kémikus. 
43. Kefe fele. 44. Avas közepe. 45. Ko
vács András. 46. Észak-afrikai főváros. 
47. Tétel fordítottja. 48 .. .. árágyú, tü
zérséii löveg. 50. Bocsánat egynemű 
betűi. 51. Keserűvíz-márk:,.. 52. Híres 
európai képtár. 55. . . Auguste 
(1840-1917). francia szobrász. 56. Ne
pál fővárosa. 57. Afrikai gólyaféle ma
dár. 58. Dél-afrikai bennszulöttek hají
tódárdája. 59. Tavaszi hónap. 

Függőleges: 1. Közel-k, leti otSzág. 
2. Vulkanizált kaucsuk. 3. Sínek köze 
az állomáson (ék. fel.). 4. Fordított női 
név. 5. Jugoszláv város. 6. A tantál ké
miai jele. 7. Féltucat. 8. Apró i·észecs
ke. 9. Északolasz város. 10. MP11ani fo
galom. 11. Lónév. 12. Kunok közepe. 
13. Rügyfakadás. 17. Görőg sziget. 20. 

14 

16 

19 

23 

Mőzs betűi. 21. Ibériai folyó. 24. Lehe
letillatosító cukorka. 25. A fertőzés és a 
betegség kitörése közötti idő. 27. Mun
ka, némelyeknél. 29. Síkság. 30. A nik
kel vegyjele. 31. Egykori római viselet. 
32. Zola regénye. 33. Hentesszerszám. 
34. A Dráva mellékfolyója. 35. Ruhát 
készít. 36. Becézett férfinév. 37. Az ar
gon vegyjele. 38. Szepességi város. 39. 
A föld istennője a görög mitológiában. 
40. Belső fertőzésből eredő betegség. 
42. Vagyonos. 43. Ilyen ország Kuba 
is. 45. . . Andor (1861-1933), költő és 
hírlapíró. 4 7. Abu ... , palesztin vezető. 
48. F?ancia város. 49. Arábiai város. 
51. Az Alpok egy része. 53. Garasda
rab. 54. Kevert díj. 55 .. .. itás, ritkaság 
(latin). 57. Magyar Péter. 

A római számokkal jelzett kockák
ban levő betűk sorrendben összeolvas
va egy költemény címét adják. Meg
fejtésül beküldendő a magyar költő 
neve. (Élt: 1884-1949.) A keresztrejt
vény címe a költemény egyik sora. 

Beküldési határidő: május 11. 
Az előző keresztrejtvény megfejté

se: Szép Emő. (A vers címe: Reggeli 
vers.) 

Egy-egy könyvet nyert: 
Beke Róbert, 6725 Szeged, Bánom

kert sor 16.; Szabó András, 5700 Gyu
la, Budapest krt. 19.; Bukovitz László
né, 6720 Szeged, Klauzál tér 7.; Zárda 
Péter, 1171 Budapest, Nógrádkövesd 
u. 9.; Láng Iván, 5600 Békéscsaba VI., 
Ursinyi Dezsőné u. 24. 
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gatóhelyettes, ügyvezető elnöke 
Halász Antal lett. 

* 

A megye le�nagyobb klubja, 
a Szolnoki MA V MTE is meg
tartotta beszámoló-tisztújító 
küldöttközgyu'1ését. A szavazati 
joggal bíró száznegyvennégy
bó1 százhuszonöten meg is je
lentek a sportolók és a klubot 
irányítók, illetve az egyesületet 
támogatók közül. 

Beszámolójában az egyesület 
elnöke, Sándor János nem pa
naszkodott a kevés forintra, 
sem a későbbi hozzászólók nem 
kezdtek szívhez szóló panaszba 
nehéz helyzetük miatt. Higgad
tan - ha nem is jó szájízzel -
tudomásul vették a kialakult 
helyzetet, és abban igyekeztek 
talpon maradni. Félszáznál is 
több támogatóra számíthatnak 
esztendőnként az intézmények 
részéről, harmincnyolc jogi 
tagságot jegyeznek, a hirdeté
sek bevétele számottevő. 

Mint az elnök beszámolójá
ból kiderült. a lehetőségeket 
igyekeztek kihasználni a spor
tolók anyagi támogatását illető
en. A bázisvállalatok munka
hellyel, munkaidő-kedvez
ménnyel is segítették a jobb 
eredmények elérését. 

Tény, hogy az öttusa meg
szűnt, a teniszt és a tájfutást pe
dig a Tiszaliget SE vette át 
nemrég, ám több szakosztálytól 
nem kívánnak megválni. A Leg
népszerűbb még mindig a lab
darúgás, s ha a nagy célt, az 
NE I-et nem is érték el, abban 
szerepe van annak is, hogy 
Szolnokon nem adták-vették a 
mérkőzéseket. 

Tény az is, hogy az egyesület 
ugyancsak jó nevelő, hiszen 
nemcsak a fociban, hanem 
számtalan más sportágban is 
sokat produkáló tehetségek fel
nőtt fejjel már másutt szerzik a 

dicsőséget maguknak és új 
klubjuknak. 

Atlétikában, birkózásban, 
súlyemelésben és vívásban ez 
egyértelműen bizonyítható - a 
labdarúgás mellett. A kosárlab
dás lányok akár a legmagasabb 
osztályba kerülhetne}{, viszont 
a középiskolás ,.hölgyek" érett
ségi után már nem itt szórják 
majd a kosarakat ... 

Nagyszerűen szerepelnek az 
ökölvívók - övék a négy év 
legnagyobb fejlődése -, a teké
zők tartják, sőt erősítik NE I-es 
pozícióikat, a természetbará
tok szakosztálya megfelelően 
tevékenykedett. 

Stiegler Károly a becsületes 
futball mellett voksolt, és m� 
ködőképes autóbuszt kért az 
NB !I-ben szereplő gárda szá
mára. 

Lengyel Boldizsár, Szolnok 
tanácselnök-helyettese az egye
sületi törvény adta új helyzetró1 
annyit mondott, hogy ezután a 
tanács csupán orientál, kötelező 
érvényű határozatot nem hoz
hat a sportegyesületekre. Az 
más kérdés, hogy ha pénzt ad
nak, azt szigorúan meghatáro
zott célra használhatja csak 
egy-egy klub. 

A számvizsgáló bizottság 
semmiféle szabálytalanságot a 
gazdálkodásban nem talált. Ez 
azt jelenti, hogy a szűkös, 
nyolctagú „adminisztráció" tisz
tességgel bánt a rábízott javak
kal. 

Egyhangúlag megválasztot
ták újra elnökül Sánd_'?r Jánost, 
a MA V Járműjavító Uzemének 
igazgatóját, ügyvezető elnöki 
tisztségében megerősítették 
Hollóy Tamást: Ugyancsak 
egyhangú szavazással döntöt
tek az elnökség korábbi kilené 
tagja mellett, akik az elkövetke
zendő években a megye legna
gyobb egyesületének életét irá
nyítják majd. 

H.Z. 

A BVSC nyerte 
a Coop Hotels kupát 

Dóczi a védó'k gyűrűjélx>n 

Ötödik alkalommal rendezte 
meg a BVSC március 21. és 
23-a között a Coop Hotels jelen
tős anyagi támogatásával a 
nemzetközi vízilabda tornát, 
amelynek idei résztvevője volt: 
a jugoszláv Jadran Split, a gö
rög Glyfada, a csehszlovák CH 
Kosice, a francia RN Nizza és a 
BVSC. 

A BVSC-CH Kosice mérkő
zés döntetlen (13-13) eredmény
nyel végződött. 

- Ezen a tornán a világ
színvonalat a jugoszláv Jad
ran Split csapata képviselte, 
több olimpiai bajnok a csapat 
tagja. Számunkra fontos volt 
az ellenük aratott győzelem -
mondotta dr. Balázs Ákos, a 
BVSC ügyvezető elnöke. 
A BVSC a tavalyi bajnokság
ban gyengén szerepelt, játéko
saink nagy része Olaszország
ba, NSZK-ba szerződött, példá
ul Gerendás, Horkai, Kiss Csa
ba, Németh Péter. Hazatért 
Tóth Sándor, Dóczi pedig lesze-

(A szerző felvétele) 

relt. Az ő vezetésükkel remél
jük, újra ütőképes, a bajnokság
ban is jól szereplő csapat lesz a 
BVSC. 

- Kik voltak a torna leg
jobbjai? 

- A tornán nekem az CH 
Kosice csapatából nagyon tet
szett Bundschuch, Eschwig a 
BVSC-ből Tóth S., Dóczi, Bán 
Miklós. 

Babarczi Roland, a BVSC 
edzője elmondotta, hogy a csa
pat átlagéletkora 25 év. Kevés 
idő volt a felkészülésre, ezért is 
örültek annak, hogy megnyer-
ték a kupát. 

A torna végeredménye: 1. 
BVSC, 2. J. Split, 3. C. Hice. 4. 
CH Kosice, 5. Glyfada. 

A gólkirály a kassai csapat
ból Szabolcs Eschwig 16 gól, a 
legjobb kapus Ante Bratics a J. 
Splitből, a legjobb csatár Dóczi 
István BVSC. 

A legsportszeruób csapat cí
met nem adták ki. 

Tüdő Tibor 
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- Pont-Reklám. Nemrég a 
BVSC és egy nyugatnémet cég 
kft.-t alapított, amely Pont-Rek
lám néven kezdte meg működé
sét. A cégnek Zsiga Imre, a 
BVSC elnökhelyettese, gazda
sági vezetője lett az ügyvezető 
igazgatója. 

- Új expressz. Újabb „Euro
city" expressz jár május 27-től, 
az új menetrend bevezetésétől 
Budapestről az NSZK-beli 
Dortmundig. A vonat neve: 
Liszt Ferenc. 

- Nyugdíjasklub. Január 
végén megalakult a Központi 
Nyugdíjasklub Budapesten a 
VI. kerület, Bajcsy-Zsilinszky 
út 25. szám alatt. Felügyeletét 
a Vasutasok Szakszervezete 
nyugdíjas-intézőbizottsága látja 
el. A klub minden szerdán a 
vasutas nyugdíjasok rendelke
zésére áll 9-tó1 20 óráig. 

- Felújítás. Jól halad a 
szentgotthárdi vasútállomás re
konstrukciós munkálata. Befe-

jeződött a tetőszerkezet felújítá
sa, új tetőfedőcserepeket raktak 
az épületre. 

- Vezérképviselet. A MÁV 
vezérképviseletet nyitott Ber
linben, az NDK fővárosában. 
Ez alkalommal március 23-án 
ünnepséget és koktélt rendez
tek a magyar nagykövetség 
épületében. A vendégeket La
katos Ernő nagykövet köszön
tötte, majd Szemők Béla, a 
MÁV ·általános vezérigazgató
helyettese méltatta a képviselet 
jelentőségét. 

A szerkesztőség fenntartja a 
jogot, hogy a beküldött kéz
iratokat rövidítve közölje. 
Kéziratokat és fotókat nem 
őrzünk meg és nem kül
dünk vissza. 

Az Északi Járműjavító Törekvés Míívelődési Házában a közel
múltban adták át az újonnan létesített sakktermet, ahol a sakk
csapat tagjai végre megfelelő körülmények között készülhetnek a 
következő bajnoki fordulóra. Képünkön Rövid Káh:nán tart el
méleti foglalkozást a fiatal tehetségnek, Szabó Zsoltnak. 

(Fotó: Tüttő Tibor) 

Elcserélnénk VIII. kerületben lévő 2 
szobás szolgálati lakásunkat (földszint. 
kiskert) másfél szobás tanácsi vagy ki
sebb öröklakásra. Érdeklődni lehet le
vélben: Gaál Ödönné, 1124 Budapest, 
Németvölgyi u. 89. 

Elcserélném váci 2 szoba összkom
fortos, telefonos, nagyméretű tanácsi 
lakást budapesti vagy közvetlen Pest 
kömyékire Dunántúlon. (Bármilyen 
megoldás érdekel.) Érdeklődni lehet; 
Berki Adrien, Vác, Vám u. 14. X/4. Te
lefonon az esti órákban a 27-12-110 
számon. 

Elcserélném Gyáli úton lévő 2 szoba 
komfortos, telefonos _MÁV-bérlakáso
mat tanácsi lakásra. Erdeklődni lehet: 
a 685-545 telefonszámon. 

Elcserélném centrumban lévő, 50 
négyzetméteres, első emeleti, korsze
rűsített MÁV-lakásomat, plusz (kék 
busz vonalán lévő) 200 négyszögöles 
zártkertemet budapesti kétszobás la
kásra. Érdeklődni lehet levélben: 
Szücs Géza, Budapest, Örs vezér tere 
15. 1/7. 1148. 

Elcserélnénk Budapest VI. kerületi 
másfél szobás, komfortos, gázfűtéses, 
földszinti, udvari és Budapest XIV. ke
rületi 1 szoba, konyha, WC, második 
emeleti tanácsi lakásokat, egy szoba, 
két félszoba, komfortos vagy két és fél 
szobás MÁV-bérlakásra. (V., VI., VII. 
kerület előnyben.) Érdeklődni: a 
48-81-es üzemi vagy a 225-438-as váro
si telefonszámon, hétfőtől péntekig 
8-16 óra között. 

Elcserélném Rákospalota MÁV-tele
pi nagyméretű, I. emeleti, másfél szo
bás, összkomfortos, szolgálati lakáso
mat egy szoba, két félszobásra, lehető
leg ugyanott. Érdeklődni lehet telefo-

non: Babarczy, 7-16 óráig a 22-14 
üzemi számon. 

Elcserélném 47 négyzetméteres, 
földszinti, komfortos és 58 négyzetmé
teres, 2 szobás, komfortos MAV-bérla
kásomat, Budapesttől 40 km-ig kertes, 
összkomfortos, 2 szobás tanácsi há
zért. Érdeklődni lehet levélben: özv. 
Kiss Károlyné, 6090 Kunszentmiklós, 
Madách Imre út 8. 

Elcserélném zöldövezeti, nem panel. 
39 négyzetméteres, 1 szoba étkező
konyhás, összkomfortos tanácsi XIII. 
kerületi lakásomat nagyobb MÁV-bér
lakásra. Minden me�oldás érdekel. Ér
deklődni lehet: mindennap 18-20 órá
ig. Boros Ákosné, 1139 Budapest 
XIII., Tahi u. 42/A, Il/3. 

Elcserélném 100 négyzetméteres, 10 
hel_yiséges, összkomfortos, gázfűtéses 
MA V-bérlakásomat, egy kétszoba 
összkomfortos és egy 1 + ½ szoba össz-
1<:omfortos lakásra. (Rákospalota vagy 
Ujpest.) Érdeklődni lehet: Darlaczy, 
Budapest XV., Lenin út 11. II. lépcső
ház, Il/7. 

Elcserélném fővárosi 2 szobás, kom
for!os, zöldövezeti, 80 négyzetméteres 
MAV-szolgálati, héthelyiséges, felújí
tott lakásomat egy és fél szobásra és 
egy;;zobás tanácsi vagy MÁV-lakásra. 
(MAV szolgálattevői munkakörnek 
előnyben.) Erdeklődni lehet: Szamos
falvi, 1097 Budapest, Péceli u. 2. föld
szint 2. (Közel a MA V Központi Szer
tár és a Ferencvárosi pL.) Telefon: 
652-380. 

Elcserélném Gyáli úti MÁV-tulajdo
nú kettő és fél szobás. gázfűtéses. tele
fonos lakásomat vasutassal 1 szobás 
(esetleg garzon) hasonló komfortú la
kásra. Telefon: 273-963. 

MAGYAR VASUTAS 
A Vasutasok Szakszervezetének lapja 

Felelős szerkesztő: Kaszala Sándor 
Szerkesztőség: 1068 Budapest VI., Benczúr u. 41. 

Telefon, városi: 229-872, üzemi: 19-77 
Kiadja és terjeszti a Népszava Lap- és Könyvkiadó 

1064 Bp. VII., Rákóczi út 54. Telefon: 224-810 
Levélcím: 1064 Bp. Pf. 32. 

Felelős kiadó: Kiss Jenő vezérigazgató 
Előfizetési díj egy évre: 51 forint 
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Május 28-án 

Életbe lép 
az új nienetrend 

Az idén május 28-án lép élet
be a MÁV új menetrendje. 
Szerkesztését ezúttal is körülte
kintő tervező és szervező mun
ka előzte meg. Első lépcsőben 
az elképzeléseket egyeztették. 
A tervezés, a korábbi gyakor
latnak megfelelően olyan elgon
dolások megoldására irányult, 
amelyek reálisak, a megvalósí
tásuk nem ütközik akadályok
ba. 

Nagy dolgok most sem vár
hatók. Néhány érdekes válto
zást azonban most is tartogat 
az új menetrend. Kezdjük a 
nemzetközi f orgaLommal: 

A legjelentősebb változás, 
hogy a Lehár mellett újabb Eu
ro-City vonat közlekedik a 
MÁV hálózatán. A Liszt Ferenc 
nevét viselő - az Arrabona és 
Donau-Kurir összekapcsolásá
val kialakított - vonat Buaa
pest-Dortmund között közle
kedik, de gyors eljutást biztosít 
Ausztria és az NSZK nagyobb 
városaiba is. 

Budapest-Moszkva között a 
Budapest expressz egész évben 
naponta közlekedik, ez továb
bítja a római, a torinói és a zág
rábi kocsikat. Ez a vonat a Ti
sza expresszel együtt visszake
riil a Keleti pályaudvarra. 
Ugyanakkor a Puskin budapes
ti ága a Nyugatiból indul és oda 
érkezik. 

A Budapest- Berlin közötti 
utasforgalom megfelelő leveze
tésére, a Metropol mentesítésé
re, Corvina néven új vonat köz
lekedik a főidényben. 

Javul az összeköttetés Buda
pest-Isztambul között. A nyári 
hónapokban a Nesebar, márci
ustól-májusig, októberben pe
dig a Karpaty vonat hetente két 
alkalommal továbbít fekvóbe
lyes kocsijáratot. Új szolgálta
tás a Budapest-Wien-Frank
furt-Köln-Achen viszonylat
ban, hogy a Wiener-Walzer 
Ostende expressz a nyári fő
idényben fekvólrncsijáratot to
vábbít. 

A kishatárforgalom bővülé
sét jelenti, hogy Sátoraljaúj
hely-Slovenske Mesto átme
netben napi két pár MÁV mo
torvonattal megindul a sze
mélyszállítás, Miskolc-Hidas
németi-Kassa között 'naponta 
két pár közvetlen személyvo
nat közlekedik. A Budapestról 
7.40-kor induló salgótarjáni 
gyorsvonattal közvetlen kocsik 
közlekednek a Filakovo-Luce
nec-Zvolen útvonalon. Sze
ged-Szabadka között a motor
vonat, a kedvező tapasztalatok 
alapján egész évben közleke
dik. 

A belföldi forgalomban nem 
lesznek alapvető változások, 
ugyanakkor indokolt esetekben 
korrekciókra, az eljutási időt és 
csatlakozásokat érintő változá
sokra lehet számítani. 

Az Arrabona megszűnése mi
att például a Lövér expresszel 
ismét közlekedik a hegyeshalmi 
rész. A hétvégi forgalomban 
előfordult zsúfoltság megszün
tetésére a Budapest-Déli pá
lyaudvarra Sopronból és Szom
bathelyról 18.50-kor érkező 
gyorsvonat pénteken és vasár
nap két részben közlekedik. 

Zalaegerszegre az expressz
és gyorsvonatok Tapolcán át 
közlekednek. A Budapest-Érd 
közötti pályakorszerűsítés 
eredményeként az Érd elága
záson át közlekedő gyorsvona
toknál átlag 10 perccel rövidül 
a menettartam. 

A dél-balatoni vonalon a vil
lamosítási munkák miatt egye
lőre nem lehetett alapvetően új 
menetrendi szerkezetet kialakí
tani. A távolsági vonatok Siófo
kig villamos vontatással közle
kednek. A siófoki vonatok 
egyébként az eddiginél na
gyobb arányban vesznek részt 
a Velence-tavi és a főváros kör
nyéki forgalom lebonyolításá
ban. 

A nyári menetrendi időszak
ban vasárnaponként Nagykani-

(Folytatás a 4. oldalon.) 

Formaságoktól mentes május 1. 

Ülésezett a központi vezetőség 

Felelősebben intézkedjen a kormány! 
Legalább tíz százalék béremelést követel a szakszervezet 

Április 21-én ülésezett szakszervezetünk központi veze
tősége. A legfontosabb napirend a kollektív szerződés 
tavalyi végrehajtásának értékelése és 1989. évi módosí
tása volt. A testületet Szemó'k Béla, a MÁV általános ve
zérigazgató-helyettese és dr. Halász György, �zakszer
vezetünk titkára tájékoztatta a kollektív szerződés vég
rehajtásáról és egyes pontjainak tervezett változtatásá
ról. 

Szemők Béla tájékoztatójá
ban kiemelte többek között, 
hogy tavaly feszültség keletke
zett a túlmunka díjazása miatt, 
amelyet a személyi jövedelema
dó váltott ki. A teljesítmény 
visszatartó hatása éppen az őszi 
forgalmi időszak elején érző
dött. Ennek ellensúlvozására 
már a múlt év szepte�berétől 
bevezették az önkéntes túlmun
ka külön díjazását. E tárgyban 
később soron kívül módosítot
ták a kollektív szerződést. 

Másik nagy feladat volt a 
személyi jövedelemadó kap
csán a bérbruttósítás és a dol
gozók nettó keresetének megőr
zé:;e. Ezt - a szakszervezet 
tisztségviselőivel együttmű
ködve - panaszmentesen ol
dották meg. 

Az ülés fő kérdése az volt: m1 
lesz a szakszervezet által köve
telt minimálisan tízszázalékos 
béremeléssel? A központi veze
tőség ugyanis január 20-i ülé
sén úgy foglalt állást, hogy bér
igénye kielégítésére, illetve az 
arra vonatkozó szándék kinyil
vánítására március 31-ét tekinti 
végső határidőnek. A szakszer
vezet többször leszögezte, hogy 
kormányzati segítséggel meg 
kell állítani a vasutasbérek már 
hosszabb ideje tartó elmaradá
sát, s erre kapott is ígéretet. De 
a romló tendenciát nem sike
rült megállítani, tavaly példá
ul 4,8 százalékkal nőttek a vas
utasbérek, s ez az összehason
lítható iparágak béremelkedé
sének csupán a fele - vagy 
még kevesebb. A kormánynak 

sokkal felelősebben kellene in
tézkednie - hangsúlyozta a 
szakszervezet titkára. 

A MÁV-nál az idén januártól 
mintegy 3 százalékos, fix ösz
szegben meghatározott bér
emelést hajtottak végre az év 
eleji áremelések némi kompen
zálására, s ez a tavalyról áthú
zódó egy százalékkal egészült 
ki. A második félévtó1 2 százalé
kos bérfejlesztésre lát lehetősé
get a MAV vezetése (ez éves 
szinten 1 százalékot jelent), to
vábbi 3 százalékot pedig a belső 
érdekeltségi rendszer jobb mű
ködtetésétól várnak, amennyi
ben nem lesz évközi áremelés 
az anyag és energia terén. Ezen 
felül csak a létszámcsökkentés 
révén lehet bért emelni. Ez a 
kalkuláció a jelenlegi 3 helyett 
6 százalékos adómentességgel 
számol. 

Az adómentes béremelés le
hetőségének biztosítása érdeké
ben ismételt lépéseket tesz a 
szakszervezet. A központi veze
tőség mostani döntése értelmé
ben Koszorus Ferenc főtitkár 
újabb levelet küld Halmos Csa
ba államtitkárnak, az Állami 
Bér- és Munkaügyi Hivatal el
nökének, amelyben közli, hogy 
a múltkori válaszát a szakszer
vezet nem fogadja el. A MÁV 
bérszabályozása és gazdasági 
környezete miatt ugyanis első
sorban a nagyobb adómentes 
béremelési lehetőséget tekintik 
megoldásnak. 

(Az elfogadott módosítási ja
vaslatokat lapunk következő 
számaiban közöljük.) 

LEVÉLVÁU'ÁS 

A címzett Halmos Csaba 

Kedves Halmos elvtárs! 

A MÁV bérszabályozásával kapcsolatos levelünkre 
adott választ nem tudjuk elfogadni. Igaz. hogy a bérszabá
lyozási javaslatok korábbi, és a végül elfogadott változatai
ban is rögzített volt a kedvezményezés módja. Ennyiben 
igaz az is, hogy nem okozhatott meglepetést számunkra. 
Ugyanakkor az is tény, hogy szakszervezetünk soha nem 
fogadta el a 3 százalékos mértékű adómentességet. mint a 
vasutasok bérhátránya mérséklésének eszközét, ezért a le
velünkben leírt értelmezési javaslatot a megoldás egy le
hetséges módjának tekintettük volna. 

A 6 százalékos adómentes bértömeg-növelési lehetőség 
biztosítására vonatkozó követelésünk az érdekegyeztető 
tárgyalások kezdete óta a kormány birtokában volt. ezért a 
kormánynak sem okozhat most meglepetést, hogy a vas
utasokra nézve nem tudjuk elfogadni az OÉT-megállapo
dást. 

Halmos elvtárs jól érzékeli, szakszervezetünk - a MÁV 
beszabályozására és működésének gazdasági környezetére 
tekintettel - valóban elsősorban a nagyobb adómentes 
béremelési lehetőséget tekinti megoldásnak. A .,0" körüli 
eredményre szabályozás állapota, az erős külső inflációs 
nyomás és ezzel egyidejú1eg a kötött szállítási tarifák a vál
lalat gazdasági és ezzel bérpolitikai mozgásterét teljesen 
felemésztették. 

A vasút vezetőivel nem állapodhattunk meg a vállalati 
tervben előirányzott 5 százaléknál nagyobb bértömegnöve
lésben, mert ezzel olyan terv készítésére kényszerítettük 
volna őket, amely a MÁV-nál amúgy is meglévő leépülési 
folyamatot felgyorsítja, veszélyeztetve ezzel a közlekedési 
alapellátást. 

Ezért a vállalat olyan belső eredményérdekeltségi rend
szert dolgozott ki. amelynek kizárólagos célja az 5 százalék 
fölötti többletbéremelés költségeinek megteremtése. de ép
pen az említett közgazdasági környezet miatt a bérszínvo
nal várható növekedése legfeljebb 7-8 százalékra becsül
hető. 

Mindezt összevetve a gazdaságban eddig megvalósult 
12 százalékos bérszínvonal-emelkedéssel és a 20 százalé
kot már most közelítő inflációval, nyilvánvaló, hogy nem 
teljesül a vasutasok azon minimális elvárása, hogy a re
latív bérpozíciójuk tovább ne romoljon. 

Összességében a helyzetet úgy értékeljük, hogy a kor
mány hosszú idő óta nem vállalja azt a felelősséget. amely
nek a vasúttal, mmt az infrastruktúra részével szemben 
meg kellene nyilvánulnia. Nem tudja. vagy nem akarja be
váltani korábbi ígéretét a vasutasok bérhelyzetének stabi
lizálására, ugyanakkor olyan gazdaságpolitikát folytat. 
amely a MÁV vezetőit is megakadályozza ebbéli szándéká
ban. 

Szavahihető vezetó'kre van szükség 

Tudjuk, a kormány ma nincs abban a helyzetben, hogy 
a vasút műszaki színvonalának romlását megakadályoz
hassa. Azzal a felelősséggel azonban mindenképpen szem
be kellene néznie, hogy a MÁV működőképességét egye
dül fenntartani képes vasutasság a nyomott bérszínvonal 
és a magas túlóraszám alatt létszámban, szakmai színvo
nalban, hivatástudatban leépül, ami a vasút megbPnulásá
hoz vezethet. Amennyiben felvetéseinkre nem kapunk po
zitív választ. ez arra kényszerít bennünket, hogy csatla
kozzunk azokhoz az erőkhöz, amelyek a kormány lemon
dását követelik. 

Tatár Árpád beszéde a központi ünnepségen 

Május l-jén a korábbi külső
ségekkel szakítva, mindenfajta 
hivalkodást mellőzve kezdődött 
meg a fővárosi dolgozók hagyo
mányos felvonulása a Dózsa 
György úton. A formaságokkal 
való szakítás jeleként, a társa
dalmi, politikai élet vezető sze
mélyiségei nem a dísztribünön 
fogadták a felvonulókat, hanem 
az előtte épített emelvényen. 
A nagygyűlésen elsőként Nagy 
Sándor, a SZOT főtitkára szólt 
a demonstráció résztvevőihez. 
Őt követte Tatár Áprád, a 
SZOT ifjúsági tagozatának és 
szakszervezetünk központi ve
zetőségének tagja, valamint 
Grósz Károly, az MSZMP főtit
kára. 

Nagy Sándor beszédében a 
hazánkban végbemenő törté
nelmi léptékű átalakulásról 
szólva rámutatott: e változások 
feltétlenül helyes irányba mu
tatnak, a társadalom széles ré
tegei azonban türelmetlenül, in
dulatoktól sem mentesen, fe
szült légkörben élik meg mind
ezt. Ennek okai közt sorolta, 
hogy a ma is elvállalható ered
mények mellett súlyos hibák, 

tévedések terhelik az elmúlt év
tizedek politikáját, s hogy a 
gazdasági, politikai rendszer 
objektív hibái, a személyi-ha
talmi érdekek túltengése, az 
elvtelen összefonódások, a ve
zetők tévedései és ezek be nem 
ismerése, sőt sok esetben egy
szerűen a hazugságok juttat
ták idáig az országot, s emiatt 
rendült meg mélyen a bizalom. 
A széles tömegek ma is úgy 

érezhetik: a nyitás politikája kö
zepette a fejük felett folynak a 
csatározások. 

A magyar szakszervezetek 
támogatják a gazdasági és poli
tikai reformokat: a tulajdonre
formot. a szerkezetváltást. a 
piaci viszonyok megteremtését. 
A reformra hivatkozva sem tá
mogatják azonban a kapkodást, 
a végig nem gondolt intézkedé
seket. 

Miközben nagyszabású poli
tikai és gazdasági reformprog
ramok rajzolódnak ki. aközben 
egyre nehezebben tekinthetők 
át a társadalmi, politikai viszo
nyok, egyre súlyosabbak a ,gaz
daság állapota miatt támadó 
gazdasági feszültségek. Nagy 
Sándor hangsúlyozta: meg kell 
értenie mindenkinek, hogy vég
re konkrét, megfogható, tényle
ges változásokra és eredmé
nyekre van szükség. A korsza
kos politikai változások sem 
leplezhetik el, hogy válsággal 
küzd a gazdaság, s hogy csak 
nemzeti összefogással kerülhe
tő el az összeomlás. 

A szakszervezetek és a kor
mány együttműködéséró1 kije
lentette: csak a valódi partneri 
viszony lehet célravezető. Meg
állapodásainknak a jövőben -
ha kell - kemény eszközökkel 
is érvényt kívánunk szerezni. 

A nagygyu7és résztvevői 
tapssal fejezték ki egyetértésü
ket, s korábban sosem látott 
szövegű transzparenseket 
emeltek magasba. A SZOT or
szágos ifjúsági tanácsának táb-

( Folytatás a 2. oldalon.) 

Koszorus Ferenc 

főtitkár 

ALÁÍRTÁK 

�lájus 3-án szakszerwzt-lünk székházában ünnt-pt"-lyt-!i> külső!'>é
gt-k közöli írta alá a )1..\. V Kollt-klív Szt-rződfs 1989. évi módo,.,ílá
sál l"rbán Lajos, a :u \. V elnök-vezérigazgatója f„ Koszon1s Fe
rt-nc, a vasulas-,.zaki..zt-rvt-zel főlilkára 

(Zt-lman 1:.-rt•nc ft-lvétel.-) 



Moszkvában az év dején lét
rehozták az újságfrón6k nem
zetközi' klubját. A klub választ
ja ki az év t illetve a hónap férfi
jat. Ezúttal Nyikolaj Rizskov 
kormányf6re esett a választás, 
aki a népes küldöttséget a csi
szolt malachit pann6kkal dfszes 
zöld szalonban fogadta. 

Hosszú éveken át azt tartot
tuk - kézdte a beszélgetést a 
kormányf6, - hogy megoldot
tuk a nő-kérdést. A mélyreható 
elemzés és maga a nyfitság fel
tárt sok hiányosságot. A szovjet 
kormány sokat probál tenni 
ezek megszüntetéséért, bár ez 
nem egyszen1 és sok pénzt igé
nyel, mert javítani kell a nép
gazdaságban dolgozók felét ki
tevő n6k munkakörülményeit, 
meg kell könnyíteni otthoni 
teend6ik terheit. 

- A sajtóban szó van arról 
is, hogy jobb volna, ha a n6k 
otthon maradnának és jó felesé
gek, anyák lennének. Ugyanak
kor a párt politikája az, hogy a 
n6k kerüljenek vezet6 pozíciók
ba. Nincs itt valami ellentmon
dás? 

- Azt hiszem nem szabad a 
nőket megfosztani a munkától, 
és csak a családi körbe zárni, 

SVÉDORSZÁG 

1áin a többi között az volt qlvas

hat6; hQlW .,,Nein bábaJ; hanem 
áU<J�lgGrok vawu:nkl", egy 

men ez 'OúszAÜNt ca 'l'égmúlt- formát. Általában fejleszteni kérdés: .Nekünk csak a sztrájk 
hoz. Más kérdés, ho(111 an-a kell kell a különféle tulajdonformá- maradt?" s egy figyelmeztetés: 
törekedni, hog1J a munká örö- kat. A tervek szerint másfélsze-

11
Jövőre mi iB válosztunk!" 

met adjon és ne le(11/en az ár- resére növekszik a falusi beru- Ekkor lépett az emelvényre a 
talmas a n6i szervezetre. Ami házások összege, el6térbe kerül fiatal szervezett dolgozók kép
pedig a vezet6 tisztségekbe állí- a feldolgozóipar és fejl6dik a viseletében Tatár Árpád. Szen
tásukat illeti, ahhoz jó feltétele- mezőgazdaság anye.gi-technikai vedélyes hangú beszédében ki
ket teremtenek a most végbe- bázisa. jelentette, hogy az ifjúság nem 
J'l}en6 politikai és gazdasági re- A napi bevásárlási gondokat a régi. módon akar élni és dol-
formok. �g keU szüntetni a közszük• gozni; olyan szavahihet6, erköl-

- A n6k legnagyobb gondja ségleti cikkeknél is. Bár a hil- csileg tiszta vezeto'1tre van szűk-
a bevásárlás. tő-, és mosógépek termelése nö- ség, akik „hétfői mondanivaló-

- A lakosság rossz élelmi- vekszik, nő a lakosság igénye jukat kedden is vállalni tudják 
szer--ellátása életünk komoly is ezek iránt. Tavaly például a és akarják". Tolmácsolta társai 
gondja - mondta Rizskov. - jövedelmek 9 százalékkal, az véleményét, amely szerint a po
Az utóbbi két évben az élelmi- áruforgalom viszont csak 7 szá- litika szinte tehetetlenül áll a 
szer-termelés azonos szinten zalékkal nőtt, vagyis a kerese- tényleges társadalmi problé
maradt, a lélekszám viszont tek emelkedését nem követte mák el6tt fegyvereit pedig a 
évente egy százalékkal nő. mindig az árukínálat, ez pedig szakszerv�etekkel, tehát,a dol
A párt központi bizottságának inflációt gerjeszt. gozókkal szemben csörgeti. 
mostani ülésén ezért szerepelt Tehát a kereseteket össz- Emlékeztetett arra, hogy az or
az élelmiszer-gazdaság. Az a hangba kell hozni a munkával szágos szakszervezeti ifjúsági 
feladatunk, hogy a legrövidebb és a fogyasztási cikk termelés konferencián megfogalmazot
idő alatt változtassunk az élel- növelésével. Ezt célozza a hadi- tak találkoztak a fiatalok akara
miszer és á közszükségleti cikk ipar átállítása. Ma például a ra- tával. Felhívta a figyelmet arra 
ellátáson. Ehhez olyan feltéte- kétagyárban szövőgépeket, a is, hogy ezen a májuson még itt 
leket kell teremteni a falusi ter- repülőgép gyárban makaróni- vannak azok, akik hisznek ab
melésben, hogy az embe� mun- gyártó gépsoroka_t . is készíte- ban, hogy egy érdekeit érvé
ka szorosan kapcsolódJon a nek. Ma a védelmi ipar 40 szá- nyesíteni nem tudó fiatal is ré
végeredményhez, vagyis az em- zaléka, 1991-ben 50, 1995-ben szese lehet egy békés nemzeti 
ber a föld gazdája legyen. Beve- pedig 60 százaléka áll át békés megegyezésnek. 
zetjük a kolhozokban, és a szov- termelésre. 
hozokban és azokon kívül már 
kipróbált sokféle haszonbérleti 

Olga Trofimova 
(APN) 

Kevesebb a munkanélküli 

A továbbiakban arról szólt, 
hogy a válságba jutott gazda
ság terheit csak azokra lehet 
rakni, akik cipelni is képesek 
azokat. A fiataloknak az előző 
kormányok is csak ígértek: ak
kor is, amikor volt miből. Ígérni 
most is tudnak, pedig mindenki 
tudja, hogy nincs miből. Kérte 
a vezetőket, hogy a fiataloknak 
többet ne ígérjenek. Kijelentet
te: az jelentkezzen választási 
voksukért, aki adni is tud. Az if
júság követelni sem akar töb
bet: emberhez méltó életet kí
ván élni. Ez ma Magyarorszá
gon a társadalmi akarat. Ennek 
feltételét kell megteremteni a 
vezetoimek, azoknak, akik ezt 
emberileg, erkölcsileg vállalni 
tudják. Akik nem tudják vállal
ni, álljanak félre, adják át he
lyüket a fiatal szakembereknek 
- hangsúlyozta. 

Svédország a tőkés Európa 
azon országainak egyike, amely 
nem tagja az Európai Gazdasá
gi Közösségnek és ahol a leg
alacsonyabb, sót csökkenő a 
munkanélküliség szintje. Az ak
tív népesség százalékban szá
mítva az 1979. évi 2,1 százalék
ról 1987-re 1,9 százalékra csök
kent a munkanélküliség ará
nya. Ugyanezen időszak alatt 
Nyugat-Európa más országai
ban a munkariBküliség 10 szá
zalék fölött volt. 

Joggal merül fel a kérdés, 

Emlékezetes az 1987-es svéd 
acélipari követelési harc és 
1988-ban az a hatalmas ará
nyú sztrájk, ahol több mint 40 
ezer számítógép-operátor lé
pett sztrájkba, és ért el jelentős 
béremelést olyan transznacio
nális társaságoknál, mint az 
IBM, a Volvo, az Electrolux, az 
SKF, az Ericson, a Scania és az 
ASEA . , . Jól mutatják ezek a 
jelenségek, hogy a svéd mun
kásont:Aly l'fllffll'dzótts.n fellép 
szociális érdekeinek érvényesí
téséért. 

hogy ez a fejlődés vajon a na- Egyébként 1989-ben a svéd 
gyobb liberalizmusnak, a beru- társaságok nyereségét pótadó
házásokat vonzó pénzügyi ösz- val fogják sújtani, amelyet a 
tönzésnek vagy más gazdasági gazdasági miniszter múlt év de
ügyeskedésnek, esetleg a dol- cember 31-én jelentett be, és 
gozók követelési harcai elmara- amely a szakszervezetek által 
dásának köszönhető-e? A vá- javasolt irányban fogja hatását 
lasz nem a svédországi és a t6- kifejteni. A szakszervezeteket 
kés európai országok munka- ugyanis nyugtalanítja, hogy 
adói által is hangoztatott elmé- az ország na(11I vállalatainak 
leteket támasztja alá. rendkívüli mértékben megnőtt 

a likviditása. Ezért miközben a 
vállalatokat ösztönzik nyeresé
gük újabb befektetésére, a kor
mánynak mintegy 3,5 milliárd 
korona pótlólagos bevételt tesz 
lehetővé. 

Az erős szakszervezetek léte, 
a dolgozók harca, a szakszerve
zetek javaslatainak a kormány 
részéról történő figyelem be vé
tele, és a növekvő nyereségek 
ésszen1 m�fád'6ztatása, egy
aránt fontos tényez6i a gazda
ság egészséges működésének, a 
munkanélküliség csökkentésé
nek, ugyanakkor nem ijeszti el 
a beruházásokat, sót támogatja 
azokat. Mindez tehát teljesen 
ellentétesen zajlik azokhoz ké
pest, ahol nagyon is gyakran, 
rendszeresen elutasítják a szak
szervezeti javaslatok számbavé
telét. 

Baranyai Zoltán 

A legsürget6bb kormányzati 
döntések között sorolta a csalá
di pótlék július l-jét61 gyerme
kenként 300 forinttal történő 
felemelését; szeptember l-jétől 
a mindenkori létminimum 
szintjén és az az alatt él6 csalá
dok gyermekeinek ingyenes 
napközi ellátását az óvodákban 
és az iskolákban; a gyermekek 
ellátásához szükséges javak 
árának reális megállapítását, 

Univerzális tengelyek vasúti vagonokhoz SPANYOLORSZÁG 

ezek általános forgalmi adójá
nak megszüntetését: olyan csa
ládközpontú adórendszer beve
zetését január l-jétől, amely a 
társadalmi minimum mértékén 
felül adóztatja az állampolgáro
kat. 

Szorgalmazta: meg kell te
remteni a lehetőségét, hogy az 
első lakást építő és vásárló fia
tal családok a mindenkori hi
telkamatláb feléért kapják a 
kölcsönt; s a szerkezetátalakí
tásra felvett hitelekből a kor
mány 1995-ig évente legalább 
30 ezer új, korszen1 munkahe
lyet teremtsen a fiatal szakem
berek számára - az ország jö
vője érdekében. Végezetül a 
szervezett fiatalok nevében 
ajánlotta az országgyűlésnek: 
olyan kormányt válasszon, 
amelyik képes az ifjúság prog
ramját is megvalósítani, s akkor 
- mint hangsúlyozta - van ki
re építeni a holnapot. 

* 

Pécsett az eső fedél alá szorl-
totta a nagygyűlés résztvev6it. 

A szakszervezeti intézóbizo� 
ság a sportcsarnokban és az an• 
nak környékén felállított sá� 
rakban látta vendégül a meghf 
vottakat. A pécsi vasutasokon 
kívül 22� külföldi és vidéki ven
dég is részt vett a majálison,, 
akiket három autóbusszal vit
tek városnézésre a délelőtti;' 
órákban. Eljött például az esz 
ki vasutas zenekar és tánc
együttes, fellépett a gyékényesi 
és a nagykanizsai énekkar, 1 
egyórás műsort adott a helyi 
vasutas koncertfúvós zenekar. 

A délutáni majálison termé
szetesen nem maradhatott el a 

gyerekek számára rendezett 
mókás versenysorozat, de a 

sportcsarnokban a felnőttek is 
találtak maguknak szórako 
sakk- és pingpongasztalok 
ták a sportolni vágyó 
A csarnokból kiszorultak s 
rint 30 éve nem voltak ennyi 
ilyen rendezvényen. 

A Szovjetunióban, illetve a 
külföldön használatos vasúti 
sfnköz szélességének az eltéré
se (1520, illetve 1435 mm) nagy 
gondot okoz az utasok; illetve a 
feladott áruk rendeltetési hely
re való gyors szlllftáaában. 
Ezért valamennyi szovjét határ
állomáson tengelycserét kell al
kalmazni. El pedig huzamos 
megállásolcra készteti a ue
mély- és teherszállftó vonato
kit. 

Sok az üzemi baleset 
A Spanyol Munkásbizottsá- sértéséből származik. A doku

gok Szakuer;vezeti Szövetségé- mentum végkövetkeztetése sze
nek vizsgilafa szerint Spanyol- rint a balesetek legf� oka: a 
ország a nyugat-európai álla- vezetés hanyagsága a munka
mok között els6 helyen áll az védelmi el6frásokkal �olat
üzemi balesetek nagy száma ban, valamint a kormány részé
miatt. 

A vizsgálat mefPl:Japitotta, 
ho.fil.'Y -.z elmúlt évben minden 

r61 a beruházási eszközök 
programok biztosításának 
maradása, amelyekkel a m 
közbeni sérülések el.Ke 
lennének. 
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Az idén utoljára 

Kitüntetett szolgálati helyek 
Az 1988. évi tervfeladatokat 

1 geredményesebben teljesítő 
f!!lzdasági egységeket a KHÉM, 
a MÁV Vezérigazgatósága és a 
Vr sutasok Szakszervezete ki
.üntPtPsben részesítette. 

t\ kozlekedési. hírközlési és 
éi/tésügyi miniszter és a Vas
ut11sok Szakszervezete elnöksé
g" által adományozott 

,,kiváló" 
k1Uintető címet kapták: MÁV 
KörzPtI Üzemfőnökség, Székes
fehérvár: MÁV Vontatási Fő
ni.kség, Szeged: MÁV Északi 
Járműjavító Üzem, Budapest; 
:vIÁV Építési Főnökség, Szen
te,. 

Elismerő oklevél 
k\tüntetésben részesültek: 
MÁV Pályafenntartási Főnök
<;ég. Sátoraljaújhely; MÁV Kör
zeti Üzemfőnökség, Püspökla
dánv, MÁV Vontatási Főnök
ség· Budapest Keleti; MÁV 
Vontatási Főnökség, Szombat
hely; MÁV Távközlési és Bizto
sítóberendezési Főnökség, 
�z >mbathely; MÁV Távközlési 
s Biztosítóberendezési Építési 

I 5nokség, Budapest; Utasellátó 
Vállalat. 

Dicsérő oklevél 
t>lismerést kaptak: MÁV Vonta
tási Főnökség, Szolnok; MÁV 
Távkózlési és Biztosítóberende
zéc:1 Főnökség, Szeged;. MÁV 
Pályafenntartási Főnökség, Bu
dapest-Ferencváros; MÁV 
Vontatási Főnökség, Miskolc; 
MÁV Budapest Keleti állo
riásfőnökség. 

A nemzetközi munkaverseny 
élenjárói: 

MÁV Záhonyi Üzemigazgató
ság; MÁV állomásfőnökség, 
Kelebia. 

A középtávú tervidőszakban 
két alkalommal kínálkozik lehe
tőség az ágazati, illetve a Szak
ma Kiváló Brigádja cím ado
mányozására. A vasutas szocia
lista brigádok közül, 1989. évi 
munkájával az alábbi kollektí
vák érdemelték ki a Közlekedé
si, Hírközlési és Építésügyi Mi
nisztérium elismerését. 

A szakma kiváló brigádjai: 
Petőfi Sándor MHSZ, Bp.-Fe
rencváros Pft. Főn. ,,30 éves év
forduló", Bp. Keleti állomás; 
Alkotmány, Bp. Keleti Vont. 
Főn.; Lenin, Sátoraljaújhely 
Pft.; Bláthy Ottó, Miskolc Vont. 
Főn.; Jendrassik György, Szol
nok Vont. Főn.; Vörös Csillag, 
Debrecen KÜF.; Hunyadi Já
nos, Szeged Vont. Főn.; Fidel 
Castro, Dombóvár Vont. Főn.; 
Kandó Kálmán, Szombathely 
Vont. Főn.; Baross Gábor, Zá
hony GRF.; Neumann János, 
Északi Jj. Ü.; Mező Imre, Szé
kesfehérvár Jj. Ü.; dr. Csanády 
György, Debrecen Jj. Ü. Április 
4. Magasépítési Főn. 

A nemzetközi munkaverseny 
élenjáró kollektívája: Zrínyi 
Ilona brigád, Kelebia állomás
főnökség; Baross Gábor brigád, 
Kelebia állomásfőnökség; Ság
vári Endre brigád, Záhony állo
másfőnökség; Eötvös Loránd 
brigád, Záhony Vontatási Fő-

nökség: Lokomotív. Eperjeske 
állomásfőnökség. 

A nemzetközi munkaverseny 
élenjáró dolgozója: Révész Ist
ván forgalmi szolgálattevő, Zá
hony állomásfőnökség; Kaibás 
János állomásfőnök-helyettes, 
Eperjeske; Petró János dízella
katos, Záhony Vontatási Főnök
ség; Szabó Attila főirányító, 
Üzemigazgatási Központ; Sőre
gi Józsefné átmeneti pénztáros, 
Kelebia állomásfőnökség; Gyi
mesi Zoltán kocsirendező. Kele
bia állomásfőnökség. 

A MÁV vezérigazgatója és a 
Vasutasok Szakszervezete 

Élenjáró 
címet adományozott: MÁV 
Igazgatóság:, Pécs; MÁV Jár
műjavító Uzem. Székesfehér
vár; MÁV Kitérőgyártó Üzem, 
Gyöngyös; MÁV Távközlési és 
Biztosítóberendezési Építési Fő
nökség, Szombathely; MÁV 
Hídépítési Főnökség, Budapest; 
MÁV Bevétel-ellenőrzési Igaz
gatóság, Budapest; MÁV Szál
lítmányozási Igazgatóság, Bu
dapest; MÁV Járműjavító 
Üzem, Debrecen; MÁV Építési 
Főnökség, Dombóvár; MÁV 
Tervező Intézet. 

A MÁV vezérigazga�ója és a 
Vasutasok Szakszervezete el
nöksége az Élenjáró címmel ki
tüntetett szolgálati helyek közül 
a MÁV Kitérőgyártó Üzemnek 
és a MÁV Pécsi Igazgatóságá
nak Vörös Vándorzászlót is 
adományozott. 

Szocialista brigádok elismerése 
Az <.>!múlt évben kiemelkedő 

eredményt elért vasutas szocia
lista bngádok közül 118 érde
mPlt<.> ki a MÁV Kiváló Brigád
ja, 11 pedig a MÁV Kiváló Ifjú
.;ági Brigádja címet. A kiváló 
kitüntetésben részesült brigá
dok névsorát - igazgatósági, il-
1etve szakági bontásban - az 
alábbiakban közöljük. 

Budapesti Igazgatóság: 
Kossa István Bp. Ferecváros 

Pft., Barátság II. Bp. Hídfennt. 
Főn., Hámán Kató Bp. Terézvá
rosi prt., Kossuth Lajos Székes
fehérvár KÜF., Hámán Kató 
Bp. Kelenföldi KÜF., Nógrádi 
Sándor Balassagyarmat KÜF., 
Hámán Kató Győr KÜF., Petőfi 
Sándor Ceglédi KÜF., Radnóti 
M1kl5s Rákosrendező KÜF., 
Március 8. Bp. Nyu�ati áll., Jó
ZSf'r Attila Bp. Epületfennt. 
őn , Gagarin Bp. Keleti VF., 

Ságván Endre Cegléd VF., Dó
zsa György Bp. Ferencváros 
Vont , Béke Győr VF .. Jó Mun
'c.i Bp. Nyugati MKSZ., József 
A+tJla Balparti TBF., Schönherz 
Zr,ltán Székesfehérvár Szertár
• őnökség. 

Miskolci Igazgatóság: 
Baross Gábor Sátoraljaújhely 

Pft . Vörös Csillag Miskolc VF., 
Petőti Sándor Szerencs KÜF., 
'I áncs1cs Mihály Miskolc Osztó
sze-tár Főn„ Hámán Kató Fü
ZPS&bony Szertárfőn., Széche
nyi István Füzesabony KÜF., 
11:gyetértés Miskolc Pft. főn., 
fy,,rpskova Miskolc KÜF., Pe
tőfi Sándor Hatvan VF., Május 
1. Hatvan-Salgótarján Pft., 
Aovember 7. Hatvan KÜF., 
C\anádi György Miskolc TBF. 

Debreceni lgazgatós��: 
Törekvés Szolnok KUF., Bé

ke Püspökladány KÜF., Béke 
DPbrecf'n KÜF .. Lékai János 
"'ljíregyháza KÜF., �ölcsey Fe
renc Mátészalka KUF., Kilián 
György Szolnok VF., Bláthy 
Ottó Debrecen VF., Széchenyi 

SZOT-díjas 
orvosok 

\z 1dP1 SZOT-díjakat április 
27 'n adta át ünnepélyes kere
t K kozött Nagy Sándor, a 
<;Z >T főtitkára. A 20 kitünte
t ,t személy, illetve kollektíva 
kozött volt a budakeszi MÁV 
tud ,gyógyintézet sebészeti osz
t..íl::-,ának orvoscsoportja: Mol
nár János osztályvezető főor
""•· Baranyai Lajos főorvos. 
Rigler András és Kas József 
• dj mktus, valamint Pommers-
1 ei z Ferenc alo1vos. 

István Nyíregyhá;za VF., Kos
suth Lajos Kisújszállás Pft., 
Május 1. Debrecen Pft. főn., Ba
ross Gábor Nyíregyháza Pft., 
Petőfi Debrecen ÉHF., Villám 
Debrecen TBF. 

Szegedi Igazgatóság: 
Előre Békéscsaba KÜF., Pe

tőfi Kiskunhalas., Petőfi Kecs
kemét KÜF., II. Rákóczi Szege
di Igazgatóság Üzemirányító 
Központ, Morse II. Szeged 
TBF., Ady Endre Békéscsaba 
Szertárfőnökség, Táncsics Kis
kunhalas Pft., Petőfi Hódmező
vásárhely Pft., Komarov Kis
kunfélegyháza VVF., Komarov 
Kiskunhalas VF., Dózsa 
György Szentes KÜF. 

Pécsi Igazgatóság: 
Diesel Rudolf Dunaújváros 

VF., Hámán Kató Kaposvár 
KÜF., Táncsics Mihály Nagy
kanizsa Pft., Győzelem Kapos
vár VF., Petőfi Sándor Pécs 
KÜF., Vásárhelyi Pál Kaposvár 
ÉHF., Dózsa György Pécs Szer
tárfőnökség„ Ady Endre Nagy
kanizsa KUF., Ságvári Er.dre 
Pécs TBF., Petőfi Sándor Pécs 
Pft. főn. 

Szombathelyi Igazgatóság: 
Dobó István Celldömölk VF., 

József Attila Szombathely 
TBF., Tyereskova Zalaegerszeg 
KÜF., Dózsa György Pápa Pft., 
Kossuth Lajos Szombathely 
KÜF., Vörös Csillag Zalaeger
szeg VF., Berzsenyi Dániel II. 
Celldömölk KÜF., II. Rákóczi 
Ferenc Veszprém KÜF., Gaga
rin Tapolca VF., Petőfi Tapolca 
Pft. főn. 

Záhonyi Ozemigazgatóság: 
Váci Mihály Záhony TBF., 

Neumann János Számítástech
nikai Központ, Martos Flóra 
Záhony Szertárfőn., Petőfi Sán
dor Záhony Áll. főn., Kandó 
Kálmán Záhony VF., Zalka 
Máté Záhony GRF., Május 1. 
Eperjeske Áll. főn., Április 4. 
Záhony Pft. 

Ipari Ozemek: 
Frankel Leó.�szaki Jj. Ü._, Le

nin Északi Jj. U., Gagarin Esza
ki Jj. Ü., Gagarin Székesfehér
vár Jj. Ü., Makarenkó Debrece
ni Jj. Ü., Kandó Kálmán Debre
ceni Jj. Ü., Zalka Máté Landler 
�)- Ü., Esze Tamás Landler Jj. 
U., 25. Kossuth Lajos Szolnok 
Jj. Ü., 212. Dobi István Szolnok 
�)· Ü., József Attila Miskolc Jj. 
U., Oprendek Sándor Miskolc 
Jj. Ü., Bláthy Ottó Dunakeszi 
Jj. Ü., Radnóti Miklós Dunake
szi Jj. Ü., Landler Jenő Szom
bathely Jj. Ü., Móricz Zsig
mond Szombathely Jj. Ü., Szán
tó Béla VFÉF. 

Építési főnökségek: 
Baross Gábor Bp. Ép. Főn., 

Ikarus Debrecen Ép. Főn., Ság
vári Endre Dombóvári Ép. 
Főn., Makarenkó Szentesi Ép. 
Főn., Kossuth Lajos Celldö
mölk Ép. Főn., Landler Jenő 
Hídépítési főn., Vörös Hajnal 
Szak.-Szer.-ip. főn., Bakdarus 
Építési GT. főn. Rakéta Kitérő
gyártó Üzem, Lenin Építőgép
jav. Üzem, Dr. Csanádi György 

Gépjavító Üzem . 
Központi Intézmények: 
Munkácsy Közp. Osztószer

tár Főn., Március 15. Püspökla
dány Fatelitő, Széchenyi TBÉF 
Budapest, ,,ESZR" Számítás
technikai Intézet, Bláthy Ottó 
Tervezőintézet, XIII. Kongresz
szus BEIG., Baross Gábor 
ÜGH. 

A MÁV Kiváló Ifjúsági Bri
gádja: 

Kun Béla Bp. Keleti áll., Dó
zsa György Miskolc VVF., Rad
nóti Püspökladány KÜF., Che 
Guevara Dombóvár VF., Roc
ket Szombathely vont. főn., 
Asztalos János Záhony áll. főn., 
Kilián György Záhony VF., 
Bánki Donát Záhony GRF., Áp
rilis 4. Északi Jj. Ü., Előre Sé
kesfehérvár Jj. Ü., Haladás 
Debrecen Jj. Ü. 

Izraeli delegáció 

látogatása 

Április 3-tól 9-ig az Izraeli 
Szakszervezetek (Hisztadrut) 
Szövetségének kéttagú delegá
ciója tartózkodott hazánkban. 
A delegáció vezetője Menac
hem Levin, az Izraeli Közalkal
mazottak Szakszervezetének 
helyettes elnöke. Vele volt Zoel 
Felthaim, az Izraeli Vasutasok 
és Kikötő Munkások Szakszer
vezetének vezetője. 

A küldöttség tárgyalásokat 
folytatott szakszervezetünk fő
titkárával, Koszorús Ferenccel, 
Szemők Bélával, a MÁV általá
nos vezérigazgató-helyettesé
vel, valamint Berényi Jánossal, 
a Raáberspedt Nemzetközi 
Szállítmányozási Vállalat veze
tőjével. 

A küldöttséget fogadta Nagy 
Sándor, a SZOT főtitkára is. 

AJÁNLOM A JELZŐT 
Öninterjú a főszerkesztővel 

Miért ajánlod a Jelzőt? 
Mert a magyar szakszer

vezetek elméleti, társadalom- és 
szakszervezet-politikai folyóira
táról van szó. Azért merem 
ajánlani, mert - az eddig meg
jelent öt szám alapján - érde
mes a figyelemre. 

- Ha kedvező az új lap fo
gadtatása, akkor miért írsz hoz
zá kedvcsinálót? 

- Jó bornak is kell a cégér. 
Szükség van a propagandára. 
Különösen most, amikor egy
más után jelennek meg új la
pok és folyóiratok. Erős a kon
kurencia. Nagy a kínálat, 
ugyanakkor nem nő a fizetőké
pes kereslet. Az emberek egyre 
inkább meggondolják, mire ad
nak pénzt. És fáradtabbak, el
keseredettebbek is, csökken az 
olvasásra fordított idő. Kell az 
ösztönzés, a figyelemfelkeltés. 

- Nem féltek a versenyhely
zettől, a kudarctól? 

- De igen. Féltünk a januári 
indulás előtt, és szorongunk 
most is, de nem annyira. hogy 
lemondanánk a vállalkozásról 
és ne néznénk szembe a kihívá
sokkal. Ma semmi se megy koc
kázat nélkül. Különben is: a 
kockázatvállalás nemcsak a bu
kás veszélyével jár, de föl is ser
kent, új energiákat mozgósít. 

- Miért éppen itt írsz erről? 
- Mert fontosnak tartom 

ezt a szakszervezetet, becsülöm 
a Magyar Vasutast és tudom, 
hogy a vasutasok érdeklődő, 
olvasó emberek. 

- Melyek a folyóirat legjel
lemzőbb „személyiségjegyei"? 

- Havonta jelenik meg, 72 
oldalon, 10 OOO példányban. 
Előfizetőink létszáma 7400, a 
többi utcai terjesztésben megy. 
Ára 25 forint/darab. A Ságvári 

Nyomdában készül, kiadja a 
Népszava Kiadó Vállalat. 

Mit jelez a Jelző? 
- A szakszervezeti mozga

lom gyökeres átalakulásának 
szándékát, irányát, lehetősége
it, a tagság igényeit. A Jelző a 
szakszervezeti mozgalom társa 
s egyben kontrollja. A tágan 
értelmezett érdekvédelem és ér
dekképviselet fóruma. Gondo
lattermelő összefüggéseket fel
mutató, politikai kultúrát fej
lesztő orgánum. 

- Mi különbözteti meg a 
többi folyóirattól? 

- Sajátos karaktere. Szak
szervezeti arculata. Az, hogy a 
szerkesztőség minden kérdést, 
problémát a munka világa, a 
szociális klíma felől közelít 
meg. Úgy igyekszünk bánni a 
nyilvánosság fegyverével, hogy 
a munkavállalók szemével né
zünk és fejével gondolkozunk. 

- Hogyan tükröződik mind
ez az egyes lapszámokban, pél
dául a legutóbbiban? 

- A májusi számban olvas
hatunk az Országos Érdek
egyeztető Tanács létrejöttének 
indokairól, működéséről, az új 
döntési filozófia kialakulásá
ról. Az Érdek-képviseleti dilem
mák című tanulmány tartalmát 
jól fejezik ki az alcímek: Mek
kora a munkaerő ára? Mi is va
lójában az infláció? Mit követel
nek a szakszervezetek? 

- Ezek mind kemény érdek
védelmi témák. 

Igen, de van más is. 
- Például? 
- Szamel Lajos egyetemi ta-

nár tanulmánya A közéleti mo
rálról és a korrupcióról. Szem
besülhetünk benne az erkölcsi 
válság megannyi tényével, ano
máliájával. Folytatjuk a szak
szervezeti mozgalom közelmúlt
jának kritikai elemzését. Sz. 

Várnai Ferenc tanulmányának 
második részével. Megkezdőd
tek a hozzászólások a politikai 
kultúráról szóló vitához, ame
lyet Ágh Attila indított el Nem 
kiskorú a nép címmel. Az első 
vitapartnerek: Gombár Csaba, 
az ismert politológus, Fricz Ta
más szociológus és Borbély 
S..:ifria, a SZEKI kutatója. 

- Foglalkoztok-e az alterna
tív szervezetekkel? 

- Minden számban írunk 
róluk, a pluralizmusról szóló in
terjúsorozat keretében. Most 
Krausz Tamás történész fejti ki 
véleményét a Baloldali Alterna
tív Egyesülés nevében, és dr. 
Fekete Gyula közgazdász, a De
mokrata Fórum képviseleté
ben. 

- Nemzetközi témák? 
- A vezető anyagok sorá-

ban közöljük a Belga Szocialis
ta Párt egyik tisztségviselőjé
nek, B. Tuyttensnek érdekf's 
cikkét az európai baloldal hely
zetéről, különös tekintettel a 
szociáldemokrácia útkeresésé
re. 

- Valami új, amely eddig 
még nem volt? 

- Olyan is van. Szépiroda
lom. Molnár Géza író adott egy 
részletet Az emlékezés játékai 
című, készülő önéletírásából, 
amelyben azt meséli el, milyen 
volt számára az első nap a mun
kahelyén, és hogyan találkozott 
a szakszervezettel. Szépen meg
írt, tanulságos, üjúkori emlék. 

Ennyi? 
Egyelőre. 
Optimista vagy? 
Nehéz időket élünk. Sok 

mmden lehetséges. Dolgozni 
kell. És gondolkodni. Kétkedve 
hinm és hívőn kétkedni. Ahogy 
Lengyel József vallotta. 

Kárpáti Sándor 

Aktivisták, tiszt�égviselök 
kitüntetése május 1. alkalmából 

A SZOT Elnöksége május 1., a nem
zetközi munkásosztály ünnepe alkal
mából, többévi eredményes munkájuk 
elismeréseképpen Szakszervezeti 
Munkáért kitüntetéseket adományo
zott. A vasutas-szakszervezet tisztség
viselői, aktivistái közül 25-en kapták 
meg a Szakszervezeti Munkáért ki
tüntetés arany, 29-en pedig az ezüst 
fokozatát. A kitüntetéseket április 
29--én, a vasutas-szakszervezet szék
házában rendezett ünnepségen Ko
szorus Ferenc főtitkár adta át. 

Szakszervezeti 
Munkáért 

arany fokozat 
kitüntetést kapta: Balogh Mihály, a 
vsz-gondnokság vezetője, szb-titkár; 
Bujtás József, MÁV egészségügyi ell. 
fön. gazd. és sport fel. sz�rtári csop. 
vez.; Duchony Gyula, MAV vezérig. 
szb-elnöke, ügyint.; Csáki Jenőné, Zá
hony TIB jogsegélyszolg, pol. munka
társ; Frigyik László, MA V vont. főn. 
Nyíregyháza főbiz. mozdonyfelv1gyá
zó; Győri István, MÁV jj. ü. ib-titkár, 
kv-tag; Hernádi István, MÁV KÜF. 
Cegléd �;zh-titkár; Horváth Istvánné, 
MA V KUF. Kaposvár szb-tag, üzem
gazdász; Horváth István, Szolnok 
nyugdíjas csop. elnök; Huszka Sán
dor, MÁV vont. főn. Székesfehérvár 
kv-tag, segédvezénylő; Józsáné László 
Ilona, MA V üzemfőn. Pécs szb-btkár; 
dr. Kohlmann Ferenc, Szeged TIB 

jog_segélyszolg. vez; Kovács Lajos, 
MAV jj. ü. Szombathely szb-titkár: 
Kréger János, MÁV jj. ü. SzéKesfehér· 
vár szb-tag, lakatos csop. vez.; Kul
csár József, kv-tag, ny. vasútigazgató; 
Mészáros József, MÁV ép. főn. Debre
cen szb-tag, versenyügyi ügyint.; Né
meth Aladár, MÁV vont. főn. Sopron 
szb-titkár, vont. reszortos; Paku Lajos, 
Pécs TIB-titkár, kv-tag; Soltész József, 
MÁV ÉHF. Miskolc szb-titkár, okt. 
tiszt; Szórád Istvánné, BTBF szb-ta_g, 
belső ell.; Tunyogi Gyula, MÁV TBEF 
sz�-titkár, csop. vez.; Varga Antal, 
MAV pft. Sopron szb-titkár, vonalkez.: 
Vita)?zek Györgyné, Utasell. Váll. 17. 
Sz. U. Szombathely szb-gazd._fel. bel
ső ell.: Zilai Jánosné, MAV KÜF. Hat
van szb-tag, szem. nyilv.; Bedy István 
János, GySEV vszb szerv.-titkár, csop. 
vez. 

Szakszervezeti 
Munkáért 

ezüst fokozat 

kitüntetés kapta: Antal Béla, MÁV 
szertárfőn. Fűzesabony szb-titkár, rak• 
tárvez.; Baráth András, MÁV TBF 
Szombathely munkavéd. fel. műsze
rész; dr. Borsik János, vsz. szakmapo
litikai ov-helyett_!!s, mdb-elnök; Buda
vári Sándor, MA V ig. Miskolc szb-tit
kár, forg. vonalbizt.; Csorba Imre, 
MÁV vill. vonalfőn. Kiskunfélegyhá
za, szb-titkár, villanyszer.; dr. Domján 

Valéria, Utasell. vszb-iogsegélyszolg. 
vez.: Drabik László, MA V állomásfőn. 
Záhony szb-bizalmi. vonatvez .. Erdős 
Lajosné, Kazincbarcika, nyugd. cso
port gazd. fel.; dr. Hajdú Sándor, vsz
titkárság vez.; Juhász Lászlóné, MÁV 
budapesti épületfennt. főn. szb-gazd. 
fel. munkaügyi ügyint.; Kancsós Ist
vánné, MÁV Kórház és Rend. Int. 
Szolnok szb-tag, osztályvez. főnővér: 
Kcnderessy Szabó Péter, Szeg_ed 
KÜF. szb-titkár; Kiss Péterné, MAV 
lg. Budapest szb-tag, tű:r.,,. felügy .. 
Kovács 3. György, MAV KUF. Ferenc· 
város mdb-eln. veztő okt. tiszt: Kovács 
Győző Dénes, MÁV ép. főn. gépállo
más Celldömölk, szb-elnök. kv-tag. 
részleg\·ezető; Laczkó Tamás, MÁV 
TBKF. szb-elnök, fejlesztő techn., Ozs
várt Lajosné, 605. Sz. Ipari Szakmun
kásképző és Szakközép1sk. szb-gazd. 
fel. nyugd.; Nagy Antal, GySEV áll. 
Sopron szb-tag1 állomásfőn.-helyettes. 
Páti László, MA V vont. főn. Zalaeger
szeg, szb-titkár, vont. reszortos; Sán
dor Zoltán, MAV pft. főn. szb-titkár. 
üg�1nt.; Szögyéni Géza, MÁV szertár
főn. Záhony számvizsg. b1z.-tag, bPlső
ell., Szőke Ferencné, szak- és sZl'relö
ip. főn. szb-üdülési biz. vez .. belső ell. 
Tóth Imre, MÁV pft. főn, Kisújszállás. 
szb-titkár. ügyint.; Rimbauer Ottóné, 
MÁV Lanler jj. ü. szb-tag. belsii ell., 
Szántó Imre, MÁV Északi jj. ü. szb
tag, kooperátor; Varga József, MA V 
épitőgépjav. ü. szb-elnök, hidraulikus 
csop. vez.: Várszegi János, nyugd. cso
port Szeged társ. akt.: Wilhelm József
né, TIB Pécs 1>91. munkatárs: Tihanyi 
László, MÁV ÉHF. Kaposvár. szb-tit
kár. 

Szakszervezeti Munkáért bronz fo
kozatú kitüntetést 230-an kaptak. 

Tanulók versenye 
Az 1988/89-es tanévre az or

szágos tanulmányi versenyfel
hívás alapján a Közlekedési Mi
nisztérium a dízelmozdonysze
relő szakmában is megszervez
te a Szakma Kiváló Tanulója 
országos döntőjét. 

let és pénzjutalmat kaptak a he
lyezést elért tanulók szakokta
tói.) 

Külön miniszteri rendelet 
alapján az I-VI. helyezést elért 
tanulóknak nem kell szakmun
kásvizsgát tenni, mivel az or
szágos döntő szakmai követel
ményei azonosak a szakmun
kásvizsgáéval. 

A versenyt április 6-án és 
7-én rendezték Szolnokon, a 
605.Számú F. Bede László Ipari 
Szakmunkásképző Intézet és 
Szakközépiskolában. 

• 
, w A versenyzők szakmai isme-

A _sz_akmaban - a _veg�os retből (irányítástechnika, mun
u�olso ;vfolyamos tanul�k kep- ka- és környezetvédelem), 
V1sele_teben - 1� tanu_�o vehe- anyag és gyártásismeretből, 
tett reszt az orszagos dontőben. mechanikából, matematikából 

Az I.-II.-III. helyezést elért (szakszámítás) és szakrajzból 
versenyzők A szakma kiváló ta- vizsgáztak. A gyakorlati ver
nulója minősítés arany, ezüst, seny befejezése után a verseny
illetve bronz fokozatú díszokle- bizottság értékelte a tanulók ál
vélért, illletve pénzjutalomért tal elkészített munkadarabokat. 
küzdöttek. (Ugyancsak okleve- Végül a szakmai elméleti és 

gyakorlati verseny összpontszá
mai alapján megállapították a 
helyezési sorrendet. 

Első helyezést ért el Haris 
Csaba (munkahelye: járműjaví
tó üzem, Szolnok; iskolája: F. 
Bede László Szakmunkásképző 
Intézet és Szakközépiskola, 
Szolnok; szakoktatója: Volter 
József. 

Második lett: Szűcs István 
(MÁV Oktatási Központ. Kis
kunhalas; Garbai·Sándor Ipan 
Szakmunkásképző Intézet, Kis
kunhalas; szakoktatója: Farkas 
István.) 

A bronz fokozatot Soós Dezső 
szerezte meg. (MÁV vontatási 
főnökség, Szentes; 603-as Szá
mú Szakmunkásképző Intézet, 
Szentes; szakoktatója: Valkai 
Attiláné.) 
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Kedvező változások 
a hétvégi forgalomban 

(Fulytatás az 1. oldalról.) 

zsáról és Keszthelyről a Déli 
pályaudvarra 20.30-kor érkező 
gyors\ onat két részben közle
kedik. Újdonság, hogy a nyári 
főidénv ben közvetlen összeköt
tetés l;_,tesül Szombathely-Sió
fok küzott. A naponta közleke
dő vonatpár a téli menetrendi 
időszakban Szombathely-Fo
nyód-Kaposvár útvonalon fog 
ki"•zlekedni. 

Budapest-Pécs között az 
expressz- és gyorsvonatok me
nettartama átlag 15 perccel rö
vidül. A kedvezóbb budapesti 
csatlakozások érdekében a Dé
libó1 eddig 9.35-kor induló pécsi 
gyorsvonat 25 perccel később, 
elleniránvban a Pécsró1 eddig 
11 órak�r indult gyorsvonat 
mintegy 2 órával korábban in
dul és érkezik Budapest Déli 
pályaudvarra. A Budapest Dé
liből 12.40-kor induló és ellen
iránvban 17.20-kor érkező pécsi 
gyor:svonatok kaposvári vonat
része megszűnik, helyette új 
gyorsvonat indul Gyékényes és 
bajai knc'iikkal. A Baranya
Zselic �;i:pressz vasárnap két 
részb· n közlekedik. a Zselic 
exprPssz onálló vonatként Gyé
kényesró1 indul. 

A Budapest Keleti építkezé
sek idejére kialakított ideigle
nes vonatátcsoportosítások zö-' 

mében megszűnnek és a kapa
citásproblémák miatt átmeneti
leg beszüntetett vonatok ismét 
közlekednek. A sebességkorlá
tozások megszűnésével a Mis
kolc-Budapest közötti exp
resszvonatok menettartama 
10-12 perccel csökken. Vasár
nap este a Tokaj expressz men
tesítésére Szerencsről Buda
pest Keleti pályaudvarra új vo
nat, a Zemplén expressz közle
kedik. 

A sátoraljaújhelyi gyorsvonat 
ózdi vonatrésze megszűnik, az 
ózdi rész új, önálló vonatként 
közlekedik és Budapestről le
ninvárosi közvetlen kocsikat is 
továbbít. A Keletiből 17.30-kor 
induló egri gyorsvonat pénte
ken közvetlen debreceni kocsi
kat továbbít. Vasárnap este 
Ózdról, Sátoraljaújhelyről és 
Füzesabonyon át Debrecenbó1 
új gyorsvonat közlekedik Bu
dapest Keleti pályaudvarra. A 
hivatásforgalom javítására Bu-
dapest-Keleti-Hatvan-Vá
mosgyörk-Kál-Kápolna

Füzesabony-Miskolc, vala
mint Hatvan-Pásztó-Salgó
tarján viszonylatokban egy-egy 
új, illetve meghosszabbított út
vonalon közlekedő vonatpárral 
bővül az utazási lehetőség. 

A hétvégi forgalomban is 
lesznek változások. A Hajdú 

A szolnoki vontatásnál 

expressz például a Nyugati pá
lyaudvar és Nyíregyháza kö
zött az eddig pénteken 17.15-
kor induló mátészalkai távol
sági személyvonat megszűnik, 
egyidejűleg a záhonyi gyorsvo
nat Debrecen-Mátészalka kö
zötti vonalrésszel közlekedik. 
Még egy érdekesség: a ceglédi 
tömeges átszállás mérséklésére 
a Nyugatiba 19.38-kor érkező 
záhonyi gyorsvonattal. vasár
nap közvetlen záhony-szege
di kocsik közlekednek. 

Újdonságnak számít még. 
hogy vasárnap este Szegedről 
Maros néven új mentesítő exp
resszvonat közlekedik a Nyuga
ti pályaudvarra. 

A Debrecen-Nyíregyháza
Miskolc útvonalon - egész év
ben - naponta új gyorsvonat
pár közlekedik. A gyorsvonat
pár Miskolcon mindkét irány
ban csatlakozik a Rákóczi nem
zetközi gyorshoz. 

A felsorolás korántsem teljes. 
Az új menetrend, az ismertetett 
változásoknál sokkal több ked
vező lehetőséget kínál az uta
záshoz. (A lapzárta után tartan
dó menetrendi sajtótájékozta
tón egyebek között errol is tájé
koztatják majd az újságírókat.) 

R. V.F. 

m lépnek ki a szakszervezetből 
Amikor 1970 tavaszán a vas

úthoz kerültem, még elképzel
het,,tl, :1 v0lt. hogy egy leendő 
mo;.,.d \, �f •íí nP legyen szak-
swn. t 1 • ir Ezt a Keleti fűtő-
ház ,, , 11 „ b-t1t kára feketén-
fehr r dom:,--omra is hozta. 
Pe 1 , \ 1 ezelőtt még 
di\ 1 ., ,·ti hivalkodni, 
hoi:. ,,k minden dolgozó 
sun ci , .. l\.1úra a legtöbb 
helvr ,1 ,[tííntt>k a transzparen
sek é'i m mcsak azért, mert a 
tartalom nélküli jelmondatokon 
túlhaladt az idő. A rohamosan 
romló gazdasági helyzet, a 
mind nehezebb megélhetés, a 
növekvt'í társadalmi feszültsé
gek a szakszervezetet sem 
hagyták érmMlenül. A tagság 
egy része sajátos módon - és 
lehetőség szerint - tiltakozott a 
szerintük nl:'m megfelelő érdek
képvisdet ellen. Kiléptek a 
szakszervezetbó1. 

A föntiek talán indokolják 
nem minden irónia nélküli kér
désemet. amelyet Csapó János
nak, a szolnoki vontatási főnök
ség szb-titkárának szegezek: 

- Önöknél hányan és mi
lyen indokokkal léptek ki a 
szakszc,rv<>zetb[íl? 

Az <'!múlt hónapban munka
védelmi ,;zemináriumot rendez
tek Balatonfüreden a szakszer
vezetek. az szmt-ék. az szbt, va
lamint néhány nagy vállalat 
munkavédelmi főellenőrei ré
szére. A szeminárium résztve
vői felhívást fogalmaztak meg, 
amelynek szövegét kissé rövi
dítve közöljük. 

A munkavállalók milliói 
napról napra érzékelik, hogy a 
gazdálkodó szervezetek fejlesz
tési és fenntartási forrásai erő
teljes beszíikülése miatt a mun
kakörülményPk romlanak. A 
veszélyek és áJtalmak újrater
melődnek. Ennek következté
ben közel egymillió munkavál
laló dolgozik egészségre ártal

- Senki nem lépett ki! Ná
lunk mindenki tagja a szak
szervezetnek. Én ezt már akkor 
presztízskérdésnek tekintet
tem, amikor 1965-ben ide ke
rültem. Akkor 87 százakos volt 
a szervezettség, a következő év
ben száz százalék. A további 
erőpróbát az 1981-es esztendő 
jelentette, amikor összevontak 
bennünket a forgalommal. Két
száz embert nem is találtunk a 
nyilvántartásban. Egy év lefor
gása alatt sikerült rendbe hozni 
a dolgokat, mindenkit beszer
veztünk. 

- Ha valaki valamilyen 
megfontolásból mégis ki akar 
lépni, alkalmaznak-e - mond
juk úgy - pszichikai nyomást 
az illetőre? Hiszen nagy a tét. 
Egyetlen kilépés romokba dönt
heti a százszázalékos szerve
zettséget ... 

- Igen, előfordult már, hogy 
valaki összeveszett a főnökével, 
vagy az érdekeit közvetlenül 
képviselő szakszervezeti funkci
onáriussal és első haragjában 
ki akart lépni. Mi ilyenkor meg
vizsgáljuk az ügyet, ha a dol
gozónak van igaza, az biztos, 

tek vizsgálják meg az üzemi 
balesetek 1988. évi növekedésé
nek okait, a munkakörülmé
nyek több éve tartó romló ten
denciáját, szükség szerint kez
deményezzék a gazdasági veze
tés intézkedését. Igényeljék a 
szakszervezeti munkavédelmi 
szakemberek segítségét, szol
gáltatásait. 

A szakszervezeti munkavé
delmi ellenőrök meglévő jogo
sítványaikkal élve segítsék a 
szakszervezeti bizottságok 
munkáját, járjanak el és csele-

hogy az ő javára döntünk. Ha 
a főnökének, akkor az övé az 
igazság. És ha még ezután is ki 
akar lépni, joga van hozzá. De 
a közvetlen beszélgetéseket kö
vetően eddig még mindenki el
állt a szándékától. Végtére is 
azért találták ki az agitációt, 
hogy kritikus esetekben is meg 
tudjuk győzni az embereket. 
Egyébként pedig vitás kérdé
sekben nekünk ugyanúgy kell 
képviselnünk egy kívülállót, 
akár a tagot, legfeljebb segélyt 
és üdülőjegyet nem kaphat az 
illető. 

- Kimondva, vagy kimon
datlanul: feltétele-e a munkaerő 
alkalmazásának a szakszerve
zeti tagság? - fordulok Grenc
zer János vontatási főnökhöz. 

- Egyetlen, pontosabban 
két feltételünk van. Az egyik, 
hogy az alkalmazottunk meg
bízható, jó szakember legyen. 
Új felvételesek esetében pedig 
alapvető követelmény az „átte
kinthető" munkakönyv. A gaz
dasági vezetés részéró1 ez már 
elegendő. 

Thorday Zoltán 

kedjenek a dolgozók érdeké
ben: 

A munkahelyi veszélyforrá
sok, egészségi ártalmak feltárá
sában, megszüntetésében. az 
üzemi balesetek megelőzésében 
és kivizsgálásában, a balesetet 
szenvedett dolgozó kárigénye 
érvényesítésében, továbbá a 
mikro- és makrokörnyezeti 
problémák feltárásában, megol
dásában. 

Meggyőződésünk. hogy 
mindezekkel a kezdeményezé
sPkkel a jelenlegi munkavédel
mi helyzet pozitívan befolyásol
ható. 

95 szakszervezeti 
munkavédelmi főellenőr 

mas munkakörülmények kö-•----------------------------
zött. 

A kialakult helyzet, a romló 
munkakörülmények, az üzemi 
balesetek emelkedő száma, a 
mind aggasztóbb környezet
szennyezés és a munkaképes 
korosztály egészségi állapotá
nak rosszabbodása indokolja. 
hogy a reflektorfényben álló 
szakszervezeti érdekvédelmi 
feladatok mellett a munkavéde
lem se szoruljon háttérbe. 

A fentiek alapján javasoljuk, 
hogy a szakszervezeti testüle-

Együtt a család 
Milyen egyszerű és szép 

mondat: együtt a család! De va
jon hányan lehetnek. akiket 
egy országhatár választ el sze
retteiktől? Besznei András és 
felesége így, bizonytalanságban 
élt egy évig azután, hogy láto
gató útlevéllel érkezve hazánk
ba, elhatározták, hogy nem tér
nek vissza Romániába. 

Sorsuk viszonylag szerencsé-

sen alakult: albérlethez jutot
tak, és a Fővárosi Tanács segít
ségével munkát találtak az 
Északi Járműjavítóban. A férj 
géplakatos, a feleség könyvelő. 
Az igazi szerencse azonban az 
volt, hogy egyesülhetett a csa
lád, s a közelmúltban végre ma
gukhoz ölelhették gyermekei
ket, a komoly arcú Kálmánt és 
a mindig mosolygós Noémit. 

,,Én munkásnak születtem" 

A kazánkovács hite 
Szűcs József, a debreceni jár

műjavító kazánkovácsa április 
4-én a Parlamentben, Straub F. 

Brunótól, az Elnöki Tanács el
nökétó1 a Szocialista Magyaror
szágért kitüntetést vette át. Alig 
három héttel később, hajdúszo
boszlói lakásán kerestem fel az 
ötvenéves kovácsmestert. Ott
hona múlt századvégi épület, a 
közelében lévő házak közül fel
tűnően a legkisebb. Kissé dara
bos, de szívbéli udvariassággal 
fogadott, ízlésesen berendezett, 
könyvekkel teli szobájába invi
tált, s mielőtt feltettem volna el
ső kérdésemet, kijelentette, 
hogy érezzem úgy, ezen az áp
rilisi napon egy kommunista 
munkás vendége vagyok .. . 

Gyorsan elmondta még azt 
1s, hogy a KISZ-nek alapító tag
ja volt, 196 3 óta párttag, 10 évig 
a városi pártbizottságban is te
vékenykedett, háromszoros ki
váló dolgozó, és még egy sereg 
kisebb-nagyobb kitüntetés bir
tokosa. 

Váratlan vallomása meghök
kentett, s mi tagadás, zavarba 
hozott. Manapság nem szoktak 
ilyesmivel dicsekedni. Újabban 
a legtöbben reformista voltukat 
bizonygatják. 

- Minden válság, gazdasá
gi csőd, rosszabbodó életszín
vonal ellenére ma is azt tar
tom, hogy a kommunizmus na
gyon fontos történelmi jelen
ség. A munkásember számára 
pedig különösen vonzó, mert 
olyan jövőt ígér, amelyről ko
rábban, a régi rendszerben, 
nem is álmodhatott az egyszerű 
kovács, a földnélküli cselédem
berró1 nem is beszélve. 

- Mikor ismerkedett meg a 
szocializmus eszméivel? 

Téves bárcázás 

- Harmincöt évvel ezelőtt 
apám vitt el a debreceni vagon
gyárba, hogy géplakatos inas
nak adjon. Akkoriban ková
csokra nagyobb szükség volt, 
hát az lettem. Nem akármilyen 
munka volt, hiszen még a gőzö
sök korszakát éltük, a szociális 
körülmények pedig mai 
szemmel - csapnivalóak vol
tak. Lavórban mosakodtunk, és 
hasonlók. Politikáról, marxiz
musról akkoriban hallottam 
először az idősebb szakiktól, és 
nagyon megragadott. 

- Nem csalódott? 
- Egyáltalán nem; azt tar-

tom, hogy nagyon sok jellemte
len, a hatalmat túlságosan él
vező, ahhoz görcsösen ragasz
kodó emberek csatlakoztak a 
mozgalomhoz, ezeket kellett 
volna erőteljesebben távol tar
tani. Ők a bajok okozói -, vé
leményem szerint. 

- A hatalom akarása engem 
sohasem izgatott - jelenti ki 
Szűcs József -, a munka szere
tete megóvott ettó1. Sok évtize
de vettem kezembe a kalapá
csot. azóta sem engedtem át 
másnak. No, persze különöseb
ben nem is tapasztaltam valami 
nagy tülekedést érte ... Szám
talan alkalmam lett volna a „ki
emelkedésre", hiszen tagadha
tatlan, hogy jó kádernek számí
tottam. Sokszor került szóba, 
hogy hagY)am a kalapácsot, a 
műhelyt. a nehéz fizikai mun
kát, költözzem Debrecenbe, la
kást és irodista munkát kapha
tok. Nemet mondtam mindig, 
mert én munkásnak születtem, 
és az is maradok, ameddig bí
rom. 

- Elégedett ember? 
- Ha a családi életemet te-

kintem, akkor igen. Két fiam 
becsületesen dolgozó ember, 
biztos vagyok, hogy nem hoz
nak rám szégyent. Ami pedig a 
keresetemet illeti, már kevésbé 
van okom a megelégedésre. Na
gyobbik fiam - kétgyermekes 
családapa - többet keres, mint 
én ... Jó. ha 8 ezer forintot ha
zahozhatok a borítékba. Amúgy 
nem vagyok panaszkodós típus. 
Büszke vagyok arra, hogy mint 
munkásember és párttag helyi 
fontosságú ügyekben sok eset
ben elfogadták véleményemet, 
javaslataimat. Többek között 
ez a magyarázata annak, hogy 
ma sem vagyok „hitehagyott". 
Vállalom azt is, hogy egyesek 
,. balosnak" nevezzenek. Te
gyék, címkézzenek így vagy 
úgy, csak azt mondhatom, amit 
nemrégiben a környezetem 
pártvezetői előtt fejtegettem: a 
munkást meg kell becsülni. 
akármilyen politikai változás is 
lesz a közeljövőben országunk
ban. Nagy baj lesz, ha ezt a 
gondolatot nem veszik komo
lyan felelős vezetőink. 

- Életem nagy élménye 
volt, és marad is a kitüntetési 
ünnepség - jegyzi meg, kis 
szünetet tartva. - Most már 
nem veszek részt a közéletben 
olyan aktívan, mint korábban. 
Jöjjenek a fiatalok, talán ők 
nem követnek el annyi hibát. 
mint mi. Ezentúl a mindennapi 
munkámmal „politizálok .. , de 
véleményemet továbbra is el
mondom, ha kérdezik . .. 

Sárközi Gábor 

Megakadályozták a robbanást 
Március vegen tolatás köz

ben kigyulladt a szentlőrinci ál
lomáson a 46 OOO liter benzint 
tartalmazó tartálykocsi külső 
felülete. Pillanatokon belül láng 
borította a tartályt, a kerekek 
alatt a sínt, és a közeli váltót is. 

- Csak azt láttuk, - mond
ja Pandur Imre kocsirendező. 
- hogy kilottyant 10-15 liter, 
magasba csapódva a ,.Gázolaj" 
feliratú kocsiból. A folyadékot a 
sínpár feletti elektromos drót
rendszer begyújtotta. Szörnyű 
volt a látvány. Azt hittük, fel
robban a tartály. Társaim porol
tókért rohantak, és máris oltot
tunk. 

Ha Pandur Imre, Rapp Gá
bor és Csidei János kocsirende
zők nem intézkednek meglepő 
lélekjelenléttel, az esetleg bekö
vetkező robbanás megsemmi
síthette volna az állomást, sőt a 
szomszédos házsort is. A porol
tókkal 15 percig dolgoztak. 
Eközben Csikesz József állo
másfőnök riadóztatta a sziget
vári és a pécsi tűzoltókat. A szi
getváriak érkeztek elsőként, és 
vízzel lehűtötték a forrósodó 
tartályf elületet. 

- Gyorsan kellett hűteni -
magyarázza Hortobágyi János 
szigetvári tűzoltóparancsnok 
-, hisz a robbanás bármikor 
bekövetkezhetett volna. Még 

nagyobb volt a döbbenet, ami
kor a tűzoltás után kiderült, 
hogy gázolaj helyett benzint 
tartalmaz a vasúti jármű. Ezt 
az iratokból derítették ki, 
ugyanis a feladó, az .4.for pécsi 
töltőállomása nem jelezte bár
cával és táblával. Nem tudni, 
miért és hol nyílt ki a tartály te
tején lévő erős és speciális záró
szerkezet. A benzines vagon 
mögött négy gázolajszállító ko
csi következett. A szerel vény 
harminc kocsiból állt. A vasúti 
közlekedésben nem volt fenn
akadás. 

Cs. J. 

Újjászületőben egy mozgalom 

Cserkészek és vasutasok 
Az utóbbi hónapokban az új

ságokban, a rádióban és a tele
vízióban gyakran kerül szóba a 
cserkészet. Az idősebbek örül
nek ennek, közülük sokan elér
zékenyülnek, s felidézik ma
gukban elmúlt ifjúságuk emlé
keit: a kirándulásokat, a táboro
zásokat, a közösségi élet meg
annyi léleknemesítő élményét. 
Előkerülnek a régi cserkész
könyvek, jelvények. a liliomos 
sárgaréz övcsatok. Az ifjú nem
zedék értetlenül áll a jelenség
gel szemben. Nem csoda! 
A cserkészetró1 alig vannak is
mereteik, hiszen a mozgalmat 
1948-ban betiltották, voltak 
évek, amikor a puszta emlege
tése is veszélyes volt . . . 

Pedig a vasutas múlthoz a 
cserkészet is szorosan kötődik. 
A trianoni Magyarország fiatal
jainak két évtizeden át a cserké
szet volt a nevelője; a vasúti 
műhelyek tanoncait ez a moz
galom nevelte jellemessé, mun
káját hivatásaként szerető vas
utassá. 

Az Angliában született moz
galom gyorsan átplántálódott 
Magyarországra. A húszas 
években sorra alakultak a cser
készcsapatok; ekkor szerveződ-

tek az istvántelki, a szolnoki, a 
debreceni, a szombathelyi és a 
székesfehérvári tanoncok csa
patai. Az Északi Főműhely 
cserkészei - Törekvés néven 
- különösen :;ok sikert arattak 
az ügyességi versenyeken. 
A GySEV műhelyfőnöksége 
1926-ban alapította meg cser
készcsapatát. 

E cikk keretei nem engedik 
meg, hogy részletesen ismertes
sük a mozgalom céljait, elkép
zeléseit, annyi azonban ki
mondható (bár egyszerűsítés), 
hogy mindenekelőtt az erkölcsi 
tartásra, a jellemformálásra he
lyezte a hangsúlyt minden akci
ójában. (A kor szellemétől ter
mészetesen nem lehetett füg
getlen, a munkásmozgalom 
marxista hagyományait nem 
különösebben tolerálta például 
-, ám ez bizonyára érthető ... ) 

A mozgalom erejét, hatását, 
úgy vélem, jól mutatja az is, 
hogy betiltása után évtizedek
kel is megismerik egymást a 
régi cserkészek, és a teljesen 
megváltozott politikai, társadal
mi helyzetben is a régi eszmé
nyek alapján próbálják az aktu
ális gondokat megoldani. 

E sorok írójának örökre emlé-

kezetes marad egy debreceni 
találkozás 1972-ben a nagycen
ki múzeumvasút egyik kocsijá
nak felújítása ügyében a Közle
kedési Múzeum egyik bizottsá
ga tárgyalt a debreceni jármű
javítóban. A tárgyalások nem 
sok reménnyel kecsegtettek, a 
munkát különféle indokokkal 
nem akarták vállalni. Igazolá
sul behívtak egy művezetőt, ar
ra kérve, hogy pontos érvekkel 
mondja el, miért nem lehetsé
ges a régi kocsi helyreállítása. 

Bemutatkozott a „szaki", s 
kézfogáskor véletlenül szétnyílt 
derekán a kék munkaköpeny, 
elővillant a liliomos sárgaréz 
övcsat. Rögtön „kapcsoltam", 
és cserkészmódra bal kezemet 
nyújtottam. Ebbó1 persze rög
tön rájött, hogy egykor én is 

cserkész voltam. Talán már 
mondanom sem kell: hamar 
megegyeztünk, a· szóban forgó 
munkát elvállalták! 

Érdemes a mozgalmat újjáé
leszteni; a vasútnak jellemes. 
hivatását szerető, erkölcsileg ki
fogástalan emberekre van szük
sége! A cserkészet ebben sokat 
tehet ... 

Lovas Gyula 
ny. főtanácsos 
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Elfelejtett ígéretek, 
fájó megkülönböztetés 

A Magyar Vasutas március 
9-i számában cikket közölt 
A bérkövetelések realitása cím
mel. Szerzője Németh László. A 
cikkben adott információk hiá
nyosak és szerintünk részben 
tévesek. Ezért a ferencvárosi 
mozdonyvezetők nevében sze
retnénk pontosítani. 

1988. augusztus. A ferencvá
rosi vontatási főnökség VIII. a 
és b mozdonyvezető alapszer
vezet a kialakult munkahelyi 
hangulat hatására úgy dönt, 
hogy egyes, évek óta jelzett és 
kért, de mind ez idáig agyon
hallgatott kérését megírja a mi
niszternek. A MÁV vezetése tu
dott a most is jelzett gondok
ról, hiszen szociális felmérések, 
vezetői elbeszélgetések, szak
szervezeti és párt információs 
jelentések előzték meg a levelet. 
Ezen kérdések valóságtartal
mát igazolják a szakszervezeti 
állásfoglalások és pártszignók 
is. 

Megírták 
a miniszternek 

1. Az enegiamegtakarítás cí
mén felvett összegek legyenek 
adómentesek, vagy a vasút vál
lalja át az adóját. 

2. Az utazók alapbérének ösz
szevetése a nem utazó (műhe
lyes) dolgozókéval, indokolva a 
mozdonyvezető-utánpótlás lÚá
nyát. Ez az összehasonlítás még 
kirívóbb más vállalat esetében. 

3. A kötelező túlórák felett 
béralku szabja meg a díjazást. 
Ferencvárosban csak külön 
„önkéntes" munkavállalási 
szerződéssel lehet biztosítani a 
szállítási igények teljesítését. 
Az ,.önkéntes" szerződések 
megkötésével kapcsolatban 
igen nagy a munkáltatói igény. 

4. Az utazószemélyzet mű
szakpótléka legyen 40 százalék, 
mint más társszolgálati ágaknál 
van. Ez sem különleges igény, 
mert amíg a társszolgálatnál a 
műszakpótlék az alapbérek 
függvényében rendszeresen 
karbantartott, addig az utazók
nál ez 24-28 százalék között 
mozgott. A követelés pedig 
nem többet, csak annyit fogal
maz meg, mint ami már 22 cso
móponton megadatott. 

5. Korkedvezmény és az 
egyen- és formaruha-kihordási 
idő legyen a teljesített túlórák 
arányában meghatározva. 

6. Az utazók étkezési költség
térítésben részesüljenek. 

A levelet a szélesebb nyilvá
nosságnak is szántuk, ezért el
küldtük több vontatási főnök
ségnek, de válasz csak Nagyka
nizsáról és Székesfehérvárról 
érkezett. 

A fentiekbó1 kitűnik, hogy 
egyik probléma sem csak a fe
rencvárosiaknak gond, bár nem 
mindenkit érintenek egyfor
mán. A vasút vezetése a minisz
ter utasítására leült tárgyalni, 
de a gondokat nem tekintette 
országos érvényűnek, amely az 
eredményekben is tükröződik: 

1. Csak a budapesti igazgató
ság területére vonatkozóan ki
egészítik a fix összegű műszak
pótlékot 40 százalékig vontatási 
és forgalmi utazók esetében 
egyaránt. 

2. Kötelező túlórán felül csak 
a budapesti igazgatóság terüle
tén a túlóra díjazása felett órán
ként 50 forintot fizet „önként 
vállalt többletmunka-díjazás
ként"'. Mindkét pont 1988. XII. 
31-ig kísérleti jelleggel lett be
vezetve. 

3. Energiamegtakarítási pré
miumokat 15 százalékról 25 szá
zalékra emeli a MÁV 1988. IV. 
negyedévétől. A többi pontba, 
magasabb jogszabályra hivat
kozva, nem történt megegye
zés. 

Viszont megegyezés jött létre 
abban, hogy a MÁV vezetése a 
levelet, illetve a tárgyalások 
eredményeképpen tett intézke
déseket a Vasút című újságban 
közli. A tárgyaláson részt vett a 
Vasutasok Szakszervezete ré
széről dr. Péter Mihály és Föld
házi György. 

A rétegbizottság 
ismét határoz 

A leközlésre dr. Tóth Antal 
munkaügyi főosztályvezető tett 
ígéretet, amely csak ígéret ma
radt. Időközben megérkezett a 
miniszter válaszlevele ,,(M 
2029/1987" ... kelt 1988. 09. 
29.), melyben megerősíti a tár
gyalások eredményeit, bár ő 
nem tesz megkülönböztetést 
Budapest és vidék között, tehát 
az eredményeket országosan 
kellett volna alkalmazni. 

Közben Ferencvárosba láto
gatott Koszorus Ferenc főtitkár 
és Onozó György, egykori ve
zérigazgató is. Mindketten jo
gosnak minősítették a követelé
seket a dolgozókkal történt ta
lálkozások alkalmával. Mind
ketten magyaráztak, érveltek. 
Ennek eredménye többek kö
zött, hogy senki sem fenyegető
zött sztrájkkal, bár kétségtele
nül elhangzott a túlmunkaszer
ződések megkötésének uJra
gondolása. Ezeken a találkozó
kon és más fórumokon is kér
dezgettek a tisztségviselők: Kö
zeleg a január, mi lesz akkor?" 
Választ sem szakszervezeti, 
sem vezérigazgatói szintről 
nem tudtak, vagy nem akartak 
adni. Elérkezett a január negye
dike, és a mozdonyvezetői ré
tegbizottság újra határoz. Né
hány idézet az ott született ál
lásfoglalásról, a Németh László 
által is felvetett szolidaritás és 
a többiek rovására való bér/el
osztáshoz. 

,,E két elfogadhatatlan gon
dolatot azzal utasítjuk el, hogy 
közel két évtizeddel ezelőtt va
lamennyi vasutas rovására ve
zették be egyes területeken és 
munkakörökben a 20 százalé
kos munkahelyi pótlékot, ame
lyet azóta alapbéresítettek, egy
re nagyobb összegeket fel
emésztő kiemelt forgalmi juta
lék és a megkülönböztetett szá
zalékos műszakpótlék. Az uta
zószemélyzet ezt a nemkívána
tos megkülönböztetést sosem 
tartotta elfogadhatónak, de tu
domásul vette. Ennek alapján 
az utazószemélyzet nem vádol
ható azzal, hogy eddig nem 
volt szolidáris, most viszont jo
gosan várják el, hogy mások le
gyenek velük szolidárisak. 

A rétegb1zottság azért jutott 
erre az álláspontra, mert hosszú 
évek óta folyamatosan tapasz
talja azt, hogy különböző címe
ken jelentős, sok millió forintos 
nagyságrendű összegek kerül
nek kifizetésre, jelentéktelen 
ösztönzőerővel. A következetes 
gazdálkodás eredményeként ki
fizetett több millió forintos ju
talmak helyett biztosítsa a 
MÁV a több műszakban és ön
ként vállalt túlmunka egységes, 
diszkriminációs és tisztességes 
díjazását." 

Ez az állásfoglalás tartalmaz
za azt is, hogy fel kell eleveníte
ni a meglévő és nem teljesített 
gondjainkat az újonnan kineve
zett miniszternek. Ekkor kez
dődtek a Kollektív Szerződés 
módosítási tárgyalásai is, és tu
domásunkra jutott, hogy dön
töttek rólunk, de nélkülünk. 

Bevezetik a 30 forint/óra ön
ként vállalt többletmunka-díja
zást és a sávos 30 százalékos 
műszakpótlékot, amely keve
sebb a december 31. előtti en
gedélyezettnél. Itt a kérdés ön
magából adódik, vajon jogo
sult-e a MÁV és VSZ ilyen dön
tés meghozatalára az érintet
tek előzetes véleményének 
meghallgatása nélkül? 

1989. február 14-én érdek
egyeztető tárgyalásra került sor 
a vasutas-szakszervezet köz
pontjában, ahol többek között 
megjelent Ambrus András ve
zérigazgató-helyettes is. Meg
egyezés itt sem születhetett, hi
szen egy sor kérdésben a jelen
lévők illetéktelenek. A megol
dás végső soron a KSZ hatás
körébe tartozik, amelyben a 
döntés a közeljövőben várható. 

A levelünkben megfogalma
zott kéréseink megoldásával 
együtt igényeljük továbbra is 
az egyállású 40 százalékos mű
szakpótlék későbbiekben törté
nő bevezetését mint kompro
misszumos megoldást 1989 má
jusától - megértve a MÁV 
gondjait , elfogadjuk az 
egyállású 30 százalék műszak
pótlékot is oly módon, hogy en
nek lehetősége és feltételrend
szere a vasútigazgatóságok füg
gelékében legyen szabályozva. 

1988. december 31-ig biztosí
tott többletjuttatások, mint 
már korábban említettük, csak 
a budapesti igazgatóság utazó 
és kocsiszolgálati dolgozóit 
érintette. A leveleinket helyte
lenítő és elítélő szolgálati he
lyek (például Budapest Keleti 
vontatás) a levél eredménye
ként született többletjuttatáso
kat elfogadták, majd annak 
megszűnése után Fekete Sán
dor a Keleti vontatási főnökség 
mozdonyvezetője, a mozdony
vezetői rétegbizottság vezetője 
az érdekegyeztető tárgyaláson 
a jelenlévők előtt mégis jellem
telennek minősítette a megfo
galmazott kéréseket. 

Ha a Keletiben irreálisnak 
tartották a / erencvárosi igé
nyeket, úgy lett volna tisztessé
ges, ha ezeket a többletpénze
ket nem veszik fel. 

Németh László és Fekete 
Sándor egy letűnőben lévő 
szemlélet megtestesítői, akik
nek a szerepe a mozgalmi mun
kában megkérdőjelezhető. Két 
ilyen apparátcsik nem szüksé
geltetik a kibontakozásban lévő 
szakszervezeti mozgalomban, 
bízunk abban, hogy Fekete 
Sándort választói mielőbb visz
szahívják, Németh Lászlót pe
dig a főtitkár haladéktalanul 
felmenti apparátusi tagsága 
alól, amit az is indokol, hogy a 
Magyar Vasutas 1989. március 
30-i számában megjelent Napi
renden a MÁV idei terve című 
cikkben Németh László kifejtet
te, hogy a tervből hiányzó több
lettermeléshez szükséges 1 mil
liárd forint többletnyereség rea
litása erősen megkérdőjelezhe
tő, ezért túl kockázatos lenne a 
béremelés közel felét az érde
keltségi rendszerre bízni. 

Javasolta, hogy a központi 
vezetőség olyan tervet támogas
son, amely - egy, a fél évtől in
dított, újabb négyszázalékos 
béremeléssel - összeségében 
évi átlagban hat százalékos bér
növekedést garantál. 

Hála isten, a KV figyelmen 
kívül hagyta Németh László ja
vaslatát és szavazásnál a testü
let - Koszorus Ferenc vita-ösz
szefoglalója alapján - az ere
deti tervjavaslat mellett vok
solt, azzal a megszorítással, 
hogy annak bér- s munkaerő
gazdálkodási fejezeteit nem te
kinti lezártnak. A főtitkár azzal 
érvelt, hogy a terv annyiban fo
gadható el, amennyiben az 
megcélozza a 10 százalékos bér
színvonal-növekedést, az pedig 
már a vállalat vezetőinek joga 
és felelőssége, hogy ezt milyen 
eszközökkel éri el. 

Összefoglalva, az a vélemé
nyünk, hogy ilyen szakszerve
zeti tisztségviseló1c nélkül job
ban megy az érdekképviselet 
ellátása. A következetes gaz
dálkodás eredményeként kifize
tésre kerülő több millió forintos 
jutalmak helyett biztosítsa a 
MÁV a több műszakban és az 
önként vállalt túlmunka egysé
ges, diszkriminációmentes, tisz
tességes díjazását. Tegyük hoz
zá: teljesítményarányos alapbé
rek mellett. 

Goldgruber Pál 
szb-titkár 

Szerecz György 
a ferencvárosi vont. 

főnökség mozdonyvezetője, 
réteg bizottság-vezető 

(A válaszcikket lapunk kö
vetkező számában közöljük.) 

lszerk.i 

A Hídépítési Főnökségen 
katasztrofális a bérhelyzet 

A műszaki értelmiség leértékelődött 

Egy havi fizetésből körülbe
lül negyven kiló Trappista saj
tot vehet a Hídépítési Főnökség 
átlag dolgozója. Persze csak ak
kor, ha nem tagja a szakszerve
zetnek, vagy valamelyik párt
nak, nem fizet gyerektartást, 
nincs OTP vagy más tartozása. 
Ha nem fizet lakbért. gázt, vil
lanyt, ha meztelenül jár, mert 
különben még 20 deka sajtra 
sem igen futja. Hogy negyven 
kiló sajt értékarányban van-e 
egyhavi kemény munkával, an
nak eldöntése ma már egyre 
kevésbé a közgazdászok felada
ta. 

Nem érdemes 
differenciálni 

A Hídépítési Főnökségen 
hatszáz ember dolgozik, átlag
bérük évi szinten hétezer forint
tal maradt el a múlt évben a tö
bi építési főnökség átlagbérétől 
úgy, hogy a fizikai dolgozók bé
re az átlagnál négyezerrel volt 
magasabb. Ez azt is jelzi, hogy 
a műszaki és az admisztratív ál
lományban még nagyobb az el
maradás. 

Kiss Károly, a főnökség 
nyugdíjba készülő igazgatója 
még tavaly csináltatott egy 
elemzést, ami egyebek között 
katasztrofális bérhelyzet okait 
is igyekezett felderíteni. 

- A kezünk egészen meg 
van kötve a bérfejlesztésnél -
mondja az igazgató. - A bér
színvonalat, vagy bértömeg
gazdálkodást, mikor hogy ne
vezik, nem mi határozzuk meg, 
úgyszintén a fejlesztések szá
zalékos arányát sem. Most ja
nuárban elméletileg dif ferenci
álhattuk volna a három száza
lékos bérfejlesztést, de minek. 
Egységesen kétszázötven-két
százötven forintot kapott min
denki. 

Egy-két százforintos differen
cia miatt valóban nem érdemes 
viszályt szítani a dolgozók kö
zött. De Kiss Károly folytatja 
az okok vizsgálatát. 

- Az alacsony bérszínvonal 

A VABE-nél 

egyik alapvető oka, hogy az el
múlt két-három évben majd
nem a teljes középvezetői és 
műszaki gárda kicserélődött, 
mégpedig harminc év körüli fi
atalokra. Az idősebbek, akik 
nekik a helyet átadták, már 
éveik száma miatt is magasabb 
bérrel mentek nyugdíjba. Az 
újakat pedig csak meghatáro
zott összeggel vehettük fel. Az 
úgynevezett bérszínvonal te
kintetében voltunk már jobb, 
de rosszabb helyzetben is. 

Ez tehát nagyjából a közép
mezőny. De akkor vajon hány 
kiló krumplit vehet a havi fize
téséből az, aki olyan főnöksé
gen dolgozik, amelyik még lej
jebb helyezkedik el a futottak 
még kategóriájában? 

A Hídépítési Főnökségen né
mi bérmegtakarításból igye
keznek az egyre jobban nyíló 
bérolló okozta konfliktusokon 
enyhíteni. Általában mozgóbér 
formájában. Mert a százalék
arányos bér/ ejlesztések amúgy 
eléggé széthúzzák a mezőnyt. 

- Az, hogy mennyi pénzünk 
van, természetesen attól is 
függ, milyen munkánk van. Ki
emelt feladatoknál, mint példá
ul a MÁV Kórház rekonstrukci
ójánál való részvétel, anyagilag 
is kedvezóbb volt számunkra. 

Ösztönözni 
a dolgozókat 

Az országos probléma, neve
zetesen a műszaki értelmiség 
alulértékelése, itt, az építési fő
nökségen is erősen érezteti ha
tását. Tíz év szívós, kemény 
munkájával a felsőbb utasítá
sok parancsa szerint sikerült el
érni, hogy egy szakmunkás bé.
re azonos szintre emelkedjen, 
vagy meg is haladja egy fiatal 
mérnök bérét. De mondhat
nánk úgy is, hogy sikerült a 
műszaki értelmiség anyagi szín
vonalát lesüllyeszteni, vagy a 
rohanó infláció mellett állva 
hagyni. Nézőpont kérdése. 
Mindenesetre az utóbbi évti
zedben nagyobb százalékban 

emelkedett a fizikai dolgozók 
jövedelme, mint a műszaki, ad
minisztratív állományé. 

Az itt dolgozók bérén is csak 
központi intézkedéssel lehet ja
vítani, vagy - bár ez is közpon
ti döntéstó1 függ - hagyni kell · 
élni a főnökséget. Pontosabban 
érdekeltté kell tenni őket az ide
gen munkából származó ered
ményességben. Úgy tűnik ez 
utóbbi megvalósul az idén. 
Ilyen érdekeltségi rendszernél 
lehetne szó nagyobb bér - és 
műszaki fejlesztésró1. 

Pataki Imre, a főnökség szb
titkára bízik Koszorús Ferenc 
főtitkár ígéretében a tízszázalé
kos reálbéremelés kivívásával 
kapcsolatban. Amikor a külső 
munkára terelődik a szó, meg
jegyzi, hogy az ebből származó 
jövedelmet nem lenne tanácsos 
a bérbe beépíteni, mert ki tudja 
a következő évben lesz-e, és ha 
igen milyen mennyiségben 
ilyen munka. Inkább jutalom, 
célprémium formájában kell 
ösztönözni a dolgozókat. 

Nincs semmi 
rendkívüli ... 

Tudják, hogy kiemelt bérfej
lesztésre nem számíthatnak, hi
szen mindenütt szorít a cipő. 

Elmondja az szb-tttkár azt 
is, hogy itt a főnökségen egy 
szakmunkás átlagórabére 
negyven forint. Egy dolgozó
nak sincs huszonöt alatt, vagy 
négyezer forintnál kisebb havi 
bére. A létminimumnál keve
sebbet tavaly óta már senki 
nem keres itt a főnökségen. 
Szomorú, hogy a vasútnál ezzel 
még dicsekedni is lehet. Meg 
azzal is, hogy egy kvalifikált 
pénzügyi szakember bruttó jö
vedelme hétezerháromszáz fo
rint. Végül is nem egészen 
rendkívüli dolgok ezek ma Ma
gyarországon. Sajnos. 

Az igazgató és az szb-titkár 
buzgón bólogat. 

- Igy igaz. Nincs nálunk 
semmi különös, sajnos . .. 

Pataki Kálmán 

Üzembe helyezték 
a számítógépparkot 

Elmúlt évi eredményes mun
kájáért Élenjáró címmel tüntet
ték ki a Vasutas Biztosító Egye
sületet. A kitüntetést április 
28-án Koncz József, a vezér
igazgatóság szb-titkára és dr. 
Halász György, a vasutas-szak
szervezet titkára adta át. 

Ugyancsak ezen a napon ün
nepélyes külsőségek között he
lyezték üzembe - a vasutas 
biztosító egyesületek közül el
sőként - a számítógépparkot. 

Molnár László ügyvezető el
nök elmondotta többek között, 
hogy a gépek üzembe helyezé
sét több mint egyévi eló'készítő 
munka előzte meg. Az ötmillió 
forintért vásárolt komputerek 
az egyesület közel százhetven
ezres tagságának adatait tárol
ják, s ezáltal gyorsul az ügyfe
lek kiszolgálása, pontosabb, 
megbízhatóbb lesz a nyilván
tartás, a tagdíjfizetések és 
egyéb adatok rögzítése. 

t 

r • 

Később, amikor számítógé
pekkel végzik majd az üdülte
tés nyilvántartását és a könyve
lést is, újabb egységekkel bőví
tik a rendszert. E technikai esz-

,f ; 

közök megteremtették a lehető
ségét annak is, hogy július l-jé
től bevezessék a 40 órás mun
kahetet. 
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Egy mozdonyvezető múzeuma 
Fekete könyv az áldozatokról 

· Székesfehérváron, a Jedlik 
Ányos utca egyik családi házá
ban van egy magánmúzeum. 
Létrehozója Szabó Lajos, aki 31 
év tengelyen töltött idő után 
ment nyugdíjba, 73 évét meg
hazudtoló frissességgel vezet 
fel a meredek lépcsőn a padlás
térben kialakított múzeumába. 

A kiállítás - három kis he
lyiség - egy tevékeny vasutas
élet emlékeit, relikviáit tartal
mazza. Láthatók itt kézi jelző
lámpák, régi petróleumos zár
lámpák, sapkák, utazótáskák, 
sőt egy 1942. december 5-től ér
vényes erdélyi menetrend
könyv is. És természetesen ren
geteg fotó. A nagyméretű, jól si
került nagyítások között fotó
történeti szempontból is érge
kes az az ötvenéves kép, amit 
Szabó Lajos annak idején még 
Kodak-lemezre készített. 

- Apámat követve jöttem a 
vasúthoz 1937-ben - emléke
zik vissza a kezdetekre Lajos 
bácsi. - Akkoriban olyan vi
lág volt, hogy le kellett tagad
nom a középiskolai végzettsé
gemet, csak így lehettem sze
neslegény. 

A tárlóhoz lépve mutatja a ré
gi önmagát a képeken, majd el
mondja, hogy még lakatos is 
volt mielőtt mozdonyvezető ta
nonc lett volna. Mozdonyvezető 
korában aztán vezette a 300-as 

Leválasztott, egyszoba kom
fortos lakás egy budai bérház 
magasföldszintjén. Pár darab 
szép, múltat idéző bútor. Ez 
minden, amit dr. Töreky Iván, 
a magyar királyi Nemzeti Bank 
volt tisztviselője, később csa
pos. majd segédmunkás, nyolc
vanhárom évesen a magáénak 
mondhat. Pedig négy és fél év
tizeddel ezelőtt tizennégy tonna 
arannyal - hatvan kilogram
mos színarany rudakkal és hét 
utazóbőröndbe csomagolt ne
mes valutával - vonatozott 
Budapestről Veszprémbe, majd 
onnan Fertőbozra, s utána a 
végállomásra: az ausztriai Spi
tal am Pyhrnbe. Személyében a 
legendás „aranyvonat" egyik, s 
feltehetően egyetlen még élet
ben lévő kísérőjével ismerked
hetünk meg. 

* 

1938. szeptember 23-án Be
nes. Csehszlovákia elnöke el
rendelte a mozgósítást. Szep
tember 23-án a berlini Sport 
Palastban Hitler éles támadást 
intézett „Benes úr" ellen, kije
lentve, hogy Benesnek október 
1-jéig ki kell ürítenie a Szudéta
földet. Szeptember 29-én 
Chamberlain, Daladier, Hitler 
és Mussolini Münchenben talál
koztak ... 

A m. kir. kormány Imrédy 
Béla miniszterelnök vezetésé
vel a kialakult helyzetról ta• 
nácskozott. A ravasz, ám meg
fontolt és nagyon előrelátó Ká
nya Kálmán külügyminiszter 
mérsékletre intette a kegyelmes 
urakat. De abban egyetértett, 
hogy csehszlovák, román légi
támadásoktól lehet tartani. El

határozták, hogy a Nemzeti 
Bank aranykészletét biztos 
helyre menekítik. 

Töreky Iván, aki 1931-től állt 
a bank szolgálatában így em
lékszik vissza az arany kalan
dos útjára: 

sorozatú gőzösök különböző tí
pusait, amelyek fotói természe
tesen itt sorakoznak a falon. 

- Szeretek utazni - mond
ja lelkesen. - Amikor a máso
dik világháború alatt a bécsi 
döntést követően Erdély vissza
került, s több fiatal vasutassal 
együtt odavezényeltek két évre, 
eleinte nem tetszett, de aztán 
megszerettem az ottani embere
ket, a hegyeket. Szóval megér
te. Ahogy Széchenyi írja vala
hol: ,, Utazz, menj, láss nagyvi
lágot, ezzel magadnak és a 
nemzetnek is hasznára vagy!" 

A világháború Szabó Lajos 
életében is kitörölhetetlen nyo
mot hagyott. Eltűntek barátai, 
mozdonyvezető kollégái. Egy 
könyvecskét vesz ki az üveg 
alól: 

- Látja, a mozdonyvezetők 
zsebnaptárjába jegyeztem fel 
az útjaim során tapasztaltakat. 
Például 44. június 13-án épp 
Ferencvárosban voltam, ami
kor bombázták a rendezőt. De 
ide jegyeztem fel az elesett 
mozdonyvezetők nevét is. Mert 
sokan haltak meg szolgálatban 
is, nem kellett ahhoz a frontra 
menni! 

A falon tabló, ovális keretben 
fiatal férfiak portréi, alattuk 
egy-egy név s két évszám. 

- Ezerkilencszázharminc
nyolc szeptember végén en
gem, s pár tisztviselőtársamat 
arról értesítettek, hogy vasár
nap este nyolc órakor meg kell 
jelennünk a bankban, de az 
okot nem közölték velünk. Pon
tosak voltunk, s a bank udva
rán már ott állt négy lepony
vázott teherautó, s több banki 
altiszt. Dr. vitéz Tornay Edgár, 
az elnöki o�ztály vezetője kö
zölte velünk, hogy az arany
készletet biztonsági okokból 
Veszprémbe szállítjuk. 

- Urak - mondta - teljes 
titoktartást kérek tőletek! 

- A rakodással hamar vé
geztünk, azután két rendőr kí
séretével elindult a konvoj 
Veszprém felé, ahova hajnal
ban érkeztünk meg. A bank 
már korábban kiépíttetett a 
várdomb alá egy bombabiztos 
hatalmas bunkert, amelynek 
saját vízvezetéke és áramfej
lesztője volt, s oda rakodtunk 
be. Az arany itt aludta álmát 
egészen 1944 év végéig ... 

1944. december 20-ra a szovjet 
hadsereg befejezte a budapesti 
német és magyar katonai cso
portosítás bekerítésének előké
születeit. A 2. Ukrán Front állo
mányába 39 szovjet, 14 román 
lövészhadosztály, két lovas, két 
gépesített és két harckicsozó 
hadosztály tartozott. Vele szem
ben 26 német és magyar had
osztály - köztük négy páncé
los, három gépesített és két lo
vas hadosztály - védett ... 

- Abban az időben a Nem
zeti Bank vezetősége három 
részre osztotta a bank alkalma
zottait. Egy részét ledelegálta 
Veszprémbe, más része felke
rült a Várba, mert ott, szemben 
a mai Hadtörténeti Múzeummal 
volt a banknak egy épülete, s 
ugyancsak egy gondosan kiépí
tett bunkerrendszere. A harma
dik résznek kiosztottak három-

A születés és a halálozás dátu
ma. A tabló felirata: Emlékez
zünk az áldozatokra. S ez a cí
me egy fekete kötéses könyv
nek is. amit házigazdám állított 
össze, s köttetett be. Ebben a 
tablón látott portrék mellett rö
viden tizenöt fehérvári moz
donyvezető halálának körülmé
nyei. Tízen vasutas egyenruhá
ban, munka közben lelték halá
lukat. Az ok legtöbbször tüzér
ségi tűz, vagy légitámadás volt. 

- Talán tíz éve, egy tévéso
rozat láttán merült fel bennem 
a gondolat, hogy emléket kéne 
állítani elhunyt kollégáimnak. 
Nehéz volt kinyomozni, mi lett 
velük, de özvegyeik, árváik 
mindig segítettek. Így hát las
san a kis múzeum létrehozásá
val együtt, összeállt ez a könyv 
is. 

Szabó Lajos nem magának, 
hanem az utókor számára hozta 
létre gyűjteményét, s ez moti
válta akkor is, amikor emlékeit 
rendszerezve megírta életét. 
Egy mozdonyvezető visszaem
lékezései címmel. Az is lehetsé
ges, hogy egyszer a könyves
boltokban is látni fogjuk ezt a 
memoárkötetet, ám tennivalók
ban, tervekben addig sincs hi
ány. 

Már évek óta szeretnék 
emléktáblát állítani a második 
világháborúban hősi halált 
halt fehérvári vasutasoknak -
meséli, s közben iratokat vesz 
elő egy vaskos dossziéból. A vá
rosi tanács még 85-ben hozzájá
rult, sőt a helyét is kijelölték. 
A vasútigazgatóság azonban el
utasított azzal, hogy Hatvanban 
már van egy emlékmű. De mi 
fehárváriak vagyunk I Végül 
felvettem a kapcsolatot dr. Hel
ler Györggyel, a MÁV História 
Munkabizottságának vezetőjé
vel, aki akkoriban biztatott is. 
A két éve kelt legutolsó levelé
ben azonban egy kis türelmet 
kér, mert sajnos nemcsak Isten, 
de a MÁV malmai is lassan 
őrölnek. 

(Demeter) 

havi fizetést és szabadságolták 
őket. Én Veszprémbe kerültem, 
de hosszú maradásunk ott sem 
volt, mert a fővárost hamar kö
rülkerítették az oroszok. Hosz
szú vonatszerelvényre rakod
tunk fel, egy-egy banktisztvise
lői vagy altiszti család egy tel
jes vagont kapott. 1944. decem
ber 8-án - a Balaton feló1 már 
állandó ágyúzajt hallottunk -
indult el a szerelvény. 

- Én s több kollégám visz
szam'aradtunk egyéb értékek, 
részben kötvények és értékpa
pírok elszállítása miatt. A mi 
szerelvényünk december 16-án 
gördült ki a pályaudvarról. Fer
tóboz állomáson csatlakoztunk 
az „aranyvonathoz", amelynek 
őrzését egy szakasz csendőr lát
ta el. 1945 január elején kap
tunk egy német befehlt (paran
csot), hogy tovább kell men
nünk Melk város végcélhoz. 
Vezetőségünk, tekintettel arra, 
hogy a kijelölt cél közel fekszik 
Bécshez, nem fogadta el. Hosz
szas huzavona után kicsikar
tuk a német parancsnokságtól, 
hogy Tirol felé menjünk. Dr. v. 
Tornay Edgár és egy másik 
tisztvi.selő autóval felderítő út
ra indultak, s találtak egy al
kalmasnak látszó helyet, a tiro
li hegyek között, Spital am 
Pyhrn nevű falucskát. Ide érke
zett meg a két szerelvény janu
ár 26-án. Bennünket és az érté
keket egy nagy középkori ko
lostorban szállásoltak el ... 

A szovjet csapatok Bécs el
foglalása után az Enns folyó 
felé törtek előre, s április köze
pére kijutottak a folyó völgyé
be. Ugyanakkor kezdődött De
vers amerikai tábornok hadse-

Alkotói sikerekben gaz
dag. elismert életművel tel
jes kilenc évtizedet hagyott 
maga után a Kossuth-díjas 
Bereznai Oszkár, aki már
cius 28-án halt meg. Külö
nös tehetsége, a műszaki 
problémákra fogékony, a 
megoldást szorgalmas odaa
dással kutató és produkáló 
egyénisége tiszteletet váltott 
ki mindazokból. akik ismer
ték, segítették újítás számba 
menő elgondolásai kivitele
zésében, s azokból is, akik 
számon tartják, hogy a mű
szaki fejlesztés menetében 
felmerült feladatok precíz 
megoldásával jelentős nép
gazdasági hasznot hozott a 
Magyar Államvasutaknak, 
az országnak. 

Mozgékony lénye szíve
sen idomult az éppen szük
séges technikai kívánalom
hoz. Ezt tükrözi majdnem 
száz újítása, melyek mind
egyike az adott idő színvo
nalán korrekt, jól hasznosít
ható volt. A technika újabb 
iskoláiban felnövekedett 
nemzedékek tudják, hogy az 
idő hamar túllépett a mérnö
ki munkának azon a szint
jén, amelyek meghatározták 
az ő munkásságát. mégis el
ismerést vált ki ma is az, 
amilyen tökéletesen kezelte 
a mérnöki tudás teljes fegy
vertárát. 

Életútja a hazai mérnöki 
képzésnek olyan korai alap
ján indult, mint az akkor Jó
zsef Műegyetemnek neve
zett budapesti Műszaki 
Egyetem, 1916-ban. Kiugró 
tehetsége korán megmutat
kozott, hiszen még ifjú mér
nök volt, amikor nemzetkö
zi pályadíjat nyert. 

1922 óta a vasúthoz kötöt
te életét. Az Istvántelki Fő
műhely öntödéjében, majd 
kocsiosztályán végzett kivá-

regcsoportjában Patch tbk. 7. 
hadseregének utolsó nagy had
mozdulata. A jobb szárnyon a 
XV. hadtest lefelé nyomult a 
Duna mentén, majd délnek for
dult, hogy csapást merJen 
Münchenre, amit április 30-án 
el is foglalt. Május 4-én ugyan
ennek a hadtestnek a 3. had
osztálya elfoglalta Berchtesga
dent, a „sasfészket'', majd 
Salzburgot. A német védelem, 
ezen a frontszakaszon össze
omlott ... 

- Döntenünk kellett, hogy 
mitévők legyünk, mert az oro
szok közelebb voltak hozzánk, 
mint az amerikaiak. Dr. v. Tor
nay Edgár és gróf Bethlen Gé
za a frontvonalon átjutva érte
sítették az amerikaiakat, hogy 
micsoda érték van Spital am 
Pyhrnben. Kérték a parancs
nokságot, hogy indítsa el kato
náit, hogy megmenthessék a 
magyar nemzet vagyonát. Itt 
jegyzem meg, mint később 
megtudtam, a visszamaradó 
tisztviselők fizetésére egy banki 
felügyelőnél hét kiló aranyat 
hagyott vissza a bank vezetősé
ge Budapesten, hogy legyen 
miből fizetni az alkalmazotta
kat. A főváros elfoglalása után 
az oroszok „elzabrálták" az 
aranyat. 

- Az amerikai hadvezetés 
azonnal �!indított egy erős pán
célos csoportot, amely két nap 
múlva megérkezett a faluba. 
Majd erős fedezet mellett egy 
teherautó konvoj is megérke
zett. Felpakoltuk az összes érté
keket a könyvelési adatokkal 
együtt. Kotelli Ernő, a bank 
könyvszakértőjével a konvoj el
indult Frankfurt am Main felé, 

ló munkája eredményeként 
1931 óta a MÁV Igazgatóság 
Járműszerkesztési osztályá
nak kocsicsoportjába kapott 
kinevezést. Már ezekben az 
években hatvan találmányát 
ismerte el és hasznosította a 
vasút. 

Szakmai berkekben s 
azon túl is legkedveltebb 
önálló műszaki tervezői pro
dukciója. a Bereznai-féle 
MÁV mérőkocsi őrizte, őrzi 
a nevét. 

Ez a gőz- és villanymozdo
nyok vontatási jellemzőinek 
vizsgálatát végző konstruk
ciója a vonóerő. az effektív 
munka és a teljesítmény, az 
indulási gyorsulás, a fékezé
si lassulás vizsgálatával és 
elemzésével nagyban hozzá
járult az ésszerű üzem
anyag-felhasználáshoz, az 
optimális üzemmód kialakí
tásához. 1945 és 1946 között 
az Istvántelki Főműhely III. 
b osztálya és a dunakeszi fő-

ahol az amerikai kincstár, a mi 
könyvelésünk szerint nyugta el
lenében átvette az értékeket. 
Azt is el kell mondanom, hogy 
a bank valutakészletét Sopron
ból öt tisztviselő, hét bőröndbe 
csomagolva, tőlünk függetle
nül, nagyon viszontagságos út 
után hozták el ide Spitalba. Fel 
sem merült bennük a gondolat 
- hogy mai módon fejezzem ki 
magam -, hogy „lelépnek", ki
használva a zavaros helyzetet. 
Miután Frankfurtban megtör
tént az átadás, az amerikai pa
rancsnokság minden banki 
tisztviselőt ellátott egy igazol
vánnyal, amely feljogosított Né
metország és Ausztria amerika
iak által megszállt részein a sza
bad mozgásra ... 

* 

1946 szeptemberében került 
vissza a magyar nép tulajdona, 
az arany- és valutakészlet Bu
dapestre. Dr. Töreky Iván és 
több tisztviselő gondoskodott a 
bank egyéb értékeinek a haza-
szállításáról. Lelkiismeretes 
munkájuk elismeréseképpen 
hazatértük után a bank új urai 
minden jogkövetkezmény nél
kül „ b listázták" őket. Mint 

ilyen csak fizikai munkát vál
lalhatott. 

- A Széll Kálmán téren 
(ma Moszkva tér) csaposként 
kezdtem el dolgozni egy ma
szek vendéglőben, amit 
1951-ben államosítottak. Mun
kámmal az új vezetők is �lége
dettek voltak, írásbeli dicséretet 
is kaptam. Ezután jött két csiz
más fiatalember és felmondtak, 
mint „osztályidegennek". Ak
kor kerültem a Szabolcs utcai 
Felvonógyárba segédmunkás
nak, de itt sem tölthettem el sok 
időt, mert még ugyanabban az 
esztendőben családommal 
együtt Kőtelekre deportál
tak ... 

A kitelepítettek embertelen 
sorsáról ma már filmek, köny-
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műhely gyártotta az úgyne
vezett 151. számú MÁV-mé
rőkocsi alvázát és alkatré
szeit, a kipróbálása, haszno
sítása során hamarosan iga
zolódott fontossága, s ez idő
től kezdték Bereznai-féle 
MÁV-mérőkocsiként emle
getni. 

1951-ben távintegrátort 
tervezett a mozdonyok indi
kált munkájának mérésé
hez, ebben munkatársai a 
Landler Járműjavító VI. g 
osztályának dolgozói vol
tak. 

Bereznai Oszkár mindig 
nagy szeretettel beszélt 
munkahelyéről és még késői 
éveiben is név szerint emle
gette azokat, akik életre kel
tették találmányait. 

Nem csupán hitt benne, 
hanem munkájával igazolta 
is, hogy a nehézségek arra 
valók, hogy megoldja őket 
az ember. Materialista volt, 
világos fogalmai és mindig a 
jobbat kutató, tevékeny 
egyénisége sikeres életpá
lyát rajzoltak ki, melynek 
fénypontján Kossuth-díjjal 
ismerte el munkásságát a 
kormány. 

Egyéniségében harmoni
kusan kapcsolódott egy
mással a produkció és az 
élet öröme, valami olyan 
emberi teljesség, amely 
mindnyájunknak a leg
szebb vágya. 

Hűségesen szolgálta a 
vasutat és büszke volt rá, 
hogy szolgálatában tölthette 
élete sok örömöt szerző pro
duktív éveit, s még nyugdí
jas korában, leánya otthoná
ban élve is volt bátorító ki
sugárzása mindvégig szelle
mi frisseségben telt éveinek, 
hónapjainak, heteinek. 

Kegyelettel őrizzük emlé
két. 

vek szólnak, így arról újra írni 
itt már nem lenne érdemes, de 
azt újra és újra le kell írni, hogy 
elévülhetetlen bűne ez az akko
ri vezetőknek és a végrehajtók
nak is. 

A megpróbáltatások 1953-
ban értek véget. Utána hányó
dás ide-oda, mert lakásukat el
vették, Budapestre nem költöz
hettek vissza. Végre Budake
szin akadt egy pince, amelybe 
beköltözhetett a Töreky család. 
1959-ben sikerült egy leválasz
tási lehetőséget találni, s beköl
tözni a mai lakás ha. 

Dr. Töreky Iván közgazdasá
gi doktor, nagy banki gyakor
lattal, nyelvtudással segéd
munkásként ment nyugdíjba, 
melynek mai összege: 5058 fo
rint. Felesége a deportálás alatt 
szerzett, s nem kezelt betegsé
gébe belehalt. Bokor László és 
stábja a közelmúltban készített 
vele egy interjút a Századunk 
részére. 

* 

És hogyan alakult a másik fő
sz;replők dr. To�ay Edgár sor
sa .... u nem Jott haza, ,,be
dőlt" a gyéren szivárgó itthoni 
helyzetről szóló híreknek, s ki
vándorolt Kanadába. Persze ott 
sem volt fenékig tejfel az élet a 
bevándorló számára. Mindent 
újra kellett kezdenie. Azt vi
szont lehetett. Bankügyviteli 
tudásának köszönhetően hamar 
lábraállt, s hatvanöt éves korá
ban, mint pénzügyi igazgató 
ment nyugdíjba. 1981-ben, 82 
esztendős korában járt itthon 
először lányánál és vejénél. Ak
kor találkozott Töreky Ivánnal 
is. Rá egy évre elhunyt. 

Befejezésül egy kérdés: va
jon mi lett a sorsa a visszaka
pott tizennégy tonna aranyrúd
nak és a hét bőröndnyi valutá
nak? Feltehetően a nemzet va
gyonára új tulajdonosai nem vi
gyáztak annyira, mint a régiek. 

Karácsonyi István 
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MOZIKALAUZ Versmondók versenye 
Manapság filmgyártásunk

ban mintha túlsúlyba került 
volna a politika' A rendezők, a 
forgatókönyvírók államférfiúi 
gondokat vettek magukra, tör
ténészként a félmúltat vizsgál
ják, s ha elmúlt korszakokat, tá
voli századokat választanak té
mául. akkor is többnyire a pár
huzamot, az aktualitást keresik 
benne. 

Érthető ez a szenvedély, hi
szen a tabuk eltűntével mámo
rító a parttalanság, úgy fest, 
mintha a szórakoztatásról, a 
kikapcsolódásról el/ eledkez
tünk volna. Sok a beszélő do
kumentum, kevés az önfeledt 
nevetés. Történelmi időket 
élünk, de voltak sokkal komo
rabb korszakok is. 

A Mokép ajánlatában talló
zunk. Egy különös légkörű 
amerikai alkotással kezdjük. 
A címe: Eastwicki boszorká
nyok. Bár Könyves Kálmán 
már megmondta: boszorkányok 
pedig nincsenek, higgyünk ez
úttal a forgatókönyvírónak, aki 
az ellenkezőjét állítja. Valamint 
három ezzel gyanúsítható 
hölgynek, akit Susan Saradon, 
Michele Pfeifer és a beatvilág
ban igen jól ismert Cher szemé
lyesít meg. Ők kerülnek szem
be - ha nem is a valósággal -, 
de egy titokzatos idegennel (a 
kitűnő Jack Nicholson szemé
lyesíti meg), akt viszont nem 
más, mint a ördög maga! (Per
sze az smcs. de a három szem
revaló hölgy és a férfiú párbaja, 
ha belehelyezkedünk világuk
ba. igen szórakoztató. George 
Miller rendező komolyan veszi 
a témát és a helyzetet. 

Ugyancsak a Gonosz jelenik 
meg, de szembe vele nem egy 
még gonoszabb lép fel, hanem 
maga a jó, A fehér sárkány, 
lengyel mesejátékban, amely 
nagyon is reális környezetből 
lendül át a minden megtörtén
hetik örökkön élő birodalmába: 
a mesék tündérországába. Ren
dezői kettőse: Jerzy Duma
raczky és Janus Morgenstern 
úgy készítették el munkáját, 
hogy ne csak a legifjabb korosz
tály gyönyörködhessen benne. 

A jó és a rossz küzdelme vol
taképpen a krimi 1s. 

A nyomozó az eló'bbi, a bűnö
ző az utóbbi. S, ha ügyes 
mesterember bonyolítja a törté
netet, hát olyan mozi kereke
dik, amely egyszersmind fejtörő 
is. Nekünk nézó1rnek kell 
együtt drukkolni, gondolkodni 
a detektívvel, ameddig végül is 
a rejtély szertefoszlik, a megol
dás kikerekedik. 

Michael Mann rendező ezút
tal nem szokványos figurát 
mozgat. Hőse már otthagyná a 
rendőrséget, nyugalomra vá
gyik, de éppen a megérdemelt 

Emlfkmű hattyú�·al 

nyugalmat, a közbiztonságot 
veszélyezteti egy őrült szadista 
gyilkos. Az Embervadász így 
hát kénytelen ismét felvenni az 
elébe dobott kesztyűt. A Tör
vényszéki héják államügyész
helyettesének - a népszerű 
Robert Redford játssza - pe
dig olyan gordiuszi csomót kell 
megoldania. amelybe őt magát 
is belekeverik. Ráadásul a vád
lott roppant csinos. nem is be
szélve „ellenfeléról"'. az ügy
védnőről. Redford partnerei ez
úttal Daryl Hannah, és az állí
tólag magyar származású Deb
ra Winger. 

Akad francia krimi is; az An
gyalbor. Története arról szól. 
hogyan áll talpra egy csődbe ju
tott detektívfelügyelő. akinek 
nemcsak a hivatásával, hanem 
a magánéletével is baj van. 
A rendező az alig ismert Edu
ard Niermans. 

Újra nyomoz - pardon vere
kedik - Piedone is. 

Aki szereti őt, vagyis megsze
mélyesítőjét, Bud Spencert -
eredeti nevén Carlo Pederzoli 
válogatott olasz úszót és vízilab
dázót - és nem látta még egy 
korábbi históriáját a Piedone 
Hongkongban című akciófil
met, az pótolhatja e hónapban 
,,mulasztását". Hősünk termé
szetesen kábítószerben utazik, 
pontosabban nyomoz. A felújí
tást - a csecsemőnek minden 
vicc új elv alapján - a tizen
évesek üdvözlik majd legin
kább kitörő örömmel. 

A Vasutasok Szakszervezete 
és a Vezérigazgatóság a siófoki 
állomás Kék Balaton szocialista 
brigádja által kezdeményezett 
vasutas szavalóversenyt máso
dik alkalommal hirdette meg. 
Az elődöntők után 35 vasutas 
jutott a siófoki Dél-Balaton kul
turális központban megtartott 
döntó'be. 

A zsűri tagjai - Fodor And
rás, háromszoros József Attila
díjas költő. Szoboszlay Sándor, 
Jászai-díjas veszprémi színész, 
Karinthy Márton színházigaz
gató, valamint a MÁV és a vas
utas-szakszervezet képviselői 
nem voltak könnyű helyzetben. 
A rangos közművelődési ese
ményen a versenyzők kötelező 
és szabadon választott versek 
előadásával gyakran ragadták 
tapsra a méltatlanul kevés, de 
lelkes közönséget. Az előselejte
zés után 16 versenyző jutott a 
döntőbe. 

A zsűri hamarosan nehéz 
helyzetbe került, mert az első, 
a második, a negyedik, az ötö
dik és a hatodik helyen is holt
verseny alakult ki. Mindenki 
azt latolgatta. hogy vajon a ver
senyzők tudnak-e újítani? Tud
tak, s nem is akármilyen szin
ten. Horváth Béla celldömölki 
műszerész például úgy adta elő 
Széchy Margit közelmúltban 
megjelent versét, hogy bizonyá
ra a költő is gratulált volna érte. 
Kenyeres Antal barcsi vonatfé
kező, Benjámin László Örökké 
élni című versével egyértelmű
vé tette. hogy ezen a versenyen 
ő volt az egyik igazán új plebe
jus tehetség. 

Óriási sikere volt a szombat
helyi Pék Gellértné előadásá
ban Örkény István Nápolyi cí
mű művének. 

A zsűri hosszas vita után a 
következő rangsort állította fel: 

negyedik Horváth Béla, ötödik 
Kenyeres Antal és hatodik Pék 
Gellértné. A harmadik helyet a 
debreceni Csikós M. Etelka, 
Jobbágy Károly Sírok című 
versének hatásos előadásával 
biztosította magának. Azonban 
a legizgalmasabb még hátra
volt. hiszen az első helyért ví
vott csata a székesfehérvári 
Peszka Mihály és a mozdony
vezetőből személyzetirányítóvá 
avanzsált szegedi Almási Lász
ló között még a legbizakodóbb 
reményeket is felülmúlta. 

Peszka Mihály érdeme. hogy 
az ismeretlenségbó1 a legalább 
oly kevéssé ismert Maróthy La
jos Dühöngés a boldogságról cí
mű versével jött, szavalt és győ
zött. 

Mindez a második helyen 
végzett Almási Lászlót sem ke
serítheti el, mert a tragikus sor
sú erdélyi költő, Szilágyi Do
mokos, Bartók Amerikában cí
mű versét hozzá hasonlóan so
kan aligha tudnák előadni. 

A MA V Vezérigazgatóság és 
a központi művelődési bizott
ság díjait Szemők Béla általá
nos vezérigazgató-helyettes 
nyújtotta át a helyezetteknek. 
A Vasutasok Szakszervezete ér
tékes különdíját Kenyeres An
tal barcsi vonatfékezőnek adta 
át Pallos György osztályvezető. 

A most alakult Vasutas Ifjú
sági Szervezet vezetője, Juhász 
Lajos, a legfiatalabb és legered
ményesebb záhonyi tanulónak, 
Kiss Anikónak különdíjjal gra
tulált, s a legszebb magyar be
szédért kiírt díjat dr. Harmos 
Flóriánné, a MÁV Kórház dol
gozója kapta. Az említetteken 
kívül a budapesti, a pécsi és a 
szombathelyi igazgatóságok ad
tak eredményesen szereplő ver
senyzőiknek különdíjakat. 

Orosz Károly 

Két pro blémafilm is akad a 
választékban. A csehszlovák 
Miért? Karel Smycek rendező 
munkája nálunk is ismerős 
helyzetbó1 indul ki. Egy labda
rúgó-mérkőzés után a begőzölt 
szurkolók hazafelé utaznak és 
ahogyan az ilyenkor Csehszlo
vákiában szokás (csak ott?) tör
nek és zúznak. Kik ők? Miért 
teszik? - erre derül fény. Vasutas ,színházbérlet 

Erkölcsi alapállásokat: a múl
tat és a jelent szembesíti A bűn 
szépsége című jugoszláv film. 

Egy falusi fiatal asszonykáról 
szól, aki levetkőzve a tradíció
kat, a tengerparton vállalt mun
kája során belepottyan a szaba
dosabb világba, majd választa
ni kényszerül. Vajon, hogyan 
dönt? 

Az érdekes, elgondolkoztató 
történet (mondhatni látlelet) so
rán régi ismerőssel is találko
zunk a valóban magyar születé
sű Eva Rassal! 

Egy mai koreai Mária főhad
nagyról szól a Bambuszvirág 
érzelmes és megható története, 
amely a koreai háború idejébe 
visz vissza. 

Ábel Péter 

A József Attila Színházzal va
ló együttműködés keretében az 
1989/90-es évadban is kibocsát
juk az önálló vasutas színház
bérletet. 

A bérleti előadásokat az aláb
bi új bemutatókból válogatja ki 
a színház igazgatósága: 

Nógrádi-Selmeci: Még ma 
(musical) 

Pilinszky János: Gyermekek 
és katonák (színmű) 

A. Schnitzler: Távoli ország 
(színmű) 

A tapolcai Batsányi János 
Művelődési Központ táncegyüt
tese a közelmúltban nagy siker
rel szerepelt a Helikon Feszti
válon. Aranyérmet és közön
ségdíjat nyert. 

Az együttes hamarosan az 
NDK-ba utazik és gálaműsort 
ad az NDK államalapítási év-

B. Jazienski: A próbababák 
bálja (színmű) 

S. Schwatz-D. Green: Gods
pell (musical) 

Schwajda György: Csoda 
(komédia) 

Az új bérleteket a szakszer
vezeti bizottságok útján az igaz
gatósági székhelyeken működő 
művészeti propaganda bizottsá
goknál lehet igényelni. A bérle
tek kiváltási határideje: június 
20. 

forduló rendezvényein. Febru
árban vehették birtokba a mű
velődni vágyó vasutasok és a 
helyi lakosok a vasút és a ta
nács segítségével felújított mű
velődési házat, amelyben a 
táncegyüttes is jobb körülmé
nyek között próbálhat. 

A tárogató művésze 
Hihetetlen szorgalommal ké

szült a MÁV Zeneiskola legidő
sebb ·,,növendéke" Nagy Géza 
nyugdíjas mozdonyvezető, 
hogy a tízévi munka után sike
res vizsgát tegyen kedvelt 
hangszerével, a tárogatóval. 
Eddig is tudtunk fellépéseiró1, 
hiszen szerepelt a Magyar Rá
dió műsorában is, és az is is
mert. hogy „B „ kategóriás mi
nősítéssel került tanárához, 

..-... Benke Imréhez. Hét év alatt hét 
vizsgát tett jeles eredménnyel. 
Olyan példamutatás ez ilyen 

(Zt>lman Ft>rt>nc M�ftt>lt>} idős korban. hogy akár a leg-ek 

könyvébe is bekerülhetne Géza 
bácsi neve. Fel is figyeltek rá a 
fiatalabbak. 

Mostani vizsgájára magyar
nóta-csokorral készült, és nem
zetközi dalokkal. Eiy vizsgára 
összesen 54 dallal. Igy nem ér
heti meglepetés - ezt mondták 
tanárai is, akik felkészülését 99 
százalékosnak tartották. Május 
másodika - a vizsga napja -
örömteli ünnepe volt a nyugdí
jas mozdonyvezetőnek. ,,A"-ka
tegóriás zenész lett! 

(Zelman) 
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Durkó Gábor rajza 

Bartis Ferenc 

Ismét temetem magam 

Ha meghalok, 
ki szeretett, rögöt dob rám, 
s akik ellenem voltak: 
bosszusan fordulnak félre, 
mert nem lesz, akit gyűlöljenek. 

Kaméleon polgártárs 
Régi ismerősöm, aki véletle

nül sem politológus, soha nem 
volt köze a mozgalomhoz, sőt, 
mint a tűztől tartja távol magát 
a mostanság burjánzó különbö
ző pártalakulatoktól, tó1e felet
tébb szokatlan közéletiséggel 
beszélgetésünk során ekkép
pen sommázta a dolgaink általa 
vélt állását: ,,Ez az ország 
ugyanaz, csak az emberek vál
toztak. A politikai erjedés so
kakban hívta elő a szürkébb 
idó?cben igencsak meg/ akult 
kaméleont. ,, Ugyanazt, más
ként." Így hangzik az új kamé
leonok ars poeticája. 

E furcsa dialektika, amitől a 
jó öreg Hegel újra fejre állna, 
nem győzött meg igazán. Tartós 
elvektől időtlen idők óta mentes 
társam, afféle fontolva nem ha
ladó, megszüntetve nem őrző 
lendületlen magyar, tehát korá
nak gyermeke, azonban felké
szült arra, hogy ideológiává 
kozmetikázott frázisai legfel
jebb cinikus heherészést válta
nak ki belőlem. Elvégre én is 
csak egy vagyok azok közül, 
akik a közöny busóálarca mö
gött tanultak meg mosolyogni. 
Ezért aztán, még mielőtt híg 
bölcselkedéséért valami elégté
telt vehettem volna rajta, gyor
san elkezdte sorolni bizonyíté
kait kaméleon polgártárs léte
zéséről. 

Nem kérdezte tőlem, hogy én 
hol és mivel töltöttem március 
idusát, szavaiból azonban az 
derült ki, hogy ő bizony, saját 
hagyományaihoz hűen, nem 
vonult fel egyik oldalon sem. 
Nem fogadta el az alternatívok 
invitálását, de nem választotta 
a hivatalosakat sem. Szemlélő
dött, elvegyült, amolyan se hús, 
se hal magyarként, ahogy ezt 
már hosszú évek óta tette. 

Amit azonban az idén tapasz
talt, vallotta hangjában némi 
restelkedéssel, az bizony na
gyobb élmény volt számára, 
mint mondjuk a sokat emlege
tett, két évvel előbbi „lánchídi 
csata" vagy a tavalyi, tízezres, 
demokráciát skandáló tömeg 
látványa. Merthogy akkor és ott 

tiszta volt a képlet. Mindenki 
tudta. hol a helye. 

Az idei március 15-e ismerő
söm szemével azonban maga 
volt a káosz. 

Az iskolaigazgató úr, aki pi
ros betűs nemzeti ünnep ide, 
hazafiúi érzések oda, növendé
keit saját érdekükben most is 
távol tartotta a demonstrációk
tól, hatalmas kokárdát tűzött 
sötét öltönykabátja hajtókájára, 
s úgy járt-kelt ide-oda a „ nép 
okos gyülekezetében", mint egy 
Pilvax-ifjú. Aztán a rend derék 
őrei, akik láthatólag megköny
nyebbült lélekkel mondtak le a 
zord gumibotról, a bőrkabátju
kon díszelgő piros-fehér-zöld 
kokárda kedvéért. 

Na, és akkor mi van, végtére 
is ez a dolgok rendje, vágtam 
közbe e szájbarágós „felisme
réstől" megcsömörülve. Hát 
persze, folytatta ő. a dolgok 
rendje . . . Hát éppen ez az. 
A dolgok rendje mostanság azt 
jelenti, hogy akik korábban be
tiltották. immáron azok kezde
ményezik. Akik dobozba, asz
talfiókba száműzték, azok az új
donság varázsával fedezik fel, 
és rajonganak érte. S a ma bősz 
másként gondolkodói kitüntetik 
azokat, akiket nem is olyan ré
gen még éppen másképp gon
dolkodásukért bélyegeztek re
bellisnek. A kiközösítetteket ki
közösítőik rehabilitálják. Ez ám 
a történelmi elégtétel - csak az 
a kérdés, kiknek. 

S mindeközben az új kor ka
méleonjai nem értik, hogy azok 
miért nem kérnek a kitüntetés
bó1 és a feloldozásból. Hát 
hogy is van ez? 

Minek a kákán is csomót ke
resni, intettem le a dilemmáival 
küszködőt, s javasoltam neki. 
hogy a honi társadalmi állapo
tok helyzetelemzése helyett. 
foglalkozzon behatóbban az 
etológiával. 

Tanulmányozza továbbra is a 
kaméleonokat, de meg ne pró
bálja megérteni őket. Fefü,ve 
persze, ha nem akar közéjük 
tartozni. 

Tódor János 
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Őnik helyüket az élvonalban 

Az MVSC cselgáncsozói 
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\ niíi <',.,t•lfl;án<',..ozók ifjú„á�i c„apata 

A Miskolci Vasutas SC dzsú
dJsai az elmúlt évben is a ha
gyományaikhoz mPltóan szere
peltek: a 64 rangsorolt (az or
szágos versenyeken pontszerző 
hPlyezést elért) egyPsiilet mező
nyében a 6. (vidé>kwk közt a 3.) 
helyet szerezték mc>g a szakosz
tály férfi és nc1i wrsenyzői. 
Mégpedig úgy, hogy a különbö
ző korcsoportok egyéni bajnok
ságain tucatnyi érmet (köztük 
négy aranyat) nyertek, s emel
lett elsők lettek a fé>rfi felnőtt II. 
osztályú csapat bajnokságban. 

A férfiak közül hatan érték 
el az I. osztályú sportoló minő
sítést (közülük hármat meghív
tak a válogatott kt-ret edzései
re), s az utánpótlás erejét jelzi, 
hogy három arany_ielvényes if
júsági sportolójuk (kiiztük fly
lyés Miklós, a junior válogatott
ba is bekerült) mellett 24-en ér
demelték kz az ezii.stjelvényt. 
Ugyancsak említésre méltó, 
hogy a junioroknál a 86 kilo
grammos Kiss Péter az első, öt 
klubtársa pedig a legjobb öt kö
zött szerepel e korcsoport jelen
legi ranglistáján. 

Az idei évben tovább fol:y1at
ják az éremgyűjtést. Különösen 
szép siker, hogy a miskolci vá
rosi sportcsarnokban április 
15-én megrendezett Cselgáncs 
Vasutas Kupa összf'sített pont
versenyében az MVSC vi-gzett 
az élen - 23 egyesületet meg
t'liízve. 

A férfiak mellett a lányok 
szintén ott vannak a sportág él
vonalában. A jövőre nézvP biz
tató, hogy a junior korú Tamas1 
Györgyi tavaly az ötödik he· 
lyen végzett a íl'ln6tt nó'k mPZÖ
nyében, s rajta kívül még négy 
MVSC-s lányt hívtak meg a női 
utánpótlás vál0gatott ke1·etbf'. 
Legfrissf'bb sikerük'. az április
ban lebonyolitott női ifjúsági 
csapatbajnokságon a Miskolci 
VSC lányai szerezték meg az 
ezüstérmet. Markovics László 
(a felnőttek trénere is egyben) 
joggal lehetett elégPdett lelkes 
tanítványaival. 

Az ifjúsági csapatbajnokság 
mérkőzései közbf'n Horváth 
Csaba, a fiatalok egyik edzője 

elmondta, hogy a szakosztá
lyuknak jelenleg több mint 
másfél száz sportolója van, de 
csak Braskó Péter négydanos 
mester tevékenykedik főállású 
edzó'ként. A többiek mellékál
lásban. munkaidejükön túl vég
zik a versenyzők és tanfolyamo
sok felkészítését. 

Bartek László (nemrégiben 
ment a MÁV-tól nyugdíjba) pe
dig társadalmi munkában 1rá
nyítJa a szakosztály tevékenysé
gét. s rendkívüli lelkesedése, 
talpraesett cselekvése nagyon 
sokat segít az edzések, a ver
senyzés feltételeinek megte
remtPsében. Ez annál is inkább 
lényeges, mert a cselgáncsspor
tot 1s egyre közelebbről érintik 
az anyagi nPhézségek. 

Sági József, a Magyar Csel
gáncs Szövetség főtitkára is 
többször kiemelte: mind több 
szakosztály léte forog veszély
ben, ezért különösen szép do
log, hogy a miskolciak „szár
nyaik alá vették" az anyagi 
okokból megszűnés elé került 
egrieket. A miskolciak ,Jeány
szakosztálya" továbbra is Eger
ben működik. Nagy József ve
zeti az edzéseket, s rendszerint 
edzőtáborozások, versenyek al
kalmával találkoznak fogadott 
klu btársaikkal. 

- Nagyon jó dolog, hogy 
van egy remek edzó'termünk az 
MVSC-nél - folytatta Hort!áth 
Csaba -. melyet a járműjavító 
patronál. Ám, ha nem lenne a 
MÁV utazási kedvezménve, bi
zony könnyen oda jutnánk, 
ahova az egriek ... 

Íg�· i>lsősorban az utánpótlás 
folyamatos biztosítása jelent 
gondot. Ugyanis a városban 
„lefutott a cselgáncsláz", s az 
edzőterem közelében levő alul
járó a téli idó'szakban (amikor 
korán sötétedik) sok gyereket 
elriaszt az edzések látogatásá
tól. Ezért kihelyezett tagozato
kat hoztak létre, s jelenleg már 
három tanfolyamuk működik a 
városban. Tehát nem érik be a 
bizakodással. az eredmények 
szinten tartásával. Igyekeznek 
még előbbre lépni. 

Büki Péter 

S_4KKOZTUNK 
Az első sakkfeladványrovat 

1987. április 16-án jelent meg 
lapunk hasábjain. A folyó évi 
március 30-án megjelent rovat• 
tal ez a közlemény:,orozat ép
pen betöltötte fennállásának 
második évfordulóját. Az évfor
duló alkalmából érdemes visz
szatekintenünk arra, hogy e két 
év leforgása alatt mit is nyújtott 
f'Z a rovat olvasóinknak, a ma
gyar, sőt a nemzetközí felad
ványvilágnak. 

Az eltelt időszak alatt 10 or
szág szerzőjétől 40 eredeti fel
adványt közöltünk. Bármily 
kevéske is volt az évente meg
jelent rovatok száma. az irán
tunk megnyilvánuló nemzetkö
zi érdeklödés igen nagv volt. Ez 
ar!'a mutat, hogy a jel•·nlegi ma
gyarországi feladaványrovat-ín
ségben sikerült hézagpótló fel
adatot ellátnunk. 

A közölt eredeti feladványok 
nemzetközi verst>nyf'n vesznek 
részt. Köztük a rangsor1 C. Bel
liboni. a brazil feladványszövet
ség képviselője, a Nemzetközi 
Sakkszerzemény Bizottságban 
fogja megállapítani. ,l bírói je
lentés közzétPtelére egy későb
bi időpontban kcr1tünk majd 
sort. 

A rovat fennállása alatt ösz
szesen 49 fejtő küldött be több
kevesebb alkalommal megfejté
seket. Nagyon sok volt azok 
száma, akik csak egyetlf'n alka
lommal próbálknztak megfejté-

seik postára adásával. Azok 
száma azonban, akikró1 a be
küldött leveleik és lapjaik alap
Jan megállapíthattuk, hogy 
rendszeres fejtőink, mindössze 
13 volt. 

Nem zárhatjuk ki, hogy ott
hon - csupán szórakozásból -
jóval többen is élvezték a rovat 
nyújtotta lehetőségeket. Bizo
nyító ereje azonban csak a 
ténylegesen beküldött meg/ ejté
seknek van! Ezek alapján vi
szont a szerkesztőség úgy ítéli 
meg, hogy a lap példányszá
mához viszonyítva, a sakkro
va t iránt csekély volt az érdek
lődés. Ezért ezt a szolgáltatá
sunkat a továbbiakban meg
szüntetjük. 

Még közölni fogjuk a február 
16-i és a március 30-i rovatok 
megfejtései alapján jutalmazás
ra kiemelt megfejtőink neveit, 
továbbá ebben a két rovatban 
közzétett feladványaink elem
zésé>t, egy késóbbi (ma még 
meg nem határozható) időpont
ban pedig a versenybíró dönté
sét a közzétf'tt 40 eredeti felad
vány közül a legjobbaknak ítél
tek rangsorolásáról. 

Koszünetet mondunk azok
nak, akik megfejtéseikkel hoz
zájárultak a feladványok érté
keinek és hibáinak a feltárásá
hoz. Reméljük, hogy értékes se
gítségükkel más rovatok mun
káját is támogatni tudják és fog
ják majd a jövőben. 

:\I .. \G\'.\R \'.\Sl "[\S 

Elment a nagy birkozó 
Április 23-án elhunyt Hódos 

Imre birkózó olimpiai bajnok, a 
Magyar Olimpiai Bizottság, a 
magyar birkózószövetség el
nökségének tagja. kiemelt nem
zetközi versenybíró. mestered
ző, a DMVSC birkózó szakosz
tályának volt vezető edzője, 
nyugdíjas MÁV főtanácsos. 

Hódos Imre 1928-ban Hajdú
nánáson született, majd tanult, 
később Debrecenben a keres
kedelmi középiskolában érett
ségizett. Évek múltán a Testne
velési Fó'iskolát, majd annak 
edzői szakát is elvégezte. 

A birkózással 17 éves korá
ban ismerkedett meg. Először a 
DMTE igazolta le 1945-ben, ez
után a DVSC, a Bp. Bástya 
(Vörös Lobogó), majd ismét a 
DVSC versenyzője volt, míg
nem 1962-ben elbúcsúzott -
mint aktív versenyző - a bir
kózószőnyegtől. 

Szinte mindent elért, amit 
birkózó elérhetett. A világ 
egyik leggyorsabb és legkivá
lóbban szaltózó kötöttfogású 
versenyzó'je volt, aki 1952-ben a 
helsinki olimpián aranyérmet 
nyert a légsúlyban. Egy év múl
va a nápolyi világbajnokságon 
a második, 1956-ban a melbour
ne-i ötkarikás játékokon negye
dik helyezést harcolt ki magá
nak, de még az 1960-as római 
olimpián is részt vett mint ver
senyző. 

Főiskólai világbajnokságon 
vasutas Európa-bajnok lett, 
hatszor volt kötöttfogású ma
gyar bajnok, és 1950-től 1961-ig 
erősítette a magyar válogatot
tat. 

A vetélytársai és barátai által 
„Csitának" becézett kiváló 
sportember az aktív verseny
zést befejezve az edzői és ver
senybírói hivatást választotta. 
Debrecenben volt olyan idő
szak az edzó'sége alatt, amikor a 
DVSC tizenhárom első osztályú 
birkózóval rendelkezett. 

Hódos Imre 1983 óta volt 
mesteredző, aki az elmúlt év vé
géig a DMVSC birkózó szak
osztályának vezető edzőjeként 
tevékenykedett. Tanítványai 
közül került ki többek közt Sé
lyei István és Fodor M_�hály 
olimpikon, valamint Olveti 
László világbajnoki bronzér
mes. 

Hódos Imre személyében a 
vasutas sportélet világhírű 
sportdiplomatát is gyászol, aki 
húsz évig kiemelt nemzetközi 
bíróként csaknem valamennyi 
világversenyre meghívást ka
pott a FILA-tól, a Nemzetközi 
Birkózó Szövetségtől. Az 

1972-es müncheni olimpiai já
tékoktól kezdődően az elmúlt 
évi szöuli olimpiáig öt olimpi
án és nyolcvan világversenyen 
bíráskodott kitűnően. Ennek 
elismeréseként 1987-ben a ver
senybírók legnagyobb kitünte
tését, a FILA Aranysípját is 
megkapta. A birkózóvilágban 
elért sikeres tevékenységéért a 
Nemzetközi Birkózó Szövetség 
a FILA Érdemrend arany és 
ezüst fokozatával, a hazai sport
vezetés pedig a Magyar Nép
köztársasági Sportérdemérem 
arany, ezüst és bronz fokozatá
val tüntette ki. 

Munkásságának teljes idejét 
- rövid megszakításoktól elte
kintve - a MÁV-nál töltötte 
különféle beosztásokban, mint 
pénzügyi szakember. Tevé
kenységét nagyra értékelték, 
többször volt a MÁV Kiváló 
Dolgozója és 1988-ban nyugdí
jazásakor a Kiváló Vasutas ki
tüntetést is megkapta. 

A világ és hazánk birkózó 
sportja Hódos Imre személyé
ben példaképül állítható ered
ményes versenyzőt, nemzetközi 
tekintélyű sportdiplomatát ve
szített, akit barátságos, közvet
len magatartásáért mindenütt 
tiszteltek. 

Országos asztali 
labdarúgó-bajnokság 

Április 15-én és 16-án a 
Landler Művelődési Házban 
rendezték az 1989. évi országos 
egyéni asztali labdarúgó-baj
nokságot. A sportág növekvő 
népszerűségét bizonyítja, hogy 
évről évre több a játékosok szá
ma. Erre a versenyre 93-an ne
veztek be. A jelentkezők 5t ka
tegóriában mérték össze tudá
sukat. 

A minősített gombfocizók I., 
II. és III. osztályban csatáztak. 
A klubhoz igazolt vesenyzőkön 
kívül (évente egyszer) az orszá
gos bajnokságon a baráti kör
ben játszogatók is lehetőséget 

kapnak arra, hogy eldöntsék, ki 
közülük a legjobb. Ők a minősí
tetlen vagy az ifjúsági csoport
ban versengtek. A legfiatalabb 
résztvevő 12 éves volt. 

A verseny első napján hét 
forduló alapján dőlt el, hogy kik 
jutottak a döntőbe. A második 
napon körmérkőzéssel alakult 
ki a végső sorrend. 

Ennek alapján az I. osztály
ban elsó' lett: Lutor Csaba, Er
zsébetvárosi SE; második: Bé
res László, Testvériség SE; har
madik: Földi Pál, Testvériség 
SE. 

Eladó bérlakás 
\ M,\V Budapesti Igazgatósága értékesíti a Balin

ka II. sorházban lévő 2. számú vállalati bérlakását. 
A lakás társasházzá alakított lakóépületben van, 
alapterülete 53 négyzetméter (kétszobás). A vételre 
jelentkezéseket a jelen közlemény megjelenésétó1 
számított 30 napon belül fogadunk el. A házingatlant 
annak idegenítjük el, aki a helyi forgalmi értékhez 
- amely 400 OOO forint - képest a legmagasabb 
összegíí vételi ajánlatot teszi, és a vételár megfizeté
sfrt> a legrövidebb határidőt vállalja. 

A jelt>ntknéseket a következő címre kérjük bekül
deni: '1,\V Budapesti Igazgatóság, igazgatási és jogi 
osztály, dr. Székely Gábor, Budapest VIII., Kerepesi 
út :J. Tt>lt>fon: 01/ 16-94-es üzemi szám. 

1989. MÁJUS 11. 

- Egyedül az O!szágban. - Veteránok köszöntése. A 
Hazánkban csak a MAV szom- Nyugdíjas Intéző Bizottság áp
bathelyi járműjavító egyik rilis ötödikén az 50, illetve 60 
gyáregységében, Pácsonyban éves szakszervezeti tagságot 
gyártanak vasúti járművek betöltő veteránoknak rendezett 
emelésére szolgáló berendezé- ünnepséget. Szakszervezeti 
seket. Ugyancsak ebben a Vas központunkat Pallos György 
megyei községben végzik a 40, osztályvezető képviselte, aki ju-
60, 80 és 100 megapondos eme- talmakat adott át az idős nyug-
ló1mek teljes felújítását is. díjas vasutasoknak. 

- Repülőnap. A MÁV Re- - Munkaértekezletek. A 
pülő- és Ejtó'ernyős Klub repü- VSZ Központi Vezetőségének 
lőnapot rendezett május 5-én a első félévi munkaprogramjához 
budakeszi repülőtéren. A sike- kapcsolódva a szakszervezeti 
res rendezvényen volt repülő- társadalmi munkavédf'lmi el
gépmodell, sárkányrepülő, hő- lenó'rök részére munkaértekez
légballon bemutató, valamint let kezdó'dött május 4-én. A ti
műrepülés. A szép számú kö- zenkét helyszínen megrende
zönség ejtőernyős ugrásokban zett értekezleteken 400 munka
is gyönyörködhetett. védelmi ellenőr megjelenését 

várják. Az utolsó május 19-én 
- Jutalom. Pénzjutalmat lesz az Utasellátó központjá-

kapott április 27-én a XIII. Ke- ban. 
rületi Rendőrkapitányság két .-------------
rendó're, Reikort Mihály zászlós 
és Volcsik Gábor törzsőrmester 
a MÁV budapesti igazgatóságá
tól. A rendőrök kábf'ltolvajokat 
lepleztek le. Az elfogott tolvaj
banda összesen négy mázsa 
rézkábelt lopott el az Angyal
föld-Városliget elágazás között. 

- Nyugdíjas-találkozó. A 
szakszervezeti apparátus nyug
díjasainak tartottak ünnepélyes 
találkozót április 26-án. A Ben
czúr utcai központban tartott ta
lálkozón dr. Halász György tit
kár adott tájékoztatást a szak
szervezet aktuális feladatairól. 

- Különleges fedett teher
kocsik. Az USA vasútjain több 
száz, 70 tonna raktömegű, poli
uretánhabbal szigetelt kocsi
szekrényű fedett teherkocsit al
kalmaztak a közelmúltban. 
E járművekben télen viszony
lag kis elektromos energiával 
lehet fenntartani az igényekhez 
alkalmazkodó hőmérsékletet. 

Jótékonysági 
A MÁV szimfonikus zenekar 

Gál Tamás első karnagy veze
tésével jótékonysági hangver
senyt ad az erdélyi menekültek 
megsegítésére május 25-én 16 

Elcserélném újpesti, 50 négyzetmé· 
teres, 2 szobás félkomfortos, kertes 
MÁV-bérlakásomat egy+ félszobás 
gázfűtéses tanácsira a IV. vagy a XIII. 
kerületben, MÁV-dolgozóval. Érdek· 
lődni lehet: a 895-102 telefonszámon, 
hétköznap 16-20 óráig. 

Elcserélnénk Budapest X. kerület, 
Hungária krt.-nál MÁV Északi lakóte
lepi kettő MÁV-bérlakásunkat (egy 
másfél és egy egyszobás) mindkettő 
első emeleti, kertes, egy másfélszobás 
tanácsi lakásra. Érdeklődni: a 44-09 
üzemi vagy a 124-625 városi telefon
számon, hétfőtől péntekig 8-12 óra 
között. 

Elcserélném rákospalotai, 47 négy
zetméte:E:.sr 2 szobás, komfortos. fél
emeleti MAY-bérlakásomat tanácsi la
kásra. Minden megoldás érdekel. Ér
deklődni lehet levélben: Lajta Brigitta, 
1151 Bp., Vasutasház u. 1/3., vagy tele• 
fonon: 48-17 üzemi számon. 

Elcserélném Budapest, Gyáli úti 
MÁV-tulajdonú, két és fél szobás, 
komfortos, gázfűtéses, telefonos laká
somat egyszobás (esetleg garzon) ha• 
sonló komfortosra Budapest területén, 
vasutassal. Tanácsi vagy más tulajdo• 
nú is érdekel. Érdeklődni lehet levél
ben: Gálik Zoltán, 1097 Bp., Gyáli út 
15. 

Elcserélnénk VIII. kerületben lévő. 
2 szobás szolgálati lakásunkat (föld
szint, kiskert) másfél szobás tanácsi 
vagy kisebb öröklakásra. Érdeklődni 
lehet levélben: Gaál Ödönné. 1124 Bu
dapest, Németvölgyí u. 89. 

Elcserélném váci, 2 szoba összkom
fortos, telefonos, nagyméretű tanácsi 
lakást budapesti vagy közvetlen Pest 

Halálozás 
Életének 77. évében elhunyt 

Kővári Rudolf, a Törekvés SE 
atlétikai szakosztályának veze
tőedzője, aki aktív versenyző 
korában többször nyert vasutas 
és magyar bajnokságot futószá
mokban. Edzői pályafutása so
rán sok ifjúsági és utánpótlás
válogatott sportolót nevelt az 
atlétika számára. Hozzátartozói, 
barátai és sporttársai március 
29-én kísérték utolsó útjára a 
rákoskeresztúri új köztemető
ben. 

A szerkesztőség fenntartja 
a jogot, hogy a beküldött 
kéziratokat rövidítve közöl
je. Kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem küldünk vissza. 
A lapunkban megjelent írá
sok nem feltétlenül a szer
kesztőség álláspontját tük
rözik. 

hangverseny 
órai kezdettel a Landler Műve
lődési Házban. (Budapest, IV. 
Elem u. 5-7.) 

A jegyek 80 forintért a hely
színen kaphatók. 

környékire Dunántúlon. (Bármilyen 
megoldás érdekel.) Érdeklődni lehet: 
Berki Adrien, Vác, Vám u. 14. X/4. Te
lefonon az esti órákban a 27-12-110 
számon. 

Elcserélném gyáh úton lévő. 2 szoba 
komfortos. telefonos MÁV-bérlakáso· 
mat tanácsi lakásra. Érdeklődni lehet: 
a 685-545 telefonszámon. 

Elcserélném centrumban lévő, 50 
négyzetméteres, első emeleti, korsze
rűsített MÁV-lakásomat, plusz (kék 
busz vonalán lévő) 200 négyszögöles 
zártkerternet budapesti kétszobás la
kásra. Erdeklődni lehet levélben: 
Szűcs Géza, Budapest. Örs vezér tere 
15. l/7. 1148. 

Elcserélném Rákospalota MÁV-tele· 
pi, nagyméretű, I. emeleti. másfél szo
bás, ö�szkomfortos szolgálati lakáso· 
mat egy szoba, két félszobásra, lehető· 
leg ugyanott. Érdeklődni lehet telefo• 
non: Babarczy, 7-16 óráig a 22-14 
üzemi számon. 

Elcseréném budapesti, 2 szobás, 
komforto�. zöldövezeti, 80 négyzetmé· 
teres MA V-szolgálati. héthelyiséges, 
felújított lakásomat egy és fél szobásra 
és egys_zobás tanácsi vagy MÁV-lakás
ra. (MA V sz9lgálattevői munkakörűek 
előnyben.) Erdeklődm lehet: Szamos
falvi, 1097 Budapes� Péceli u. 2. föld
szint 2. (Közel a MA V Központi Szer
tár és a Ferencvárosi pu.) Telefon: 
652-380. 

Elcserélném Gyáli úti MÁ V-tulajdo
nú kettő és fél szobás. gázfűtéses, tele
fonos lakásomat vasutassal, 1 szobás 
(esetleg garzon) hasonló komfortú ta· 
nácsi lakásra. Telefon: 273-963. (Más 
megoldás is érdekel.) 
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Kedvezo megállapodások 
a SZOT-kormány találkozón 

Teljesültek szakszeroezetünk bérkövetelései 

Nem mindennapi érdeklődés kísérte a május 17 -én tar
tott SZOT -kormány találkozót. A kormány csomag
terve, a szakszervezetek előzetesen nyilvánosságra ho

zott elképzelései több ponton eltértek egymástól. Végül 
sikerült kompromisszumos megoldásokra jutni a leg

fontosabb kérdésekben. Mielőtt ezeket ismertetnénk 
' 

örömmel közöljük olvasóinkkal, hogy szakszerveze-
tünk követelései meghallgatásra találtak. A SZOT-kor
mány javaslata a vasutasok béremelésére 400 millió fo

rint bértámogatást tartalmaz. 

A tanácskozás a kora délutá
ni órákban kezdődött, és még 
tartott, amikor a hetedik (!) órá
ban Békesi László pénzügymi
niszter és Sándor László, a 
SZOT titkára, valamint a tár
gyalók szóvívői kijöttek a tár
gyalóteremből, hogy tájékozta
tást adjanak az addig elhang
zottakról az újságíróknak. 

Sándor László összefoglalása 
szerint: elfogadható, tisztessé
ges kompromisszumokra jutot
tak a tárgyaló felek. Elmondta, 
hogy a kormány és a SZOT ve
zetői megállapodtak abban, 
hogy az idén nem emelik a víz
és csatornadíjakat, és ezen a 
címen a bérlakásban élők lak
bére sem emelkedik. A háztar
tási energia árát június l-jétől 
emelik, ám a terv�zettnél szeré
nyebb mértékben. 

A szociálpolitikai mtézkedé
sek között megerősítették, hogy 
bevezetik a nyugdíjak koráb
ban elhatározott 100 forintos 
emelését, s ebből minden nyug
díjas részesül. Az 5000 forint 
alatti nyugdíjjal rendelkezők, il

és 200 millió forinttal növelik a 
házastársi pótlékokra kifizethe
tő összeget, amelynek felosztá
sáról késóbb lesz döntés. 

Bérpolitikai kérdésekben 
megállapodtak abban, hogy rö
vid időn belül összehívják az 
Országos Érdekegyeztető Ta
nácsot, ahol együttes javasla
tot tesznek a tavaly november
b'en el/ ogadott 4, 1 milliárdos 
bérpolitikai intézkedési keret 
4,6 milliárd forintra való fel
emelésére, a többlet elosztásá
ra. 

Ez a többlet - többek között 
- a vasutasok bérpreferenciá
ját (is) szolgálja! 

Közérzetjavító intézkedések
ről is születtek megállapodások. 
Ezek közül megemlítjük, hogy 
a közszolgáltatásban dolgozók 
visszakapják 50 százalékos vas
úti utazási kedvezményüket, és 
a 70 éven felüliek június l-jétől 
nemcsak a helyi, hanem a hely
közi járatokon is ingyen utaz
hatnak. 

Az elfogadott intézkedések
hez szükséges összeg várható-

an megközelíti a 6,6 milliárd fo
rintot. Summázva: mintegy 10 
milliárd forinttal lesz jobb az 
idén a lakosság jövedelmi hely
zete, mint ahogyan azzal az 
1989. évi népgazdasági terv 
számolt. (Megjegyezzük: a 
SZOT igénye ennél az összeg
nél nagyobb volt, a végered
mény - az említett 6,6 milliárd 

kompromisszum· eredmé
nye ... ) 

A pénzügyminiszter a továb
biakban elmondta, hogy a tár
gyaló partnerek alapkérdésnek 
tekintették, hogy az eredeti 
szándékokat meghaladó mérté
kű szociálpolitikai döntések ne 
rontsák tovább az idén az or
szág nagyon rossz belső egyen
súlyi helyzetét. 

Ezután következtek az újság
írók kérdései. E sorok írója 
utalt a Népszava egyik cikkére, 
amelyben a lap munkatársa 
Koszorus Ferenc főtitkárt kér
dezte arról a minimumról, ami
vel a szakszervezet a mai hely
zetben elégedett lenne. Mint az 
olvasóink által is ismert, a főtit
kár erre az évre 12 százalékos 
béremelést tartana helyénvaló
nak, amibó1 legalább 400 millió 
forintnak központi forrásból 
kell megvalósulnia. 

Békesi László pénzügymi
niszter válasza megnyugtató 
volt: a megállapodás elismeri 
szakszervezetünk követelését. 
A döntés ez ügyben is az Orszá
gos Érdekegyeztető Tanácsra 
vár. A mostani egyezség arra 
vonatkozik, hogy a kormány és 
a SZOT azonos álláspontot kép
visel az OÉT-nál. 

letve az első és második cso- ,--------------------------

portba tartozó rokkantsági 
nyugdíjasok ellátása ezenfelül 
július l-jétől további 200 forint

Vasúti kísérlet 

tal emelkedik. 
A családi pótlék összege 

szeptember l-jétől gyermeken
ként 150 forinttal nő. 

A szociálpolitikai intézkedé
sekhez tartozik az is, hogy a ta
nácsok szociális segélykeretét 
500 miliő forinttal megemelik, 

A MÁV szombathelyi vasúti 
igazgatósága az áruszállítás 
korszerűbb, szervezettebb mó
dozatát igyekszik megvalósíta
ni. A december óta folytatott kí
sérletek célja, hogy feszesebb, 
ugyanakkor rugalmasabb, job
ban szervezett munkával pon
tosabbá tegyék a tehervonatok 

Bef ejezodött 
a Keleti átépítése 

A Keleti pályaudvar átépíté
sének tervezése 1985-ben kez
dődött. Több tanulmánytervi 
változat összehasonlítása után 
született csak döntés: milyen le
gyen a pályaudvar végleges 
műszaki kialakítása. 

Egy ilyen nagy forgalmú 
nemzetközi pályaudvart üzem 
alatt átépíteni nem mindennapi 
vállalkozás. Annál is inkább, 
mivel az aránylag kis területen 
több mint 40 kivitelező zsúfoló
dott össze, s ezek munkáját, tér
ben és időben, körültekintően 
kellett összehangolni. Hogy ez 
sikerült, arra legfőbb bizony
ság: az építkezés két éve alatt 
különösebb zavar nem volt a 
Keleti utasforgalmában. 

Most, hogy május végére be
fejeződött a pályaudvar utaso
kat érintő szakaszának a re
konstrukciója, mi változott a 
Keletiben? 

Ami elsőnek szembeötlik, az 
az utasok által érintett vágá
nyok mentén épült széles pero
nok. Ahol eddig nem volt, most 
ott is létesült perontető. A régi, 
öntöttvas perontetők eredeti 
formájukban maradtak meg. 

A forgalom irányítását kor
szerű, Domino 70 típusú biztosí
tóberendezés segítségével vég-

zik. Ennek üzembe helyezésé
vel 38 fős létszámmegtakarítást 
értek el a Keletiben. 

A budapesti igazgatóság és a 
Keleti vezetői gondosan felké
szültek a zavarmentes átállásra. 
A vágányok és berendezések 
átadását úgy ütemezték, hogy a 
személyzetnek legyen ideje fel
készülni a teljes forgalomra, fo
kozatosan megszokja az új be
rendezés használatát. Az átépí
tés eredményeként ugyanis a 
Keleti naponta 112 pár vonat 
érkezését, indítását, tárolását 
és rendezését képes lebonyolí
tani. 

Még néhány, az átépítés 
nagyságát fémjelző adat: a két 
év alatt összesen közel 20 ezer 
folyóméter vágányt, 167 kitérőt 
kellett cserélni. A régi helyett 
épített új villamos felsővezeték 
hossza mintegy 9 ezer méter. 
Az elvégzett földmunka sem 
volt kevés. A vágányok. pero
nok átépítése idején több mint 
180 ezer köbméter földet moz
gattak meg. 

A Keleti pályaudvar átépít�
sének beruházási és fenntartási 
költségráfordításai 1 milliárd 
forintba került. 

vi-

menetrendjét, csökkentsék a 
kocsik tartózkodási idejét. 
A próbálkozás eredményeként 
Pápán a tehervonatok menet
rendi pontossága már megköze
líti a személyvonatokét, a kocsi
állásidő pedig öt és fél órával 
csökkent. 

t§i $ -zs 
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Látványos javulásra 
nem számíthatunk 

Újabb Eurocity-összeköttetés Stuttgartba 
Urbán Lajos, a MÁV elnök

vezérigazgatója május 15-én a 
Keleti pályaudvar Utasellátó ét
termében tájékoztatta az újságí
rókat a menetrendváltozásról, a 
személyszállítás időszerű fel
adatairól, a szolgáltatásokról és 
néhány jövőbeni elképzelésről. 

Ez a tájékoztató, elsősorban a 
helyszín megválasztása szem
pontjából, rendhagyó volt. Két 
okból is: egyrészt azért, mert az 
új menetrend életbelépéséig be
fejeződött a Keleti átépítése, 
másrészt néhány új járművet is 
bemutattak az újságíróknak. 

A bemutatott járművek kö
zött volt az a nyugat-európai 
forgalomra is alkalmas sze
mélykocsi, amelyből 20 dara
bot rendelt a MA V a jugoszlá
viai GOSA vállalattól. Ezek a 
200 kilométer/óra sebességre is 
alkalmas személykocsik tárcsa
fékkel és mágneses sínfékkel 
vannak ellátva. Mindegyikben 
van klímaberendezés, s az uta
sok tájékoztatására szolgáló 
hangszórók. A fel- és leszállás
nál az ajtók gombnyomásra 
nyílnak. Az utazás komfortját 
növeli, hogy az ülések a II. osz
tályú kocsikban is textilbevo
nattal készülnek. 

Ezek, a valóban korszerű, 
minden igényt kíelégitő sze
mélykocsik Budapest-Stutt
gart, Budapest-Achen és Bu
dapest-Róma között közle
kednek majd a nemzetközi f or
galomban. 

A MÁV nyolc évvel ezelőtt az 
NDK-ból szerezte be a WRm
sorozatú étkezólwcsikat. Eze
ken a dunakeszi járműjavító
ban átalakításokat hajtottak 
végre. Módosították az ülése
ket, új asztalilámpákat szerel
tek be, az ablakokat fényvédő 
fóliával látták el és a függönyö
ket is kicserélték. 

A Dunakeszi járműjavítóban 
alakították át termes I. osztályú 
kocsivá azt a személykocsit, 
amelyet 1972-ben ugyanott, fül-

kés kivitelben készítettek. Így a 
kocsi belseje sokkal esztétiku
sabb, az ülések pedig kényel
mesebbek lettek. Újdonságnak 
számít, hogy a hagyományos 
villamosfűtés helyett az üzem
ben kifejlesztett, hazai berende
zéseket tartalmazó, légfűtőbe
rendezést építettek be. 

Bemutatták a sajtó képvise
lőinek a gyermekjátszókocsit, 
amely a Landler járműjavító
ban készült, továbbá azt a 
poggyászteres személykocsit, 
amely mozgássérültek szállítá
sára készült. Ebbe a kocsiba 
ugyanis a mozgássérültek toló
kocsival együtt Jel- és Leszáll
hatnak. 

A járműbemutató után a 
MÁV elnök-vezérigazgatója a 
menetrendváltozás néhány új
donságára hívta fel a figyelmet, 
majd azokról a törekvésekró1 
beszélt, amelyek révén már a 
közeljövőben szeretnék javítani 
az utazás színvonalát. Hangsú
lyozta: ismerve a gazdaság 
helyzetét a MÁV vezetői arra 
nem vállalkozhatnak, hogy a 
személyszállításban látványos 
javulást értünk el. Arra azon
ban van lehetőség, hogy a ren
delkezésre álló eszközök éssze
rűbb felhasználásával, átgon
doltabb fejlesztésekkel és szer
vezési intézkedésekkel, egyes 
területeken érzékelhetően javít
suk szolgáltatásainkat. 

A május 28-án életbe lépett 
új menetrendről lapunk előző 
számában már tájékoztattuk ol
vasóinkat. Így most inkább ab
ból a célprogramból emelünk ki 
néhány gondolatot, amelyek 
már a közeljövóben tervezett 
személyszállítási fejlesztésekkel 
foglalkoznak. 

A MÁV a már közlekedő Le

hár és Liszt Ferenc vonatok 
után újabb EuroCity összeköt
tetést tervez Stuttgartba. A 
Nyugat-Európába irányuló for
galom általános javulását segíti 
elő, hogy az ÖBB-vel történt 
előzetes megállapodások sze-

rint Budapest-Bécs között egy 
vagy két éven belül hat-hét vo
natpárt szeretnénk közlekedtet
ni, ami nagyjából háromórán
kénti közlekedtetést jelent. 

A belföldi forgalomban is fi
gyelemre méltó változások vár
hatók. A városok közötti össze
köttetések rendszerében, a fő
város és néhány vidéki nagyvá
ros között a jelenleginél maga
sabb színvonalú szolgáltatáso
kat nyújtó Intercity vonatok be
vezetését tervezik. Előzetes el
gondolások szerint naponta há
rom pár nonstop jellegű IC-vo
nat közlekedne, melyek az uta
zási szokásokhoz alkalmazkod
va, Budapestről reggel 7, déli 
12 és délután 17 órakor indul
nának. Ellenirányból is hasonló 
időpontban indulnának IC-vo
natok Budapestre. 

Az IC közlekedésére kijelölt 
vonalakon számottevően bővíti 
a MÁV a gyorsvonatok gyako
riságát. Ezzel párhuzamosan 
fokozatosan visszafejlesztik a 
hosszú menettartam miatt nap
jainkban már elavult, gazda
ságtalanul üzemeltetett távolsá
gi személyvonatokat. Ezek kör
nyéki forgalmát, a tényleges 
utasigényekhez, s a hivatásfor
galomhoz jobban alkalmazkodó 
kisebb egységekkel. alacso
nyabb önköltséggel közlekedő 
személyvonatokkal bonyolítják 
le. 

A menetrendi változásokkal 
összefüggésben a díjszabási 
szerkezet felülvizsgálata és mó
dosítása is szerepel a tervben. 

Ezektől az intézkedésektó1 
azt várják a vasút vezetői, hogy 
sikerül vonzóvá tenni a kisebb 
önköltségű és hatékonyabb esz
közfelhasználást elősegítő 
gyorsvonatok igénybevételét. 
Természetesen ennek párosul
nia kell a pontossággal, a tisz
tasággal és az udvariassággal. 
Ezek együtt teszik ismét vonzó
vá a vasúti utazásokat. 

R. V.F. 
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A Keleti rekonstrukcióját az 
építők határidlíre elYégeztfk 

(Zelmann Ferenc felYételei) 



1 MAGYAR VASU
T

AS 1989. JÚNIUS 1. 

Vendégek Litvániából 

,,Nálunk nem élesek 
a nemzetiségi ellentétek'' 

Beszélgetés a vilniusi vasútigazgatóság szb-elnökével 

,tá_jm, 15. és 19 -<' kfizött ,-.zak!"IZC'n,•zetünk wndé
gt' ,olt a ,ilniw,i vasútigazgalóság kiildöusége. 
hogy kétoldalú ,,szmecserén mef;!;lárb'}alják a m�lt 
é, heu beindított 1nermf'k C!>ert•-iitlültetés 1apas1:-
1alatait és az t'zzel kap,•,-.olatos 10, áhhi lf•,•ndéikel. 
\ delegáció töhlwh között mf'gtt•kinlettP a gárdo

ll)i vasutas-, a halatonkem•sei l-,'}E'rmeküdülől és 
a \ ABE balatonfürNli üclülőjét. �zakmai lájéko
zúdás és lapasztalatcsf'n• ,�rdekr-hen folk,•rt•slfk a 
llámán Kalú vontatási főnök,.,{>get és a Fert>nná
rosi rf'ndez{í pályamharl. ,\_ fc!">álelt program dlc•
nfrf' a delcgá<·ió laf,.,jai „zívcsc•n álltak a \lag)ar 
Vm,utas rendelkezés,�rc. ,1unkatársunk Sam·sjn
nasz Jonasz PoviJóval, a ";(niusi vasútigazgalóság 
szh-elnökévf'l be!:'!zélgelt•tl. 

- társadalmi szövetség tiltako
zó megmozdulást szervezett az
zal a céllal, hogy a közvéle
ményre, s ezen keresztül a Leg
felsóbb Tanácsra nyomást gya
korolva megakadályozzák a tör
vénytervezet elfogadását. 

- A vasutasok között mi
lyen a nemzetiségek megoszlá
sa? 

- A vasút egészét tekintve 
már csak 50 százalék a litvánok 
aránya, de például Vilniusban a 
vasutasok fele lengyel. A képet 
azonban színezi az a tény, hogy 
Vilniusba. mint végállomásra, 
mondjuk Minszkbó1 jövő vona
tok személyzete minszki. 

- Abban az esetben, ha a 
nemzetiségi feszültségek miatt 
sztrájk lenne a vasúton, az 

'--------------------------..... önök szakszervezete milyen in

- Hogyan értékelik a balti 
köztársaságokban, így Litváni
ában is, a napjainkban zajló 
változásokat? 

- A glasznoszty és a pe
resztrojka időszaka a balti köz
társaságok életében egy sor 
olyan eseményt hívott életre, 
amely nagymértékben külön
bözik a pangás éveitől. Az 
újabb keletű lépések közül ta
lán a legkiemelkedőbb, hogy 
törvényerejű rendelet határozza 
meg a nemzeti nyelv, mint hi
vatalos állami nyelv használa
tát. Folyik az új alkotmány elő
készítése is, amely köztársasá
gunk társadalmi életének de
mokratizálását hivatott bizto
sítani. Litvánia életének leg
utóbbi periódusáról szólva el
mondható, hogy szívós munka 
folyik a Szovjetunión belüli 
önálló gazdasági elszámolás be
vezetése érdekében. 

Természetesen minden hala
dó folyamatnak igyekeznek gá
tat vetni bizonyos erők, és fe
szültségek tapasztalhatók a 
köztársaságon belüli nemzetisé
gi viszonyokban. 

még a 85 százalékot is eléri a 
lengyel lakosság aránya. 

- Észtországban az orosz 
nemzetiség egyes csoportjai 
sztrájkkal fenyegetőztek az 
észt nyelv állami nyelvvé eme
lése után. Litvániában történ
tek-e hasonló megmozdulások? 

- Közvetlenül a köztársa
ság Legfelsőbb Tanácsának 
azon ülésszaka előtt, amikor az 
államnyelvről kívántak dönte
ni, az Egység elnevezésű - a 
nem litván lakosságot egyesítő 

tézkedéseket tenne? 
- Ez egy abszurd kérdés. de 

a mai helyzet ismeretében meg 
vagyunk győződve arról, hogy 
ilyesmi nem fordulhat elő. 
Egyébként azért is nehéz erre 
válaszolni. mert a vilniusi vas
útigazgatóságon egészen más a 
különböző nemzetiségek össze-

tétele és aránya, mint a tó1e 100 
kilométerre lévő másik igazga
tóság székhelyén, így más-más 
eredménnyel zárulna egy ilyen 
extrém helyzet. 

-erká-Delegációnk Magyarországra 
utazását megelőzően a három 
köztársaság első titkára az 
SZKP Politikai Bizottságának 
vendége volt Moszkvában, 
aholis a többi közt a gazdasági 
önállóság kérdéséről tárgyal
tak. Természetesen a múlt évti
zedek politikája is szóba került, 
így például az 1939-es szovjet
német megnemtámadási szer
ződés - ismertebb nevén Mo-

ÖBB-bemutató 

lotov-Ribbentropp-paktum 
-, és ennek a balti köztársasá
gokat érintő vetületei. Mind
ezek a ma zajló folyamatokban 
roppant fontos kérdések, hiszen J 
az emberek tudni akarják az " 
igazságot. 

- Litvániában milyen nem
zetiségek vannak, és az összla
kosság hány százaléka litván? 

- A Baltikumnak nevezett 
területi egység 3 köztársaságot 
foglal magába. Litvánia lakos
ságának 80 százaléka litván 
nemzetiségű, Lettországban 
csak 40 százalék az őshonos la
kosság aránya, míg Észtország 
népességének 60 százaléka 
észt. Ezért amennyiben a poli
tika által felvetett kérdések a 
nemzetiségeket érintik, el
mondható, hogy a mi köztársa
ságunkban a konfliktusok visz
szafogottabban jelentkeznek, 
mivel túlnyomó a litván több
ség. Mindazonáltal a mi köztár
saságunknak is megvannak a 
specifikus sajátosságai. 

A dízel-hidraulikus motorkocsi utastere 

Litvánia ugyanis több évszá
zadon át egy területi államfor
mában működött Lengyelor
szággal. Ez volt a Litván-Len
gyel királyság. Később, amikor 
Ukrajna egyesült Oroszország
gal, hazánk a cári Oroszország 
egyik kormányzósága lett, Len
gyelország pedig önálló állam
má vált. Az első világháború 
után Vilnius köztársaságunk fő
városa - 20 évig Lengyelor
szághoz tartozott, s csak 1939-
ben, a Szovjetunió segítségével 
egyesült az anyaországgal. 
Mindezekből következik, hogy 
a vilniusi terület egyes részein 

Május e_�ején a Déli pályaud
varon az OBB (Osztrák Allam
vasutak) bemutatta az új és a 
még fejlesztés alatt álló jármű
veit: egy dízelhidraulikus mo
torkocsit, egy étkezőkocsit• és a 
jövő irányzatát képviselő sze
mélykocsit. 

A Jenbacher Werke AG, Jen
berch/Tirol 1985 közepén az 
ÖBB-től 20 darab normál 
nyomtávú, hidraulikus hajtású 
dízelmotorkocsi szállítására ka
pott megbízást. Az 5047 soroza
tú új motorkocsi első példányát 
1987 júliusában szállították le, 
és jelenleg már 17 közlekedik 
nyugati szomszédaink vonala
in. Az utastér kényelmes uta
zást biztosít 62, illetve a lehajt
ható ülésekkel együtt 68 ülő és 
40 álló utas részére. A csendes 

és gyors Daimler-Benz dízel
motor és a VOITH-320 típusú 
hidraulika 120 km/óra megen
gedett sebességet tesz lehetővé. 

Az SGP (Simmering-
Graz-Pauker) étkezó'kocsija 
igazán minden igényt kielégít. 
Kényelmes, nagy konyhával, 
infrasütővel, irodával, telefon
nal szolgálja egyszerre 40 ét
kezni vágyó utas kényelmét. 

SGP-fejlesftés a Waggon 
2000 is. A teljesen légkondicio
nált kocsiban az átjáróajtókat 
fotocella vezérli, és Siemens 
számítógépes információs rend
szer áll az utasok rendelkezésé
re. Mindkét kocsi megengedett 
legnagyobb sebessége 200 km/ 
óra. 

(Tüttő) 

Magyar-csehszlovák 
kooperáció és szakosítás 

Ebben az évben Csehszlová
kia és Magyarország között 27 
kétoldali kooperációs egyez
mény van érvényben. Ezek 
alapján csaknem 2,1 milliárd 
rubel értékű kölcsönös árucse
re-forgalom kerül lebonyolítás
ra, ami az 1986-1990 évek öté
ves időszakára előirányzott áru
csere-forgalom körülbelül 25 
százalékát képezi. A termékek' 
cseréjének további, megközelí
tőleg 10 százaléka a KGST-tag
országok között létrejött sokol
dalú kooperációs szerződések 
alapján történik. Az árucsere 
túlnyomó részét gépek és be
rendezések cseréje képezi, ami 
összhangban áll a két ország 
termelési struktúrája innováció
ját és korszerűsítését célzó táv
lati terveivel. 

A kooperáció legjelentősebb 
a gépipar terén, ezen belül ki
emelkedő fontosságú a gépko
csigyártás, építőipari és mező
gazdasági gépek gyártása terén 
kötött egyezmény; a folyamat
ban lévő ötéves tervidőszakban 
a kölcsönös szállítások értéke 
eléri az 1,2 milliárd rubelt. 

A gépkocsigyártás terén több 
kooperációs egyezmény megkö
tésére is sor került, amelyek a 
csehszlovák behozatal terén 
például autóbuszok mellső és 
hátsó hídjai, LIAZ tehergépko
csik hátsó hídjai, pótkocsik cső
szerkezetű hídjai, építőipari gé
pek hídjai, mezőgazdasági von
tatók, személygépkocsik mű
szerfalának műszerei, egyes 
pótalkatrészek, csuklós tenge
lyek stb. behozatalát érintik. 

A csehszlovák export kereté
ben az érvényes kooperációs 
szerződések a magyar városi 
autóbuszokba beszerelésre ke
rülő teljes hidraulikus váltómű
vek, gyújtógyertyák, a magyar
orszag1 járműhídgyártáshoz 
szükséges különleges megmun
kálógépek, továbbá mezőgazda
sági gépek, különleges teher
gépkocsik kivitelével kapcsola
tosak. 
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A Strojimport csévélő gép!!iora 

magyar fél biztosítja Csehszlo
vákia számára az összeszerelés
hez szükséges alkatrészek túl
nyomó részét. 

Csehszlovákia és Magyaror
szág iparágai kapcsolatának 
sikeres fejlődését jellemzi a 
gyógyászati készülékek és or
vosi műszerek gyártása is. A 
gépipar terén folytatott koope
rációs együttműködésen kívül 
folyamatban vannak ;i gumi
ipar, gyógyszergyártás és vegy
ipar terén kialakítandó koope
rációról szóló tárgyalások is. 

A termelés terén megvalósult 
sokoldalú szakosítás és együtt
működés alapján a Magyar 
Népköztársaság számára példá
ul textil-, bőr-, cipő- és készru
haipari gépeket, személygépko
csikat, szivattyúkat és komp
resszorokat, gördülő csapágya
kat szállít a csehszlovák fél. Ha
zánkból viszont hírközlés- és 
számítástechnikát, csuklós au
tóbuszokat, konzervgyári be
rendezéseket, vetőmagot és 
más termékeket küldünk Cseh
szlovákiába. 

A tudományos-műszaki 
együttműködés fó1eg konzultá-

(Fotó: Zelmann) 

ciók, tanulmányi utak és doku
mentációcsere formájában 
nyilvánul meg. A legtöbb 
egyezmény a gépipar, gyógyá
szati berendezések gyártása és 
megmunkálógép-gyártás terén 
született. 

A kölcsönös együttműködés 
2000-ig kitűzött távlati prog
ramja az együttműködés konk
rét lehetőségeinek egész sorát 
kínálja. E lehetőségek közül né
hány már a folyamatban lévő 
ötéves tervidőszakban megva
lósul és reális a kilátás jövőbeni 
folytatásukra is. 

Más lehetőségek ma még vi
ták tárgyát képezik, közben új 
javaslatok is születnek. A ter
melés terén folytatott együtt
működésnek a kölcsönös gaz
dasági együttműködés túlnyo
mó részét képező formájává 
kell válnia. Jelenlegi részará
nya a kooperációs és specializá
ciós egyezmények tartalmának 
megvalósulását követően 1990 
után számottevően növekedhet 
és elérheti a kölcsönös forgalom 
értékének legalább a felét. 

· Z. F. 

A gépipar általános korsze
rűsítésében döntő szerepük 
van a nagy teljesítményű meg
munkálógépeknek. E téren is 
sikeres a Magyar Népköztársa
sággal folytatott együttműkö
dés. Eddig 11 különböző meg
munkálógépfajta gyártásával 
kapcsolatos szakosítási egyez
mény született, valamint egy 
forgópadok gyártásának koope
rációjáról szóló egyezmény. 

Lengyel delegáció Szegeden 

A mezőgazdasági gépek 
gyártása terén folytatott koope
rációs együttműködés kereté
ben a legismertebb a kistrakto
rok gyártásában folytatott ko
operáció, ebben az esetben a 

A szegedi területi intézóbi
zottság vendégeként április 
28-tól május 3-ig Szegeden tar
tózkodott Kielce vasúti csomó
pont öttagú szakszervezeti dele
gációja. 

A lengyel vendégek Stanis
law Wozoskiewicz csomóponti 
szakszervezeti elnök vezetésé
vel ismerkedtek a TIB munká
jával, kölcsönösen tájékoztatták 
egymást szakszervezeti mozgal
muk időszerű feladatairól. 
A lengyel vasutasokat fogadta 

Lovász Lázár vasútigazgató és 
Sebó'k János, a szakszervezetek 
Csongrád megyei titkára is. 
Gazdag programjuk során ellá
togattak Szentes vasúti csomó
pontra, részt vettek a TIB má
jus l-jei ünnepségén és ismer
kedtek Szeged város nevezetes
ségeivel. 

A mostani látogatás viszonzá
sául meghívták a TIB küldött
ségét a szeptemberi kielcei vas
utasnapra. 

A legrövidebb távra - a legmagasabb kamatot! 

Az állami költségvetés 1989. március 1-jétől 
bocsátotta ki a 

, 

KINCSTARJEGY 
ez évi 1. sorozatát 

A kincstárjegyet mind belföldi magánszemélyek, közületek, 
gazdálkodó szervezetek és jogi személyek megvásárolhatják. 
�elentósen megemelt kamatok 
Allamilag garantált. 
A lejáratot megelózó beváltás esetén is töredékkamat illeti meg 
vásárlóját! 

CÍMLETEK: 
10 OOO forint 

100 OOO forint 
1 OOO OOO forint 

MEGVÁSÁROLHATÓ AZ ORSZÁG ÖSSZES PÉNZINTÉZETÉNÉL: 
az OTP egységeinél; 
a takarékszövetkezeteknél; 
és valamennyi banknál 

3 hónapra évi 13,5 százalék 
6 hónapra évi 15,5 százalék 
9 hónapra évi 17,5 százalék 

A kamatjövedelmet adófizetési kötelezettség terheli. 



1989. JÚNIUS 1. 

Módosították a kollektív szerződést ( 1 . } 

l\il1\L\'AR VASlJ'fAS 3 

Rákosrendező 

Érdekegyeztető tárgyalások, 
hasznos kezdeményezések 

Felfelé a lejtőn 

A MÁV kollektív szerződés résekhez kapcsolódó anyagi 
1989. évi módosítása során a juttatások az elmúlt évi emelé
vasút gazdálkodási körülmé- sük ellenére a személyi jövede
nyemek ismeretében nem ter- lemadó miatt sokat veszítettek 
vezhettünk alapvető változáso- ösztönző hatásukból, ezért is
kat, ennek ellenére több kér- mét megemeltük azokat. 
désben sikerült a dolgozók ér-
dekeit segítő megoldást talál
nunk. Az előrelépéseket első
sorban szakszervezetünk elnök
sége határozott fellépésének, 
valamint az egyeztetésekben 

Tórzsgárda
jutalmak 

részt vevő vasúti és apparátusi A törzsgárdajutalmak a kő
szakemberek kompromisszum- vetkezők szerint alakultak: 10 
készséget bizonyító magatartá- év utáni elismeréssel 5000 fo
sának eredményeként könyvel- rint, 20 év után 7000 forint, 30 
hetjük el. év után 9000 forint, 35 év után 

A gyorsan változó gazdasági 11 OOO forint, 40 év után l? OOO 
viszonyok és a jogszabály mó- forint, 45 év után 15 OOO forint. 
dosítások miatt az elmúlt évek Az ötéves szolgálati idővel 
gyakorlatához képest lényege- rendelkező dolgozók számára 
sen többször kellett érdek- oklevelet kell adni, helyi függe
egyeztető tárgyalásokat /oly- lékben pedig részükre külön 
tatnunk és a véleményeltérése- törzsgárdajutalom állapítható 
ket ütköztetnünk. meg. 

A túlmunka 
csökkentése 

A társadalmi vitákon tapasz
taltuk, hogy a vasutasok több
sége egyetértett és helyeselte az 
általunk kezdeményezett (év 
elejétó1 már megvalósított) mó
dosításokat, például a gépjár
művezetők túlmunkapótléká
nak emelését. A tagságunk ál
tal folyatott társadalmi vita 
eredményes volt, hiszen sok 
alulról kezdeményezett javasla
tot tudtunk munkánk során 
hasznosítani, beépíteni a kol
lektív szerződésbe. 

Szakszervezetünk stratégiája 
a vasutasok túlmunkájának in
tézményes ,csökkentésére irá
nyul, ennek formai feltétele a 
kollektív szerződésben megha
tározott evi túlmunkakeret 
rendszeres csökkentése. A 

MÁV vezetésével egyetértésben 
az évi 400 órás túlmunkakere
tet 1989. január elsejétó1 360 
órára csökkentettük, és a gya
korlati végrehajtás érdekében a 
felhasználásról a munkáltató 
előzetesen külön leírattal is in
tézkedett. 

A lebontott havi túlmunkake
reten belül a dolgozókat kötele
ző jelleggel lehet túlmunka vég
zésére vezényelni, a havi kere
ten felül azonban a dolgozókat 
senki sem kényszerítheti több
letmunka ellátására. Arra kizá
rólag a dolgozók önkéntes hoz
zájárulásával kerülhet sor. A 
forgalommal összefüggő meg
határozott munkakörökben a 
havi túlmunkakereten felül 
végzett munkát kötelező külön 
pótlékkal díjazni, függetlenül 
attól, hogy az önkéntes túlmun
kára írásbeli vagy szóbali szer
ződés alapján került sor. 

Más munkakörökben pedig 
azt érintett dolgozókra, illetve 
az őket képviselő tisztségvise
lőkre van bízva, hogy mennyire 
képviselik érdekeiket, azaz vál
lalják-e kialkudott külön díja
zás ellenében önkéntesen a túl
munka végzését. A túlmunkát 
természetesen a munkáltatók
nek kell (kellene) szervezési in
tézkedések keretén belül csök
kentenie. 

Munkáltatói javaslatra ponto
sítottuk a kollektív szerződés 
szabályait, amikor előírtuk, 
hogy az évi munkaidőkeret és 
a túlmunkakeret helyi függe
lékben történő beosztásáról tá
jékoztatási kötelezettséget ír

tunk elő. Gyakorlatban tapasz
taltuk ugyanis, hogy a dolgozók 
nincsenek tisztában az évi kere
tek felosztásával és így nem 
tudják ellenőrizni az elszámolá
sukat. E pontosítások tehát az 
egyértelmű és zökl<enőmentes 
gyakorlati végrehajtást szolgál
ják. 

Egyértelműen kedvező a dol
gozókra nézve a vállalati hatás
körben fenntartott törzsgárda 
intézményének rendszeres kor
rekciója. A törzsgcírda-elisme-

Az emelés vállalati szinten je
lentősnek mondható, mert az 
eddigi 54 millió forinttal szem
ben, mintegy 100 millió forint 
ráfordítást jelent 1989-ben. E 

módosítás január 1-jétó1 lépett 
hatályba, tehát a már átadott 
törzsgárdajutalmakat vissza
menőleg fel kell emelni. 

A módosítási munkálatok 
közben tette lehetővé a jogsza
bály a kiküldetési és a külszol
gálati napidíjak kollektív szer
ződésben történő felemelését. 
A már kialakított vállalati ter
vekre tekintettel a napidíj fize
tésének feltételeit alapvetően 
nem változtattuk meg, első lé
pésként csupán a díjazásukat 
emeltük fel 100 százalékos mér
tékben. Ez természetesen nem 
mondható jelentős előrelépés
nek az 1951-ben megállapított 
napidíj értékének megőrzése 
szem pontjából. 

A kiküldetésben lévő dolgo
zót, amennyiben a kiküldetési 
távollét a nyolc órát eléri, ak
kor 62, - forint napidíj, ha az 
időtartam a hat órát eléri, de a 
nyolc órát nem haladja meg, 
akkor a napidíj fele, azaz 31,
f orint illeti meg. 

A kiküldetési távollét idejébe 
az utazási időt természetesen 
változatlanul bele kell érteni. 
Tartósnak tekinthető kiküldetés 
esetén, tehát a 31. naptól kezd
ve 50 forint napidlj jár a dolgo
zónak. 

A külszolgálatos munkakö
rökben dolgozók amennyiben 
lakóhelyükre aznap nem tud
nak visszatérni, akkor 38,- fo
rint, lakóhelyükre visszatérés 
esetében pedig 24,- forint na
pidíjban részesülnek. A külszol
gálatos dolgozók részére termé
szetesen továbbra is fizethető a 
hidegélelmezéssel kapcsolatos 
költségtérítési díjazás. 

Ha a kiküldő szerv a dolgozó 
élelmezéséró1 a kiküldetés he
lyén természetben, térítés nél
kül gondoskodik, például a 
tan/ olyamra berendelt dolgo
zónak napi háromszori étke
zést nyújt, a napidíj nem szá
molható fel. 

A rendszeresen kiküldetési 
vagy külszolgálati munkát tel
jesítő dolgozó részére eseten
kénti elszámolás helyett havi 
átalány is megállapítható. Az 

előzőekben meghatározott napi
díj költség összegénél maga
sabb összeget számla bemuta
tása esetén sem számolhatnak 
el a dolgozók. 

Ugyancsak emeltük a határ
széli forgalmat ellátó dolgozók 
napidíját, részükre a külföldi 
tartózkodás tartamára óránként 
5,- forint átalányt kell folyósí
tani. A napidíj-elszámolások 
végrehajtására a MÁV vezetése 
belső utasításban fog intézked-
ni. 

Az utazószemélyzet részére 
napidíjat változatlanul nem 
folyósíthatunk, ezért szakszer
vezetünk továbbra is keresi e 
területen a megoldást. Az uta
zói rétegbizottság felszólalására 
a központi vezetőségi ülésün
kön a MÁV vezetői ígéretet tet-

,,Nekünk csak a szakszervezet marad" 

tek arra, hogy komplex márlon 
megvizsgálják év végéig az 
élelmezés térítésének rendsze
reit a mielőbbi megoldás érde
kében. 

A MÁV kollektív szerződés 
történelmileg kialakult sajátos
sága, hogy a forgalmi és az uta
zói területen dolgozókra részle
tes szabályokat állapít meg, ad
dig más jelentős rétegek mun
kakörülményeit nem szabályoz
za. Ezen területekre kötelező 
úgynevezett ágazati jellegű jog
szabályok voltak érvényben, 
azonban ezek hatályon kívül 
kerültek, illetve megszűnt a kö
telező jellegük. Mindezekért 
szükséges volt a kollektív szer
ződésben új intézményrendszer 
kialakítása, &Z úgynevezett 
szakmai függelék bevezetésé
vel. 

Szakmai 
függelék .. 

Szakmai függeléket köthet 
az építési, a járműjavítási, a 
távközlési, a biztosítóberende
zési területek felügyeleti szer
vei a partner középszintű 
szakszervezeti bizottságával. 
A szakmai függelékek a MÁV 
kollektív szerződés és a jogsza
bályok előírásainak keretei kö
zött szabályozhatnak. Így pél
dául a melegüzemi körülmé
nyek között foglalkoztatott dol
gozók részére ezután a szakmai 
függelékben kell megállapítani 
a melegüzemi pótlék mértékét 
és folyósításának feltételeit is. 

Az érintett dolgozók régi ké
rését valósítottuk meg azzal a 
módosítással, amely lehetővé 
teszi a helyi függelék számára a 
hétvégi munkahelyi készenlét 
tartamára kiegészítő díjazás 
előírását. A kollektív szerződés 
az alapbér százalékos arányá
ban tette lehetővé az ügyeleti 
díjazás megállapítását a szá
molások egyszerűsítése érdeké
ben. Ezt a díjazást lehet helyi 
függelékben kiegészíteni a jog
szabály 17/1979. (XII. 1.) MüM. 
sz. rendelet 34. § (1) által kötele
zően előírt felső határig, azaz az 
átlagkereset 50 százalékáig. 

A gurítópálya játékos neve 
ellenére az egyik legveszélye
sebb munkahely vasútszerte. 
A dombra felvontatott vagono
kat a túloldali lejtőn elengedik, 
és a többtonnás hatalmas test a 
gravitáció törvényeinek enge
delmeskedve mind nagyobb se
bességgel robog lefelé. A saru
soknak nincs is más dolguk, 
mint hogy ezt a robogást lefé
kezzék, és a hatalmas tömeget a 
megfelelő vágányra tereljék. 
Rákosrendezőn a huszadik szá
zad végén a vasutasok vágány
fék híján gyakorlatilag még 
mindig kézzel állítják meg a fe
léjük robogó, magatehetetlenül 
száguldó vagonokat. 

Koedukált mosdó, 
óvatos remények 

- Tény, hogy az utóbbi 
húsz évben nem volt nálunk 
semmiféle korszerűsítés - me
séli Gál Antalné, a KÜF szak
szervezeti bizottságának titká
ra, miközben a gurítódomb felé 
haladva a hangosbemondó ért
hetetlen, mint utóbb kiderült 
lengyel nyelvű jelzéseit próbál
juk megfejteni. 

- Szociális helyzetünk is 
rossz, nincs például külön női 
mosdó, több állomáson. Annyi
ra koedukáltak nem vagyunk 
még, hogy ez ne okozna gon
dot. 

A gurítódombtól nem messze 
a térfőnöki irodába váltás ide
jén érkezünk. Prumek Sándor 
éppen most veszi át a stafétabo
tot Csordás Jánostól. Egyszerre 
támadnak az szb-titkárra, Gál 
Antalnéra. 

- Jó hogy jöttél Erzsike! -
mondják neki. - Itt olvassuk a 
Népszavában, hogy a vasutas
szakszervezetnek fölös beutalói 
vannak a Szovjetunióba. Erről 
miért nem tudunk mi? 

A vékony kis asszony bizony
gatja, minden bizalmi tud min
den üdülési lehetőségről, a kör
levél eljutott mindenkihez. Az 

tény, hogy az üdülőjegyek el
osztásával mindig gond van, a 
főidényre túl sok a jelentkező, 
máskor meg a szakszervezeti 
bizottság nyakán maradnak a 
beutalók. A külföldi utakra is 
inkább csak szeretnének el
menni a dolgozók, hiszen ezek
nek az ára nem két fillér, 1<.eve
sen vannak, akik meg tudják fi-

Az utazói rétegbizottság érvé
nyesítette a ferencvárosi dolgo
zók munkaközi szünet módosí- zetni. 
tására vonatkozó kérelmét, Nyílik az ajtó, húsz év körüli 
amelyet a MÁV vezetői közpon- fiatal nő dugja be rajta a fejét, 
ti vezetőségének ülésén azon- azt kérdezi, mikor beszélhetne 
nal elfogadtak. A munkaközi négyszemközt a térfőnök elv
szünet jogszabályi módosításá- társsal, szeretné, ha nem a töb
val egyidejűleg a tartalék tolató biek előtt tolnák le, amiért kés
mozdonyok vezetői részére ki- ve érkezett a szolgálatra. Egye
adható a munkaközi szünet a lőre azonban még várnia kell a 
szolgálat megszakítása nélkül szidásra. 
is. Ahol az szb-titkár megjele-

Ugyancsak dolgozói javas- nik, elindul a panaszok árada
latra módosítottuk a heti pihe- ta. Nagyon gyakran olyan 
nőnapra vonatkozó szabálya- problémák is föl vetődnek, ame
zást. E szerint, ha az utazó for- lyek nem a szakszervezetre 
dulós munkarendben dolgozik, tartoznak. De hát kinek mond
akkor helyi függelék előírhatja ják a dolgozók? Mert mostaná
a fordulós dolgozókra vonatko- ban mintha kezdene súlya lenni 
zó heti pihenőnapi szabályok al- a vasutas-szakszervezet szavá
kalmazását. A magánerőből nak. Koszorús Ferenc legutób
építkező dolgozóknak - kérel- bi, a Népszavában megjelent 
mére - egy évig terjedő fize- nyilatkozata nagy visszhangot 
tésnélküli szabadságot kell en- váltott ki vasútszerte. A reál
gedélyezni és a kollektív szerző- bérfejlesztés ígért szintjét a je
dés ben kell szabályozni az egy- lek szerint elérik. 

miniszter, de állítólag vasutas. 
Nem szólt egyetlen szót sem az 
érdekünkben. Ha már ő nem 
harcol értünk, csak a szakszer
vezet marad. 

A térfőnöknek 
nem jár cipő 

És hogy mi mindenért kell 
még a szakszervezetnek harcol
nia? Napokig lehetne sorolni. 
Itt van például az áldatlan 
egyenruha helyzet. Csordás Já
nos egyre jobban bemelegszik. 

- Éppen most hívtam fel a 
,,ruhaosztályt''. Ha már elren
delték az egyenruha használa
tát, legalább legyen. De leg
alább ötször kell elmenni, hogy 
egyszer kapjak valamit a mére
temre. Ami jó vállban, az túl 
hosszú. A bokámat verdesi a 
kabát. Tudja, mit mondtak er
re? Hogy vágjak le az aljából. 
Vágjam el a zsebénél. 

A térfőnöknek, aki ugyanúgy 
megteszi a maga több tízkilo
méteres sétáját a kavicsos, gö
röngyös pályán, mint a legtöbb 
itt dolgozó, nem jár cipő sem. 
Lehet, hogy néhányan úgy gon
dolják, egészen más jár neki, de 
az nagyon. Például a szája. 

A darázsfészekből szabadul
va újra a sínek között bakta
tunk. Tizenkét órai kemény 
munkát maga mögött tudva, ki
mosdva, megfésülködve indul a 
kijárat felé Szakály László tola
tásvezető és Géczi Jenő kocsi
rendező. Meglepetéssel hallom, 
hogy Szakály László vendéglő
jét cserélte fel a vasutas életért. 
Tárcájából előhúzza személyi 
igazolványát, mutatja, kereske
delmi érettségije is van. De ott
hon a három gyerek és a bi
zonytalant inkább a biztos, bár 
szűkös megélhetésre cserélte 
fel. Mert a havi kétszázötven 
óráért a nettó tizenegy bizony 
irdatlanul kevés. 

Szó van ugyan valami negy
vennyolcezer forintos forgalmi 
jutalékról is, amit havi részle
tekben kapnak a dolgozók. 

- úgy elosztják, hogy észre 
sem vesszük - szólal meg mel
lettem valaki keserűen. 

A beszélgetés be belecsöppen 
Rózsa Mihály vonatvezető, aki 
a bizalmitestületnek is a tagja. 
Haját hátrasimítva nevetve 
mondja, szidják is emiatt éppen 
eleget. 

Később Gál Antalné mondja, 
hogy Rózsa Mihály, aki már 
nem is tartozik a legfiatalabb 
emberek közé, havi háromszáz 
órai munkával tizenötezer fo
rintot keres. 

Már az szb-titkár irodájában 
kavargatjuk a kávét, amikor 
Czidor András üzemfőnök lép 
a szobába. 

- Ez az üzemfőnökség dol
gozik a legnehezebb személyi 
feltételekkel a budapesti igaz
gatóság területén - kezdi a be
szélgetést. - Ennek ellenére 
munkánk minősége és mennyi
sége szerint azt hiszem tisztes 
helyet foglalunk el a ranglis
tán. 

Hogy miért? A válasszal nem 
késik az üzemfőnök. 

Az üzemfőnök hangja és te
kintete nyugodt, de mutatóujja 
sárga a nikotintól. Vajon hány 
szál cigarettát szívhat el napon
ta a soha nem szűnő feszültség
ben? A Rákosrendezőhöz tízen 
hét kisebb-nagyobb állomás 
tartozik, körülbelül ezerkétszáz 
emberrel. Jó lenne persze több 
is, hiszen majdnem öt&zázan hi
ányoznak még ahhoz, hogy tel
jes legyen a stáb. 

- Az utóbbi időkben len
gyel dolgozók munkáját is 
igénybe vettük. Ez megkönnyí
tette a túrok helyzetét, egy-egy 
csapatban a korábbinál többen 
dolgoznak. Túlórázni sem kell 
annyit. Tavaly például ötezer
háromszáz órát takarítottunk 
meg, amit elkülönített jutalom
ként kifizethettünk. 

A munka azonban még így 1s 
rendkívül kemény Rákosrendf'· 
zőn és környékén. Előfordul, 
többnyire nem a gurítón, hogy 
huszonnégyóráznak az embe
rek. Márpedig huszonnégy óra 
egyfolytában még a lakodalom
ból is sok, mondja az üzemfő
nök. 

A vasutasok 
korán halnak 

A vasutasok korán halnak. 
Épp hogy elérik a nyugdíJkor 
határt, hamarosan jön is a 
gyászjelentés. 

- Mi meg nemrég még arra 
beszéltük rá őket, hogy vállal
janak huszonnégy órát a gurí
tón - veszi át a szót ismét Gál 
Antalné, az asztal lapját für
készve. 

Mert a pénz égető hiánya haj
szára és önkizsákmányolásra 
készteti az embereket. A nincs 
egyre gyakoribb szó manapság. 
A szakszervezeti iroda ajtaján is 
gyakori a kopogtatás segély 
ügyekben, különösen a hó vé
gén. Mert a gyereknek enni kell 
adni. 

- Némelyik embertől tanul
ni kellene, hogyan lehet megél
ni öt-hatezer forintokból -
mondja az szb-titkár. 

Ezen a délutánon többször 
volt arról szó, hogy a vasutasok 
szakszervezete a dolgozók sze
rint is kezd a sarkára állni. Hal
latja a szavát érdekükben. Ma
gasabb bért, kedvezőbb adó 
zást követel. A kormánynak 
most egyszerre nyújtja be a 

számlát az ország népe. 
- Miből fizetne, ,,ha maga 

lenne a kormány" - kérdezem 
az szb-titkárt? 

Gálné elgondolkodik. 
- Nézze, a kormány, a ko

rábbi kormányok eljátszották 
az emberek bizalmát. Olyan 
kormányra van szükség, ame
lyiknek a szavában hinni lehet. 
Akkor talán még lenne egy kis 
türelem. De most is mi történt? 
Újra emelték a benzinárakat 
Nem is mondom el. miket 
mondtak az emberek, amikor 
erről beszélgettünk. Tudja, ha 
itt kisiklik egy vagon, nagyon 
keményen megbüntetjük a fele
lősöket. 

Rákosrendezőn felelni kell :1 

kisiklott szerelvényekért. Egy 
,,kisiklott" országért, félrevnl' 
tett társadalomért vajon ki a fp 
lelős? 

Pataki Kálmán 

- Tudja itt még vannak 
olyan emberek, akik úgy érzik, 
hogy nélkülük megállna az élet. 
Nem azt keresik, hogy mit mi
ért nem lehet megcsinálni, ha
nem azt, hogy hogyan lehet 
megoldani a problémákat. 

huzamban igénybe vehető sza- _ Azért még nem kell kész
badság legkisebb tartamát. Ezt pénznek venni minden ígéretet 
eddig 30 napban határoztuk _ mondja óvatosan, az elmúlt.-------------------------meg, a módosítás után pedig évek rossz tapasztalataira hí
csökkentettük 10 napra. A mó- vatkozva Prumek Sándor. 
dosításkor figyelembe vettük az Nagyon sok teendője van érintett dolgozók részéről érke- még a szakszervezetnek. A két ző bírálatokat, ugyanis ez job- térfőnök példaként említi a peban alkalmazkodik a hazai épít- dagógusok és a bányászok kedkezési lehetőségekhez. vezőbb adózását. A túlmunká-Dolgozói javaslatra egészítet- ra, amire pedig itt a vasútnál is 
tűk ki a kollektív szerződésnek égetően nagy szükség van, 
a nyelvpótlékhoz kapcsolódó semmi sem ösztönöz. 
s_zabály�t, íg,: e�e� után _pótl�k. _ Valamelyik országgyűléfizetheto a �zamitást��h_mkai �s 

I sen felállt egy győri szövőnő és programozo munkakoro�ben is kifogásolta ezt az ostoba adóidegen nyelv gyakorlati alkal- rendszert_ meséli Csordás Já-mazása esetében. , , , nos. _ Ott volt ezen az ország-
Dr. Szabo Laszlo gyűlésen a mostani elnök ve-

(Folytatjuk.) zérigazgatónk is, akkor még 

Atlasz-mérleg 
Az egy éve létrejött Atlasz 

Utazási Biztosító Rt. 46 millió 
forintos nyereséget ért el a múlt 
esztendóben. A nyereségből a 
pénzintézet 11 százalékos oszta
lékot fizet a részvényeseknek 
- döntöttek a társaság közgyű
lésén. 

A biztosítótársaságot az 
IBUSZ Rt., az Állami Biztosító, 
az Országos Kereskedelmi és 
Hitelbank, valamint a MÁV 
hozta létre 315 millió forintos 
ala ptó'kével. 

Az Atlasz az utazási b1ztosítá 
sokba kapcsolódott be. Olyan 
területen próbál megélni, 
amely a hazai nagy biztosítók 
számára korábban perifériának 
bizonyult. A világútlevél beve
zetésével azonban jelentősen 
nőttek e téren az igények. 

Az Atlasz Biztosító Rt. beteg 
ség-, baleset- és poggyászbizto
sítást tíz napnál rövidebb időrP 
is köt. Figyelembe véve a bevá
sárlóturizmust, 24 és 48 órás 
biztosításokra is vállalkozik. 
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Az új dolgozók gyorsan 
veszik a kalapjukat 

A megöregedett hidakat nehéz karbantartani 

A halkan surrogó Yamaha 
motor gyorsan hajtja a Duna 
közepe felé a csónaktestet. 
A menetszél vízpermetet csap 
az arcunkba, ahogy felnézünk a 
Déli összekötő vasúti hídra. 
amelynek széles teste alatt a 
függőálványon fehér sisakos 
férfiak, a budapesti hídfenntar
tó főnökség dolgozói sürgölőd
nek. Munkában a mázoló bri
gád. A biztosító motorosból is 
jól látszanak a vasszerkezet 

minden kényelmetlenséget 
könnyebben visel az ember. 
Azt, amit András mondott, 
meg a zajt a hídszerkezetben. 

- Valóban gyenge-e a fize
tés? - kérdezem kísérőmet, Le

geza István főmérnököt. 
- A főnökségen az átlagára

bér 39 forint 90 fillér. Ebben 
benne van az idei 250 forintos 
kötelező béremelés is. A leg
kvalifikáltabb dolgozók 59-60 
forintot kapnak óránként. 

- __ ...._,_ 

--..-;;;;-- - ...... ---,----:;: 
-

,d)ii __ ,..... ..... _ ..... 

rozsdafoltjai, mögöttük pedig 
szinte világít az új festékréteg. 

Péntek kora délután van. 
Ilyenkor rövidebb a munkaidő, 
hogy a jó húszfős brigád nagy
részt vidéki tagjai időben haza
érjenek. A pesti parton. a hídtól 
kőhajításnyira zöld lakókocsik 
sorakoznak. Télen-nyáron ez az 
otthona 12 embernek. Nemrégi
ben szóba került, hogy átköltöz
tetik őket valahova Kőbányára, 
a Venyige utcai munkásszálló
ra, de majdnem lázadás tört ki, 
s tucatnyian a felmondással fe
nyegetőztek, mert nem akarták 
elhagyni a Duna-partot. 

- Jobb itt mint egy szállón 
- mondja a többiek nevében is 
Sőti Imre. - Ott nemcsak vas
utasok lettek volna, hanem 
más vállalatok embereivel kel
lett volna megosztani a közös 
helyiségeket. Az sem mellékes, 
hogy onnan jó óra az út ide, a 
hídhoz, s a buszbérlet is a mi 

zsebünket terhelte volna. 
A kocsi belépőjében hűtő

szekrény, beljebb a „konyha", 
azon túl pedig függönnyel elvá
lasztva a „hálószoba" két ágy
gyal. Két hangfalból dübörög a 
Radio Danubius szignálja, s té
vé is található itt. 

- Látja, van itt minden -
folytatja Sőti -, az étkezó'ko
csiban is van tévé meg ping
pongasztal. Ja, és külön fürdő
kocsi is áll rendelkezésünkre. 

- Nem gondolt még arra, 
hogy a lakóhelyéhez közelebb 
keressen munkát, mondjuk az 
építőiparban? 

Ez nem is hangzik rosz-
szul! 

Nem, de csak öten kap
nak ennyit a 161 dolgozónk kö
zül, olyanok, akik 30 éve ná
lunk vannak. Ezért aztán az 
újonnan jelentkezó'k már ki is 
fordulnak az ajtón, ha meg
hallják, mennyit tudunk fel
ajánlani nekik. 

- Ezek szerint önöknél is 
van létszámhiány? 

- A megszabáshoz viszo
nyítva nincs - veszi át a szót 
Bednárik József szolgálati fő
nök. - Ezért inkább „minőségi 
cserét" szeretnénk. Bár azt hoz-

szen, nem ekkora iqénybevétel
re tervezték ó'ket. Es ha az el
múlt évtizedekben az acél áthi
daló szerkezeteket esetleg már 
meg is erősítették, a falazatok 
jelentős része úgy van, ahogy 
annak idején megépítették. 
A fejlettebb országokban vi
szont a vasút átépítésével egy 
időben a műtárgyak átépítését 
is megoldják. 

Később az anyagiakra terelő
dik a szó. 

- Sajnos a fenntartási tevé
kenységet nem tudjuk olyan 
ütemben végezni, ahogy a híd
állapot romlik - sommázza a 
helyzetet Bednárik József. -
Az „egyéb" gondok közé tarto
zik többek között a 3. számú 
építésvezetőség épületének jö
vője. Ugyanis nem tudjuk, hogy 
a tervezett lágymányosi közúti 
hídnak útjábar, lesz-e, ha igen, 
mikor kell költözni. és fó1eg ho
va? Ez egy szigeteletlen, több
ször beázott épület, amire egy
szer már kimondták a szenten
ciát, hogy nem újítják fel, mert 
úgyis lebontják, a legutolsó ver
zió szerint maradunk, ezért ki
festették, és szigetelték, úgy
hogy pillanatnyilag elfogadha
tó. 

Ezen kívül a székesfehérvári 
5. számú építésvezetőség „ki
váltása" folyik igen lassan. 
Ugyanis 84-ben. amikor ez az 
építésvezetőség létrejött, a ma
gasépítési főnökség telephelyén 
béreltünk egy leromlott épüle
tet, s már jó ideje várjuk, hogy 
elkészüljön az új helyünk. 

- A hídfenntartási munkát 
terv szerint végzik, vagy „riasz
tásra" mennek ki? 

- Évi terv szerint dolgo
zunk, de mindig hagyunk sza
bad kapacitást arra az esetre, 
ha valami rendkívüli esemény 
történne - veszi át a szót a fő
mérnök. - Egyébként a mun
kánk nagy része tmk jellegű, te
hát az évi körülelül 200 ezer hí
dóra-kapacitásunk jó részét ez 
viszi el. Sajnos az infláció elle
nére évről évre kevesebb pénz 
áll a rendelkezésünkre. Ezt 
egyrészt jobb munkaszervezés
sel, másrészt élőmunka-megta
karítással igyekszünk ellensú
lyozni. Korábban 4,8 óra alatt 

- A mai körülmények kö
zött nem biztos, hogy jobban 
megtalálnám a számításomat. 
Nem vagyunk túl rosszul meg
fizetve, és ingyen utazhatunk. 
Különben dolgoztam az építő
iparban is, de ott nem volt ilyen 
összetartás, ilyen jó hangulat. 

Az fü,szekötő vasúti híd a Dunán (Tüttő Tibor feh•ételei) 

- A munka nem nehéz? 
- Nem, inkább veszélyes -

veszi át a szót Kovács András. 
- Bár az állásépítés valóban 
nem könnyű, ám a legrosszabb 
a nyári hőségben védőruhában, 
sisakban, védőszemüvegben a 
hídszerkezetben dolgozni. Le
vetkőzni ugye nem lehet, mert 
akkor festékesek lennénk. 

Lakatos Tibor szerint a fize
tés gyenge, mégsem megy el: 

- Az újak 2-3 hét után ve
szik a kalapot, de minket in
nen már csak a nyugdíj visz el. 
JóJ összeszokott a csapat, s így 

zá kell, tennem. hogy a hídálla
potok nagyobb szakembergár
dát kívánnak. 

A főnökség vezetői nem fejtik 
ki részletesen a véleményüket a 
hidak állapotáról, mondván: a 
főnökség csak fenntartója, de 
nem gazdája a hidaknak, ame
lyek 60 százaléka a vonalakkal 
egy időben épült, s negyven 
acélhíd idősebb 70 évnél. A vas
útüzemet ismerve soha nem le
hetett lezárni őket egy nagy 
tmk-vizsgálatra. Manapság, 
ahogy a forgalom, a terhelés 
egyre növekszik, ezek a nyug
díjaskorú hidak megértek már 
egy nagyobb felújításra, hi-

mázolták a hidak négyzetméte
rét ezt sikerült leszorítani 3,4 
órára. Homokszóró gépet, vala
mint tűnyalábos vibrátort hasz
nálunk a fémszerkezetek tisztí
tására, a rozsda eltávolítására. 

- Egyébként a hat építésve
zetőségen megfelelő a személyi 
állomány? 

- Sajnos nincs mindenhol 
vezetőhelyettes. Érdekes, hogy 
jogilag nincs helyettesi státu
szunk, pedig a jövőre nézve is 
igen hasznos lenne, ha főiskolát 
végzett fiatalokat vehetnénk 
fel. Nem mintha tolonganának 
a friss diplomások. 

(Demeter) 

Nemzetközi munkaverseny 

A magyar export 
idöben elindult 

A Nemzetközi Munkaver
seny Élenjáró Kollektívája ki
tüntetéssel ismerte el múlt évi 
munkáját a záhonyi üzemigaz
gatóságnak a Közlekedési, Hír
közlési és Építésügyi Miniszté
rium és a Vasutasok Szakszer
vezetének elnöksége. Az elis
merő oklevél ünnepélyes átadá
sa április 28-án volt. 

A megjelenteket Verba Fe
renc, a szakszervezet területi 
intéző bizottságának titkára kö
szöntötte, aki kiemelte, hogy a 
korábbinál szervezettebben 
végzett munka elismerése az 
oklevél. 

A múlt évi teljesítményről Si
pos István üzemigazgató adott 
számot. Tavaly az áru belépési 
tervet tervközelben sikerült tel
jesíteni, s többévi stagnálás 
után nőtt a tranzit szállítások 

volumene, fó1eg Ausztriába. Az 
árukilépéseknél sajnos egye
netlenségek mutatkoztak a fu
varoztató felek hibájából. En
nek ellenére a szükséges ma
gyar exportot időben kiszállí
tották. A teljes áruforgalom a 
körzetben meghaladta a 18 
millió tonnát. 

Az üzemigazgatóság a minő
ségi tényezó'k javítására, a gaz
daságosságra törekedett. 
A múlt évben 2,4 milliárd forint 
bevételt értek el, 183 millióval 
többet a tervezettnél. miközben 
a költségfelhasználás az előír
taknak megfelelően alakult. 
A bruttósítással együtt 22,5 szá
zalékos béremelést tudtak vég
rehajtani. az enélküli emelés 8 
százalékos volt. A dolgozók ér
dekében néhány régóta húzódó 
szociális problémát oldottak 

meg, így például Záhony nor
málrendező-pályaudvaron kor
szerű öltöző-fürdőt alakítottak 
ki. 

A gazdaságosságot szolgálja, 
hogy a külső partnereknek 
mintegy 100 millió forint érték
ben nyújtottak szolgáltatást. A 

további feladatokat meghatá
rozza, hogy beszűkültek a fej
lesztési, fenntartási források. 
Ezért fokozzák az egyes mun
kahelyek önállóságát, személy
re szóló érdekeltségi rendszert 
építenek ki. Számítanak az újí
tó, gondolkodó alkotó emberre, 
de köszönet illeti a szovjet kol
légákat is. 

A minisztérium nevében Egri 
István, a MÁV kereskedelmi fő
osztályvezetője köszöntötte a 
kollektívát, s hangsúlyozta, 
hogy folyamatos. jó tevékeny
ség eredménye ez az újabb elis
merés. Példát mutatnak a vál
lalkozó, kereskedelmi szellem
bó1, amit bizonyít az is, hogy az 
Ausztriába irányuló tranzit fa
küldemények tárolását, mani
pulálását is megoldják. 

Az üzemigazgatóságon belüli 
munkaverseny keretében a pá
lyafenntartási főnökség, a szál
lítmányozási főnökség, Eperjes
ke és Mándok-Tornyospálca 
állomások érdemelték ki az 
Élenjáró Szolgálati Hely elisme
rést. Az üzemigazgatóság dol
gozói között mintegy négymillió 
forint jutalmat osztottak ki. 

L. B. 

Tatán a forgalmista 
teker és kallantyúz 

Tata nemesek a vizek, hanem 
a műemlékek városa is. Közép
kori vár, vízimalmok. templo
mok, kastély - csak néhány a 
teljesség igénye nélkül. Gyaní
tom azonban, hogy e sort a szü
letett tataiak sem bővítenék a 
századforduló táján épült vas
útállomással, pedig felvételi 
épülete ma már közlekedéstör
téneti műemléknek számít. 

Emeli értékét, hogy bicskei 
tükörképét állomási rekonst
rukció ürügyén a felismerhetet
lenségig megcsonkították. így a 
tatai maradt a hegyeshalmi fő
vonal - vagy az ország? -
egyetlen eredeti állapotában 
fönnmaradt, e típuskategóriába 
tartozó felvételi épülete. 

Tudni kell, hogy a múlt szá

Ha ez megtörténne. az emele
ten vendégszobákat rendezné
nek be, hiszen Tatát az ország 
távolabbi vidékeiró1 is sokan 
felkeresik. Aztán adni kellene a 
külsőségekre is. Az épület vá
ros feló1i homlokzatáról több 
négyzetméternyi területen hi
ányzik a vakolat, de az egész ál
lomás kopottságával méltatlan
nak tűnik az ápolt, rendezett. 
ragyogóan tiszta településhez. 

Tatát valahogy elkerülte a 
budapest-hegyeshalmi vonal 
teljes hosszát érintő rekonst
rukció. Itt még mindig héblivel 
.,rángatják" a váltókat és a jel
zó'ket. e berendezések lámpái
ban még ma is petróleum láng
ja világít. A szolgálattevő vasút
történeti középkorból származó 

Siemenssel állít vágányutat, te
ker és kallantyúz. 

Emelve az állomás patináját, 
a szőnyi vasútvonal centenáriu
mára egy öreg gőzmozdonyt he
lyeztek talapzatra a raktár mel
lett. A város gyerekei hamar 
megszerették a háromhetven
ötöst, ám egy szép napon -
minden előzetes bejelentés nél
kül - megjelent a darumenet, 
a gőzöst leemelték és elvitték. 
Azóta nincs nyoma. 

Mint ahogy nyoma sincs, itn
nak a komfortot megtestesítő 
vízmelegítőnek. amelyet Barsi 
Lajos állomásfőnök immár há
rom éve igényelt a komáromi 
üzemfőnökségtől ... 

T.Z. 

zad derekára megváltoztak az.--------------------------

állomási épületekkel szemben 
támasztott követelmények. 
A korábbiakhoz képest növeke
dett az utasforgalom, hosszab
bak lettek a vonatok, ehhez pe
dig a várótermek kiképzési 
rendszerének is alkalmazkod
niok kellett. 

Ennek eklatáns példáját· -
többek között - Tata szolgál
tatta. Az 1883-ban készült terv
sorozat már az ésszerűség je
gyében készült. Az I. osztályú 
épület előcsarnokához most 
már az összes létező helyiséget 
felfűző folyosó tartozott, innen 
nyílik a jegypénztár, a peronok
hoz vezető átjáró, a három váró
terem és az irodák. Később a 
harmadosztályú váróteremből 
alakították ki a klasszikus resti 
helyi intézményét. A főépület
hez falazott toldalékok tartoz
nak - korábban ezek faváza
sak voltak -, amelyben a vas
útüzemhez nélkülözhetetlen 
eszközök és az árnyékszékek 
kaptak helyet. 

Néhány évtizeddel ezelőtt 
még elképzelhetetlen lett volna, 
hogy egy állomásfőnök ne a tu
lajdon állomásán lakjon. Ter
mészetes hát, hogy az emeleten 
szolgálati lakások voltak. 
A múlt idő ezúttal nagyon is 
helytálló, mivel a felső szint 
már évek óta lakhatatlan. A fa 
födémszerkezetet elrágta az 
idő, a gerendák elkorhadtak, 
szükségessé vált a felújítás. 

BNV-NAGYDÍJ 

A budapesti nemzetközi vá
sárok történetében nemigen 
volt még példa arra, hogy a 
MÁV valamilyen termékével 
vásári díjat nyert volna. Nos, az 
idén ezt történt. A tavaszi BNV 
,, Új, korszerű szerkezeti és se
gédanyagok gyártása és alkal
mazása" című pályázaton, a 2. 
kategóriában a MA V részt vett 
a nagy hatékonyságú sín- és 
nyomkarima-kenőolaj előállítá
sa témájú pályaművel. A bíráló
bizottság a pályaművet első díj
jal ismerte el. 

Előzmények: az építési és pá
lyafenntartási szakszolgálat 
négy dolgozója - Szabó József, 
Vásárhelyi Ernő, Glatz István 
és Balogh Árpád még 
1984-ben megfogalmazta javas-

latát. hogy az íves pályarészek 
intenzív oldalkopását célszerű
en kialakított, hazailag olcsón 
előállítható készülékkel a pá
lyába telepítve kellene megaka
dályozni. A készülék típusszá
mát - SVGB-84 - az ötlet
adók nevének kezdőbetűjével 
jelezték. 

A készülék működtetésére 
megfelelő kenőanyagot a Ma
gyar Ásványolaj és Földgáz Kí
sérleti Intézet fejlesztette ki. 
A MÁFKI kollektívájának ösz
tönzésére 1988-ban a METESZ 
által meghirdetett „Korszerű 
anyagok és technológiák" című 
pályázatra benyújtott közös pá
lyázatuk I. díjat nyert. S ezt kö
vette most a BNV-nagydíj. 

-i-c 



1989. JÚNIUS 1. 

A forgalmi utazók 
nem hallgatnak tovább 

A kv mellett működő forgalmi utazó rétegbizottság a 
közelmúltban megtárgyalta a Déli Pályaudvar forgalmi 
utazóinak követeléseit, és azzal összefüggésben a szak
ma helyzetéró1 állsáfoglalást fogalmazott meg. (Ennek 
rövidített szövegét e hasábokon bekeretez�e közöljük.) 
A követelések okairól, az állásfoglalás megszületésének 
körülményeiró1 beszélgettünk Baranyi Istvánnal, a for
galmi utazói rétegbizottság vezetőjével és Hertelendy 
Gáborral, a Déli Pálylmdvar utazó fó'bizalmijával, vo
natvezetővel. 

képviselettel nem rendelke
zünk, ott képviseljenek ben
nünket. 

M. V.: - Miből gondolják, 
hogy az elnökség, vagy bár
mely más testület ezt meg is 
tudja tenni? Hiszen - mint 
ahogy valaki a követelés halla
tán meg is jegyezte - minden
ki hátrányos helyzetűnek érzi 
magát. 

B. 1.: - Egy dolog, hogy ki 
milyen helyzetben érzi magát, 
és más dolog, hogy a valóság
ban objektíve milyen helyzet
ben van. Nem véletlen, hogy 
szakmai bérminimumokat és 
szakmai bérmegállapodásokat 
követelünk. Ez ugyanis azt fel
tételezi, hogy a vasútnak szak
mai bérarányvizsgálatokat kell 
végeznie. szakmai bérhierarchi
át kell felépítenie, és ehhez egy 
megfelelő alap bérrendszert 
hozzárendelni. Ha ezt közösen 
elfogadjuk, akkor ez egyben 
mindenki számára viszonyítási 
alapul is szolgálhat. 

MAGYAR VASUTAS: 
Nem általános, hogy napjaink
ban egy szakmai réteg ennyire 
tudatosan lépjen fel érdekei vé
delmében. Mi ennek a magya
rázata? 

B. 1.: - A kezdeményezés ér
deme a Déli Pályaudvar utazó 
főbizalmi csoportjáé, akik az év 
januárjában az ittenihez hason
ló követeléseket fogalmaztak 
meg. Ők keresték meg a réteg
bizottságot is, és javasolták, 
hogy - amennyiben a követe
léseik az egész forgalmi utazói 
szakma nevében vállalhatók -
a rétegbizottság állásfoglalása
ként küldjük el a vasút vezetői
nek és így is hozzuk nyilvános
ságra. A bizottság március 
16-án tárgyalt a felvetésekről és 
néhány ponton módosította, ki
egészítette azokat. 

H. G.: - Úgy éreztük, hogy 
valamit tennünk kell. Az embe
rek között folyamatosan nőtt az 
elkeseredés a januárban beje
lentett és nagyrészt végre is 
hajtott áremelések miatt. De 
ezen a közvetlen kiváltó okon 
túl régóta érlelődött bennünk a 
nyílt fellépés szándéka, mert 
helyzetünk, munkánk presztí
zse a vasúton belül is több éve 
folyamatosan romlik. Ugyanak
kor a gondjainkkal sem hely
ben, sem területi szinten, de 
nyugodtan állíthatom, hogy a 
hálózat egészén sem foglalkoz
nak érdemben. Jellemző, hogy 
évek óta ebben a szakmában 
csökken legjobban a vasutasok 
létszáma, itt a legmagasabb a 
túlóra, alacsonyak az alapbé
rek, teljesen kiszámíthatatlan 
az elfoglaltságunk. Néha közel
harcot kell vívni a legalapve
tóbb munkafeltételekért, és 
mindezekre ráadásként a vasúti 
szolgáltatást érintő összes kriti
kát nekünk kell elviselni. 

M. V.: - Önök hálózati szin
tű intézkedéseket sürgetnek. Ez 
azért érdekes, mert évek óta 
tart és napjainkban is erősödik 
az az igény, hogy minél több 
kérdésben - néha még bérezé
si alapkérdésekben is - terüle
ti vagy helyi megállapodást le
hessen kötni. 

H. G.: - Én, amikor a vasút
hoz szegődtem, az egyik dolog, 
ami megragadott, az az volt, 
hogy ebben a munkakörben a 
feladat, a juttatások, a megjele
nés, a bérezés, az egész hálóza
ton egysé�es volt. Mára ebből 
szinte semmi sem maradt, pe
dig nem látom be, hogy a ko
rábbi gyakorlattól miért kellene 
eltérni. Hogy csak a bérezést 
ragadjam ki, a felsorolásból: 
nem tudom miért kellene más 
műszakpótlékot fizetni Vésztőn 
vagy Szombathelyen, amikor 
az mindenütt a napszak szerinti 
változó elfoglaltságot hivatott 
díjazni. De azt sem érteném, ha 
alapbérben jelentős különségek 
lennének, mert az ellentmonda
na az egyenlő munkáért egyen
lő bért elvnek. 

B. 1.: - Van még több más 
oka is annak, hogy az utazók 
helyzetének javítását a vasút 
vezetőitől induló központi intéz
kedésként várjuk. Az egyik az, 
hogy véleményünk szerint a 
kulturált személyszállítás és 
utaskiszolgálás olyan általános 
kötelezettsége, a személyszállí
tási díjak beszedése, vagy a te
herforgalomban a tolatós teher
vonatok zavartalan közlekedte
tése pedi� olyan általános érde
ke a MAV-nak, amelyet nem 
tördelhetnek szét területi, illet
ve telepállomási érdekviszo
nyok: ennél fogva a felsorolt te-

vékenységet végzó'k gondjai
nak megoldása sem tekinthető 
helyi ügynek. 

További - és talán legnyo
mósabb - érvünk az, hogy úgy 
tapasztaljuk: területi és helyi 
szinten eddig a vonatkísérők 
elég rossz érdekérvényesítési 
pozícióban voltak. Minden pá
lyaudvarnak, állomásnak az a 
legfontosabb, hogy a vonatok 
gond nélkül, pontosan elindul
janak a területükről. Ebből a 
szempontból másodlagos, hogy 
a vonatkísérő személyzetet ki 
állítja ki. 

A vezetői gondolkodás közép
pontjában az áll, hogy legyen 
elég kocsirendező, váltókezelő, 
forgalmi szolgálattevő, kocsi
vizsgáló stb., mert az állomás 
munkájának megítélése az ő te
vékenységüktől függ. 

H. G.: - Mi egyébként az 
alapbérkövetelés megfogalma
zásánál valami hasonlóból in
dultunk ki. Én öreg vasutasnak 
számítok, és még jól emlékszem 
rá, hogy valamikor a vonatve
zetó'k alapbére elérte a kocsi
mesterekét, a jegyvizsgálóké 
pedig a tolatásvezetó'két. Mára 
megfordult ez a helyzet. 

ÁLLÁSFOGLALÁS 
A rétegbizottság úgy ítéli meg, hogy a MÁV-nál a forgalmi vonatkí

sérő személyzet - mindenekelőtt a jegyvizsgálók és a vonatvezetők -
anyagilag és erkölcsileg alábecsült, több tekintetben kiszolgáltatott 
helyzetben van. 

Véleménye szerint a megfelelő szakképzettségű és létszámú, kellően 
megfizetett vonatkísérői állomány létéhez olyan összhálózati érdekek 
fűződnek, amelyeket a telepállomások vezetői általában nem mérlegel
nek, vagy nem tudnak mérlegelni. Ez döntően hozzájárult a hátrányos 
helyzet kialakulásához, ezért a bizottság elengedhetetlennek tartja az 
egész réteget érintő központi intézkedések meghozatalat. 

Erre a rétegre vonatkozóan nem fogadja el a vállalati tervben elő
irányzott béremelés mértékét. Követeli, hogy 1989-ben minimum 10 
százalékos alapbéremelésben részesüljenek és a műszakpótlék folyto
nos elemét 10 százalékkal emeljék. 

A bizottság megítélése szerint erre megfelelő fedezetet nyújt a for
galmi utazóknál 1988-ban bekövetkezett 12-13 százalékos túlóracsökke
nés, valamint a jobb megbecsülés következményeként csökkenő fluk
tuáció költségkímélő hatása. 

A réteg anyagi alábecsültségének felszámolásához elengedhetetlen
nek tartja olyan szakmai bérminimumok meghatározását, amelyre az 
évenkénti béralkunál ismételt megállapodásokat kell kötni. Egyidejű
leg fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy a szakmai réteg bérrendszeré
nek az egész hálózatra kiterjedő egységessége továbbra is fennmarad
jon. Ennek részeként elfogadja a januárban bevezetett sávos, százalé
kos műszakpótlékot. 

Figyelmeztet a jegyvizsgálókat egyre gyakrabban érő, egyes utasok 
részéről megnyilvánuló inzultusok, esetenként bántalmazási szándék 
vészélyére. Kéri a vasút vezetőit, hogy a különösen veszélyeztetett kör
zetekben és vonalakon kezdeményezzenek hathatós intézkedéseket a 
vonatkísérők védelmére. 

A rétegbizottság a jegyvizsgálók nevében egyúttal a vasutas közvéle
ményhez fordul segítségért. Kéri mindazokat, akiknek szolgálatban, 
vagy azon kívül a jövőben módjuk lesz segíteni ilyen helyzetben, em-
beriességből és szakmai szolidaritásból tegyék meg. 

Ennek a jelenségnek azon
ban a munkánk leértékelődé
sén kívül komoly következmé
nyei vannak a vasútra nézve is. 
Egyes vezényleti helyek lét
számgondjai miatt a vonate
losztás és a fordakialakítás fő 
szempontjául - a gazdaságos
ság helyett - lassan a létszá
madottsághoz való alkalmaz
kodás válik. A személyszállító 
vonatokon az 1 + 1 fős - itt-ott 
már csak 1 fős - kiszolgálás 
miatt a vasút jogos díjbevéte
lektől esik el, nő a balesetve
szély, és csökken az utaskiszol
gálás színvonala is. 

A teherforgalomban ez a fo
lyamat a tolatós vonatok menet
tartamának növekedésével, az 
iparvágány kiszolgáló menetek 
elmaradásával jár, ami lassítja 
az elegymozgást, növeli a kocsi
forduló-időt, fuvarozási határ
idő-túllépést eredményez stb. 
Mindent összegezve, nem vélet
len tehát, hogy hálózati szintű 
intézkedéseket sürgetünk. 

M. V.: - Milyen közvetlen 
eredményt várnak ettől a fellé
péstől? 

B. 1.: - Az állásfoglalást el
küldtük a MÁV vezérigazgató
jának és a szakszervezet elnök
ségének. A vezérigazgatótól azt 
várjuk, hogy tárgyalási alapnak 
tekintse a követeléseinket, és 
konkrét intézkedéseket tegyen 
azok teljesítésére. Az elnökség
től azt kérjük, hogy azokon a fó
rumokon. tárgyalásokon, testü
leti üléseken. ahol közvetlen 

A KV mellett működő 
forgalmi utazó rétegbizottság 

A műszakpótlék emelését is 
abból kiindulva kérjük, hogy az 
már szinte minden vállalatnál 
meghaladja a vasút által fizetett 
mértéket, sőt a MÁV-on belül is 
több helyen 40 százalék. Szerin
tünk a műszakpótlékot - a 
rendszer meghagyásával - 40 
százalékban kellene egységesí
teni az egész vasúton. Az uta
zóknál a pótlék folytonos ele
mének 10 százalékos emelése 
lényegében már ezt jelentené. 

M. V.: - Az okfejtés logikus
nak és meggyőzőnek tűnik. Mi 
lesz akkor, ha a döntésre vagy 
intézkedésre jogosultakat még
sem sikerül meggyőzniük? 

H. G.: - Nem akarunk fe
nyegetőzni reméljük a 
sztrájktörvény elfogadása óta 
nem is hat annak, de az előze
tes beszélgetéseken felmerült 
egy figyelmeztető sztrájk gon
dolata. 

B. I.: - Még arra sem lenne 
szükség, ha a forgalmi utazók 
nyomatékot akarnának adni a 
követeléseiknek. Elég lenne, ha 
összefognának és megtagad
nák a szerződéses túlórázást. 
Ez hátrányt okozó hatásában 
fölérne egy részleges sztrájkkal 
- annak jogi következményei 
nélkül. De nem ez a cél. Célunk 
az, hogy a megfogalmazott té
mákban az érintett réteg meg
elégedésére egyezség szüles
sék. 

N.L. 

s 
Hozzászólás 

Még egyszer a bérkövetelésröl 
Mindenki olyan kalappal köszön, amilyen van 

A Magyar Vasutas május 11-i 
számában Goldgruber Pál és 
Szerecz György, a ferencvárosi 
vontatási főnökség szakszerve
zeti tisztségviselői cikket írtak 
Elfelejtett ígéretek, fájó megkü
lönböztetés címmel. azzal a 
szándékkal. hogy A bérkövete
lések realitása című, március 
9-i írás „hiányos·· és „téves" in
formációit pontosítsa. 

Aki előveszi a Magyar Vas
utas március 9-i számát, "elol
vassa a hivatkozott cikket és 
összeveti a május 11-i válasszal, 
az igencsak tanácstalan lehet 
abban, hogy mire vonatkozhat 
a pontosítás. Ott ugyanis mind
össze két-három mondattal sze
repel a ferencvárosiak követelé
se (merthogy az írásom valójá
ban nem arról szólt), de a vá
laszcikk szerzői egyikre sem re
agáltak közvetlenül. 

Most megkísérlem csokorba 
szedni azokat a gondolatokat, 
amelyek a válaszcikk szerzőit 
vitára ösztönözték. A tisztségvi
selők gondolom azért nyúlnak 
vissza 1988. augusztusáig és 
azért mutatják be részletesen 
az elvárásaikkal kapcsolatos 
történéseket, mert tévesnek 
tartják az általam leírt azon uta
lást, hogy a műszakpótlék 40 
százalékra emelését a „közel
múltban" követelték. 

Véleményem szerint nincs 
lényegi vita közöttünk a kezdet 
megítélésében. A múlt évre 
visszanyúló előzményeket én a 
cikkem megírásakor természe
tesen ismertem. Azért említem 
mégis közelmúltként a kezde
tet. mert az írásomban az idei 
béremelési lehetőségek és szak
szervezetünk elfogadott bértár
gyalási pozíciójának tükrében 
igyekeztem bemutatni a követe
lések teljesíthetőségét. Olyan 
értelemben tehát január 4-e te
kinthető kezdetnek, hogy a fe
rencvárosiak a bérkövetelései
ket - a sávos százalékos mű
szakpótlék és a 30 Ft/óra túlóra 
többletdíjazás bevezetésének 
ismeretében, azt elutasítva -
akkor ismételték meg. 

Ebbó1 a szempontból kevés
bé tartottam fontosnak, hogy 
melyek voltak a korábbi előz
mények. Annál is inkább, mert 
az indítványomat - hogy a 
Magyar Vasutasban tegyük 
közzé, mit akarnak, és a kiraj
zolódó megállapodást miért 
nem fogadják el - elutasítot
ták, kizárva annak lehetőségét 
is, hogy az előzmények nyilvá
nosságra kerüljenek. 

Itt el is érkezünk a második 
lehetséges vitaponthoz. ,,Köve
telésük pontos tartalmának 
közzétételétől elzárkóztak." -
írom a március 9-i cikkben. Ez 
is utalás a január 4-i ferencvá
rosi rétegbizottsági megbeszé

Azzal is, hogy az idei - a vas
utasok egészét átfogó - bértár
gyalási fórumokon ezeket a kö
veteléseket nem tertjesztették 
elő a képviselőik útján. Sem a 
múlt év december végén zajlott 
érdekegyeztető fórumon, sem 
az azt megelőző mozdonyveze
tői rétegbizottsági ülésen. sem a 
január 16-1 elnökségin, sem a 
január 20-i kv-ülésen. És az 
ilyen - nem tudok rá jobb kife
jezést, ,,különös" alku könnyen 
ébreszthet gyanút, mert napja
inkig - sajnos ilyan a bérme
chanizmus - főként csak má
sok rovására lehetett és lehet 
alkudozni. 

Az egyeztető és döntéshozó 
fórumok előbbi felsorolása egy
ben válasz a cikkíróknak arra a 
kitételére is, hogy „Döntöttek 
rólunk, de nélkülünk". Ezek
nek a fórumoknak a többségén 
ugyanis a ferencvárosiaknak 
közvetlen képviseleti lehetősé
gük nem volt, így „ nélkülük" 
nem lehetett dönteni. 

Goldgruber Pál és Szerecz 
György vitába száll az általam 
felvetett szolidaritással, és má
sok rovására történő bérfelosz
tás helytelenségévél, mint -
ahogy írják - ,, ... két elfo
gadhatatlan gondolattal". 
Nem vitatom, a szolidaritás 
gondolata valóban nagyon ósdi, 
hiszen magával a szakszerveze
ti mozgalommal egyidős, de en
nek ellenére véleményem sze
rint a mai gondolkodásunknak 
és cselekvésünknek is megha
tározó eleme kellene, hogy le
gyen. 

Azzal egyetértek, hogy olyan 
viszonyokat kell teremteni, ahol 
az egyes rétegek bérkövetelését 
ne csak a másik rovására lehes
sen kielégíteni, és ezzel a külön
böző törekvések egymással 
szembeállítása is elkerülhető le
gyen. Ezért kellene azt elérni, 
hogy a bértárgyalások ne egy 
adott bértömeg felosztására 
irányuljanak - ami a mostani 
szembenállás legfőbb oka -, 
hanem az általános alapbér
emelés mértékére és a kiegészí
tő munkadíjazási szabályok 
megalkotására. 

Egy ilyen rendszerre az átté
rés nem pusztán elhatározás 
kérdése, hiszen ennek alapvető 
külső feltétele például a bérsza
bályozás minden formájának a 
megszüntetése - a MÁV-on 
belül pedig a túlórák csökken
tése -. ezért még néhány évig 
számolni kell az erőteljesebb 
belső érdekütközéssel. 

Ilyen okok miatt tartom na
gyon fontosnak a nyilvános és 
minden rétegre kiterjedő egyi
dejű tárgyalásokat; ezért gon
dolom azt is, hogy gyanút éb
reszthet minden különutas 
próbálkozás. 

Végezetül néhány megjegy
zés a válaszcikk személyeskedő 
hangvételéhez. Nem tartom 
szerencsésnek az ilyen vitastí
lust, mert a nézetek és érvek 
helyett az érzelmek válnak 
meghatározóvá, de valószínű
nek tartom, hogy mégsem lehet 
elkerülni, hiszen a szabad véle
ménynyilvánításhoz ez is hoz
zátartozhat. 

Mindenki olyan "kalappal 
köszön, amilyen van neki -
tartja a mondás. Ami a leváltá
som követelését illeti, e�zel 
szemben nem kívánok védekez
ni. Ott, ahol a kinevezés közve
tett módon választói bizalomra 
épül, magától értetődőnek tar
tom, hogy a kérdés így is felme
rülhet - bármennyire nem kel
lemes az érintett személyre néz
ve. Hogy úgy mondjam, ,,a 
pakliban ez is benne van". 
A mérlegelés a kinevezést jóvá
hagyó testület dolga lesz. 

Ahhoz. azonban ragaszko
dom, hogy a felhozott vádak té
nyeken alapuljanak! Esetem
ben ugyanis „aparátcsik" mi
voltom és „ letűnőben lévő 
szemléletem" fő bizonyítéka
ként a február 28-i kv-ülésen el
hangzott hozzászólásomat idé
zik, állítva, hogy én az ajánlott 
10 százaléka! szemben 6 száza
lék béremelést indítványoztam. 
Ennek az állításnak azonban -
mint általában az előre elhatá
rozott koncepciót kiszolgáló, 
szövegkörnyezetéből kiragadott 
félmondatoknak - csak egy 
szépséghibája van: az, hogy 
nem igaz! 

Aki előveszi a Magyar Vas
utas március 30-i számát, és el
olvassa a kv-ülésről szóló tudó
sítást, az könnyen ellenőrizheti, 
hogy abban a vitában mindenki 
- én is - 10 százalékos bér
emelést javasolt, csak amíg a 
MÁV ebből 5 százalékot akart 
garantálni, én azzal szemben 6 
százalék garantált emelést in
dítványoztam. 

Nem szeretnék Fekete Sán
dor hívatlan prókátora lenni -
már csak a gyatra fizetség miatt 
sem, meg mert nem is hiszem, 
hogy erre rászorulna -, mégis 
nem állhatom meg, hogy el ne 
mondjam, nagyon elhamarko
dott ítéletnek tartom a vissza
hívására vonatkozó javaslatot. 
Még akkor is, ha tudom, hogy a 
kifogásolt mondat egy vita he
vében valóban elhangzott. 
Amennyire én meg tudom ítél
ni, Fekete Sándor mérsékelt és 
megfontolt, de nagyon határo
zott és következetes képviselője 
a mozdonyvezetői érdekeknek. 
Meggyőződésem, hogy azok, 
akik a munkája alapján ítélik 
meg továbbra is bizalmat sza
vaznak neki. 

Németh László 
lésre, és a leközlés elutasítását, .--------------------------
mint tényt nem is cáfolják a vá
laszcikk szerzői. Mintegy ma
gyarázatként leírják viszont, 
hogy ,, ... a levelet szélesebb 
nyilvánosságnak is szántuk, 
ezért elküldtük több vontatási 
főnökségnek . . . " 

Azt gondolom, könnyen be
látható, hogy ez a fajta nyilvá
nosság nem ugyanaz, mint amit 
én hiányoltam. A többi vontatá
si főnökség ugyanis csak mint 
azonos érdekű partner mondha
tott véleményt, de a vitából to
vábbra is ki lettek volna zárva 
azok, akiknek az érdekével 
esetleg ütközik a követelés tel
jesítése. 

Írásomnak feltehetően az 
volt a leginkább sérelmezett ré
sze, amelyben leírom, hogy 
„Kár volt a ferencvárosiaknak 
magukra terelni a gyanút, 
hogy a nyilvánosság mellőzé
sével esetleg hátsó gondolataik 
voltak. " Szeretném határozot
tan leszögezni, hogy nem volt 
szándékom a vádaskodás, és 
meggyőződésem, hogy nem is 
tettem azt. Nem azt állítottam, 
hogy a ferencvárosi mozdony
vezetőknek rejtett szándékaik 
voltak. 

Azt mondtam, hogy ilyen 
gyanú kialakulhatott, mert 
olyan helyzetet teremtettek. 
Nemcsak azzal, hogy a sajtó
nyilvánosságot nem vállalták. 

Nehézgép-kezelöi tanfolyam 
A MÁV-nál is rendszerezték 

a rakodó- és szállítógép-kezelői 
képzést, amely fölött a szakfő
hatóság gyakorol elvi és szak
mai felügyeletet. A záhonyi 
üzemigazgatóságnál az első 
alaptanfolyam az elmúlt hetek
ben fejeződött be. A 272 órás 
időtartamú nehézgép-kezelői 
tanfolyam elvégzése után a 
résztvevó'knek a továbbiakban 
már csak úgynevezett típus
vizsgát kell tanniük a választott 
gépfajtára. 

A záhonyi gépesített rakodá-

si főnökségen rendezett tanfo
lyamon 22 dolgozó vett részt. A 
tananyagban többek között gé
pelemek, szerkezettan, hidrauli
kus hajtás, anyagismeret, elekt
rotechnikai ismeretek szerepel
tek. Az elméleti felkészülés 
mellett a résztvevők gyakorlati 
vizsgát tettek az UB-142. és az 
RDK-160-2 típusú kotrógé
peken. Előadóként a szakterüle
tek üzemi vezető szakemberei 
működtek közre. 

(hi) 

Költségmegtakarítás 
a járműjavítóban 

Jelentős energiamegtakarí
tást eredményező beruházást 
valósított meg a MÁV Székesfe
hérvári Járműjavító Üzeme. Az 
eljárás során lényegesen javít
ják az úgynevezett kazántápvi
zet, mellyel megakadályozható 
a kazánok és csővezetékek kor
róziója. 

Közvetlen energiamegtakarí
tást az jelent, hogy a kazánvíz 
sótartalmának mérséklésével 
csökkentik a lúgozódást.. A ter-

mikus gáztalanító beépítésével 
a kazánok, valamint a gáz- és 
kondenzvízvezetékek korrózió
ja csökken, és lehetővé válik a 
kondenzvizek összegyűjtése és 
újrahasznosítása. 

A beruházás gazdaságossága 
abban rejlik, hogy szerveskar
bonát-mentesítéssel a póttápvíz 
egységköltsége lényegesen ke
vesebb, mint a nátriumion-cse
rélővel történő vízlágyítás. 
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Sok gyermekkel tanyán 
,,Nálunk csönd van és nyugalom" 

Amint az már hagyomány, a 
Vasutasok Szakszervezete mel
lett működő nóoizottság idén is 
megtartotta anyák napi ünnep
ségét, amelyre 32 sokgyerme
kes vasutas édesanyát hívtak 
meg. A megjelenteket Radnai 
Jenőné, a kaposvári nevelőott
hon igazgatója köszöntötte, 
majd Pallos György osztályve
zető mondott beszédet, amely
ben kiemelte, hogy a vasutasz
szakszervezet a jövőben is foly
tatja a több évtizedes gyakorla
tot, s a nagycsaládos asszonyo
kat ezután is támogatni fogja. 

Az ünnepi szavak után 90 
ezer forint segélyt osztottak 
szét, majd a köszöntő műsorát 
adó békéscsabai nevelőotthon 
növendékei adták át sajátkezű
leg készített ajándékaikat. 

* 

A kedves, halk szavú Hege
dűs Lászlóné Kiskunhalasról 
érkezett. Most várja a hatodik 
gyermekét. Örömét így magya
rázza: 

- Olyan aranyosak a ki
csik, hogy elmondani nem le
het. Úgy elbabázok velük, és az 
ember elfelejti, hogy múlik az 
idő. A nagyok is játszanak ve
lük, segítenek, hiszen egy ilyen 
csöppség sokkal érdekesebb, 
mint egy játékbaba. Attól füg
getlenül, hogy jó olyan sok gye
rek között lenni, azért nagyon 
sok munkát, fáradtságot is je
lent. Éjjel nappal csak a család
dal foglalkozom, hogy kinek 
mikor hova kell menni. mibó1 
írnak dolgozatot, mi foglalkoz
tatja őket. De a gyerekek örül
nek, hogy otthon vagyok, mert 
a házimunka közben beszélge-

tűnk és nem kell napközibe 
menniük. 

- A gyerekek nem szoktak 
veszekedni? 

- Jaj, dehogynem! Anélkül 
nem megy, mi is veszekedtünk 
a három nővéremmel, de a test
véri kapcsolat erősebb, mint 
bármilyen barátság. 

- Es milyenek a mindenna
pok? Gondolom egy fizetésből 
nem könnyű megélni. 

- Tulajdonképpen nem egy 
fizetésből élünk, hiszen gyeden 
vagyok, az is jövedelem. A má
sik az, hogy még az első gyere
kem babaholmijai is megvan
nak, és sokat kaptunk innen
onnan. Tudja, gyerekkorom óta 
megszoktam a beosztást. Mert 
rettenetesen be kell osztani a 
pénzt, de fölösleges dolgokra 
nem szeretek költeni. 

- Sajnos a gyerekeknek sok 
kellemetlenséget kell átélniük 
az iskolában - folytatja. -
Egyiküket például megszólták, 
mert kenyeret, és nem édessé
get, péksüteményt vitt uzsonná
ra. Más gyerek eszi a fagyit, isz
sza a szörpöket, de ez haszonta
lan, és a sok cukor miatt egész
ségtelen is. Azért is félnek, 
hogy lenézik őket, hogy csak 
négy-öt ruhájuk van. Pedig tisz
tán, rendesen járnak. 

- Mekkora lakásuk van? 
- Mi tanyán lakunk. Két 

szoba, konyha és a hozzávaló 
helyiségek, és ott az istálló, meg 
a hatalmas udvar. És ez kell a 
gyerekeknek: az állatok, meg a 
sok mozgás. Egy kilométernyi
re a szomszédban van tehén, 
onnan hozzuk a tejet, a saját 
termésű mézünkkel ízesítjük, s 
látom rajtuk, hogy szeretnek 
méhészkedni. 

- Mi a gyerekek kedvenc 
időtöltése? 

- Rengeteg könyvük van, 
és szeretik a zenét. Szívesen 
hallgatják a komolyzenét. a 
verslemezeket is, no meg a me
séket. 

- A tanyán milyen a köz
művesítés? 

- A hannadik gyerek szüle
tése előtt lett villanyunk. Az 
ivóvizet pedig a városból hord
juk, a gémeskút vizét csak fő
zésre, mosásra használjuk. Ez 
így talán nagyon nehéz életnek 
tűnik, de higgye el. egészsége
sebbek, mintha a város köz
pontjában panelházban lak
nánk. 

- Hogyan lehet ennyire elé
gedett, hiszen messze a város. a 
vizet is vinm kell ... 

- Nehéz kinn, de mégis 
jobb! Nálunk csönd van. nyu
galom és jó levegő. Idejövet, 
hogy a Józsefvárosi pályaudvar 
előtt a villamosra vártam, az a 
forgalom, a zaj öt perc alatt job
ban elfárasztott. mint otthon az 
egyhetes tavaszi nagytakarítás. 

- Mindent el tud végezni 
idóoen? 

- Amikor nem volt villa
nyunk, megszoktam, hogy ha 
törik, ha szakad, sötétedésre 
mindennel kész kell lennem, 
pedig képzelheti milyen lassú a 
vasalás szenes vasalóval. Ez él 
bennem máig. 

- Mikor foglalkozik a gyere
kekkel? 

- Házimunka közben is. s 
ha végzek akkor jönnek, hogy 
,.segíts egy kicsit szolm1zálm. 
hadd mondjam föl a leckét". 
Akkor már megjön a férjem is. 
és együtt a család. 

D. K. 

Se pénz, se posztó 

Miért nincs becsülete 

a raktárnoki munkának? 
A Magyar Vasutas 5. számá

ban olvastam a Raktárnoksira
tó című cikket. A Vasút című 
üzemi lap 1s foglalkozott abban 
a hónapban a raktárnokokkal. 
No végre-, sóhajtottam. 

Egyetértek Binder László 
nyilatkozatával, ugyanúgy mint 
a Raktárnoksirató cikk írójával, 
Klencz Tibornéval. Úgy érzem 
én is, hogy a kereskedelmi szol
gálat rangja elveszett, de külö
nösen a raktárnoki munka 
nincs megbecsülve. Szinte elle
nünk van az összes többi szak
ágazat. Nem egy irányba húz
zuk a szekeret. Szerintem itt 
rangsorolásnak nincs helye. Itt 
a cél egy lehet, a vasút óramű
pontossággal üzemeljen! 

Minden szolgálati ágnál le
vő dolgozónak kell hogy legyen 
kereskedelmi szemlélete, hi
szen ebből élünk. Hogy lehet 
olyan ösztönző rendszert meg
tűrni, mint például a Ktg-nél? 
A prémium a kiegyenlítés telje

érjen. Hat órával előtte hogyan 
értesítsem a kedves fuvaroztató 
felet, mikor még az sem biztos, 
hogy a küldeménye meg fog ér
kezni időben és sértetlenül? 

Ezek után nem csodálkozom 
azon, akik azt kérdezik: miért 
csinálod ezt ennyi pénzért? A 
raktárnokok sem anyagilag 
sem erkölcsileg nincsenek meg
becsülve. Ez év április 4-e alkal
mából egy csomó kitüntetést és 
egyéb elismerést osztottak ki. 
Átolvastam a névsort, de orszá
gos viszonylatban nem akadt 
egy raktárnok, aki valamilyen 
elismerést kapott volna. Ily ne
héz körülmények között ennyi
re rosszul dolgozunk? 

A raktárnokok kiképzése is 
csapnivaló. A vizsgán 15 írásbe
li kérdésből három raktárnoki 
kérdés, a többi kocsiálláspénz 
és fekbér-számítás. Aki ezt tud
ja, az már beosztható raktár
noknak, és akkor derül ki, hogy 
az illető nem tudja megkülön-

böztetni a nyitott kocsit a pőré
től. 

Mi raktárnokok egyenruhát 
sem kapunk, csak sima mun
karuhát. Bezzeg a személyvo
nati motorvezetők kapnak téli, 
nyári, tavaszi, őszi kivitelben, 
mégis civilben dolgoznak, sze
rintem azért, mert szégyenlik, 
hogy vasutasok. Felvettem az 
új munkásruhát és a főnököm
től kezdve mindenki röhögött 
rajtam. Erre mondják azt - se 
pénz, se posztó -, hát ennyi a 
mi becsületünk. 

A fuvaroztató fél még tisztel 
bennünket, ami arra enged kö
vetkeztetni, hogy nem mi ját
szottuk el a becsületet. A mun
káltatónak jobban kellene tisz
telnie a raktárnokot! Nem aka
runk mostohagyerekek marad
ni! 

Csősz Imre 
főintéző 
Kecel 

sítésétől függ, és emiatt kocsik.---------------------------

százait nem állítják ki, mert kell 
a kiegyenlítéshez. Ezek után, 
hogy álljon a raktárnok a fuva
roztató fél elé? Mit mondjon ne
ki, hogy miért nem kapta meg a 
megrendelt kocsiját? 

A tehervonatoknak a késése 
is katasztrofális. Én úgy emlék
szem, alig 25 évvel ezelőtt még 
engem mint forgalmi szolgálat
tevőt felelősségre vontak érte, 
ha egy tehervonat kiesett a me
netrendből. Ma meg se kérde
zik, mi lett a tehervonattal, mi
ért késik? Ma már a tehervona
toknak csak a menetrend

könyvben van menetrendje, a 
valóságban csak közlekednek. 
Minek a menetrend? Előfordul, 
hogy Józsefvárostól 124 km-re 
levő rendeltetési állomásra hét 
nap alatt jut el egy kocsirako
mány. 

Ilyen körülmények között 
raktárnok legyen a talpán az, 
aki előre megmondja, hogy mi
kor kell feladni az árut ahhoz, 
hogy meghatározott időre célba 

Nyugdíjasok taggyűlése 
Gyakran hallatnak magukról jat az ÖTA-tól 500-2000 forint 

a monori vasutasnyugdíjasok, értékben. Sajnos, temetkezési 
és különösen élénk a helyi segélyre 12 fő után 14 400 forin
nyugdíjas-szakszervezeti alap- tot kellett kifizetni. 
szervezet élete. Programjaik, 
közös kirándulásaik mindig sok 
embert vonzanak, s náluk - a 
mások által - ,,nem szere
tem" -nek titulált rendezvénye
ken sem maradnak üresek a 
székek. 

A közelmúltban megtartott 
beszámoló taggyűlésen Molnár 
Elek titkár a beszámolójában 
elmondta, hogy jelenleg 329 
tagja van az alapszervezetnek, 
a vezetőség 13 bizalmival végzi 
a munkát. Az elmúlt időszak
ban 43-an részesültek különbö
ző segélyekben, többen voltak 
vállalati és SZOT-beutalóval az 
ország különböző részein, vala
mint egy hónapos ingyenes 
üdülésen Balatonfüreden és 
Vonyarcvashegyen. 30-an kap-
tak gyógyszer-visszatérítési dí- Molnár Elek 

Szenvedélybetegségeink 

A dohányzás pótcselekvés 
Nincs biztos tanács a leszokásra 

Korunkban eló'kelő helyet 
foglalnak el a szenvedélybeteg
ségek. Az alkoholizmus mellett 
a kábítószerek fogyasztása is 
kezd elterjedni hazánkban. 
A sajtóból és egyéb kommuni
kációs forrásokból ismertek a 
kábítószerek pusztításai. Világ
viszonylatban közismert az al
koholizmus terén elfoglalt elő
kelő helvezésünk is. A magyar 
emberek egészségi állapota 
40-50 éves kor elérésekor nagy 
általánosságban megközelíti azt 
a fokot, amely mellett bizonyos 
százalékban a rokkantosítás 
megítélése nem keltene megle
petést. 

Egészségrombolásunk okai 
sokrétűek. A túlhajtottság, az 
egzisztenciális túlterheltség 
ugyanúgy megtalálható az 
okok között, mint a különbözó' 
élvezeti cikkektó1 való függó'
ség, a pótcselekvések és felol
dási módszerek. A túlterheltség 
miatti testi és szellemi feloldás 
sokszor káros anyagok élveze
tébe torkollik. Ezek gyakoribb 
élvezete a hozzászokáshoz, 
szenvedéllyé váláshoz vezet. 

A már említett „keményebb" 
szenvedélyek mellett köny
nye b bnek tűnik a dohányzás. 
Egészségromboló hatását nem 
szabad lebecsülnünk. Talán 
azért nem tűnik első megköze
lítésben az előbbiekkel egyen
értékűnek, mivel akut, azonna
li hatásai kevésbé látványosak. 
Ha valaki látott már olyan 
EKG-görbét. melyet egészséges 
ember szívéről vettek fel egy 
darab cigaretta elszívása után, 
nem fogja lekicsinyelni a do
hányzás azonnali hatását. Or
vosegyetemi előadáson szokás 
volt frissen kivett borjúlégcső 
ostoros sejtjeinek működését 
demonstrálni. Ezek a sejtek tá
volítják el a légutakba jutott 
szennyeződéseket, koromszem
cséket, bacilusokat. A demonst
rációt végző professzor tust 
cseppentett a felvágott légcső 
belső felszínére, és perceken 
belül láthatóvá vált a tusfolyam 
mozgása. Ha felkértek egy do
hányzó orvostanhallgatót, hogy 
gyújtson cigarettára és fújjon 
egy-két slukk füstöt a légcsőre, 
a tusfolyam mozgása lelassult, 
több füstinger esetén le is állt. 

Ez az egyszerű kísérlet bizo
nyítja a cigarettafüstben lévő 
több száz, több ezer vegyi 
anyag azonnali mérgező hatá
sát. Dohányozni nem egy alka
lommal szoktunk, a dohányo
sok éveken, évtizedeken át hó
dolnak szenvedélyüknek. El
képzelhető, hogy milyen mér
tékben megnövekednek a kóros 
hatások következményei a hör
gőkben, ennek a folyamatnak 
során tönkremegy az értékes 
,,ostoros'' sejtekkel borított bel
ső hörgőfelszín, helyét értékte
len, funkció nélküli sejtek fog
lalják el. Ez a folyamat az idült 
hörghurut fenntartása mellett 
egyben elő is készíti a talajt a 
rosszindulatú daganatok 
rákbetegségek - számára. 

A dohányzás és a hörgőrák 
gyakoriságának összefüggése 
ma már nem vitatott. Világ-

szerte végzett járványtani mun
kák, nagy statisztikai feldolgo
zások a számok törvényével bi
zonyítanak. A dohányző nők 
számának emelkedését tör
vényszerűen követte a hörgő
rák korábban alacsony előfor
dulásának növekedése a nők 
körében. Szándékunk felhívni a 
figyelmet ezekre az összefüggé
sekre. Ugyanakkor azt is el kell 
mondanunk, hogy a hörgőrák 
keletkezésének a dohányzás 
nem egyedüli oka, csak egy fon
tos tényező, de úgynevezett rizi
kófaktor, amely fokozza a be
tegség kialakulásának valószí
nűségét. 

Ha a riz1kótényezőkről beszé
lünk, szólnunk kell egy másik 
nagy betegségcsoportról, a 
szív- és érrendszeri megbetege
désekről, melyeknek hátteré
ben szintén fontos szerep jut a 
dohányzásnak. A szívizomelha
lás (szívinfarktus) kialakulása 
mellett a magas vérnyomás be
tegség (hypertonia), az érrend
szer degeneratív elváltozása és 
szövődményeik - mint a peri
fériás erek szűkülete, agyvér
zés, agylágyulás - által bekö
vetkezett halálozás többszöröse 
a dohányzók körében a nem do
hányzókkal szemben. A vi
szonylag fiatal férfiak magas 
halálozási százalékai mögött 
nagyrészt ezek a betegségek 
állnak. 

A dohányzásról való leszokás 
sokkal könnyebb, mint a kábí
tószer, vagy akár az alkohol el
hagyása. Talán megkockáztat
hatjuk, hogy a dohányzás nem 
is igazi szenvedélybetegség. 
Sokféle felfogás között létezik 
olyan is, amely szerint úgyne
vezett nikotinéhség vagy nem 
is létezik, vagy ha igen, az csak 
rövid ideig áll fenn az utolsó ci
garetta eldobása után. 

A dohányzás csak egyike 
rossz szokásainknak. Nagyon 
meggyőzőnek tűnik az a kísér
let, amelynek során önként je
lentkező, dohányzásról leszok
ni kívánó személyeket erre a 
célra kiürített kórházi osztá
lyon helyeztek el. A külvilágtól 
elzárva akárhány cigarettát 
szívhattak el, de nem gyújthat
tak rá: a cigarettát égve, szívás
ra készen kapták. Elmaradt te
hát a rágyújtás ceremóniája. 
Egy-két nap elteltével növeke
dett az ily módon nyújtott élve
zetről való lemondók száma. Ez 
a tény a dohányzás pótcselek
vés jellegét támasztja alá, és el
lenérv lehet a nikotinéhségre 
mint leszokást pótló tényezőre 
való hivatkozással szemben. 

Többen gyakran hangoztat
ják a leszokás utáni testsúlynö
vekedést, elhízást mint ürügyet 
a leszokási képtelenség védel
mében. A dohányos ember ízle
lése kifejezetten rossz, a do
hányfüstben lévő kémiai anya
gok érzéstelenítik, eltompítják 
az ízlelőtestecskéket. A do
hányzás elhagyása után, mivel 
a krónikus ártalom megszűnik, 
az ízlelőszervek újra képesek 
jól ellátni feladatukat, a do
hányzást elhagyó személy újra 
,,megtanulja" az ízeket, ezért ét-

vágya javul, és ha nem vigyáz, 
hízni kezd. Ha valaki ezt figye
lem be veszi, értelmes, fegyel
mezett táplálkozással elkerül
heti az elhízást. 

Szólni kell az úgynevezett 
dependencia (függőség) jelen
ségéről is. Vannak olyan hely
zetek, amikor a dohányos em
ber úgy érzi, hogy „most feltét
lenül rá kell gyújtanom". Ilyen 
az alkoholfogyasztás utáni vagy 
közben lévő helyzet. Ez az alko
holdependencia - amely for
dítva is érvényes -, a mérték
telen dohányzás újabb alkohol
fogyasztásra sarkall. Így egy hi
bás kör alakul ki, amelyet ne
héz megszakítani. A leírtak. ha 
csekélyebb mértékben is, de ér
vényesek a kávéfogyasztásra 1s. 

Ismert helyzet, amikor a do
hányos ember várakozni kény
szerül. Akár orvosi rendelő 
vagy hivatal várószobájában, 
akár vendéglő vagy eszpresszó 
asztalánál várakozik. rágyújt 
Ha sokáig vár, sokszor rágyújt 
Ez is a pótcselekvés jelleget bi
zonyítja. 

Biztos tanács a leszokás 
módjára nem létezik. A dohá
nyosok sokszor hivatkoznak a 
dohányzáshoz való jogukra. 
Kétségtelen, hogy mindenki
nek jogában áll mérgezni a sa
ját szervezetét, amivel akarja. 
De ha a társadalom szemszögé
ből nézzük, már nem ennyire 
egyszerű a kérdés. A korai rok
kantsággal járó terhek viselése 
nagy részben a társadalomra 
hárul. 

Ha jogokról beszélünk, nem 
lehet nem említeni a nem do
hányzók „nem dohányzáshoz" 
való jogát, melyet a dohányo
soknak kellene tiszteletben tar
tani. A nem dohányzók türel
mes, de nem mindent megenge
dő magatartása nagyban segít
heti a leszokni kívánók egyre 
nagyobb számának további nö
vekedését. 

Sokat tehetnek a munkahelyi 
vezetők - dohányzók és nem 
dohányzók egyaránt - példa
mutató magatartásukkal. 
A füstkarikát eregető főnök je
lenlétében a dohányos beosz
tott sem gondol leszokásra. 

Sokat segíthetnek az egész
ségügyi dolgozók példamutatá
sukkal. Nálunk még csak törek
vés, más országokban valóság, 
hogy egészségügyi intézetek
ben, kórházakban nem dohá
nyoznak. Itt cigarettára gyújta
ni olyan illetlenségnek számít, 
mintha valaki erősen hiányos 
öltözetben jelenne meg, vagy 
botrányos viselkedésével vonná 
magára a figyelmet. 

Társadalmunk egészsége az 
azt alkotó polgárok egészségi 
állapotának függvénye. A tár
sadalom rossz egészségi állapo
ta minden polgárára visszahat 
egészségügyi, gazdasági, jóléti 
kérdésekben. A szenvedélybe
tegek és a következményes be
tegségekkel kapcsolatos kocká
zati tényezólc számának csökke
nése az egész társadalom érde
ke. 

Dr. Major Tamás 

Az idén 100 éves a hatvani vasutas virágkertészet. Minden évben több ezer virágpalántát ültetnek az ál
lomások peronjaira 

(Zelmann F. feh·étcle) 
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Bolygatjuk a holtakat 
■ Mostanság, hogy az em

ber a megújulók meg
nyilatkozásait hallgatja, akarva 
akaratlanul is számvetést ké
szít. Mivel immár írni is lehet 
arról, amiről még nem is olyan 
régen ildomosabb volt hallgat
ni, előbb-utóbb felenged benne 
a korábbi főszerkesztői agyme
gerőszakolás szorongató emlé
ke. Az írógép billentyűi, akár a 
pszichiáter gumikalapácsa a pá
ciens térdét, szorgos harkály
ként agyusztálják a cenzúra- és 
öncenzúra radírjától úgy-ahogy 
megkímélt öntudatot. 

Politikai eszmélkedésem alig
hanem attól a pillanattól szá
míthatom, amikor népünk ak
kori bölcs vezetői úgy döntöt
tek, hogy első szocialista váro
sunk holnaptól ne Sztálinról, 
hanem az az időtájt még kevés
bé szennyezett, egyébiránt is 
feddhetetlen, öreg Dunáról le
gyen elnevezve. 

Csupán merő feltételezés, 
hogy ebben az átkeresztelésben 
csipetnyire szerepet játszott leg
főbb szövetségesünk esedékes 
Nagy Testvérének ukáza, tud
niillik, hogy ama bizonyos tö
mött bajszú kiugrott szemina
rista, aki Dzsugasviliként látta 
meg a napvilágot, haló porai
ban is persona non grata a 
Kreml környékén. 

Nem tetszett nekem a dolog. 
Sem a pentelei, sem a moszk
vai, de hát azt mondták, hogy 
én ezt még nem érthetem, mert 
gyerek vagyok, és barackot 
nyomtak nullásgéppel szkinhe
dizált kobakomra. 

És valóban! Nem fért a fe
jem be, minek bolygatni a holta
kat, s miért kell nevet adni an
nak, aminek már amúgy is van 
neve. Különben is: nomen est 
omen, szerintem Sztálin jobban 
pászolt a kohászatáról messze 
földön híres, sematikus metro
polishoz. 

Meg aztán már a kisdobos
ban azt tanultam, hogy a halot
takról jót vagy semmit. Ekkori
ban kezdtem el filózni azon, 
hogy valami nem stimmel a 
rendszerrel. Aztán múlt az idő, 
felgyorsultak az események, s 
ezzel együtt óvatosabbá váltak 
az elvtársi temetések. Hruscsov 
előrelátóbb volt elődjeinél, de 
valószínűleg a Vörös tér koc
kái alatt nyugvó utódainál is. 
Mármint végrendelkezés dol
gában. 

Már elég régen nagyfiú va
gyok, így aztán némi rezignált 

-

Robi az utolsó sorban ült a 
moziban. Kalandfilmet vetítet
tek. Már látta egyszer, de dél
után nem tudott mit kezdeni az 
idejével, s az unalom elől ide 
menekült. Kevelte a régi épület 
olajos padlójának átható, jelleg
zetes szagát, amely összekeve
redett a meszelt falak, meg a 
poros drapéria függönyök ne
héz leheletével. 

Amikor a terembe lép, min
dig megnyugtatja ez a mozi
szag, s el sem tudná képzelni, 
hogy egy filmszínháznak más 
levegője is lehet. Gyermekkorá
ban sokat ült ezen a nézőtéren. 
A szünetben mindig kinyitották 
a terem két bejárati• ajtaját, s 
ilyenkor érezni lehetett az ápo
rodott levegőbe vegyülő növé
nyek bűvös illatát. 

* 

Most kevés néző volt a terem
ben. Balra tőle négy fiatal vi
háncolt. Tizenöt-tizenhat éve
seknek vélte. A két fiú meg a 
két lány a fal mellett ült a sa
rokban, Robi jól látta az arcu
kat. A film nem kötötte le a fi
gyelmüket, összehajolva nevet
géltek. A barna hajú lány néha 
oldalt pillantott, s a szája elé 
kapta a kezét, hogy elfojtsa fel
feltörő nevetését. Finom rajzo
latú, vékony orra, s bájos arca 
volt. A vetítőgép fénykévéje né
ha megcsillantotta homloka fö
lött a hajszálakat. A tinik hang
ját most elnyomta a puskaropo
gás. A hegyek között a bandi-

cinizmussal veszem mindannyi
szor tudomásul, amikor a szoci
alizmus ügyeletes halottkémei 
munkához látnak. Nincsenek 
éppen semmittevésre kárhoz
tatva ... Ám én azóta sem sze
retem az olyan rendszereket 
(módszereket), amelyek nem 
tisztelik halottaikat. Márpedig 
az elvtársakról sok minden jó 
elmondható, kivált ha beszámí
tom az illegalitás éveit is, az 
azonban a legnagyobb jóindu
lattal sem fogható rájuk, hogy 
békén hagynák saját boltjaikat. 

Még szörnyűbb, amiró1 a 
301-es parcella árulkodik: az 
arcukkal föld felé temetett ki
végzettek remélhetőleg örökké 
kísértik majd hóhéraikat. Ami 
,,csak" jóvátehetetlen bűn volt, 
így vált össznépi, soha meg 
nem váltható gyalázattá. Pedig 
gondoljuk csak meg: a meggyil
kolt miniszterelnök is ugyanan
nak a pártnak a tagja volt, mint 
azok, akik sunyi módon ítélkez
tek felette. 

De hát én nem arról a perről, 
s nem is a 301-es parcelláról 
akarok beszélni. Végtére is egy 
publicisztika ne legyen véglete
kig felfokozott, maradjon meg 
inkább a mértéktartó racionali
tásnál. 

Szóval, nem irigylem azokat, 
akik érdemeik elismerése mel
lett készülnek egyre inflálódó 
nyugdíjukkal túlélni a közre
működésükkel omladékossá fa
lazott jelent. A ma vezető poli
tikusa szinte biztosra veheti, 
hogy utódainak hálátlansága 
üldözni fogja. Sőt, az elődök 
története azt mutatja, hogy 
utol is éri . . .  

Persze nincs ez a világban 
mindenhol így. Akadnak he
lyek, nevezzük őket többé-ke
vésbé demokráciáknak, ahol a 
bukott politikus (legyen az akár 
az elnök is) nem féli a jelent, jö
vőt, s minden további nélkül 
visszamehet mondjuk földimo
gyorót termeszteni, vagy Wa
tergate ide, leleplezés oda, nem 
vész el állampolgári becsülete: 
testőr is, tisztes apanázs is jár 
neki, neves egyetemekre hívják 
előadónak, sőt olykor még kor
mányát is képviselheti külhoni 
ügyekben. 

Feltéve persze, ha nem végez 
vele idejekorán egy vagy több 
kósza golyó. Természetesen ná
lunk ilyesmi senkit sem fenye
get. Legfeljebb az, hogy bizo
nyos körök saját halottjuknak 
tekintik. 

(Tódor) 

ták egy postakocsit támadtak. 
Vad ordítozás, látványos zuha
nások lóhátról. 

Az izgalmas jelenet után Ro
bi ismét a lány arcát kereste a 
sötétben. Meglepte amit látott. 
A mellette ülő nyurga fiú a 
szoknyája alatt matatott. A hét 
fogást próbálták, a többiek iz
galomtól hevülten figyelték a 
játékot. Szoknyája egyre fel
jebb csúszott hosszú combján. 
A lány kissé előredőlve nézte a 
fiú ujjait. Az finoman, szinte ér
zékien bizsergette a feszes bőrt. 
A lány már az ajkát harapdálta, 
várható volt, hogy bármely pil
lanatban kitör belőle a nevetés. 

- Négy, öt - számolt hal
kan a fiú, és ebben a pillanat
ban felgyulladtak a villanyok. 
A kis barna gyorsan a térdére 
húzta a szoknyát, s zavartan 
igazgatta a ráncokat. A többiek 
idétlenül nevettek. 

Kinyitották az ajtókat, s be
áradt az őszi délután édeskés il
lata. A jegyszedőnő Robi nevét 
kiáltotta. 

- Jöjjön ki, távirata érke
zett - tette még hozzá. 

Robi idegesen felugrott, s a 
kijárat felé sietett. Még hallotta, 
hogy a fiatalok közül valaki utá
na szól: 

- Siess, mert ég a ház! 
Nem reagált az ostoba meg

jegyzésre. Az előcsarnokban 
kezébe nyomták a táviratot. 

- A vasúti kézbesítő hozta. 
A szüleitől tudta meg, hogy itt 
van - szolgált magyarázattal a 
jegyszedő. 

MAGYAR VASUTAS 

KIÁLLÍTÁS 

Koczka István festőművész a kiállításon 

A Törekvés Művelődési Ház
ban május 16-án 16 órakor Szé
kelyhídi Ferenc igazgató kö
szöntő szavai után Balassa 
Iván néprajzkutató, a Magyar 
Néprajzi Társaság elnöke nyi
totta meg Koczka István festő
művész kiállítását. és felidézte a 
kolozsvári házsongárdi temető 
történetét, ahol az erdélyi és 
egyetemes magyar kultúra 
olyan nagyjai pihennek, mint 
Szenci-Molnár Albert, Misztót
falusi Kiss Miklós, Brassai Sá
muel, Kelemen Lajos, Koós 
Károly és sokan mások. 

A temető új keletű történetét 
Koczka István festőművész 
mondta el. Már 1938-ban meg
kísérelték a sírok felszámolását, 
akkor a Kolozsvári Ifjak nevű 
egyesületnek ezt sikerült meg
gátolni. 1983-tól ismét napi
rendre került a temető meg
semmisítése. Ettó1 kezdve fény
képezte Koczka az ott nyugvó 
irodalmi és történelmi személyi
ségek sírjait. 1988 óta kiállításo
kon mutatja be a képeket. 

(Kép és szöveg: Tüttő) 

Dokumentumkötet 

az Eszaki Fűtőházról 
A hagyományok őrzése, a 

múlt tisztelete nélkül, a napi 
manipulációk széljárása által 
sodort ördögszekerévé válik 
sorsunk. A példák tartást ad
nak, a gyökértelenség gyenge
séget hoz, amely gyakran elve
temült barbárságba torkollik. 
Az ilyen bukásoknak számtalan 
példáját láthatjuk. 

Mindezek tudatában szívet 
melengető élmény olyan olvas
mányt kézbe venni, amelyik a 
tegnapok megbecsülésére, a hi
vatás, a munkahely és egymás 
tiszteletére tanít. A közelmúlt
ban megjelent Az Északi Fűtő
ház története ilyen kötet. 

Nem kell persze eltúlozni. 
Irodalmi alkotásként nehezen 
értékelhető, mondhatná a 
könyv bármelyik kritikusa. 
Nem is azzal a szándékkal ké
szült. A könyv inkább doku
mentum, mint szépírás. Az első 
fejezet Hámán Katónak, a fűtő
ház névadójának életútjával 
foglalkozik. 

A második rész a fűtó'ház 
múltját eleveníti fel, a barma-

Kaszala Sándor 

dik pedig a jelenről szól. Pataki 
Kálmán újságíró a riport eszkö
zeivel villantja fel a vontatási 
főnökség gondjait, "örömeit. 
A kötetet az Antikva Kiadó je
lentette meg kétezer példány
ban. Érdemes elolvasni. 

(s. g.) 

* 

Az Antikva Kiadó a Szerzői 
Jogvédő Hivatal ez év május 
9-én kelt levelébó1 értesült ar
ról, hogy Az Északi Fűtőház 
története című kötet első fejeze
tének szerzője sérelmezte mi
szerint neve a könyvben nem 
szerepel. A kiadó ezúton közli, 
hogy a szóban forgó mű első fe
jezetét dr. Gadanecz Béla írta. 
Megjegyezzük, hogy a vontatá
si főnökség vezetősége bocsá
totta a kiadó rendelkezésére a 
több szerző által összeállított 
alapanyagot. A kiadó az alap
anyagok szerzőivel nem állt 
jogviszonyban. 

(Antikva Kiadó) 

Távirat 
Robi megköszönte, aztán el

olvasta a távirat szövegét. 
„Húsz órára jelentkezzen a 

szolgálati helyén! Két vagon 
szén érkezett. " 

- Csak ez hiányzott -
dünnyögte mérgesen, aztán az 
órájára pillantott. Nemsokára 
indul a vonat. Annyi ideje volt 
csak, hogy hazame11jen és átöl
tözzön. A tizenkilencharmin
cast el kellett érnie. 

* 

A gozos eró1ködve húzta a 
néhány kocsit. Fekete füstfel
hők úsztak az ablak előtt. Egye
dül ült a fülkében, s az éjszakai 
munkára gondolt. A két négy
tengelyes kocsi már biztosan a 
szertári vágányon áll. A szenet 
ki kell lapátolni, mert reggel 
Jönnek a fuvarosok, és viszik a 
megrendeló1mek. A szertár a 
kisváros vasútállomásának túl
oldalán van, a fatelep mellett. 
Érettségi után oda szegődött se
gédmunkásnak. Éjszaka még 
sohasem rakott szenet. Kicsit 
izgatottan szállt le a vonatról. 

A vágányok között a szertár 
épülete felé igyekezett. Körül
kerített udvarán már messziről 
látta az öreg platánfát, amely-

nek sötét, dús lombja erdők su
sogását idézte emlékezetébe. A 

segédmunkások fabódéjának 
nyitott ajtaján kitóduló pil

lanyfény keskeny folyosót vá
gott a sötétben. Egyenesen e 
fény irányába tartott. A töb
biek már várták. Amikor belé
pett a bódéba, a sűrű cigaretta
füstben szinte alig ismerte fel 
az arcokat. Egy rozoga, nehéz 
faasztal körül ültek a munka
társai. A két öreg, Jani és Gabi 
bácsi, meg a lenszőke hajú agg
legény, Sanyi. Kezet fogott va
lamennyiükkel. 

- Megjöttél, Robikám? Ak
kor kezdhetjük is - jelentette 
ki lakonikusan Jani bácsi, aki a 
legöregebb és a legtapasztal
tabb volt közöttük. Elnyomták 
a csikket, aztán a szerszámos
bódéból kivették a szívlapáto
kat meg a pajszert. Robi gyor
san átöltözött, aztán a három 
férfi után ballagott a sötétben. 
Átmentek a vontatási főnökség 
nyitott mozdonyszíne alatt. Né
hány oszlopon, a poros égők 
sárga fénysátrában apró boga
rak köröztek. A szerelőakna 
mélyén olajtócsák csillogtak. 

A rakodóvagányon ott állt a 
két vagon. Jani bácsi irányítot
ta a kis csapatot. A feszítővas
sal óvatosan kiütögette az ajtók 
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A pokoljáró-öntudat 
Tarjáni Imre versei elé 

Ismerek egy dudást, aki évtizedek óta naponta po
kolra száll. Nevezhetném, akár költőnek is, ahogy ő 
maga, amikor tizenöt évesen - az aszódi javítóinté
zet árnyékában - először állt a bíró előtt. Julien So
relt játszott, elítélőit már akkor is megszégyenítve. 

Aztán ez a konokul tehetséges állami gondozott 
fiú sok mindennel megpróbálkozott, csaknem hat 
évig volt például a Ferencvárosban vonatvezető, de a 
vers soha nem hagyta el. Annak idején még a „kilen
cekkel'' indult, versei folyamatosan jelentek meg a fo
lyóiratokban, lapokban, antológiákban, de „igazán 
sohasem jött össze". 

Azazhogy dehogyisnem! Idei áprilisi számában a 
Kortárs mutatta be Tarjáni Imrét, a 43 éves munkás-
költőt. • 

Megszenvedett verseinek hitelt a sorsát mindig fel
vállaló pokoljáró-öntudat ad. 

Festékkel felírva 

ott volt kiterítve 
a földpadlós tisztaszobában 
nem zokogtam 
vártam a temetési ruhámat 
az elsőt az újat 
hogy ne legyek szegényes azon a falusi felvonuláson 
szépen felöltözve vihessem a keresztet 
rajta festékkel felírva: Tarjáni Mária, élt 49 évet 

megölte a napszámos-idő 
(én sarokban térdepeltem kukoricán) 
béküljünk ki -
a sírodig értem Édesanyám 

Kereng a bujdosásom 
Kereng a bujdosásom, 
körém csomósodik szárad. 
Azt eszem, amit találok, 
azt szeretem, aki lázad. 
Vén Európa visszanéz - rám néz -
Domborzatából kiviláglok, 
mint olajos földben tüntető 
lidérc/ ény-alkonyatú lángok. 

Minek is jönnél 
minek is jönnél 
miért akarnád 
a legegyszerűbb szerelmet 
amit hangod magányában pergetett a szél 
odakint továbbra is hazudik az idő 
(zizzenő kés lett a szeretkezés) 
minek jönnél 
minek is ha kevés 

rögzítőpántját, s a szén dübö
rögve zúdult a földre. Sűrű por
felhő csapott a magasba. Ami
kor már minden ajtó nyitva 
volt, Jani bácsi megkönnyeb
bülten sóhajtott: 

- No, ez sikerült! 
Megtörölgette a homlokát, 

aztán csendesen rendelkezett: 
- Robi meg Sanyi menjen 

az első vagonba. Mi Gabival a 
másikat rakjuk. 

Helyet csináltak maguknak 
az ajtóban, a szén befolyt a ke
rekek közé. Felugrottak a plató
ra és keskeny folyosót nyitottak 
a szénfalban. Megfeszültek, ki
engedtek az izmok a karban, 
derékban - a munka ritmikus 
ütemére. Robi homlokán csor
gott a verejték, testén átnedve
sedett az ing, de gondolatai 
csakhamar elkalandoztak. Egy 
tavalyi lakodalom képei pereg
tek éppen a fejében. Mintha fil
met nézne munka közben, ma
ga készítette, önmagáról szóló 
filmet. 

* 

Autóbusz viszi a násznépet. 
Zsúfolt a jármű, a gödrös úton 
ugrálnak a kerekek. Ő egy fia
tal lány mellett áll, a tömeg né
ha szorosan hozzányomja. Érzi 
a lány orgonaillatát, testmele
gét. A legszívesebben átölelné, 
megcsókolná cseresznyepiros 
száját. Éppencsak megérinti 
szívét a vágy - mint virágot a 
madár szárnya -, és máris oda 

a remény. Egy művelődési ház 
sötét udvarában megáll a busz. 
Mindenki leszáll. Az épület ab
lakain át sárga fény folyik a fű
re. 

A tömeg a bejárat felé indul, 
cigarettavégek parazsa izzik kö
rülötte. A lépcsó1mél megpil
lantja a lányt. Tekintete az ar
cokat fürkészi ... 

- Robikám, álljunk meg 
egy kicsit! Nem kell annyira si
etni, messze még a reggel - ta
szítja vissza a mába Sanyi ér
des hangja. 

- Jól van - hagyja rá Robi 
és leugrik a szénkupac tetejére. 
-Elmegyek, iszom egy pohár 
vizet - kiáltja vissza társának 
és kiköpi a szájában összesűrű
södött szénport. Amikor vissza
ballagg, Sanyi már ismét dolgo
zik. Ő is folytatja a monoton 
munkát. Néhány perc múlva is
mét a lagziban van, a barátja 
esküvőjén. 

A bárpultnál áll, férfiak gyű
rűjében. Konyakot iszik. Har
sog a zene. A belső terem félho
mályából barátja közeledik felé 
a lány társaságában. 

- Bemutatom neked Olgát, 
az unokahúgom - mondja; mi
közben kezet fogr:iak. - Erez
zétek jól magatokat! Én roha
nok, mert sok a dolgom. 

Megilletődve nézik egymást. 
Olga szelíden megfogja a kezét. 

- Gyere táncolni - súgja 
alig hallhatóan, s elindul a bál
terem felé. Robi úgy érzi, mint
ha már találkoztak volna vala
hol az Idóben. 
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Békéscsabai példa 

Az ifjúsági klubban 
nem lehet unatkozni 

Békéscsabán, a vasutas mű
velődési házban 1987 őszén ala
kult meg a Szárnyaskerék szel
lemi és testedző ifjúsági klub. 
Működésükről Hári Katalin
nal, a művelődési ház megbí
zott igazgatójával beszélget
tünk. 

- A klub megalakításával 
célunk egy olyan szabadidő ki
egészítő program biztosítása 
volt, amely nemcsak a hagyo
mányos klubéletet, hanem a 
szellemi és testi fejlődést, az 
egészséges sportra nevelést is 
biztosítja - mondotta. - Elein
te azokat a programokat tűztük 
műsorra, amelyek vonzották a 
fiatalokat. Így nagytömegű ren
dezvényekbe kapcsolódtunk be, 
segítettük a különféle szóra
koztató műsorok, koncertek, 
előadások rendezését. Egyúttal 
nyitottunk a város felé is: isko
lákkal vettük fel a kapcsolatot, 
közös rendezvényeket szervez
tünk. 

Az elmúlt évben a csomópon
ti KISZ-bizottság kibérelte a 
Kemény Gábor Szakközépisko
la tornatermét, ezzel lehetővé 
vált, hogy szerda esténként a 
kosárlabdázásnak hódoljanak. 
De más sportolási lehetőséget is 
teremtettek: bérletet váltottak 
az uszodába, asztalitenisz
mérkőzéseket rendeztek a mű
velődési házban. Két-három 

napos kirándulásokat szervez
tek, természetesen az olcsó vas
úti szálláslehetőségekre építve. 
S ami szintén az egészséges 
testedzést segítette: ötnapos ka
jaktúrán vettek részt. Ennek si
kerén felbuzdulva idén csatla
koznak a nemzetközi Körös-tú
rához. Augusztusban Szana
zugtól Szegedig tíznapos kajak
túrán vesznek részt. Júliusban 
pedig a bolgár tengerparton 
szeretnénk kempingezni. 

Az ifjúsági klubnak egyéb
ként 40 tagja van, kevés kivé
teltó1 eltekintve vasutasfiatalok. 
Az egyes foglalkozásokon 
20-30-an vesznek részt. Kapcso
latot teremtettek a mezőberényi 
LIMA-klubbal, barátságukat 
kosár- és kézilabda-, kispályás 
labdarúgó-mérkőzések, szelle
mi vetélkedők fémjelzik. 

A Szárnyaskerék ifjúsági 
klub tagjai sikeresen vesznek 
részt a különféle ifjúságpoliti
kai pályázatokon. Tavaly pá
lyaművüket a megyei tanács 15 
ezer forinttal jutalmazta, a 
KISZ KB-tól pedig Dicsérő Ok
levelet kaptak. Idén szintén in
dulnak a városi tanács és a nép
front pályázatán, nem titkolva: 
nyerni szeretnének. 

A békéscsabai példa 1s tanú
sítja, hogy a fiatalok igénylik a 
közösségi rendezvényeket, ha 
ennek értelmét látják. 

Kórusfesztivál Záhonyban 
Már a 12. alkalommal rendez

ték meg Záhonyban a megye 
munkás- és ifjúmunkáskórusai
nak művészeti seregszemléjét. 
A kétnapos fesztivál a művé
szeti megméretés mellett min
dig alkalmad ad a szakma1 ta
pasztalatcserékre, konzultáci
ókra is. 

A versenyprogramon kívül a 
dalosünnep különleges esemé-

nye volt az a díszhangverseny, 
amelyet a záhonyi felnőttkar, a 
nyíregyházi Anonymus kórus 
és a Banchieri énekegyüttes 
adott a helyi református temp
lomban. A fellépő együttesek 
magas színvonalú produkcióján 
kívül a népes közönség tanúja 
lehetett a záhonyi zeneiskola ta
nárai virtuóz hangszerszólói
nak. 

Harapni friss a levegő 

Vízszintes: 1. Homokos, száraz vi
dék Dél-Afrikában. 14. Latin kép. 15. 
Csapadék. 16. Ritka női név. 17 .... Si
mon (1810-1876) görög származású, 
magyar mecénás. 18. A kiskecske. 20. 
Juhar is lehet. 21. Fegyver- és Gázké
szülékgyár. 22. Nem gyengébb. 24. Be
tűvetö. 25. Rangjelzés. 26. Fűrészes 
6lű maláji tőr. 27. Spanyol férfinév. 29. 
Mind páratlan betűi. 30. Messze van 
Jeruzsálemtöl. 31. Kutya. 32. Csak be
tűpótlással érez. 34. A finnugor népek 
egyik ága. 36. Milánói operaház. 39. 
Messze vége. 41. Valóban, ténylegesen 
(latin). 42. Egyremegy, .,némete
sen ".43. Angol város. 44 .... tria, hegy
méréstan, 46. Férfinév. 47. Egymást la
zán követö betűk. 49. Szolmizációs 
hang. 50. . .. mis, görög sziget. 52. 
Rag. 54. Hőemelkedés. 56. Luna ke
verve. 57. Nem rossz lap. 58. Jugo
szláv város. 60. Olasz zeneszerzö. 62. 
Mint a 24. sz. 63. Nöi név. 65. Szenve
d6sed. 66. Szlovákiai folyó fordítva. 67. 
Fúvós hangszerek. 69. Latin semmi. 
70. Kör alakú fedett épület zenei elö
adások tartására. 71. Egyenlö szárú. 
háromoldalú üvegprizma. 

Függöleges: 1. A Himfy-versek író
ja. 2 .... Henri FrédPric (1821-1881) 
francia-svájci író. 3. Hosszú, németül. 
4. Török méltóság. 5. Téli csapadék. 6. 
Régi zenész. 7. Egyiptomi istennö. 8. 
... Nathan (1866-1931) Nobel-béke
díjas svéd író. 9. Római 6. 10 Becézett 
Attila. 11. ... tótfalu. 12. Riadó' 13. 
A Canal du Midi folytatása. 18 .... Lo-

dovico (1474-1533) a legnagyobb 
olasz költök egyike. 19. Ritka férfinév. 
22. Heves megyei község. 23. Holland 
bevándorló Dél-Afrikában. 26. Finom
gyapjas juh. 28. Földet ér a repülögép. 
30. Fórum keveréke. 31. Elba szélei. 
33. Hajdú megyei helység. 35. Szóösz
szetételekben a földre utal. 37 . ... En
rico (1865-1931) olasz író és államfér
fi. 38. Norvég kikötöváros. 40. FéJ disz
nó! 45. Opel magánhangzói. 48. Allami 
bevétel. 51. Tanoda része. 43. Görög 
mitológiai alak. 55. Ilyen szó is van. 56. 
Lagos betűi keverve. 57. Vissza: fran
cia selyemszövet. 59. Csavar. 61. Szö
vetség. 62. Kettös mutatószó. 64. Ajánl 
páratlan betűi. 66. Becézett nöi név. 
68. Kicsinyítö képzö. 70. Torokban 
van. 

A római számokkal jelzett kockák
ban levő betűk sorrendben összeolvas
va egy költemény címét adják. Meg
fejtésül beküldendő a magyar költő 
neve. (Élt: 1883-1941.) A keresztrejt
vény címe a költemény egyik sora. 

Beküldési határidö: június 15. 
Az előző keresztrejtvény megfejté

se: Balázs Béla. (A vers címe: Az 
órák.). 

Egy-egy könyvet nyert: Hrubi Jó
zsef, 3900 Szerencs, Kórház köz 3.; Ki
rály Józsefné, 2800 Tatabánya, Sárber
ki ltp. 202., Balatoni Anita, 8400 Ajka, 
Verseny u. 2.; Fehér György, 7623 
Pécs, Mártírok útja 42.; Elek János, 
6720 Szeged, Széchenyi tér 8. 
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Nemzetközi kölyökfoci 
A magyar válogatott eredmé

nyeit látva úgy látszik, jó időre 
le kell mondanunk arról, hogy 
az élvonalbeli labdarúgás meg
feleljen az elvárásoknak. Bár az 
útkereséssel állandóan próbál
koznak az illetékesek, mára 
már nyilvánvalóvá vált, hogy 
csak megfelelő utánpótlás ne
velésével lehet hosszú távra 
megoldani a magyar foci gond
jait. E felismerés vezette a 
BVSC vezetését, amikor tavaly 
elindította a MÁV -TOSHIBA 
Top-Tech nemzetközi gyermek
focitornát, amelyet másodjára 
május 20-21-én tartottak meg 
a Szőnyi úton. 

A BVSC labdarúgó-szakosz
tálya kiemelt feladatként keze
li az utánpótlás nevelését, s a 
kölyökfocitorna abba a több 
évtizedes gyakorlatba illeszke
dik, amely Tichyt, Törőcsiket 
és Feketét adta a hazai élme
zőnynek - jelentette ki Mol
nár Károly, a szakosztály társ
elnöke a mérkőzések előtti tájé
koztatón, majd elmondta, hogy 
az utánpótlás-szakágvezető -
Farkas József - mellett 18 jól 
felkészült edző foglalkozik a 
350 reménységgel. 

Tóth István szakosztályi el
nöktől megtudtuk, hogy az 
egyesület áprilisban egymillió 
900 ezer forintért átadta Tóthot 

és Puglicsot a Honvédnak. 
Ezentúl az az edző is részesedni 
fog az átigazolási díjból, aki leg
többet foglalkozott az illető játé
kossal. 

A szakosztály vezetése nagy 
reményeket fűz a kölni főisko
lán rövidesen diplomázó Kiste
leki Istvánhoz, aki mint az első 
csapat főedzője, a külföldön 
szerzett tapasztalataival nagy
ban hozzájárulhat a szakosztály 
legjobbjainak fejlődéséhez. 

Az idei gyermek/ ocitornán 
két olasz, egy grúz és egy jugo
szláv csapat mellett - újdon
ságként - Zugló válogatottja 
is részt vett. Ez utóbbit azért 
hívták meg, mert mind ez idáig 
a BVSC nem tudta igazán meg
nyerni magának Budapest 
XIV. kerületét. A tavaly már 
bemutatkozott frankfurtiakat is 
meghívták, ám a BVSC-nek 
nem telt a játékosok és kísérőik 
repülőjegyére. 

A torna eredménye a követ
kező. A 9-10 évesek csoportjá
ban az első Tibiliszi lett a Sza
badka, a Ferencváros és a 
BVSC előtt. A 7-8 éves korcso
portban a BVSC-t követte a 
Tbiliszi. a Ferencváros és a Sza
badka. A legsportszerűbb csa
pat címet a Zuglónak és a Pes
carának ítélték oda. 

d. 

Jubiláló együttes 
Talán még soha ilyen szépen 

nem énekelte a magyar him
nuszt az ünneplő közönség, 
mmt május 6-án Cegléden. 
Fennállásának 70. évfordulóját 
ünnepelte ekkor az Aranyko
szorús minősítésű ceglédi ve
gyes kar. 

A meghitt ünnepségen a vas
út vezetése nevében Szemó'k 
Béla általános vezérigazgató
helyettes köszöntötte a kórust, 
visszaidézve az elmúlt 70 év tör
ténetét. A 70-60-50 éves tag
ságot elismerő 0klevelek átadá
sa után a meghívott cseh és len
gyel vendégkórusok képviselői 
köszöntötték az ünnepelteket. 

A hivatalos megemlékezés 
végén Gyarmati Mihály, az 
egyetlen élő alapító tag emlé
kezett a közös éneklés számta-

Pécsi VSK 

lan szép pillanatára. Beszéde 
utolsó mondata szomorú felszó
lítás volt a vasutasokhoz: ,,Se
gítsetek, hogy jöjjenek énekelni 
a fiatalok is!" 

Az ünnepi közgyűlést hang
verseny követte, ahol a vendég
látó kóruson kívül felléptek a 
testvérkórusok is. A Nova Dub
cina-i vegyes kar Csehszlováki
ából és a ceglédberceli vegyes 
kar. 

A hangverseny után az esős 
idő ellenére a három kórus 
együttesen elvonult a ceglédi 
Kossuth-szoborhoz, ahol meg
koszorúzták azt az emlékművet, 
amelynél 1919-ben először éne
kelt együtt az a negyven vas
utas, akik alapítói voltak a most 
jubiláló együttesnek. 

(Petrovainé) 

Közgyűlés 
A múlt hónapban küldöttköz

gyu7ést tartottak a PVSK-nál. 
Pécs második legnagyobb és 
legeredményesebb egyesülete, 
mint az az elnökségi beszámo
lóból kiderült, tavaly 15 millió 
forintból gazdálkodhatott, eb
ből 3 milliót tett ki a saját bevé
tele. 

Hideg István, a gyűlés leve
zető elnöke ezután az új elnök
ségre és a megválasztandó tár
sadalmi és ügyvezető elnök sze
mélyére tett javaslatot. A köz
gyűlés úgy határozott, hogy tit
kos szavazással választják 
meg az egyesület leendő veze
tőit, az elnökségbe 14 embert, a 
társadalmi elnöki posztra csu
pán dr. Tasi Józsefet, míg az 
ügyvezető elnöki posztra Czer-

pán Istvánt és Somogyi Lászlót 
jelölték. 

A társadalmi elnöki posztra 
való jelölésre egyébként dr. Ta
si Józsefen kívül még négy em
bert felkértek, ők azonban nem 
vállalták ezt, így a MÁV-igaz
gatóság szervezési csoportveze
tője rivális nélkül maradt. 

Nagyobb tétje volt az ügyve
zető elnöki poszt betöltésére ki
írt szavazásnak. Itt Czerpán 
István, a tájfutószakosztály 
technikai vezetője és Somogyi 
László szb-titkár között kellett 
a 78 szavazónak döntenie, s a 
küldöttek végül Czerpán Ist
ván mellett tették le a vok·su
kat, így ő lett a PVSK ügyveze
tő elnöke. 

Eladó bérlakás 

A MÁV Budapesti Igazgatósága értékesíti a Gal
gamácsa, Posta u. 11/C szám alatti vállalati bérla
kását. A lakás egy négylakásos ingatlanban van; 
alapterülete 61 négyzetméter, kétszobás; a lakás
hoz körülbelül 250 négyszögöl földrészlet tartozik. 
A vételre jelentkezéseket a jelen közlemény meg
jelenésétó1 számított 30 napon belül fogadunk el. 
A házingatlant annak idegenitjük el, aki a helyi 
forgalmi értékhez - mely 422 084 forint - képest 
a legmagasabb összegű vételi ajánlatot teszi és a 
vételár megfizetésére a legrövidebb határidőt vál
lalja. 

A jelentkezéseket a következő címre kérjük be
küldeni: MÁV Budapesti Igazgatósága, igazgatási 
és jogi osztály, dr. Székely Gábor, Budapest VIII., 
Kerepesi út 3. Telefon: 01/ 16-94-es üzemi, vagy 
141-850 városi szám. 

- Véradónap Hatvanban. 
Május első felében idén már 
második alkalommal tartottak 
térítésmentes véradónapot a 
hatvani vasutasok. A véradóna
pon a tervezett hatvan donor 
helyett hetvenöten adtak élet
mentő vért a városi kórház vér
ellátó állomása részére. A hat
van-füzesabonyi pft. Kál-ká
polna VII-es gépesített pálya
mesteri szakaszának fizikai dol
gozóit külön elismerés illet1. 
Közülük tizennégyen vették ki 
részüket az akcióból. 

- Rakodásgépesítési tíszt
kéJ;_>ző tanfolyamot szervezett a 
MA V Tisztképző Intézet a záho
nyi vasutasok részére. A négy 
féléves képzés keretében az át
rakást szervező, irányító szak
emberek megismerkednek a 
legkorszerűbb berendezések
kel, az átrakástechnológiákkal, 
az üzemgazdaság és -vezetés 
nélkülözhetetlen ismereteivel. 

- Munkaverseny. A záho
nyi üzemigazgatóság és a szov
jet vasutak ungvári aligazgató
sága közötti munkaverseny 
idén már huszonöt esztendős 
múltra tekinthet vissza. Az év
forduló megünneplésére Zá-

Az első negyedévben 
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honyban került sor. Az ünnep
ségek előkészítésével egy idő
ben megállapodás született a 
gyermek- és felnőtt-csereüdül
tetésről. 

- Értekezlet. A vasutasok 
nemzetközi kapcsolatainak ápo
lását szolgálja az osztrák és a 
magyar vasutasok munkaérte
kezlete, amelyet a közelmúlt
ban tartottak Hegyeshalmon. 
A szakemberek a hat�r-együtt
működés fejlesztésének lehető
ségeit beszélték meg. 

- Hangverseny. A Pécsi 
Vasutas Koncert-fúvószenekar 
a Mecseki Ércbánya Vállalat és 
a Mecseki Szénbányák fúvósze
nekaraival közös koncertet 
adott a közelmúltban a pécsi or
vostudományi egyetemen. Az 

együttesek a hangverseny be
vételét gyógyászati segédeszkö
zök vásárlására ajánlották fel. 

- MÁV-kertészet. A bala
tonboglári kertészet dolgozói 
május 15-én kezdték meg a vi
rágpalánták kiültetését. A ker
tészet az elmúlt évben egymil
lió 128 ezer forintot forgalma
zott a virágok árusításából, 
szemben az 1987-es 865 ezer fo
rinttal. 

Csökkent a balesetek száma 

Az első negyedévben keve
sebb foglalkozási baleset tör
tént, mint az előző év hasonló 
időszakában a MÁV-nál, az 
Utasellátó Vállalatnál és a 
GySEV-nél egyaránt. A MÁV
nál több mint 10 százalékkal 
csökkent a munkabalesetek 
száma. A bázisidőszak öt halá
los balesetével szemben ebben 
a negyedévben egy halálos bal
eset következett be. 

Hasonló folyamat tapasztal
ható a GySEV-nél és az Utasel
látó Vállalatnál is. E két válla
latnál 50 százalékkal kevesebb 
baleset fordult elő ez év első há, 
rom hónapjában. 

A jellegzetes vasúti technoló
giák veszélyei lényegében nem 
csökkentek, de javult a dolgo
zók magatartásának bef olyá
solását szolgáló intézkedések 
hatékonysága. Egyre nagyobb 
nyilvánosságot kapnak a mun-

Elcserélném Budapest VIII., Kere
pesi út 1. szám alatti 93 négyzetméte
res 2 és fél szobás összkomfortos, fel
újított MÁV-bérlakásomat, két kisebb 
lakásra, vagy egy egyszoba komfortos 
tanácsi lakásra, ráfizetéssel. Érdeklöd
ni lehet: a 414-431-es városi telefonszá
mon, minden nap 9-10 óra között. 

Elcserélném újpesti, 50 négyzetmé
teres, 2 szobás félkomfortos, kertes 
MÁV-bérlakásomat egy+ félszobás 
gázfűtéses taná<;s1ra a IV„ vagy a XIII. 
kerületben, MAY-dolgozóval. Érdek
lödni lehet: a 895-102 telefonszámon, 
hétköznap 16-20 óráig. 

Elcserélnénk Budapest_ X. kerület, 
Hungária krt.-nál lévő MA V északi la
kótelepi kettö MÁV-bérlakásunkat 
(egy másfél és egy egyszobás) mind
kettő elsö emeleti, kertes, egy másfél 
szobás tanácsi lakásra. Érdeklödni: a 
44-09 üzemi, vagy a 124-625 városi te
lefonszámon, hétfőtöl péntekig 8-12 
óra között. 

Elcserélném rákospalotai, 47 négy
zetméteres, 2 szobás, komfortos, fél
emeleti MAY-bérlakásomat tanácsi la
kásra. Minden megoldás érdekel. Ér
deklödni lehet levélben: L<!.ita Bngitta, 
1151 Bp., Vasutasház u. 113., vagy tele
fonon a 48-17 üzemi számon. 

kavédelmi helyzetet jellemző 
értékelések. Az első negyedév
ben több száz alap- és közép
szervezeti szakszervezeti testü
let előtt számoltak be a gazda
sági vezetők az irányításuk 
alatt álló gazdálkodó szervezet 
munkavédelmi helyzetéről. 
Szaporodott a munkahelyi el
lenőrzések gyakorisága is. 

Ebben az évben sem csök
kent az alkoholos befolyásolt
ság ellenőrzésének száma, 
amely hatásos visszatartó esz
köznek bizonyult. Emellett ja
vult az egészségügyi felvilágo
sító propaganda tevékenysége 
IS. 

Sajnos, a biztonságos mun
káltatás műszaki-szervezési fel
tételei a legtöbb területen nem 
javultak. Minden összefüggés
ben van az anyagi források hiá
nyával. 

P. J. 

Elcserélném halatom kertes 2 szo
bás szolgálati lakásom, budapesti ta
nácsi lakásra MÁV-dolgozóval. Érdek
lödni lehet telefonon: 499-702-es szá
mon egész nap. 

Elcserélnénk ráfizetéssel váci 2 szo
ba komfortos tanácsi, gázkonvektor 
fűtésű 50 négyzetméteres I. emeleti la
kásunkat kisméretű kertes lakóingat
lanra Verőcemarostól Budapestig, bár
hol. Érdeklödni lehet: Völgyi: 224-229 
városi, vagy 37-38 üzemi telefonszá
mon. 

Elcserélném budaörsi 67 négyzet
méteres I. emeleti 2 szobás komfortos 
MÁV-lakásomat (kerthasználat) buda
pesti garzon, vagy másfél szobás taná
csi lakásra MAY-dolgozóval. (Zugló 
előnyben.) Érdeklödni lehet: 635-180 
városi telefonszámon. 

Elcserélném 2 szobás tanácsi bérla
kásomat nagyobbra. lehetőleg zöld
övezetben. Érdeklödni lehet: a 200-070 
városi telefonszámon. 

Elcserélném 2 szoba külön étkezös. 
gázfűtéses, erkélyes, zöldövezeti 
MÁV-bérlakásomat, hasonló, vagy 
másfél szobás komfortos tanácsi lakás
ra. (Az épület zártkertes, második 
emeleti, nem panel.) Érdeklődni lehet: 
mmden nap Gémes, Budapest XV., 
Lenin útja 16/D. 1/e. 
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Mozgékonyabb testületekre van szükség 

Csökkenteni a formalitást , 
Környezetvédő aktivisták 

Társadalmi összefogásra van szükség 

Ülést tartott szakszervezetünk elnöksége 

Június 7-én ülésezett szakszervezetünk elnöksége és 
MÁV-bizottsága. A testület megvitatta a VSZ szabályter
vezeteit, munkaügyi szabályzatát, amelyeket a késó'bbi
ekhen tagsági vitára bocsátanak. Az elnökség tájékoz
tatót hallgatott meg többek között a jogsegélyszolgálat 
múlt évi tevékenységéró1 és a szakszervezeti panasz
ügyek intézésének tapasztalatairól. 

egység kialakításánál természp
tesen törekedni kell az alap
szervezetek konszenzusára. 
Nem a monolitikus egység elé
rése a cél, hanem az alapszerve
zetek véleményét messzemenő
en figyelembe vevő szabályok 
kialakítása, hiszen a jelenlegi
nél operatívabb és mozgéko
nyabb testületeket kell létre
hoznunk, munkánk során pedig 
csökkentenünk kell a formális 
elemeket. 

Az előterjesztések között 
több belső szabályzat tervezete 
szerepelt, hogy az elnökség elő
zetesen megtárgyalja és széles 
körű tagsági vitára bocsássa. 
A szabálytervezetek elkészítése 
és életbe léptetése ugyanis 
szükséges a jelenlegi joghéza
gok kitöltéséhez, másrészt szak
mapolitikai céljainkat segítik, 
amikor intézményes formában 
valósítják meg a szükséges át
alakítást, az ágazati szervezeti 
intézményeink fenntartása mel
lett. 

Ma, a szakszervezeti „alkot
mányozó" munka elején a ter-

vezetek még ideiglenes jelleg
gel készültek el: a végleges for
ma kialakításakor figyelembe 
fogjuk venni a tagság akara
tát. El kell döntenünk, hogy 
egységes és mindenkire kötele
ző jellegű szabályozást hoz
zunk-e létre, vagy pedig köz
pontilag csupán irányelveket 
adjunk az önálló alapszervezeti 
szabályozáshoz. 

Az az álláspontunk, hogy a 
Vasutasok Szakszervezete csak 
szervezetileg egységes formá
ban léphet fel eredményesen 
ágazati tevékenysége során. Az 

A sztrájkszabály megalkotá
sa során hangsúlyoznunk kell, 
hogy nem a sztrájkot szorgal
mazzuk, hanem a jogszerűtlen, 
úgynevezett vad sztrájkok ki
robbanását kívánjuk megaka
dályozni. A sztrájktörvény és a 
-szabályzat alapos átgondolása 
elősegíti, hogy tagságunk meg
ismerje ezt a „ lábhoz tett f egy
vert '', nehogy nagyobb kárt 
okozzunk a megvalósítandó cél
nál. 

BUDAFOK-HÁROS-ÉRD KÖZÖTT 

Hézag nélküli pályán 
gyorsabb a közlekedés 

Az ország vasúthálózatán 
jobbára tavasztól őszig tart a 
pályák átépítése, karbantartá
sa. A MÁVINFORM naponta 
többször is közli. hol, mikortól 
meddig dolgoznak a pályakar
bantartók. 

, A nagy forgalmú fővonala
kon természete:.en más a hely
zet. Ezeken úgy ütemezik a 
munkákat hogy az új menet
rend életbe lépéséig, illetve a 
nyári csúcsforgalom kezdetéig 
elvégezzék az átépítést, a kor
szerűsítést. Így történt ez Buda
fok-Háros és Erd állomás között 
is. 

Mint ismeretes, Dél-Buda és 
Érd tömegközlekedése fejlesz
tési tervPvel összhangban a 
múlt év február végén kezdő
dött és ez év végéig tart a Bu-

dafok-Háros-N agytétény
Diósd-Érd közötti pályasza
kasz átépítése. Az ütemezésnek 
megfelelően tavaly elkészült 
Nagytétény-Diósd állomás és 
egy nyílt vonali szakasz átépíté
se a jobb vágányon. Ezzel egy 
időben a műtárgyakat is átépí
tették. 

Az idén a pályaépítők - a 
budapesti építési főnökség, s a 
hídépítési főnökség - a Buda-

fok-Háros-Nagytétény-Di
ósd és a Nagytétény-Diósd
Érd állomások közötti bal vá
gányt vették „kezelésbe". Má
jus 19-ig folyamatos, éjjel-nap
pali vágányzár mellett dolgoz
tak. Így érték el, hogy a menet
rendváltozásig a vágányzárt 
igénylő munkák befejeződtek. 

A korszerűsítési program 
utolsó fázisaként június és au
gusztus között Budafok-Háros 
állomás átmenő fővágányait 
építik át. 

Az átépítés teljes befejezése 
után a következő menetrendi 
időszaktól kezdve, a Balaton és 
Szombathely, Dunaújváros, 
Bátaszék, Pécs és Kaposvár 
közelebb kerül a fővároshoz. 
A menetrendi időtartam csök
kentésével ugyanis az utasok 
rövidebb idő alatt juthatnak 
majd el a célállomásokra. Arról 
nem is szólva, hogy a hézag 
nélküli pályán az utazás is ké
nyelmesebb lesz. 

Siófok állomáson is javában 
tart a rekonstrukció. A peronok 
elkészültek, s az új Sió-híd is a 
helyén van már. Ma a leglátvá-

A szakemberek véleménye nyosabb munka az állomás régi 
szerint a végleges használatba- épületének az átépítése. 
vételi eljárás alkalmával a pá- A munkákat itt is úgy ütemez
lyasebességet felemelik 120 ki- ték, hogy a nyári főidényben ne 
lométer/órára, kivéve az Érd ál- gátolják az utasok közlekedé
lomás bejáratánál lévő, 800 mé- sét. Az irodákat, pénztárakat 
ter hosszú kis sugarú ívet. Itt ideiglenesen az új épületben 
mindkét vágányon 80 kilomé- helyezték el. A régi épületet 
ter/óra lesz továbbra is az enge- úgy építik újjá, hogy az külső
délyezett sebesség. Erre a vo- leg hasonlítson a század elején 
nalszakaszra esik a dél-balatoni épült tornyos épületre, megőriz
vasútvonalat áthidaló, műem- ve ezzel műemlék jellegét. 
lékjellegű háromcsuklós beton
híd is, melyet megerősítettek. - i -e 

A Vasutasok Szakszervezete 
évtizedre visszamenően, kong
resszusi határozataiban nyoma
tékkal fogalmazta meg a kör
nyezetvédelem fontosságát. Az 
érdekvédelmi tevékenységen 
belül kiemelten foglalkozik a 
környezetvédelemmel. 

Szakszervezeti testületeink 
mellett választott környezetvé
delmi bizottságok működnek 
mintegy 350 aktivistával, akik 
rendszeres ellenőrzéseikkel 
nyújtanak segítséget a környe
zetet károsító tényezők feltárá
sában, illetve gondoskodnak 
azok megszüntetéséről. A tár
sadalmi kezdeményezés nyo
mán a MÁV vezetése határidős 
intézkedési terveket készített a 
társadalmi aktivisták által ki
fogásolt környezetkárosító ha
tások megszüntetése érdeké
ben. 

A tisztségviseló'k oktatási, il
letve továbbképzési tematikájá-

Nyugdíjasok 
figyelmébe 

Szakszervezetünk a vasasok
kal közösen július 20-án orszá
gos nyugdíjas-találkozót szer
vez Siófokon. A rende:zvény 9 
órakor kezdődik. A szabadtéri 
színpadon - többek között -
műsort ad a sok sikert megért, 
méltán híres pécsi koncertfúvós 
zenekar. Rajtuk kívül fellépnek 
még országos hírnévnek örven
dő amatőr zenekarok is. 

• 

Érdeklődő olvasóinkkal kö
zöljük, hogy a június elsejétó1 
felemelt tüzelőáraktól függetle
nül a részletfizetésre vásárolt 
MÁV tüzelőutalványok válto
zatlan mennyiségre, változatlan 
áron válthatók be, ebben az év
ben. 

A Fertő tó körül 

Júni'" elejéről rendszeresen jár· 
nak vonatok az Fertő tó körü� két 
országon át. A GySEV és az osztrák 
szövetségi vasutak vezetői megálla
podtak abban, hogy új vonatot köz• 
lekedtetnek a természeti szépségek· 
ben is unikumnak számító tó kö
rül. 

A szerelvények Bécsből indulnak 
és Eben/ urthon, Sopronon Moson· 
szentmiklóson, Pamhagenen (ma• 
gyar nevén: Pomogy), Ne'"iedl am 
See·n (vagyis: Nezsideren) át tér· 
nek vissza az osztrák fővárosba. 

A ferencvárosi rendewpályaudvar mindennapjai mindig is hálás 
témát jelentettek a riportereknek. Ma sincs ez másképpen. 

A ,,fradi" téma volt, és téma lesz -, mert az ott zajló munka: a 
vasúti hivatás ,,kvintesszenciája", (lényege). Képeink is ezt bizo
nyítják. Fotósunk a villanymozdony-szerellí mabelyben (is) járt 
(a szakemberek éppen egy V-43-as forgóvázát ellen6rizték), az
után ellátogatott a fels6vezeték új visszatér6jének szerelésére, vé
gül megnézte a személypályaudvar és a „bizber" toldaléképületé
nek épitését. 

(Horváth Zoltán fotói) 

ban évek óta szerepelnek kör
nyezetvédelmi ismeretek is. Az 
aktivisták többezres tábora 
mint munka- és környezetvé
delmi őr segíti ezt a munkát. 

A Tisztaságot, rendet a mun
kahelyeken és környékén elne
vezésű akciók a MÁV-nál, a 
GYSEV-nél és az Utasellátó 
Vállalatnál a vasutasok többsé
gét mozgósítják. Társadalmi 
munka keretében összegyűjtik 
a környezetet szenyező hulladé
kokat. rendezik, parkosítják 
munkahelyeiket. 

Az utasok által használt vas
úti területeken és járműveken 
uralkodó állapotokat az utazó 
közönség és a sajtó gyakran és 
jogosan kifogásolja. A jelenlegi 
helyzet felszámolásához azon
ban a vasutasok munkája ön
magában nem elegendő. A kör
nyezetvédelem ügye vala
mennyiünké; csakis egy gyöke
res szemléletváltozás eredmé
nyezhet olyan társadalmi lég-

,.,, 

kört, amely a társadalom jó
szándékú többségének erkölcsi 
és cselekvő támogatásával ta
lálkozik. 

A vasút ebben csak segíthet 
sajátos eszközeivel. Például: 
karbantartási tevékenységek
nél szorgalmazzák a környe
zetkímélő technológiák beveze
tését, mérsékelik a vontatójár
művek zajszintjét stb. Az utazó
közönség magatartásának meg
változtatása szélesebb társadal
mi összefogást indokol. 
A MÁV, a vasutasok a maguk 
területén figyelem be veszik a 
környezetvédelem szempontja
it. 

A vezetők rendszeresen tar
tanak úgynevezett munkavé
delmi szemléket, amelynek ke
retében rendszeresen ellenőr
zik, értékelik a munkahelyi ren
det, tisztaságot, a mikrokörnye
zet helyzetét. 

P. J. 

0 nem ütött, 
csak imitálta 

A „fekete vasutasnap" éjszaka kezdődött: 1953. március 
25-ről 26-ra virradóra. A hat vasútigazgatóság területén az Állam
védelmi Hatóság emberei több száz vasutast tartóztattak le. Első
sorban azok voltak az áldozatok, akik már a második világháború 
alatt is szolgáltak, s kisebb-nagyobb állomások vezetői, oktató
tisztek, szállitmányirányítók voltak. A névsorokat a Vasúti Politi
kai Osztály és a személyzeti osztály tisztviselői állították össze. 
A szombathelyi üzletvezetőség területéről 27 vasutast hurcoltak 
el. Volt közöttük igazgatóhelyettes, főkönyvelő pénzügyi osztály
vezető, vonalbiztos. Letartóztattak több korábbi, illetve tényleges 
állomásfőnököt is. 

(A recski tábor című írásunk az 5. oldalon) 

Vasúti skanzen Szolnokon 
A világkiállításra elkészülhet 

A tervezett világkiállítás 
egyik látványossága lehet a 
szolnoki vasúti skanzen, ame
lyet az ország legrégebbi (1847-
ben, klasszicista stílusban 
épült), és ma is épségben lévő 
ószolnoki indóház köré telepíte
nek. 

A múzeum tervezéséhez már 
hozzákezdtek, s a vasúti tárlatot 
a szolnoki Tisza-part hangula-

tos környezetében eredetileg 
1996-ra, a magyar vasút 150. 
évfordulója tiszteletére kíván
tak átadni. A szervezők vélemé
nye szerint, ha Budapest és 
Bécs megkapja a világkiállítás 
közös rendezésének jogát, ak
kor meggyorsítható a munka, a 
skanzen egy évvel korábban is 
elkészülhet. 

Kevesebb veszteglő vagon 
Záhonyban veszteglő vasúti- és 13-án már minden korábbi

kocsi-sorokról már tavaly is nál több szerelvény léphetett át 
hallottunk. Június elején megis- a határon: a három nap alatt 42 
métlődött a helyzet - ezúttal ezer tonna árut raktak át, így 
viszont gyorsan intézkedtek az háromezer alá csökkent a vára
illetékesek. Június 11-én, 12-én kozó vagonok száma. 
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Az Egységes Európai Pia_c 
és a szakszervezetek 

A tagállamok közötti határok megnyitását tervezik 

EGK 

Az Európa Tanács hannoveri 
ülése után - ahol 1988 júniusá
ban eldöntötték, hogy 1992 vé
géig befejezik az Európai Gaz
dasági Közösség (EGK) 12 tag
állama közötti határok megnyi
tásának előkészületeit „a tőke, 
az áru és az emberek szabad 
áramlása" előtt, - az Egysé
ges Európai Piac gondolata 
konkrét alakot öltött. 

Ha a helyzetet közelebbről 
megvizsgáljuk megállapítható, 
hogy Nyugat-Európa számára 
az 

"
egységes gazdasági tér" el

ve teljes mértékben beilleszke
dik a nyugat-európai nagy tár
saságok európai terjeszkedésé
nek logikájába, aminek szilárd 
alapját az ismert 1957-es „Ró
mai Szerződés" aláírása terem
tette meg. 

A 80-as évek végére az EGK 
a világ legnagyobb gazdasági 
egységévé vált. Jelentős em
beri, pénzügyi és ipari potenci
állal rendelkezik, és a tagorszá
gai közötti kapcsolatokat komp
lex törvény és megállapodás
rendszer irányítja. 

A nagy nyugat-európai tár
saságok, miután egyre élesebb 
versenyre kényszerülnek az 
amerikai és japán monopóliu
mokkal, olyan vámkorlátok 
nélküli 

"
egységes európai pi

ac" megszületésében remény
kednek, amely megfeleló' esz
köz lesz a rendelkezésükre álló 
erőforrások optimális felhasz
nálására, és szilárd hátteret 
biztosít a késóöbiekben más pi
acok meghódításához is. 

A „Tizenkettek Európája" 
politikai és gazdasági integráci
ójának hívei számára azonban 
az egységes piac megteremtése 
nem lesz könnyű feladat. Az 
ügy kezdeményezőinek és moz
gatóinak az olyan problémák 
sokaságával kell szembenézni
ük, amelyek az EGK különböző 
tagországainak eltérő érdekei
hez, és kormányainak ahhoz a 
törekvéséhez kötődik, hogy 
megőrizzék nemzeti szuvereni
tásukat és hogy megvédjék sa
ját gazdasági érdekeiket. 

Az egységes piac megterem
tése gazdasági téren feltételezi 
az adópolitika összehangolását 
és a kereskedelmi árak rögzíté
sét. A „ Tizenkettek "-nek 
ugyancsak közös közlekedéspo
litikát kell kialakítaniuk és 
összhangra kell jutniuk az 
amerikai és japán beruházá
sokkal kapcsolatos kérdések
ben. 

Az európai szakemberek szá
mára a legnehezebb feladat a 
kereskedelmi korlátok felszá
molása és a minőségi előírások 
kialakítása lesz. 

Foglalkoztatás terén az egy
séges piac védelmezői azt ígé
rik, hogy a gazdasági integrá
ció, biztosítva az évi 4 százalé
kos gazdasági növekedést, né
hány év alatt 2-5 millió új mun
kaalkalom létrehozását teszi le
hetővé. 

Sok közgazdász azonban be
ismeri, hogy az „egységes piac" 
számára számos veszélyt is rej
teget: egyesek tartanak attól, 
hogy a vámhatárok megszünte
tése mekönnyíti a külföldi, kü
lönösen az amerikai és japán 

termékek bejutását az európai 
piacra. 

Ez azonban nem csupán csak 
egyetlen oldala a problémának. 
A „ Tizenkettek" közötti hatá
rok megnyitása súlyos veszélyt 
jelent számos európai kis és 
közepes vállalkozás számára, 
amelyek most közvetlenül ta
lálják szembe magukat a szom
szédos országok nagy cégeinek 
konkurenciájával. 

Az Európai Szakszervezeti 
Szövetség (CES) 1988 májusá
ban Stockholmban megtartott 
VI. kongresszusán kijelentet
ték, hogy Európának nincs jö
vője, ha a dolgozók nem vesz
nek részt annak építésében, és 
hogy csak ez a részvétel lehet a 
garancia arra, hogy a dolgozók 
tudatában legyenek: ez a fejlő
dés útja! 

A munkásszervezetek küldöt
teihez intézett szavak jól mutat
ják, hogy a nyugat-európai ve
zető körök tisztában vannak az
zal, hogy az egységes piac létre
hozása a társadalmi konfliktusk 
nemzetközivé válásnak veszé
lyét hordja magában. Ebbből a 
felismerésből folyik a szakszer
vezetek és a dolgozók „körülud
varlása" azzal a szándékkal, 
hogy az európai integrációt 
mint egyedüli lehetséges utat 
mutassa be a „Tizenkettek" tár
sadalmi és gazdasági fejlődésé
nek biztosításához. 

Minden jel arra mutat, hogy 
1992 után reális veszélynek lát
szik a munkanélküliség foko
zódása. Az EGK kutatóintéze
teinek előrejelzése szerint az 
egységes piac létrejöttét kezdet
ben nagyarányú munkahelyfel
számolás kíséri, amelyet csak 
lassan fog kompenzálni az új 
munkalehetőségek kialakulása. 

Sőt, az EGK gazdaságában 
elkerülhetetlen strukturális vál
tozások a munkaerő jelentős át
csoportosulásával fognak járni 
egyes gazdasági ágazatból a 
másikba. Ez már most megkö
veteli új szakképzési formák ki
alakítását, hogy biztosítsák a 
nagyszámú munkaerő átképzé
sét, amelynek foglalkoztatása 
nem feltétlenül ugyanabban a 
régióban lesz megoldva. 

Ez a magyarázata annak, 
hogy az „egységes piac" párto
lói nem annyira e piac társadal
mi előnyeiről, hanem a közeljö
vő feladataként, inkább a nega
tív társadalmi következmények 
enyhítéséről beszélnek. Más
szóval, az „egységes európai pi
ac" ügyének mozgatói újabb ál
dozatok vállalására kérik a dol
gozókat azt ígérvén, hogy min
den kompenzálódik majd azok
kal az előnyökkel, amelyeknek 
ők lesznek a jövőbeni élve
zői ... 

Ezek között az „előnyök" kö
zött szerepel az „egységes szo
ciális tér" megteremtése Nyu
gat-Európában, amely egy sor 
intézkedés elfogadásának kö
szönhetően - kitalálói szerint 
- legalábbis el kellene, hogy 
oszlassa a dolgozók és a szak
szervezetek aggodalmait. 

Számos megfigyelő kételke
dik abban, hogy e program in
tézkedései megakadályozzák a 
társadalmi feszültségek és a 
dolgozók elégedetlenségének 

fokozódását. Kérdés, hogy a 

foglalkoztatás helyzetének je
lentős romlása esetén a társada
lombiztosítási rendszer átalakí
tása valóban a jelenlegi egyen
lőtlenségek csökkenéséhez ve
zet-e. 

Mindamellett meg kell je
gyezni, hogy az egyenlőtlensé
gek „harmonizálása·• vagy „ni
vellálása" - legyen az akár a 
bérek, a társadalombiztosítás, a 
munkanélküliség elleni véde
lem vagy a szakszervezeti jogok 
területe - hosszú éveket fog 
igénybe venni. 

Az európai szakszervezeti 
mozgalom különböző irányza
tai jogosan aggódnak a nagy 
nyugat-európai társaságok és 
a „ Tizenkettek Európája" kor
mányai által elfogadott eró1te
tett integrációs tervektől. 

Jacques Delorsnak, a Közös 
Piac brüsszeli bizottsága elnö
kének a CES stokholmi és a 
brit TUC évi kongresszusán 
mondott beszédeit gyakran 
idézték a szakszervezetek, és 
még a Financial Times is úgy 
értékelte mint az elnök azon 
kísérletét, hogy a szakszerveze
tekkel „lenyelesse a keserű pi
rulát" 

Ezért a szakszervezetekhez 
intézett felhívások, hogy játs
szanak nagyobb szerepet „ 1992 
Európájának" felépítésében, 
mindezideig tartózkodó fogad
tatásban részesültek. 

Bár jelenleg a szakszerveze
teknek számos új profllémával 
kell szembenézniük, amelyek a 
technológiai fejlődés által ki
váltott, mélyreható szocioló
giai és gazdasági átalakulá
sokhoz kötődnek, egyik fő fel
adat számunkra most abból 
áll, hogy a bekövetkezett és a 
jövőben várható jelnetős válto
zásokhoz alkalmazkodjanak. 
Mindent annak érdekében kell 
tenniük, hogy - többek között 
- képesek legyenek a dolgozók 
védelmére a nagytőke azon 
szándékaival szemben, hogy 
az európai integráció költsége
it a dolgozókkal fizettessék 
meg. 

Ez ideig a szakszervezetek 
még nem találták meg az előt
tük álló nagy problémák megol
dására a közös választ. Ennek 
legfőbb oka az összetartó erő 
hiánya az európai szakszerveze
ti mozgalomban. A jelenlegi 
megosztottság komoly mérték
ben nehezíti a közös válasz ke
resését a sürgős megoldást 
igénylő problémákra, akadá
lyozza a szak!.zervezeti akciók 
szélesebb körű koordinációját a 
tőke támadásaival szemben és 
késlelteti a nyugat-európai 

1992 

szakszervezetek közös követelé
si platformkoncepciójának kia
lakítását. 

Egyelőre csak reménykedni 
lehet abban, hogy a szakszerve
zeti mozgalom gyorsan tudatá
ra ébred a különböző irányza
tok erőfeszítései egyesítésének 
szükségességére s megtalálják 
a közös választ azokra a társa
dalmi és gazdasági problémák
ra, amelyeket az európai integ
ráció vet fel. Az idő sürget, mert 
1992 utolsó napjai egyre köze
lebb kerülnek. 

Baranyai Zoltán 

• et• 

Az európai vasútfejlesztési tervekben szereplő koncepciónak megfelelően, lassan minden közös pi
aci ország kifejleszti a maga nagysebességű vonatát, amelyet már az ezredforduló utáni igényeket 
figyelembe véve, a 200 kilométer feletti utazósebességre terveznek. Az angol, a francia és a nyugat
német gyártókhoz felsorakoztak az olaszok is a Breda gyár motorvonatával, amely a tervek szerint 
�lilánó, Róma és '\ápoly között fog közlekedni. Képünk a gyár szerelőcsarnokában készült a mo
torkocsiról. 

(Fotó: Demeter) 

Hosszú távú fejlesztési terv 

Nagy sebességű vonatok 
Egy éjszaka Londonból Lisszabonba 

Az Európai Gazdasági Közös
ség vasúttársaságai az utasok 
megtartása érdekében látvá
nyos fejlesztési tervet dolgoztak 
ki. Ennek része a Nagy-Brita
nia és a kontinens között meg
épülő csatornaalagút is, mert 
ha azon keresztül kellően gyors 
vonatok közlekednek majd, 
nagy utastömegeket hódíthat
nak el a légi és közúti közleke
déstó1. A nyugat-európai vas
utak vezetői által nyilvánosság
ra hozott terv azt tűzi ki célul, 
hogy a jövő században nagy se
bességű vonatok szeljék keresz
tül földrészünket. A tervet há
rom szakaszban kívánják meg
valósítani. 

Az 1995-ig tartó első szakasz 
a tagországok saját terveire 
épül. Az elkövetkező években 
tehát olyan vasútvonalakat 
építenek, amelyeken a vonatok 
legalább 200, de helyenként 300 

Napfény-vonat 

kilométeres sebességgel szá
guldhatnának. Ezek a mintegy 
12 ezer 300 kilométer hosszúsá
gú vonalak mintegy 30 billió 
angol font befektetésével épül
nének meg. 

A második szakaszban a 
nagy sebességű hálózat elérné 
a 15 ezer 500 kilométert, s elve
zetne egészen Athénig és Va
lenciáig. Ez a terv 2005-re való
sulna meg annak ellenére, hogy 
ma még Spanyolország és a Kö
zös Piac tagországai közti vas
úti forgalmat az eltérő nyom
távszélesség lassítja. 

A spanyol kormány a közel
múltban elhatározta, hogy 
1700 kilométer hosszon áthe
lyezve a síneket, 1435 mm-esre 
szűkítik a pálya nyomtávját. 
Az építés első ütemében a fran
cia határtól Madridon át Sevil
láig teremtenek gyorsvasúti 
összeköttetést. A spanyol vasút
társaság, a RENFE az új nyom-

távnak megfelelő 24 motorvo
nat és 75 mozdony vásárlásáról 
határozott. A járműbeszer .ésre 
a 755 millió dollárt a spanyol ál
lam biztosítja. A hírek szerint a 
villamos mozdonyokat a nyu
gatnémet Siemens AG, míg a 
TGV Atlantique típusú motor
vonatait a franciák fogják szállí
tani. 

Az európai hosszú távú fej
lesztési terv harmadik szaka
szában az addig megépült vo
nalak közötti „hiányzó láncsze
meket" készítenék el. Ennek so
rán egybek között új kapcsolat 
épülne ki az Alpok alatt, s Dá
niát, valamint a skandináv or
szágokat híd, esetleg híd és 
alagút együttese kötné össze. 

Ha ezek a tervek megvalósul
nak, hálókocsin egyetlen éjsza
ka alatt el lehet jutni London
ból Lisszabonba, Nápolyba 
vagy Bécsbe. 

Különleges szerelvény 
testi fogyatékosoknak 

Erik Engel osztrák kormány
tanácsos jóvoltából huszonöt 
évvel ezelőtt indulhatott először 
országjáró. majd határokat is 
átlépő útjára a Sonnenzug, a 
Napfény vonata. Ez egy külön
leges vasúti szerelvény, amely 
testi fogyatékosok komfortos el
helyezésére, szükség esetén 
ápolására is alkalmas. 

Sajátosan kialakított vasúti 

kocsikból áll; három-négyszáz 
személy kényelmesen elfér az 
osztrák államvasutak által 
rendelkezésre bocsátott szerel
vényeken. Osztrák és más nem
zetiségű - közöttük magyarok 
is - utasait önkéntes ápolósze
mélyzet, egyházi szeretetszolgá
latok, világi ifjúsági szervezetek 
tagjai és természetesen orvosok 
kísérik rendszerint három-négy 

napos útjukon. A Napfényvo
nat utasainak ellátását a Vörös
kereszt, különféle jótékonysági 
intézmények, vállalatok, ma
gánszemélyek adományaiból, 
ajándékaiból fedezik. 

A Sonnenzug Magyarorszá
gon is megfordult néhány évvel 
ezelőtt, nemrégiben - május 
25-én - ismét hazánkban üd
vözölhettük. 

Európai turnéja utolsó állomásaként Budapestre is ellátogatott a World on ice című Walt Disney 
jégrevű. Az öt előadá;,on korra és nemre való tekintet nélkül szerzett örömet a sok-sok ezern}'i né
zőnek. hogy ;,zinte testközelből láthatta az eddig csak a rajzfilmekbó1 ismert kedvenceket. akik an
nak_ idején _métz,.:1 nagyszüló�et is szórakoztatták: Donald kacsa például idén ünnepli 50. születés· 
napJál. A d1sz.-Ioadáson megielent Mark Palmer. az Egyesült .luamok budapesti nagykövt-le is, aki 
Bush elnök magyarországi eló1utárának ne�·ezte Miki egeret. 

(Fotó: Demeter) 
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Szociálpolitikai kedvezmények, 
- hol lehet 40 órás munkahét? 

Az ez évi módosítás során is
mét megváltoztak a dolgozók 
saját gépkocsijának használatá
ra vonatkozó előírások, továbbá 
a vállalati gépjárművek vezeté
sének feltételei. A módosítások
ra a jogszabályok változása, il
letőleg hatályon kívül helyezé
se miatt került sor, mutatva, 
hogy a minisztériumok egyre 
kevésbé alkalmazzák a kézi ve
zérlés eszközeit. 

A vállalatokra van ezentúl 
bízva, hogy meghatározzák, 
mely munkakörökben és mikor 
célszerú a saját gépkocsi hasz
nálatának az engedélyezése, a 
dolgozók belföldi hivatalos ki
küldetése, vagy külszolgálat el
látása esetében. A hivatalos cé
lú gépkocsihasználatnak egyet
len feltétele a gazdaságosság, 
amelyet az igénybe vehető tö
megközlekedési eszközök és a 
felmerült munka szükségessé
ge összevetésével kell kialakíta-
ni. 

Saját gépkocsi 
használata 

kástanulók az étkezésért a ko
rábbinál 6-10, Ft-tal maga
sabb térítést fizettek és ez meg
haladta az ugyanazon az üzemi 
konyhán étkező vasutas dolgo
zók által fizetett összeget is. 
Emiatt sok észrevétel érkezett, 
jelezve, hogy a szakmunkásta
nulók tovább nem veszik igény
be az étkezést. 

A problémát a művelődési 
miniszter rendelkezése értelmé
ben lehetett megoldani, amely 
szerint a vállalat részben vagy 
egészben mentesítheti a szak
munkástanulót a térítési díj 
megfizetése alól (30. § 1986. 
[IX. 1.) MM sz. r. 17. § [5) bek.) 
Ez alapján sikerült a helyzetet 
megnyugtató módon rendezni. 

A 72. § 1. pontjának új meg
fogalmazásával egyértelműen 
határoztuk meg, ho� kik vehe
tik igénybe a MAV-munkás
szállást. A munkásszálláson a 
tényleges államvasúti dolgo
zók, továbbá szakmunkástanu
lók és a MÁV-nál termelési 
gyakorlatot folytató felsőfokú 
hallgatók helyezhetó?c el, azon
ban többszörös jelentkezés ese
tében elsősorban a vasútüzemi 

Az új szabály lehetővé teszi a érdekeket kell figyelembe ven
gépkocsi eseti használatát bár- ni. Így a szociálpolitikai juttatás 
mely munkakörben, továbbá a mellett az üzemi érdekek kielé
helyi függelékben átalánytérí- gítését is szolgálja az új szabá
tés írható elő a gépjármű rend- lyozás. 
szeres és folyamatos használa- Ugyancsak pontosítást jelent 
tára. A saját gépjárműhasználat a 73. § 3. pontjának módosítása, 
ellenértékeként a 9501/1988 amely a korábbinál pontosab
(Mü. K. 11.) ÁBMH sz. közle- ban határozza meg a kedvez
mény alapján 5,- Ft díjazást ményes (58,- Ft) vendégszobai 
lehet elszámolni, amennyiben a ellátásra jogosult vasutas csa
gépkocsihasználat alkalmazási ládtagok körét. Hivatalos célra 
feltételként kerül előírásra, ak- igénybe nem vett szo�ák kiad
kor a díjazás 5,60 Ft/km. A dí- hatók a tényleges MA V-dolgo
jazás egyrészt fedezi a tényle- zók és nyugdíjasok, valamint 
gesen felmerülő üzemanyag- ezeknek arcképes igazolvány
költséget, másrészt pedig a nyal rendelkező - ideértve a 
gépjármű kopásának amorti- négy éven aluli gyermeket is -
zációját jelenti. Mint költségté- családtagjai részére. Ezen igé
rítés mentes a személyi jövede- nyek kielégítése után üresen 
lemadó alól is. fennmaradó vendégszobák ad-

Új szabály lépett életbe a 60. hatók ki kereskedelmi célú 
a) §-ban, mely lehetővé teszi a hasznosításra. 
vállalati gépjárművet üzemben Előrelépést jelent, hogy a 
tartó főnökség vezetője részére, MÁV ezentúl hozzájárulhat a 
hogy a főfoglalkozású gépjár- közigazgatási határon kívülről 
művezető alkalmazása helyett bejáró dolgozók munkába járá
megállapodást kössön más sához akár autóbusszal, akár 
munkakört ellátó dolgozóval elővárosi autóbusszal, vagy 
gépkocsivezetési feladatra. vasúttal utaznak. Megváltozott 
A megállapodás alapvető felté- a 80%-os mértékű hozzájárulás 
tele, hogy a gépjárművezetés feltétele is, mert eltöröltük a na
ezáltal gazdaságosabb legyen, pi egy óra idő nyerésének a fel
továbbá a dolgozó rendelkez- tételét. Ezentúl a kedvezmény 
zen az adott gépjárműre érvé- minden esetben adható, ha az 

1, nyes vezetői engedéllyet autóbusz- vagy elővárosi vas-
A gépjárművet külön szerződés úti közlekedés a dolgozó részé
alapján vezető dolgozót tehát re kedvezőbb munkába járási 
megilleti a saját munkaköre feltételeket biztosít a vasúti 
alapján járó díjazáson felül sze- közlekedésnél. A kedvezmény 
mélygépkocsi vezetéséért 0,60 folyósítását a szolgálati főnök
Ft/km, nagyobb gépjármű ve- ség vezetője a szakszervezet vé
zetéséért 0,70-1,00 Ft/km kö- leményének figyelembevételé-
zötti vezetési pótlék. . vel engedélyezheti. 

Nem csökken 
a műszakpótlék 

30%-ra való csökkentése egy
idejű alapbéresítés mellett. 
A vitákon tapasztaltuk, hogy az 
érintett dolgozók többsége a ja
vaslat ellen szavazott. A kisebb
ségi érdekek védelmében szak
szervezetünk központi szervei 
nem járultak hozzá a műszak
pótlék csökkentéséhez, hanem 
felkérték a MÁV vezetését, 
hogy ez év október 30-áig dol
gozzon ki az egységes műszak
pótlék alkalmazására vonatkozó 
javaslatokat. Így az újabb dön
tésig a kiemelt műszakpótlékot 
változatlanul folyósítani kell. 

A központi javaslatban szere
pelt a vágánygépkocsi-vezetők 
kilométerdíjazásának törlése, 
tekintettel arra, hogy az utazó
személyzetnél a teljesítménybé
rezést már korábban teljes mér
tékben megszüntettük. A társa
dalmi vitán elhangzott, hogy a 
díjazást olyan dolgozók is kap
ják, akik nem kizárólag vágány
gépkocsi-vezetó'k, csupán alkal
manként látják el ezt a felada
tot a saját munkakörükön túl
menően. A kilométerdíjazás 
alapbéresítése pedig ezen dol
gozóknál igazságosan és telje
sítményarányosan nem oldható 
meg, ezért a 42. §-ban rögzített 
szabályozást változatlanul ha
tályban tartottuk. 

A lefolytatott társadalmi vi
tákon minden szolgálati he
lyen a dolgozók és a vezetők is 
sürgették a 40 órás munkahét 
mielőbbi bevezetését. E kérdés
ben a sok egyeztető tárgyalás 
ellenére nem sikerült egységes 
álláspontot kialakítanunk, hi
szen a vasutasok nagyobb ré
szénél jelentősebb költségkiha
tása nélkül bevezethető lenne, 
ugyanakkor pedig a forgalom 
lebonyolításával közvetlenül 
összefüggő munkaterületeken 
kizárólag többlet túlórát ered
ményezne. 

Csak egységesen 
történhet ... 

Nem áll rendelkezésre sem 
az egységes bevezetéshez szük
séges bérkeret, amely tulajdon
képpen elvinne egyévi 3 száza
lékos bérfejlesztést. Javasoltuk, 
hogy azokon a szolgálati he
lyeken, ahol a munkafeladatok 
teljesítése túlmunka növekedé
se nélkül elvégezhető, ott a kol
lektív szerződés tegye lehetővé 
a 40 órás munkahét bevezeté
sét. Ez azonban egy szolgálati 
helyen minden dolgozóra vo
natkoztatva, csak egységesen 
történhet. 

Javasoltuk továbbá, hogy a 
többi területeken a túlmunka 
tényleges csökkentésével foko
zatosan térjenek át a 40 órás 
munkahétre, végsősoron pedig 
az egységes alkalmazásra 1990. 
január l-jei hatállyal kerüljön 
sor. E kérdés még további kö
rültekintő vizsgálatok sorozatát 
igényli, ezért a döntés eló'készí
tése a MÁV vezetői részéről 
még nem történt meg. 

Dr. Szabó László 

Vonatkatasztrófa a SZU-ban 

Tizennégy kocsi 
leröpült a sínekről 

A mentésben 70 repülőgép vett részt 

Furcsa gázszagot éreztek az 
Ural-hegységben az Ufa és Asa 
városok között lakó emberek 
4-8 kilométeres körzetben júni
us első napjaiban. Jelentették is 
az illetékeseknek, akik megálla
pították: valóban gyorsabban 
fogy a transz&zibériai vasútvo
nal mellett csupán 120 méterre 
lévő vezetékből a gáz. de ennél 
többet nem tettek. 

A szivárgó cseppfolyósított 
propán-bután gáz viszont nem 
nyugodott, és helyet keresett 
magának a duplapályás vasút
vonal melletti mélyedésekben, 
az erdő fái között. Szerencsét
lenségre éppen akkor kapott 
szikrát és robbant rettentő erő
vel, amikor a két szembejövő 
szerelvény 38 vagonja egymás 
mellett haladt. A robbanás ret
tentő hatóereje megközelítette 
a 10 kilotonna TNT-t, vagyis a 
hirosimai atombomba pusztító 
hatásának felét. Tizennégy ko
csi leröpült a sínekről, a szerel
vények lángba borultak, az er
dő fái pedig mintegy 4 kilomé
teres körzetben térdre kénysze
rültek. 

A nyílt pályán bekövetkezett 
vonatkatasztrófának az első 
összesített adatok szerint 190 
halottja volt: a szerencsétlenség 
helyszínén 137 holttestet talál
tak, 53 sebesült kórházba szállí
tás közben halt bele sérülései
be, 272 ember sorsáról nem 
tudnak semmit, a kórházakban 
706 sebesültet ápolnak. 

A végleges veszteséglista bi
zonyára nehezen készül majd 

el, mert az erdőben is találtak 
összeégett utasokat, akik f elte
hetően menekülni próbáltak a 
pokollá változott szerelvények 
közeléből. A tovaterjedő tűz
vész csaknem egy kilométerre 
az első robbanás helyétől újabb 
detonációt okozott, növelve a 
rettenet nagyságát. A két vasúti 
szerelvény egy óra leforgása 
alatt teljesen kiégett .. . 

A mentés természetesen 
azonnal megindult, a szeren
csétlenségtó1 nem messze, a lé
gierő egyik iskolájában bőrse
bészeti klinikát rendeztek be, 
hisz a sebesültek felénél a teljes 
bőrfelület több mint hetven szá
zaléka égett meg. Moszkva, Ufa 
és Cseljabinszk kórházain kívül 
szinte valamennyi szovjet kór
házba került sebesült, égési sé
rült. 

A szállításban 20 polgári és 
50 katonai repülőgép vett 
részt. Az éppen Moszkvában 
tartózkodó Armand Hammer, 
az Occidental Petroleum elnöke 
10 darab művesegépet bocsá
tott a sérülteket fogadó kórhá
zak rendelkezésére, és Bush 
amerikai elnök is segítséget 
ajánlott fel. A két vonatnak 
egyébként 1200 utasa volt, 
többségükben víkendező, illet
ve nyaralásra utazó család, s 
így sok gyerek is, akikre álmuk
ban támadtak a lángok. 

A sérült vasúti szakasz hely
reállítása gyorsan megindult, s 
ez érthető, mert a transzszibé
riai vasút igen nagy forgalmat 
bonyolít le. Másfél nappal a 
szerencsétlenség után - a vas-

,,Éjszakai ugrás" 
A vasút új szolgáltatásaira 

hívta fel fuvaroztató ügyfele
inek figyelmét a MÁV Vezér
igazgatósága a június 7-én tar
tott konferenciáján. 

A tanácskozáson elhangzott, 
hogy a MÁV csatlakozni kíván 
a Bécs és Basel közötti irányvo
nati, úgynevezett ,.éjszakai ug
rás'' elnevezésű szállítási mód-

szerhez. Ennek az az előnye, 
hogy a szokásos vasúti fuvaro
zási idő 30 százalékkal csökken. 
A MÁV csatlakozik az Ausztri
án keresztül lezajló forgalom
hoz, és így garantált határidőre, 
vagyis 42 órán belül elszállítja a 
feladott árut rendeltetési állo
mására. 

utasok hősies munkája nyomán 
- s,:abad jelzést kaptak a vesz
teglő szerelvények és harmad
napra már csaknem száz sze
mélyszállító és teherszerelvény 
jutott át a kritikus helyen, 
amely csata utáni képet nyúj
tott az arra haladóknak. 

Az eddigi nyomozati anyagok 
a felelőtlenségek halmozódását 
tükrözik éppúgy, mint a cserno
bili atomszerencsétlenség és a 
novorosszijszki hajókatasztrófa 
idején. A Novoszibirszk és Ad
ler között közlekedő szerelvény 
például nem az előírt helyen ta
lálkozott ellenvonatával, a gáz
s21vargás bejelentését pedig 
nem követte riasztás. A kong
resszusi küldöttek előtt mon
dott beszédében Mihail Gorba
csov is ezt erősítette meg, ami
kor úgy vélekedett a szeren
csétlenségről: ,,Nem léphet elő
re országunk, ha folytatódnak 
az olyan gonciatlanságok, 
amelyek súlyos emberi tragédi
ákhoz vezetnek, nem is szólva 
a gazdasági károkról." '" 

Gennagyij Vegyernyikov mi
niszterelnök-helyettes vezetésé
vel kormánybizottság vizsgálja 
a katasztrófa következményeit, 
szervezi a károsultak megsegí
tését, keresi a felelősöket és ku
tatja a kiváltó okokat. Ez szük
séges is, hisz felröppent a hír, 
hogy a román határ közelében 
már volt hasonló szerencsétlen
ség, csak nem beszéltek róla, 
mert akkor senki sem lelte ha
lálát. 

* 

A Szovjetunióban az utóbbi 
években a közúti-vasúti keresz
teződésekben is rosszabbodott 
a közlekedési biztonsági hely
zet. Tavaly 464-en haltak meg, 
978-an pedig megsebesültek az 
ilyen kereszteződésekben. Ja
nuár l-jétől mostanáig már 
16 013 ember vesztette életét 
vasúti balesetek során. A fele
lős az esetek többségében a 
gépjárművek vezetője volt. 

E.P. 

A gépjármű rendszeres veze
téséért járó pótlék átalányként 
is megállapítható, az átalány 
összegét a tervezett, illetve az 
előreláthatóan szükséges kilo
méter-teljesítménybó1 kiindul
va kell meghatározni. Az áta
lány több dolgozó között is el
osztható a tényleges teljesítmé
nyük arányában. A pótlék bér
jellegil jüttatás, tehát a szemé
lyi jövedelemadó szabályai sze
rint adóköteles. Mindezen gép
járművezetési díjazásoktól éle
sen el kell választani a 74. § 4. 
pontjában meghatározott felté
telek megléte esetében a mun
kába já@s saját gépkocsihasz
nálat költségeihez való hozzájá
rulást. Ez a kérdés a szociálpoli
tika hatáskörébe tartozik. 

A dolgozók kezdeményezésé
re megemeltük a fizetési előleg 
mértékének felső határát 
6000,- Ft-ról 8000,- Ft-ra. Az 
előleg folyósításának feltételei 
változatlanok és sajnos nem nö
vekedett a rendelkezésre álló 
keret forrása sem. 

Pedagógusnapi kitüntetések 

Tsrttssi dQak, 
komkclók 

Kedvezően zárult a középfo
kú szakoktatási intézmények 
nappali tagozatán tanulmányo
kat folytató szakmunkástanu
lók üzemi étkeztetésért fizeten
dő téritési díjazásának rendezé
se is. A díjat 14, - Ft-ban, há
rom- vagy többgyermekes csa
lád esetében 10, - Ft-ban álla
pítottuk meg, az állami gondo
zott tanulóknak pedig térítés
mentes az étkeztetés. Az év ele
jén ugyanis a munkáltató ren
delkezése alapján a szakmun-

Szakszervezetünk kezdemé
nyezésére kerültek bele a tag
sági vitára bocsátott központi 
módosítási javaslatba az utazó 
és forduló szolgálatot ellátó dol
gozók munkaidejére vonatkozó 
szigorító, ún. alternatív szabá
lyok. Ezek tulajdonképpen a 
túlmunkacsökkentés' elősegíté
sére készültek, azonban a viták 
során az érintett dolgozók elle
nezték a bevezetésüket. 

!gy megmaradtak a jelenlegi 
előírások, amely szerint az egy 
szolgálatban eltölthető idó?c 
mértékét és a két szolgálat kö
zötti napi pihenőidőt a helyi 
függelékben kell meghatározni. 
A munkaidő beosztásával és a 
túlfoglalkoztatással kapcsolatos 
dolgozói sérelmeket és panaszo
kat tehát helyi szinten kell or
vosolni, és a szakszervezeti jo
gosultságokat alkalmazni. 

A központilag kiadott módo
sítástervezetben szerepel a kije
lölt 4í)%-os műszakpótlék 

A pedagógusnap alkalmából a szo• 
c1alista nevelés és oktatás érdekében 
végzett eredméryyes munkájuk elisme· 
rése ként a MA V-nevelőotthonokba!i 
és a gyermekintézményekben dolgozó 
vasutas-pedagógusok, nevelőtanárok. 
óvónők közül többen részesültek mi· 
niszteri, ílletve vezérigazgatói elisme• 
résben. A miniszteri kitüntetéseket dr. 

Baráth Etele közlekedési és építésügyi 
államtitkár, a vezérigazgatói dicséretet 
pedig Szemők Béla általános vezér· 
igazgató-helyettes adta át. 

A közlekedésügyi, hírközlési és épí· 
tésügyí miniszter 

Kiváló Munkáért 
kitüntetésben részesítette; 
Bedő Ferencné dajkát, MÁV Építő· 

gépjavító Üzem Jászkisér; Czirják Fe· 
rencné bölcsődevezetőt, MÁV· bölcső· 
de Nyíregyháza; Endre Istvánné neve• 
lőtanítót, MÁV Nevelőotthon Kapos· 
vár: Horváth Sándorné varrónőt, 
MÁV Nevelőotthon Szeged; Kalmár 
Jánosné szakoktatót, Baross Gábor 
MÁV Tisztképző és Továbbképző Inté• 
zet; Keresztúri Pálné óvónőt, rákospa· 
lotai MÁV-óvoda és -bölcsőde, Legáth 
László szakoktatási ügyintézőt, MA V 
Járműjavító Üzem Szom_bathely, Máté 
Árpád nevelőtanárt, MAV Nevelőott· 
hon Kőszeg, Nagy Sándor főnökségve• 

zetőt, MÁV Oktatási Főnökség Debre· 
cen, Pálinkás János József nevelőta· 
nárt, MÁV Nevelőotthon Bodrogola· 
szí, Puskás Károly oktatási ügyintézőt. 
MA V Vezérigazgatóság. 

A művelődésügyi miniszter 

Pedagógus Szolgálati 
Emlékérem 

kitüntetést adományozta: 
Fórizs Elek nevelőtanárnak, MÁV 

Nevelőotthon, Szeged, Horváth Margit 
nevelőtanárnak, MÁV Nevelőotthon 
Kőszeg, Nagy _Miklósné óvó()őnek 
Landler Jenő MAv Járműjavító Uzem. 

A MÁV elnök-vezérigazgatója 

Dicséretben 
részesítette: 
Balogh Imre csoportvezető-helyet· 

test Győr KUF, Buczkó Zoltánné igaz
gatót. MÁV Nevelőotthon BékéscsaJ;ia, 
Csoboz Józsefné nevelőtanítót. MA V 
Nevelőotthon Kaposvár, László László 
nevelőtanárt, MA V Nevelőotthon Sze· 
ged, Lengyel György oktatási ügyínté· 
zőt, MÁV Budapesti Igazgatóság, Sep• 
rényi Zoltánné vezető .{>vónőt Dunake• 
szi MÁV Járműjavító Uzem, Szalai Fe· 
renc nevelőtanítót, MÁV Nevelőotthon 
Kőszeg. 

Egy 424-es és egy 275-ös g6zmozdony küls6 rekonstrukció
ján dolgoznak a celldömölki vontatási f6nökségen. A szükséges 
javítások befejezése után mindkét g6zös a vasútállonub közelé
ben kerül talapzatra, a hozzájuk W6 négy•, illetve kéttengelyes, 
favázas kocsikkal együtt. A vállalkozás költségeit nagyban csök
kenti, hogy a (elúj(tások jelent& részét a vontatási f6nökség bri
gádjai társadalmi munkában végzik! 

(Fotó: Tborday) 
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Pilisvörösváron Nem módosították a menetrendet 

A létszámhiány miatt 
túlterheltek a vasutasok 

Becsapott falvak 
Szomorú ember UI a tanácselnöki székben 

A település határában két
nyelvű községtábla: Pilisvörös
vár-Wirschver. Nemzetiségi 
faluba értünk tehát, ahol a hi
valkodó újmódi „paloták" sora 
között éppúgy található ámbitu
sos ház, mint valóban családi 
otthon melegét őrző, szerény 
hajlék. De hol van a vasútállo
más? 

- A falu végén, a sorompó 
előtt tessenek balra kanyarodni 
s meglelik a szürke, kopott épü
letet - magyarázza kedélyesen 
egy helybéli, kedélyes atyafi. 

Tv-filmet 
forgatnak 

Gazverte, poros dűlőúton gu
rul a gépkocsi, s hamarosan föl
tűnik a jellegzetes épület, a vö
rösvári vasutasok birodalma. 
Mint üde, tiszta sziget, úgy tet
szik a szemnek ez a park, a ren
dezett peron s a gondozott 
virágágyás. Az állomásépület 
homlokán olasz nyelvű felira
tok, a főnöki iroda ajtaja homlo
kára éppen most erősítik a Cal
vamaggiora, isten tudja, mit je
lent akármit. Hát most valóban, 
hol vagyunk? 

- Tévéfilmet forgatnak, ah
hoz valók ezek a díszletek -
mondja Gerencsér Sándor állo
másfőnök. - Amúgy nemigen 
zavar minket, van rá papírjuk, 
tegyék. Csak ne akadályozzák 
a személy- és teherforgalmat. 

Ami pedig - mármint a hat 
pár vágánnyal bíró állomás ka
pacitása - óriási: huszonnégy 
óra alatt 24 személyvonat áll 
meg itt, a budapesti Nyugati 
pályaudvar és Esztergom közöt
ti csomóponton, s naponta 
8 00-1000 tonna rakomány is 
irányt vált. 

- A teherforgalom 99 szá
zalékát a szomszédos Országos 
Érc- és Ásványvállalat termé
kei jelentik, de a Tüzép, a 
MÉH, az erdészet és a sütőipar 
is partnerünk a szállításban -
folytatja a fiatal főnök, akinek 
fiatal vörösvári ténykedése is: 
mindössze másfél éve irányítja 
az itt dolgozó 12 ember munká
ját. 

- Májusban például csak az 
ércvállalatnak 6 6 4  kocsit bizto
sítottunk, s közel huszonnégy
ezer tonna zúzalékot, murvát és 
kőport raktak vagonokba s to
vábbítottak ezeken a vágányo
kon. 

Négy vonatfogadó, egy rako
dó- és egy iparvágánypár síne
in cserélnek helyet most is a va
gonok. A bonyolult forgalmat s 
a 14 váltót a beosztott dolgozók 
mellett az egyközpontú, szovjet 
berendezés irányítja és biztosít
ja. Kezelője Holló Lajos forgal
mi szolgálattevő magyarázza a 
berendezés működését. 

- Keletről Solymár, nyuga
ti irányban Piliscsaba a szom
szédunk. Ha bárhonnan indul 
hozzánk szerelvény, íme, ezek 
a lámpák gyulladnak ki, s mű
ködésbe lép a berendezés. Most 
például - látja, ez a lámpácska 
jelzi - a Piliscsaba és Vörös
vár közötti, hazánk leghosz
szabb alagútjában áll egy sze
relvény ... 

Munkaidő után 
takarítás ... 

A nyurga, fiatal főnökkel kör
bejárjuk az állomást. Rend és 
tisztaság mindenütt. Újonnan 
festett padok, virágágyások, 
murvával beszórt járdák pihen
tetik a szemet, s az ember arra 
gondol, itt az utazók - a bejá
rók, turisták, kirándulók - is 
megbecsülik a vasutasok szép
tevését, nemigen szemetelnek. 

- Mert munkaidő után ne
kilátunk s kitakarítjuk a váró
szobákat, rendbe tesszük állo
másunk környékét - csatlako
zik hozzánk Schulcz Lajosné 
raktárnok, az Ady Endre szoci
alista brigád vezetője. - Ha hi
szi, ha nem, nálunk még aktív 
a brigádélet, pedig - lám, ez 
is új dolog! - tavaly alakul
tunk. Igaz, előtte is úgy dolgoz
tunk, ahogyan egy mintakollek
tívához illő, csak a brigádnaplót 
nem vezettük. Az állomás vala
mennyí dolgozója szervezett, s 
mindegyikünk ért valamit a 
szakmához, ezért olyan szép és 
rendezett az állomás környéke, 
amily.en ... 

- Tizenhárom ember ... 
nem kevés ez a létszám ekkora 
forgalomhoz? - fordulok az ál
lomásfőnökhöz. 

- Kevés. Hat emberünk hi
ányzik: váltókezelőkből hármat 
föl tudnánk venni, de kellene 
forgalmi szolgálattevő és sze
mélypénztáros is. A létszámhi
ány miatt túlterheltek a dolgo
zók, havonta 240 órát teljesíte
nek szolgálatban. 

Negyedik 
helyezettek 

A diskurzust a szerényen be
rendezett főnöki szobában foly
tatjuk. (Ez az a hely,jegyzi meg 
Gerencsér Sándor, ahol a leg
kevesebb időt töltöm ... ) A fes
tésre már megérett falakon ké
pek, térképek s egy bekerete
zett oklevél: a pilisvörösvári 
vasútállomás négy esztendővel 
ezelőtt lett élenjáró szolgálati 
hely. Újabb elismerés miért 
nem illette ezt a munkahelyet, 
ahol évente 200 ezer tonna te
herforgalmat bonyolítanak le? 

- Talán azért nem, mert 
csöndben, szerényen dolgo
zunk, tesszük a magunkét -
jegyzi meg a főnök. - Teljesít
ményünk alapján a rákosren
dezői üzemfőnökséghez tarto
zó 22 állomás közül tavaly a 
negyedik helyezést értük el. 
Csupán Dorog, Tokod és Vác 
előzött meg minket ... Ami va
ló: az utasforgalom visszaesett, 
éppen a menetjegyek drágulása 
miatt, nos, ezt a mutatót nem si
került teljesítenünk. 

Most fölgyorsul az állomásfő
nök amúgy sem lassú ritmusú 
munkája: egymás után kapja a 
telefonokat: hol a tévéfilm gyár
tásvezetője hívja, hol a rákos
rendezői főnökség. Asztalán a 
félbehagyott tízórai szikkad s 
kinn, a vágányokon megrakott 
és üreg vagonok cserélnek he
lyet. Oda, a sínek mellé is ki 
kell mennie a főnöknek. Ilyen
kor, június közepén érződik iga
zán: hiányzik hat ember a pilis
vörösvári állomáson. De ők, a 
tizenhármak pótolják a hiányt. 

Besze Imre 

A Drávavölgy vasútvonala 
elhasználódott, elavult. A felújí
tás nagy terhet rótt a Magyar 
Államvasutakra. A mezőgazda
sági környék felhozatala meg
gyengült. Előtérbe került a vas
út megszüntetésének gondola
ta. 

Az Ormánsá__g azonban más
ként döntött. Elni akart. Nem
csak mezőgazdasági, hanem 
kisipari munkalehetőségeket te
remtett, s új iskolái révén is ma
gára vonta a figyelmet. A me
gye kedvezően fogadta e törek
véseket, anyagilag támogatta 
eszközfejlesztési kérelmeiket. 

Az 1987 októberében megtar
tott közlekedési miniszteri 
szemle engedélyezte a vonal 
egyenlőtlenségeinek megszün
tetését, fővonalivá építését. Az 
első útszakasz a Sellye-Vajsz
ló közötti 11 km-es pályarész 
lett. Ekkor jött a megye, anya
gilag hozzájárult az építés 
költségeihez. A tanácselnök 
emlékezetes ünnepet szervezett 
az átadás napjára. Kikérőt kül
dött a katonasághoz, meghívó
kat írt a televíziónak, rádiónak, 
az akkori miniszternek is, aki 
hozzásegítette a környéket a 
felemelkedéshez. 

Katona Zoltán, Vajszló 
nagyközség tanácselnöke az át
építés ideje alatt kijárt a vonal
ra lesni, mennyire haladnak a 
munkálatok. Dicsért, lelkesített, 
önbizalmat adott. Honnan a 
vasútbarát érzelem? Nagyapja 
volt vasutas. Váltókezelő Szla
vóniában. Majd Vajszlón tele
pedett le, vett földet a vasúti 
nyugdíj mellé. Az unoka is 
megtanulta tisztelni a mozdo
nyokat. 326-osok jártak akkori
ban erre. Mezőgépjavító szak
mát tanult - különböző váro
sokban, de ott is a gőzgépek, a 
vasútihoz hasonló technikák, 
fékmegoldások érdekelték. 

Életútja nagyot kanyarodott 
a tanácselnöki székig, de szívé
ben megmaradt gőzösimádó
nak, s tekintélyét latba vetve 
harcolt tizenkét faluja felemel-

kedéséért, melyet a vasúti pá
lya megerősítésével vélt biztosí
tottnak. 

Felvirradt az üzembe helye
zés napja. Ormánság kicsípte 
magát. A nők selyemben, a 
gyerekek fehér blúzban-ing
ben, a férfiak nyakkendőben. 
És jött a piros mozdony a kék 
kocsikkal, egyenruhás forgal
mistanő mondta be az állomás 
elé kitett mikrofonba, hogy mi
kor indul az ünnepi különvo
nat. A közönség felszállt, a 
magnóból térzene szólt. Aztán 
elindult a vonat Sellyére. Ott a 
gép átadta helyét egy 424-es 
gőzmozdonynak, s az hozta 
vissza az integető ünneplőket 
Vajszlóra. 

Már minden készen állt a fo
gadásukra. Mikrofon közvetí
tette az Ady-verseket szavalók 
műsorát, majd a tanácselnök 
köszönte a jelenlévők részvéte
lét, az építőknek a munkát, s 
közvetítette a jelen nem lehető 
Urbán Lajos jókívánságait és 
üdvözletét. Végül odalépett 
Vajszló állomás korábbi főnö
kéhez, s általa is meghívta a 
vasutasokat az ünnepi ebédre. 
Fényes József pécsi vasútigaz
gató válaszbeszédével és aján
dékainak átadásával ért véget a 
fogadás, s a gyermekek 1s kiját
szották magukat a mozdonyon. 

Eddig a történet, amelyhez 
hasonlóról még nem hallottam. 
Adtak már át sok feljavított pá
lyaszakaszt, de hogy falu ilyen 
ovációval reagáljon, ez ritkaság. 

Pár nap múlva ismét talál
koztam Katona Zoltánnal. Hí
rét vettem falunaplójának, 
melybe minden nap írt pár sort 
a falu életéró1. Kíváncsi vol
tam, erről a napról hogyan em
lékezett meg saját szavaival? 
Szomorú ember ült a tanácsel
nöki székben . .. 

Egy évvel ezelőtt menetrendi 
közvélemény-kutatást végzett 
náluk is az igazgatóság utas��á
sára Lepesi Agnes, a pécsi KUF 
személyszállítási művezetője. 
Vajszló állomásfőnöke módosí-

tást kért a hajnali barcs -villá
nyi vonat menetrendjére. Ez a 
38 110 számú vonat viszi a Me
csek expresszel utazókat Sely
lyéig, átszállással. Sellyétől di
ák- és hivatásforgalmat bonyo
lít, a körzet betegeit viszi a sik
lósi orvosi rendelőbe. Vajszlót 
5.48-kor érinti, Siklósra 6.5 6-ra 
ér. 

És most jön a sérelem. Vajsz
lóhoz 12 társfalu tartozik, 
ahonnan Volán-buszok hozzák 
a továbbutazókat. Ez az 5.48 

nagyon korán van. A Volán 
hajlandó ugyan korábban in
dulni, de a lényeg az, hogy a 

vonat korán ér Siklósra. A diá
koknak kárba vész az idejük, a 
betegek várakoznak rendelésre 
várva, az üzletek is zárva van
nak még. 

A lakosság kérése az volt, 
hogy várakozzon a vonat 15- 20 
percet Sellyén, így biztosabb a 
távolsági járatok csatlakozása, 
illetve jobban megközelíti az ér
kezési időpont az általános 
munkakezdés idejét. Olyan for
galmi akadály, ami a kérés tel
jesítését akadályozta volna, 
nem volt. Lepesi Ágnes biztosra 
vette felterjesztése figyelembe
vételét. 

Annál nagyobb volt a megrö
könyödés Vajszlón, hogy :tz új 
menetrend nem változtatott az 
időpontokon. A lemaradt uta
sok érdekében a községi elöljá
ró ismételten kérni akarja a 
MÁV-ot. Azoknak az emberek
nek érdekében, akikért már a 
megye is a pénztárcájába nyúlt. 
Attól a vasúttól akar kérni, aki
nek már eló1egeztek is. 

Ebből az írásból hiányzik a 
MÁV illetékes elvtársának nyi
latkozata. Hozzá nem kívántam 
bejutni. Miért is? Egy év alatt 
lett volna idő akár a KÜF, akár 
a kedves ügyfél tájékoztatására. 

Én - itt lenn - most szé
gyenlem magam, haragszom és 
szomorú vagyok. 

És önök - ott fenn?' 
Klencz Tiborné 

Kisdobsza és Nagydobsza 

Szigetvári anomáliák 
Az immár két éve épülgető 

szigetvári állomás ma még áll
ványerdős, törmelék minde
nütt, rendetlenség. Nem szép 
Kovács Ernő állomásfőnök iro
dája sem. 

- Három hónapja költöztem 
ide - magyarázza-, az órmót
lan mosdókagylóval a közepén 
fura képet mutat, de ez még 
hagyján. Ki-be rohangálok 
egész nap, mert nincs telefo
nom, azelőtt három volt. Megér
tést várnak tőlem, de meddig? 
Azután itt vannak a mesterek. 
Nehéz rajtuk eligazodni. Az 
emeleti lakókat előbb vissza
költöztették, utána kezdtek a 
tetőcseréhez. Jött a májusi fel
hőszakadás, hajnalra átázott a 
mennyezet, csurgott az f!SŐ 
szekrényre, fotelra. 

- Az építkezéssel járó ano
máliákon túl, mi a legfőbb 
gondja? 

- A törzsszemélyi állomány 
kialakítása. Van négy kitűnő 
forgalmistám, kereskedelmi hi
vatalnokom és négy raktárnok. 
Két váltókezelőm viszont fel
mondott; az egyik a helyi tsz
hez szegődött kétezerrel töb
bért. Megértem, boldogul
jon ... Három embert vettem 
fel nemrégiben, ki kell várni, 
amíg belejönnek, levizsgáznak. 

Közben vonat érkezik, úgy 
látom, hogy tolatósteher. A fő
nök arca elkomorul. 

- Ez a Pécsbánya-rende
ző-Barcs viszonylatba közle
kedő vonat. Ez hozza a leadási 
rakott és a feladási üres kocsi
kat a 6 órai rakodáskezdéshez. 

És most, délben óvatoskodik 
ide nekem! Hányszor kifogá
soltuk már a menetrendet! Hi
ába. Az elegytovábbító vonat 
indulásáig le sem jár a rakodási 
idő! A lelkiismeretlen intézke
désre sajnos más példám is 
van: 

A konzervgyár Szovjetu
nióba szállít. Történt, hogy 15 
konténer továbbítására nem 
kaptunk engedélyt. A külde
mény fuvarozási ideje már há
romszor is lejárt, ám a konzer
vek még mindig itt álltak. Miért 
engedték berakni?! Éjszakára 
visszakönyörögtük a zárt ipar
vágányra - mert, ha feltörik, a 
vasút még fizethet is -, és reg
gel kihoztuk, hogy az érkező 
kocsikat be tudjuk állítani a 
gyárba. Amúgy is kevés he
lyünk van, mégis két héten ke-

resztül tologattuk a konzerve
ket ide-oda ... 

- És az úgynevezett „Kis
dobsza-ügy"? 

- Két faluról van szó, Kis
dobszáról és Nagydobszáról. 
Az utóbbinak nincs vasútja. 
Viszont a buszok mindkét falu
ban megállnak, vasúti utas 
alig akad. A közös tanács még
is ragaszkodik a kisdobszai 
megálló fenntartásához. Nagy 
ráfizetés, ha meggondoljuk, 
hogy több egy sorompókezelő 
bére, mint a havi bevétel, ráa
dásul hárman vannak sőt a ne-
gyedik hiánya miatt sok a túl
óra. Lenne még példám, de 
most nem folytatom. Annyit 
azonban mondhatok, hogy 
gyakran tapasztalom: frakkr& 
költ a vasút, holott ingje 
sincs ... 

Klencz Tiborné 
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(Futó: lHátéfollti) 

Hobbi és repülés 
ban az AERO HISTORIA (Pá
lyázat), Bpest Pf. 61. 1631 címre 
kell eljuttatni. 

Korszerű pályaudvar 
a Belorusz fővárosban 

A Közlekedési Múzeum, a 
MALÉV Repülés- és Üzemtör
téneti Köre és az SZFMH Re
pülés Baráti Köre Hobbi és re
pülés címmel kiállítást -ende
zett. A kiállítást június 8-án nyi
tották meg a Petőfi Csarnok
ban. 

15 éves születésnapját ünneplő 
MALÉV Repülés- és Üzemtör
téneti Kör, illetve az SZFMH 
Repülés Baráti köre közös re
püléstörténeti pálázatot hirdet. 

Pályázni lehet olyan 30 gé
pelt oldalt meg nem haladó ter
jedelmű, eddig még nem publi
kált tanulmányokkal, amelyek 
a magyar repüléstörténet bár
mely időszakáró� területéró1, 
személyéró1 vagy technikájáról 
,szólnak. (A megadott terjedel
met nem terhelik a mellékelt 
fényképek, rajzok.) 

A pályázat díjai: az első díj 
egy, a· MALÉV teljes útvonal
hálózatára - választás sze
rint - jogosító szabadjegy; a 
második és harmadik díj egy
egy MALÉV-ajándékcsomag. A közelmúltban befejeződött 

a minszki pályaudvar rekonst
rukciója. A régi állomás több 
mint százéves épülete elavult és 
már szűknek is bizonyult. A Be
lorusz SZSZK fővárosának új 
épülete tizennégyszerese a régi
nek. A 12 emeletes bástya for
májú főépületben - amelynek 
magassága a toronnyal együtt 
73 méter - rendezték be a gye
rekek várótermét, a hivatali- és 
szolgáltató helyiségeket. 

A váróteremből a mozgójár-

dák egyenesen a vágányokhoz 
szállítják az utasokat, illetve a 
hordárok csomagokkal megra
kott kézikocsijait. Ezt a megol
dást a Szovjetunióban először 
alkalmazták. A korszerű pálya
udvaron külön termük van a 
mozgássérülteknek; itt speciáli
san rendezték be a pénztárakat, 
a mellékhelyiségeket. Segítsé
gükre liftek szolgálnak. 

Az új állomás másfél ezer 
dolgozója kulturált körülmé
nyek között dolgozhat. 

.. A MALÉV Repülés- és 
Uzemtörténeti Köre 197 5-ben 
alakult, szinte egy időben a 
Szakszervezetek Fővárosi Mű
velődési Háza Repülés Baráti 
Körével. Céljuk kezdettó1 fogva 
az volt, hogy tömörítsék a repü
lés szerelmeseit, kapcsolatot te
remtsenek a gyűjtők között. 
A Közlekedési Múzeummal 
gyümölcsöző kapcsolat alakult 
ki, így kerülhetett sor a kiállítás 
megrendezésére. 

A kiállítás megnyitásakor je
lentették be, hogy az 1990-ben 

A pályaművek beadási határ
ideje: 1990. március elseje. 

A pályázat jeligés, egy pályá
zó több munkát is beadhat. 

A tanulmányokat öttagú, hi
vatásos és amatőr repüléstörté
nészekből álló zsűri értékeli. 

A pályaműveket két példány-

A díjazástól függetlenül a 
zsűri által érdemesnek ítélt pá
lyaműveket - a szerző hozzájá
rulásával - folyamatosan köz
lik a kör konferenciaanyagai
ban, illetve az AERO HISTO
RIÁ-ban. 

A pályázatról bővebb felvilá
gosítást a két kör vezetője ad: 
Zainkó Géza (Monor, Bata Fe
renc u. 35/ A: munkahelyi tele
fon: 577- 051). Zsille Péter (1092 
Budapest, Ráday u. 14., munka
helyi telefon: 420- 5 6 5 ). 
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A Dunakanyarban 

Amikor a kocsiálláspénzt 
schillingben fizették 

A nagymarosiak érdeke a vízlépcső építése 

Párába burkolózott szemben 
Visegrád, a Salamon tornyán 
felhő ül, a hegy oldalából csak 
Tímár Mátyás, hajdani pénz
ügyminiszter oda nem illő lu
xusvillája virít messzire, meg
bontva a természet harmóniá
ját. Ki is merte volna figyelmez
tetni a „nagyurat" a környezet
védelemre? 

- Itt Nagymaroson a vas
útállomás melletti kellemes 
kocsmában egy évvel ezelőtt jó
val nagyobb volt a forgalom, 
ilyenkor délelőtt sem találtak 
volna helyet - meséli a gazda, 
a bajuszos fiatalember, miköz
ben gyakorlott mozdulatokkal, 
nagy lendülettel zsírral keni a 
friss kenyérszeleteket. 

A Holstein bár itt nem mesz
sze az utca végén, az osztrákok
nak, az ő pénztárcájuknak ké
szült, akik az építkezésen dol
goznak. Na igen, az építke
zés . . .  

Itt a Dunakanyarban hold
béli tájra emlékeztet a vízlép
cső félbehagyott építkezése. 
A Duna völgybó1, a partból ki
hasított kráterek, a néma ma
gas építmények, akár egy fan
tasztikus film díszletei. 

Az mondják, a nagymarosiak 
az építkezés folytatását szeret
nék. Igaz, harminc éve azzal hi
tegetik őket, bármilyen közmű
roi, beruházásról is van szó, 
hogy majd ha a vízlépcső fel
épül . . .  Ebbe nőttek bele a falu 
lakói. Állítólag azért nem kap
tak több mint negyedszázadon 
át csatornát, törpevízművet 
egyebeket. Ha akkor össszefog
nak, egy tizedéért megcsinál
hatták volna azt, ami most, víz
lépcső ide vagy oda, tízszeresé
be kerülne. 

A vasútállomás a Rákosren
dezői KÜF egyik utolsó láncsze
me ezen a vonalon. Húsz vas
utas dolgozik itt. Az állomásfő
nöknő most nincs a helyén, va
lahol hátul van, leltároznak, 
mondja a hölgy, aki botra te
kert vizes ronggyal mossa az ál
lomás várójának kockás köveit. 

Újvári György bizberes az el
ső, akivel szót váltunk. Amikor 
az építkezésről szó esik, csak le
gyint. Közben a Domino 55-ös 
apró kis lámpácskáit figyeli. 

- Tulajdonképpen egy tízé
ves gyerek is tudná kezelni -
mutat a szerkezetre. - Gond 
akkor van, ha valamelyik lám
pa villogni kezd. Akkor kell 
észnél lenni. 

A korszerű berendezés bi
zony nem nagyon differenciál. 
Akkor is vészt jelez, ha valami 

' probléma van a pályákon, de 
akkor is. ha télen a sós hólé 
rossz helyre vezeti a gyenge 
áramot. A műszer ilyenkor is 
működésbe lép. 

- Sokan megijednek a fele
lősségtől, mikor a vasútnál 
próbálnak elhelyezkedni 
mondja Újvári György, azután 
hozzáteszi. - Való igaz, ha itt 
valamit eltol az ember, nem ke
nyeret éget oda, hanem esetleg 
emberek életét kockáztatja. 
Nagy a felelősség a negyvenfo
rintos bruttó órabérért. 

Az ablakon át a visegrádi he
gyek karéjára lehet látni. Ebbe 
a tájképbe illeszkedik bele Va
kály János szolgálattevő egyen
ruhás alakja. A bajuszos, csalá
dos fiatalemberrel mi másról is 

beszélhetnénk, mint az árakról 
és a bérekről. 

- Ez a mostani adórendszer 
egyáltalán nem honorálja a túl
munkát - mondja. - Haszno
sabb lenne, mondjuk kétfelé 
választanák a jövedelmeket, és 
másképpen adóztatnák a túl
munkát, amire emberhiány mi
att nélkülözhetetlen szüksége 
van a vasútnak. 

Közben többen bekapcsolód
nak a beszélgetésbe. Szóba ke
rül a vasúti tisztek oktatása is, 
ami az itteniek szerint meglehe
tősen sok kívánnivalót -hagy 
maga után. Abban valamennyi
en egyetértenek, hogy azt a kö
rülbelül száz többlettórát, amit 
a vasutasok havonta a családtól 
szakítanak el, végső soron sem
mivel sem lehet megfizetni. 

Sokszor hallottuk már azt, 
hogy a feleség, a gyerekek 
megszokták ezt az életformát. 
De Vakály János a fejét ingatja. 

- Megszokni nem Lehet. 
Legfeljebb csak elviselni kény
szerűségbó1. 

Az állomás most csendes, de 
a nyári csúcsforgalomban nem
zetközi vonatok is járnak erre. 
A berlini expressz is itt húz el 
éjszakánként kivilágított abla
kaival. A fővárostól alig egy 
órányira a Dunakanyar egyik 
legszebb és legnagyobb állomá-

Munkában a szolgálattevő 

sán viszont már nem tudnak 
meleg vízben kezet mosni az itt 
dolgozók. Pedig állítólag ez 
még Európa. 

- Ha szétszedek egy váltót 
- magyarázza Újvári György 
- nyakig koszos vagyok. 

Az ősnagymarosi fiatalember 
úgy ismeri a környéket, mint a 
tenyerét. Ismeri a Dunát is, hi
szen huszonkét évig kajakozott. 
Ha valahol Szobnál valaki bele
fuliadt a vízbe, megmondta, 
hogy hol foghatják ki. Őket 
nem kérdezték meg, amikor a 
vízlépcsőt építeni kezdték. 

Verebesné Szikkiszt Erzsébet 
(remélem jól írom a nevét), ta
valy novemberben került ide. 
Még csodálkozom, hiszen ő a 
második állomásfőnöknő, aki
vel az elmúlt években találkoz
tam, de hamar felvilágosít. 

- Ezen a vonalon sok állo
másfőnöknő van. Hogy ennek 
mi az oka? Azt hiszem, alapve
tően az, hogy itt nem kell túr
ban dolgozni, egy műszak van, 
és ez megfelel a családos 
anyáknak. 

Hiába azonban a rang, a fele
lősség, ismert, hogy ehhez ké
pest kevesebb az állomásfőnö
kök fizetése, legyen az férfi, 
vagy nő. 

Az állomásfőnöknő nem örül 
jöttünknek, hiszen éppen leltá
roznak, a nyakán a „felsőbb
ség'', de azért udvarias. Mosoly
ra húzza a száját, kék szeme is 
mosolyog. 

A kérdés nem kerülhető meg. 
Mennyiben befolyásolja a vas
úti munkát, a vasút hasznát a 
bős-nagymarosi vízlépcső
rendszer építése, illetve az épít
kezés leállítása? 

- A mikor az építkezés itt 
javában ment, a korábbi és a 
mostani tíz-tizenkét kocsi he
lyett, százhúsz, százharminc 
vagont is átrendeztünk, rámol
tunk. Külön vasútvágány is 

épült az Oviber megbízásából. 
A kocsiálláspénzt pedig schil
lingben fizették a vasútnak az 
osztrákok. 

Az állomásfőnök.nő 

A nagymarosiak, a helyiek 
érdeke a vízlépcső. Nagymaros 
,, világvárosiasodásának" előse
gítője. Komárom és Budapest 
között, ha ez nem épül meg, 
nincs átkelés a budai oldalra. 
Persze a házak már most is áz
nak a faluban. És Dunakiliti 
egy másik tragédia. 

A pára még dél körül sem 
oszlik fel, a felhők lejjebb eresz
kednek, eltakarják a túloldalon 
Tímár elvtárs villáját. 

A vasútállomás szakszerveze
ti bizalmija Szabóné Tóth no
na, rágyújt, és miközben a füs
töt kifújja, elgondolkozva arról 
beszél, hogy a testületi ülése
ken még mindig túl egyhangú a 
szavazás, minden javaslatra 
szinte mindenki felteszi a kezét'. 
Sokszor saját érdekük, vagy 
kollégák érdeke ellen szavaz-

A Dominó 55 előtt 

Szabóné Tóth Ilona szakszerve
zeti bizalmi 

nak a tisztségviselők. A sze
mélypénztárosoktól így vonták 
el például a negyedévi juttatást 
arra hivatkozva, hogy a jegyel
adás után jutalékot kapnak„ 

- Ez igaz is, - mondja 
Szabóné és keserűen elneveti 
magát. - Egy jegy után az ár 
tizenkét ezrelékét kapjuk. Tíz
ezer forintos forgalom után 
már százhetven forint üti a 
markunkat. A pénztáros nem 
állhat az ajtóba kiabálva, hogy 
jegyet tessék! Van még néhány 
első osztály a hathuszasra! 

Nagymaros és a Dunakanyar 
személyforgalma semmiképpen 
sem teszi lehetővé, hogy a 
pénztárosok a jutalékból villát 
vegyenek a környező szép he
gyek oldalában. Igaz, erre ko
rábban sem volt lehetőség, ami
kor még negyedévi juttatásl<:ént 
öt-nyolcszáz forintot is kaptak. 

Szabóné Tóth flona arról is 
beszél, milyen szégyene a szak
szervezetnek, hogy egy nyugdí
jas búcsúztatására csak százöt
ven forintot adhatnak. Különfé
le csalafinta eszközökkel kell 
kiügyeskedni egy kis pénzt, ha 
például valamelyik bajba jutott 
társuknak anyagi segítségre 
van szüksége. Mint például 
most is. Brigádjutalom címén 
vehettek fel csak pénzt, amit 
azonnal egyik rászoruló kollé
ganőjüknek adtak tovább. 

- Itt van például ez a 
számla - emeli maga elé a 
,,bűnjelet" a bizalmi. - Beteg
látogatásra vittünk magunk
kal egy hatvanforintos bon
bont. De erősen gondolkodom, 
bevigyem-e elszámoltatni. 

Egy-két utas sétálgat ráérő
sen a váróban. Gyakran előfor
dul, hogy akár fél, háromne
gyed órával a vonat indulása 
előtt kijönnek. Persze főleg az 
idősebbek, a nyugdíjasok. 
Ilyenkor azután beszélgetnek a 
pénztárossal, elpanaszolják 
nyavajáikat, véleményt cserél
nek a világ dolgairól. Szabóné, 
aki nyolcvankettő óta van a fa
luban, jól ismeri a lakókat. 
Nemcsak a vasútállomás dolgo
zóinak bizalmija, bizalmasa. 

A leállított építkezés felől ko
pácsolás, kisgépek zaja hallat
szik. A megkezdett szállókon, 
felvonulási épületeken tovább 
folyik a munka. Biztosan jók 
lesznek még valamire ezek a la
kályossá formálódó házak. 

Búcsúzóul fényképet szeret
nénk készíteni az álomszerűvé 
vált, megbolygatott tájról, de az 
Oviber kirendeltségének álmos 
vezetője sajnálkozva tárja szét a 
kezét. Csak a pesti vezetőség 
engedélyével. 

Nagymarosból remélhetőleg 
nem lesz világváros. Megmarad 
annak ami, kedves, dunakanya
ri nagyközségnek, ahol az em
berek már messziről kalapot 
emelnek egymásnak, és bárki 
engedély nélkül lemehet a kö
zös kincshez, a Dunához. 

Pataki Kálmán 

(Tüttő Tibor felvételei) 

s 

A recski 

táborban 
Emlékezni és emlékeztetni 

As id&ebh. tiibbnvirt
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A „fekete vasutasnap" éjsza
ka kezdődött: 1953. március 
25-ró1 26-ra virradóra. A hat 
vasútigazgatóság területén az 
Államvédelmi Hatóság embe
rei több száz vasutast tartóz
tattak le. Elsősorban azokat, 
akik már a második világhábo-

itt fogunk megdögleni, itt rot
hadunk el. 

Visszatérve a májusi vallatá
somra meg a későbbi kihallga
tásokra: végre közölték „bűnö
met''. Elém raktak egy jegyző
könyvet, amiben az állt, hogy a 
háború alatt jól végeztem a 
munkámat, s ezzel elősegítet
tem a Szovjetunió elleni hábo
rút. 

- Akkor én háborús bűnös 
vagyok? - kérdeztem. 

Kihallgatóm legyintett, de 
annyit azért nyomatékosan kö
zölt, hogy írjam alá. 

- Nem írom alá - válaszol
tam -. de nyomban vissza is 

kérdeztem: 
rú alatt is szolgáltak, s kisebb- - Maga mit csinált a háború 
nagyobb állomások vezetői, ok- alatt? 

- Kolozsváron voltam pá
lyamunkás - felelte szinte ön
kéntelenül. 

tatótisztek, szállitmányirányí
tók voltak. A névsorokat a vas
úti politikai osztály és a sze
mélyzeti osztály tisztviselői állí-
tották össze. - Akkor maga is elősegítet-

A szombathelyi üzletvezető- te a háborút! - mondtam, mire 
ség (akkor még így hívták) te- vallatóm faképnél hagyott. Ül
rületéről 27 vasutast tartóztat- dögéltem egy darabig, később 
tak le és hurcoltak el. Volt kö- azután visszaküldött a barakk
zöttük igazgatóhelyettes, fő- ba. 
könyvelő, pénzügyi osztályve- Nem sokkal ezután a tábor
zető, vonalbiztos. Letartóztattak parancsnok kihirdette sza• adu
több korábbi, illetve tényleges lálmnkat. Hazautazáshoz adtak 
állomásfőnököt is. Három nő is jegyet egészen Szombathelyig. 
hasonló sorsra jutott, de őket Előtte azonban azt is közölte a 
három hón�ppal később szaba- parancsnok, hogy a recski tá
don engedtek. borról nem szabad beszélni, aki 

Az egykori letartóztatottak megteszi, 10 év börtönt kap ál
közül többen is nyilatkoztak a lamtitkok elárulásáért . . . Hát 
„fekete vasutasnap" eseménye- ezért sem beszéltünk rettenetes 
iről. Most a magnószalagra rög- hónapjainkról, az átélt szenve
zített beszélgetések egyikének désekró1. Féltünk, nehogy visz-
részletét adjuk közre. szakerüljünk." 

,,Este tíz óra körül jöttek ér- ,, 
tem. A nyomozó csak annyit _A _Recskr?l sz?-badultak egy 
mondott, hogy öltözzem mele- r�szet egyalt�Lan , nem vette 
gen. Vasutasbundát öltöttem. v�sza a v°:ut: m'!5okat csak 
A szombathelyi ÁVO épületébe honapo� multan. Eltek ahogy 
vittek. A falnak állítottak ben- tii:_dta_�, -�s dolgo_ztak, _ahol me�
nünket, majd hajnalban egy le- konyorultek ra1tuk es munkát 
ponyvázott teherautón találtuk adtak. 
magunkat, s elvittek a főváros- Ártatlanok voltak, mégis 
ba, a Mosonyi utcába. Egy éj- szenvedtek. Az emlékezők egy 
szakát töltöttünk ott, préselt része ma is fél, nevét nem fedi 
szalmabálákon üldögéltünk. fel. Pedig emlékezni és emlé
Másnap rabomobilokon Recsk- keztetni kötelességünk, hogy a 
re szállítottak. Addig saját ru- szörnyűségek sohase térhesse
hánkban voltunk, ki egyenru- nek vissza. 

L.Gy. 

* 

hában, ki civilben. Recsken egy 
barakkban átöltöztettek min
ket. Ringyes-rongyos katona
ruhát kaptunk, ócska holmi
kat; olyan csizmát például, 
ami elöl-hátul ki volt szakad- ,, Lo�as Gy";l°: nyugalma�?tt 
va, s tele volt szegekkel. A f�tanac�os �_r�s�?oz nem szuk
priccsek girbe-gurba, megdol- s�gelte;1� ku;onos��� kommei:
gozatlan fából voltak összetá- �ar. ��?Is, ugy_ v;lJu�: ol�aso
kolva. Kaptunk egy szalmazsá- m� .!áJekozottsaga_t 13oveli, . ha 
kot, amiben szalma sem volt jó- ide�unk, a _Kapu ;l�U folyóir�t 
formán meg egy rongyos pok- 1��1, m:11'c1�s1 szaman�� e�k 
rácot. ' kozlemeny;ből., (olvaso1 level-

A kihallgatások Recsken kez- ről van s:o, a_ c1me:, Vasutasok 
d "dt k E k , • b Recsken es Kistarcsan): o e . ngem csa ma1us an , .. .. .. ,, 
hívattak tehát márciustól má- ,,1952-ben a vasut kulonbozo 
jusig a t;ljes bizonytalanságban t�rü}etein �;=l�?'�_bb balesetek 
csak vártam, hogy végre meg- t��entek: �unosoket keresett a 
tudjam: valójában mi is a bű- kozlekedes1 mm1szterhelyettes, 
nöm? Prieszol József és személyzeti 

Közben azonban sok szenve
dést kellett megérnem társaim
mal. Egyik kollégámat, szegény 
Kocsis Károlyt többször is 
megverték a vallatásokon, de 
utána is. A „smasszerok" között 
is voltak rendesek, ezt is el kell 
mondani. Az egyiket „Pipás
nak" neveztük; ő nem ütött, 
csak imitálta, közben pedig 
kérte, hogy üvöltsünk, nehogy 
a többiek, a kevésbé rendesek 
észrevegyék, hogy valójában 
alig ér hozzánk. 

1953. április negyedikét azt 
hiszem sohasem feledjük. Ezen 
a napon az egyik szakaszveze
tőt nem léptették elő. Ezért 
bosszúból megkínzott minket 
cefetül. Sorba állított bennün
ket, majd valamelyikünkre rá
ordított, hogy álljon ki. Egyik 
társával azon szórakoztak, hogy 
melyikük tudja leütni egyetlen 
csapással a kiállitottat. Az öre
gebbeket így ütötték le. Egy 
másik kínzási mód: egymást 
kellett nekinyomnunk a falnak. 
A „repülő"-ről, a békaügrtésről 
is mesélhetnék, de a legször
nyűbb a lelki kínzás volt. Ál
landóan azt üvöltötték, hogy 

főnöke, Badacsonyi, valamint a 
vezérigazgatóság politikai osz
tályának vezetője, Bognár, akik 
a vasúthoz semmit sem értet
tek, de produkálniok kellett. 

Akik értettek a vasúthoz, már 
régen félre voltak állítva. Pél
dául Varga vezérigazgatót -
aki a németek által elhurcolt és 
megsemmisült mozdonyok pót
lására ócskavasárban megvásá
rolta az amerikaiak által Euró
pában hagyott ún. ,,Trumann" 
mozdonyokat - kivégezték. Le
váltottak világhírű furvarjogá
szokat, szakembereket. A vasút 
1953-ban uralmon volt vezér
kara, a felszabadulás előtt, Leg
feljebb mozdonyvezető, de leg
több esetben nyomdász, hentes, 
kereskedősegéd volt. Tehát 
nem szakember. 

Ők bűnösöket kerestek és ki
találták, hogy a balesetek sza
botázsból erednek és ezeket 
azok követhették el, akik a há
ború alatt a katonai szállításo
kat irányították, a vasutasok 
nyilvántartó lapjait kezelték." 



6 

Nyugdíjasok vallomásai 

Küzdelmes mindennapi élet, 
félelmekkel várt jövő 

1 

A mi nemzedékünk megszokta a nélkülözést 

"w,uta" nyuf(dijai,,okkal találkoztam jí'miu;. (•lt•jf>n. ,\ vf.. 
lc-tlt-n ú,o hozta. ho)ly Í'pp<'fl aznap rt•ndc•zt>ll � itafórumm a 
SZOT n)'UJldija,.,hizott„á)la. \z ülf .... n fühlwk között ily••n 
hzn•vc� .. lt·k i„ t•lban�.ottak: ,.Kii f.. ífl millió a nyugdíja
,-unk. n••�v◄•n „zá:,,all-kuk u "Z◄'f'VD)"'Pfthutáron �I. Fizikai 
f,.,. .-rköksi lt-fpülf„ük riasztó. \z átlaJlllyugdij hami„ frt�
k.-1 mutat •. \ ft-1„1) ki,wbl»>(-,; jólfl◄• uz al,.,ó töbl,,.� swgfny
l'l(-,;fv.-1 pír.• Ht•,.zfljitt•lőlán.aim 1wm sn•ttt•k rf,4zl a fóru
mon. d.- akár ott is r..lt('ltt'k volna. :\tini alább kidt>rül. 
mondandójuk szint.- st.ó szt-rint t'f0'1'7.t'tt az ou t"lhangzol
takkal. 

nyugdíjával együtt sem kapunk 
tízezer forintot. Kevés, a pa
naszkodást azonban mérsékelni 
kell, mert mit szóljon az a vas
utasözvegy, aki a férje után há
romezernél alig kap többet?! Az 
én közérzetem talán jobb, mint 
a 70 éven felülieké. Miért? Poli
tikus alkat vagyok, világéletem
ben olvasó ember voltam és va
gyok. Örömmel figyelem a 
rendkívül megélénkült belpoli
tikai életet, az újságok közlemé
nyei hihetetlenül érdekesek -, 
és olykor felkavaróak. Magya
rán: izgalmas ma az élet, és ez 
engem bizonyos értelemben 
„feldob". Az persze engem is 
zavar, hogy kevesen politizál
nak igazán. 

Hajdú Antalné (69 éves) 
tisztviselőként dolgozott, 1975 
óta nyugdíjas. 

- Idős nővéremmel és 38 
éves, nőtlen fiammal élek a 
XVI. kerületben egy családi 
házban. Férjem nyolc éve meg
halt. Nyugdíjam összege 4300 
forint. Nagyon kevés, mert azt 
is meg kell gondolni, hogy 80 
éves nővérem nem kap semmi
féle ellátást; munkahelye 
ugyanis sohasem volt, bár 
egész életében dolgozott, vezet
te háztartásunkat. 

Rossz érzés bevallani, de 
jobb az őszinteség: fiam segít
sége nélkül aligha boldogulhat
nánk. Szűkösen élünk, és csak 
azért bírjuk, mert a mi nemze
dékünk megszokta a nélkülö
zést. 

A háború utáni helyzetre 
gondolok, azután az ötvenes 
évekre. Pedig akkoriban micso
da fényes jövőt ígértek a politi
kusok! Elhittük, lelkesek vol
tunk, azt képzeltük, hogy idős 
korunkban minden szép és jó 
lesz . . . Pihengetünk, kirándu
lunk, színházba járunk. Azután 
ez a hit szép lassan fogyatkozni 
kezdett, különösen a 70-es évek 
eleje óta. 

Az egykori ígérgetésekből jó
szerivel semmi sem valósult 
meg. Gond az étkezés, gond az 
újság, gond egyáltalán a min
dennapi élet megszervezése. 

Patai János (82 éves) eredeti
leg lakatos-szerelőként dolgo
zott, majd - fogalmazása sze
rint - irodista lett. 1967 óta 
nyugdíjas. 

- Szoba-konyhás, komfort 
nélküli lakásban lakom 78 éves 
feleségemmel, aki nem kap 
nyugdíjat, hasonlóan, mint Haj
dúné nővére; háztartásbeli volt. 
Gyermekünk, orvosi okok mi
att, nem születhetett, így hát 
kettesben tengetjük minden
napjainkat. Valamivel több, 
mint 6 ezer forintot kell beosz
tanunk. Az a szerencsénk, 
hogy a lakbér csekély, még két
száz forint sincs. Feleségem 
beteg, hosszabb időre nem 
hagyhatom magára, ezért az 
élet ugyancsak beszűkült szá
momra. Sohasem hittem volna, 
hogy ide jutunk! Egyébként 
párttag voltam, igaz, annak ide
jén, ha az ember az ötről hatra 
akart jutni, be kellett lépni. 
Nem tagadom meg párttag 
múltamat, és erre a legfőbb 
okom az, hogy igyekeztem tisz
tességes lenni, és úgy gondo
lom, szerénytelenség nélkül ál
líthatom is, hogy egykori mun-

katársaim, vezetőim a mai na
pig jószívvel gondolnak rám. 
Szerényen tettem, ami rám tar
tozott, ha kellett, szemináriu
mokat vezettem, fegyelmezet
ten beálltam a sorba, ám bűnö
ket, sem kicsit, sem nagyot, so
hasem követtem el. Tiszta a lel
kiismeretem. Az persze fáj, 
hogy sok évtizednyi munka 
után nem élhetek nyugodtan és 
biztonságban . . 

Terbe László (63 éves) kocsi
lakatos, majd karbantartó Pé
csett és Budapesten, a Keleti 
pályaudvaron. 1986 júniusa óta 
nyugdíjas. 

- Egészen a legutóbbi idő
kig nem voltak anyagi gondja
im. Főleg azért, mert nyugdíjba 
vonulásom után is alkalmaztak, 
5500 forintos nyugdíjamat vi
szonylag szép összeggel tudtam 
kiegészíteni. A jövőtől azonbau 
félek, pillanatnyilag nincs 
munkám, és reményem sincs 
arra, hogy kapok. Feleségem 

A körülbelül félmilliós politi
záló kisebbséggel szemben a 
6-7 milliós „csöndes" többség 
áll. A nyugdíjasok többségét, és 
gyanítom, hogy a munkaképe
sek nagy részét is a mindennapi 
megélhetési gondok izgatják, 
nem pedig a különféle pártszer
veződések. Megkockáztatom: 
az embereknek mindenből bor
zasztóan elege van. Jómagam 
még nem tartok itt, elvégre 
még csak 63 éves vagyok. De 
miféle jövó'ben bízhatnak az 
idősebbek? 

A kérdés nyitva maradt. Vi
szonylag fiatal emberként meg 
sem próbáltam válaszolni. 

Sárközi Gábor 

Nem hiszek a 

fülemnek 

Nem hiszek a fülemnek. A minap is azt véltem halla
ni a tévéhíradóban, hogy a Dózsa György úti Lenin-szob
rot tizenhétmillióért, azaz tizenhétmillió magyar forin
tért újítják fel. Azután jót röhögtem. Méghogy tizenhét
millióért! Ma Magyarországon! Tizenhétmillióért egy 
ilyen huszadrangú művet, amikor az összes, jó néhány 
remekebb köztéri szoborra együttesen csak nyolcmillió 
jut. 

Közel húszmilliárd dolláros adóssággal a tarisz
nyánkban, egy olyan jéghegyre futott országhajóban, 
amelynek egyharmada már a víz alá került, ahol az uta
sok nagy része a létminimum alatt tengődik. Képtelenség 
annyi pénzért ezt a szobrot felújítani. 

Tény, hogy ez a szobor már nem mutogat. Se előre, se 
hátra, mint korábban készült elődei teszik sokfelé az or
szágban. Csak áll az omladozó márványobeliszk előtt és 
a zsebe mellé szorított karral nézi a 20-as és a 30-as, Új
pest felé tartó autóbuszokat, amelyek tisztes távolságban 
gurulnak a felvonulási tér fehér útjelző csi1cjai közelében. 

Mondom, nem hiszek a fülemnek. Tizenhétmillióért 
állítják helyre a nagy Lenin monumentális szobrát. Most 
adunk erre annyi pénzt, amikor családok ezreinek laká
sából kapcsolják ki a villanyt, mert fizetni nem tudnak, 
amikor nyugdíjasok, és társadalmi számkivetettek légiója 
élelemmaradékért kutat a bűzlő kukákban. Amikor rövi
desen összeomlik a lakóépületek jelentős része, mert negy
ven év óta egy fillért sem fordítottak karbantartásukra, 
addig nem újíthatunk fel horribilis összegért egy szobrot, 
amely még nem is része a nemzeti kultúrának. 

Azt is beszélik, csak ürügy az a felújítás. A szobrot 
voltaképpen biztos helyre menekítik néhány nehéz naptól 
féltve. De sok nehéz napja volt már ennek a kis ország
nak. Csak emlékművekben, jelszavakban nem volt hiány. 

(Pataki) 

Emlékút a Don-kanyarhoz 
Már a hatvanas években fel

ébredt az írói-történetírói lelki
ismeret, s ország-világ tudomá
sára hozta: a Don-kanyarban 
elesett 200 ezer magyarról nem 
szabad megfeledkeznünk. Meg
kezdődött a történelmi veszte
ség számbavétele. Nemeskürty, 
őrkény, Csoóri és Sára Sándor 
művei, a tisztek és közlegények 
visszaemlékezései, a történé
szek kutatásai nyomán nyilván
valóvá vált, hogy a magyarság 
legsúlyosabb háborús vesztesé
gét szenvedte a Don-kanyarnál, 
s emlékjel nélkül fekszenek tö
megsírokban a katonák és 
munkaszolgálatosok, akiket 
egy tisztességtelen korszak for
dított szembe egymással, de 
akiknek a sírjai ma már béké
sen megférnek egymás mellett. 

A múlt év őszén született 

Székesfehérváron a gondolat, 
emlékutat kellene szervezni a 
Don-kanyarba, felkeresni a jel
telen sírokat, hogy leróhassuk 
- ha későn is - az utódok ke
gyeletét. A szervezők tisztában 
vannak a történelmi tényekkel, 
összefüggésekkel: a magyar ka
tonák rossz oldalra sodródva, 
méltatlan célokért harcoltak, 
szenvedtek és haltak hősi ha
lált. 

A fehérvári értelmiség felka
rolta a kezdeményezést. Törté
nészek, újságírók, népművelők, 
tanárok fogtak össze, hogy ősz
szel elindulhasson a kegyelet 
vonata. Az elgondolást támo
gatta a Hazafias Népfront Or
szágos Tanácsa, Pozsgay Imre 
államminiszter, megértéssel fo
gadta a szovjet követség. Intéz-

ményi háttérként a fehérvári 
Express Iroda, az Ifjúsági és Út
törőház, valamint az Aréna Kia
dó Kft. jelentkezett. 

Az emlékút tervezett időtar
tama egy hét, szállásról és ellá
tásról a helyszínen gondoskod
nak a szervezők, akik a nyug
díjas résztvevó1cnek enged
ményt kívánnak adni, abban 
az esetben, ha a 679-021884-7 
számú csekkszámlára elegendő 
támogató összeg érkezik. 

Az utazással kapcsolatos tájé
koztatást a fehérvári Express 
Iroda ad. Címük: 8000 Székes
fehérvár, Rákóczi út 4. Telefon: 
14-375. Az út programjáról az 
Aréna c. hetilap szerkesztőségé
ben lehet érdeklődni: Szfvár, 
Szabadság tér 8., tel.: 15-200. 

d. 
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,,Lerugdostak az autókról'' 
Ötvenhatban gyerekeket is elfogtak 

A Nyugati pályaudvar szak
szervezeti bizottsága május vé
gén nyugdíjas-találkozót tartott 
az egykori kollégáknak. A talál
kozón Varga Gyuláné szb-tit
kár üdvözlő szavai után Szögi 
Sándor állomásfőnök tájékoz
tatta a nyugdíjasokat a pénztár
csarnok rekonstrukciójáról, az 
INTERCITY vonatokkal kap
csolatos tervekró1, a baleseti 
helyzetró1, valamint a forgalom
ról. 

A megjelent mintegy 60 
nyugdíjast jó ebéd és
könyvajándék várta, majd halk 
zeneszó mellett megindult a be
szélgetés. A hosszú asztal vé
gén ült a 74 éves Révész Fe
renc, aki 34 évig dolgozott itt, a 
Nyugatiban. Nehézségekben 
bővelkedő életéró1 szívesen me
sélt. 

- Tizennyolc évesen vonul
tam be a tényleges katonai 
szolgálatra 1939-ben. Leszere
lésemig - három év alatt -
megfordultam a Délvidéken, 
Erdélyben és a Felvidéken. 
1942-ben jöttem a vasúthoz, s 
munka közben magánúton vé
geztem el a polgári iskolát. 
Egy év múlva ismét behívtak, 
és a Dnyeszter, a Bug folyók 
érintésével Dnyepropetrovsz
kig vittek bennünket. 

No, ott aztán csúnya világ 
volt. A magyarokat német egy
ségek közé osztották be, s azok 
nem kíméltek senkit: se oroszt, 
se magyart. A nehéz, veszélyes 
helyekre mindig minket küld
tek. Meneküléskor pedig lerug
dostak bennünket az induló te
herautókról . . . Szerencsémre 
csapattestünket leváltották, így 
itthon szolgáltam 45-ig, amikor 
fogságba estem. Nyolc hónapig 
voltam hadifogoly. Az orosz 
olajmezőkre vittek volna ben
nünket, és Konstancában már a 
behajózás előtt álltunk, amikor 
amnesztiával hazaengedtek. Is
mét szerencsém volt. 

A háború után a Nyugatiban 
kapus voltam, távírdász, majd 
25 évig a gazdasági hivatalban 

anyag- és leltárkezelő. Néhány 
helyen sok gond volt a leltáro
zással! A KISZ-bizottságon elő
fordult, hogy hiányzott 16 mé
ter szőnyeg, máskor egy ren
dezvényen leöntötték valamivel 
a szőnyegpadlót és a kárpito
zott· üló'bútorokat kiégették ci
garettával. Az is megtörtént, 
hogy hiányzott a tévé belseje, 
csak a káva és a képcső maradt 
a helyén. Ilyenkor aztán úgy 
kellett intézni a dolgokat, hogy 
a jó viszony is megmaradjon, és 
én se fizessek rá .. . 

* 

Az összejövetel legidősebb 
vendége a 81 éves Markó Lász
ló volt. Nyugdíjas társai körül
vették: ,,Hogy vagy, Laci bá
tyám, emlékszel a Dezsőre?" 

A · jelenlévők elmondták, 
hogy ő volt a Nyugati legendás 
állomásfőnöke, és a nehéz idők
ben is igazságos volt. Ha valaki 
vádaskodott, egyszerre hallgat
ta meg mindkét felet. Nem volt 
híve a „fülbe súgásnak". 

- A háború után a hegyes
halmi vonal főnöke voltam. 
Fontos terület volt ez akkori
ban: erre mentek keresztül a jó
vátételi szállítmányok. A forgal
mi szolgálat ellátása igen nehéz 
volt a sok roncs miatt, s a be
rendezések is megrongálódtak 
a harcok során. 

Negyvennyolcban Győrbe 
kerültem, majd két év múlva 
megbíztak a Nyugati vezetésé
vel. 

Akkoriban 3650-en dolgoztak 
itt, mert az összes darabáru
szállítmány ide jött be, itt ren
deztük s küldtük tovább. Több 
alkalommal előfordult, hogy 
150 tengelyes szerelvényt kel
lett fogadni, pedig be se fért az 
állomásra. S ha torlódás volt, 
szabotázzsal vádoltak, pedig 
sokszor 30 óra hosszat is benn 
voltam egyfolytában. 

Ilyen körülmények közt dol
goztunk, amikor 1953. március 
25-én a reggeli megbeszélésen 
azzal állt elő az egyik beosztot-

tunk, hogy adjunk hálát az ál
lamvédelmi hatóságnak azért, 
hogy az éjjel 500 vasutas csirke
fogától megszabadították a 
MÁV-ot. Megtudtam, hogy el
vittek egy Varsányi nevű fel
ügyelőt is, aki nagyon rendes, 
megbecsült ember volt. Ekkor 
szót kértem, és azt mondtam a 
politikai tisztnek - Horváth
nének hívták -, nem tudom, 
milyen csirkefogókat vittek el a 
vasúttól, de akit tőlem elvittek, 
az egy becsületes dolgozó volt, 
és tűzbe teszem érte a kezem. 
Nagy csend lett erre, de sajnos 
nem sikerült segítenem rajta és 
a szintén a pályaudvarról elhur
colt négy társán. 

A másik nehéz időszak 56 ok
tóberének végén volt, amikor 
az is előfordult, hogy négy na
pig nem mentem haza. Késóbb 
persze ezért is támadtak, pedig 
én nem csináltam semmit, csak 
az állomásra ügyeltem, segítet
tem a rászorulóknak. 57-ben rö
vid időre máshova helyeztek, 
akárcsak Vass Lajost, a Keleti 
főnökét, és az igazgatóságon azt 
foglalták jegyzőkönyvbe, hogy 
védtem az ellenforradalmáro
kat. Erre azt mondtam, hogy 
hülyeség, és aláírtam a jegyző
könyvet, mert akkor már mi
niszteri dicséretet kaptam azért, 
mert orosz családoknak segítsé
get nyújtottam az állomáson. 
Am az is előfordult, hogy f!;ere
keket fogtak el, de megmond
tam a VI. kerület parancsnoká
nak, egy orosz ezredesnek, 
hogy engedje el őket, hiszen 
nem csináltak semmit. Meg is 
tette. 

Húsz évvel ezelőtt mentem 
nyugdíjba a főnöki irodából, de 
mivel alacsony a nyugdíjam, 
másnap már az IBUSZ-hoz 
mentem; tavalyig ott dolgoz
tam. 

Amikor Markó László indul
ni készült, egy tagbaszakadt 
férfi felállt az asztaltól. s tiszte
lettel nyújtva kezét, így búcsú
zott: Viszontlátásra, főnök! 

(Demeter) 

A Ráktérítő Klubban 
Megszabadulni a félelemtől 

Egy meghívót tartok a ke
zemben. ,,Szeretettel várjuk a 
MÁV Kórház Vöröskereszt
szervezete és onkológiai gondo
zój_a által szervezett RÁKTÉRÍ
TŐ Klubba. A daganatos meg
betegedések és a stressz című 
rövid előadás után kötetlen be
szélgetés lesz a rendelőintézeti 
tanácstermében: VI. kerületi 
Rudas László utca 109. VI. eme
let. A következő klubfoglalko
zások időpontja: június 29. és 
július 27., du. 3 óra." 

A rendelőintézet páternosz
terliftjét éppen szerelik, ezért 
gyalog iramodom föl. Az első 
emeleten a hirdetőtáblán akad 
meg a szemem: egy plakát tu
datja, hogy az érbetegek számá
ra is lesz találkozó július 20-án 
ugyancsak 15 órakor. E két ér
tesítés szöget ütött a fejembe. 
Az egészségügyi tárca köztu
dottan anyagi gondokkal küsz
ködik, a kórházak felszereltsége 
enyhén szólva hiányos, nincs 
elegendő ápolónő, s itt pedig 
még ilyen nem kifejezett gyó
gyítómunkával is foglalkoz
nak ... 

- Erről győződjön meg sze
mélyesen. 

Amíg fölmegyünk a hatodik
ra, Kelemen doktor elmondja, 
hogy nem a szokványos or
vos-beteg találkozó megszer
vezése volt a céljuk. Itt ugyanis 
összehozzák a gyógyultakat az 
új betegekkel, s azokat is elhív
ják, akik már túl vannak a mű
téten, tumormentesek, mégis 
betegségtudatban élnek. Őket 
ettől a makacs lelkiállapottól kí
vánják megszabadítani, mert ez 
előbb-utóbb valamilyen szervi 
bajt is okozhat. Arról nem is be
szélve, hogy a műtét előtt állók 
gyógyult sorstársaikkal talál
kozva megnyugodva vethetik 
alá magukat az operációnak. 

A tanácsteremben dr. Bobai 
Kornélia pszichológus fogad, 
majd a betegekhez fordul, és 

nek melegen ajánlja, hiszen fő
leg a szájbetegek számára ká
ros a dohányzás. 

Mint kiderült, szinte kizáró
lag a szájsebész főorvos betegei 
vannak itt. Lassan beszélgetni 
kezdenek a vendégek, a pszi
chológus és Kelemen doktor 
egy-egy mondattal finoman 
irányítja a hangulatot. Ismé
telten elmondják, a betegek 
hívják meg azokat az ismerősei
ket is, akik esetleg félnek a rák
tól, hogy meggyőződhessenek 
arról, hogy ezt a rémet le lehet 
győzni. 

A vendégek már el-elmoso
lyodnak, oldódik a feszültség. 
Egyikük a gyógyulásáról be
szél, s látszik, mindannyiuknak 
jól esik, hogy egy asztalnál be
szélgethetnek kezelőorvosuk-

- A Ráktérítő Klub munká
ja szerves része a gyógyítás
nak, gyógyulásnak - magya
rázza dr. Kelemen Pál szájse
bész főorvos, aki két évvel ez
előtt már rendezett ilyen or
vos -beteg találkozót. - Az a 
véleményünk, hogy a tumoros 
betegek rehabilitációja a diag
nózissal kezdődik. Az ugye 
nyilvánvaló, hogy a legtöbb 
embernek carcino/óbiája van, A MÁV kórház új szárnyának előcsarnoka 
azaz retteg a ráktól. Általában (A szerző felvétele) 
halálos ítéletnek veszik. arról beszél, hogy a jelenlevők-

Nekünk az a célunk, hogy nek éppúgy meg kell tanulni 
megszabadítsuk a betegeket a együtt élni a betegségükkel, 
felesleges félelmektől, ami ter- mint az érbetegeknek, majd fel
mészetesen az operáció utáni hívja a figyelmet arra, hogy a 
gyógyulást is megkönnyíti. dohányzásról leszoktató klubot 

- Hogyan segít a klub a be- az érbetegekkel közösen tart-
tegeknek? ják. Ezt egyébként mindenki-

kal. Jobb ez így, mintha a VIZS

gálóban próbálnák eloszlatni 
kételyeiket. Most nem várnak 
az orvosra a „következők", 
most nem kell félni az időhiány
tól. 

D.K. 
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Fazekas Lajos 

Magány csillagf énynél 

1. 

A magá
7!'

y szívedhez este jön, 
csak belep, nem kérdez, nem köszön. 
S mert tudja, hogy fáj: a szíveden 
ottmarad sokáig, csendesen. 

2. 

A virrasztó szemek megőrzik 
a csillagfényt; ott tükröződik 
bennük, mint a könnycsepp 
s mint a láz. - A virrasztó szemek 
csillagai: könnyek. 

KÖNYVÜNNEP 

Egy szabad ember 
Pár évvel ezelőtt a Valóság 

tallózó rovatában olvashattunk 
arról, hogy a világhírű amerikai 
esszéista és kritikus Susan Son
tag arra a kérdésre, szerinte 
melyik a második világháború 
utáni időszak legjelentősebb 
európai regénye, Konrád 
Györgynek A látogató-ját ne
vezte meg. A sors sajátosan ke
let-9Urópai fintora, hogy ezt a 
könyvet akkor immár húsz éve 
nem adták ki Magyarországon, 
a könyvtárakból pedig az ösz
szes fellelhető példányt ellop
ták. 

Na ja, az író folyamatosan 
indexen volt. Hogy ez mit je
lent, azt nálunk még a kisisko-

lások is tudják. Tőlünk nyuga
tabbra ismeretlen ez a foga
lom. Konrádot is felszólította a 
korszak acélos kultúrdiktáto
ra, hogy ha ennyire nem tet
szik neki a honi szocializmus, 
próbáljon máshol szerencsét, 
akárcsak kollégája, az a Szelé
nyi Iván, akivel a hetvenes 
évek elején nagyszerű
helyzetelemző szociológiában 
foglalták össze a közép-kelet
európai értelmiség túlélésre 
bérletet váltó, mosolygós nyo
morát. 

Az író, aki az ösztöndíjak jó
voltából jött-ment a világban, 
azonban nem érezte, hogy neki 
kéne végérvényesen távoznia. 

Mindeközben az egyik (ha 
nem a leges-) legszámottevóbb 
magyar íróról nem sokat tudtak 
honfitársai, műveit csak a
beavatottak szűk rétege olvas
hatta. Tudvalévő, hogy azóta a 
szamizdat is aluljárói portékává 
avanzsált elő. Jómagam azóta 
sem nagyon tudok mit kezdeni 
azzal a fajta ,.szabadsággal", 

ami az idei könyvhét fejedelmé
vé éppen azt az írót avatta, aki
re eddig (másokkal együtt) az 
ideológia a sarat hányta. 

A könyvhétre megjelent esz
széválogatásában (Az autonó
mia kísértése; Antipolitika) 
Konrád ezt írja: ,,A szabad em
ber tudja, mennyire nem az." 

Hát persze, dicséretes, hogy 
A látogató utánnyomását gyor
san követte egy másik regény. 
A cinkos kiadása, most pedig a 
Codex Rt. jóvoltából ez a kitűnő 

szociálpszichológiai-politika
pszichológiai kötet. Mégis ke
sernyés ez az öröm, ahogy azt 
müelénk már megszokhattuk. 

M egkésettségünk, nem-euró
paiságunk szánalmas bizony
sága az is, amit Konráddal és 
a hozzá hasonló szellemiekkel 
évtizedekig büntetlenül művel
hettek félművelt bolsevista po
tentántok. 

Végül is egy szabad ember 
fényképe mellé álljon itt dedi
kációként „A sértődékeny ál
lam" című tanulmány kollektív 
ars poeticának is beillő részlete: 
,,Össze vagyunk szőve mind
annyian, és ez a cinkos meghitt
ség adja helyzetünk különössé
gét. Hogy vetnénk meg a zsar
nokot, aki előtt meghunyász
kodtunk. Túlságosan gyakran 
voltunk zsarnokok és meghu
nyászkodók. Várjuk a szente
ket, hogy vessék kövüket ránk, 
nem állnak elő. Se vádlott, se 
bíró, itt állunk hanyag embe
rek, akik jobban is megtisztel
hettük volna az életünket. Sem
mi sincs elveszve, sokan va
gyunk kíváncsiak a holnap-
ra ... '' 

(Tódor) 

Vasarely képei 
a váróteremben 

Május második felében a zá
honyi vasútállomás kultúrváró
termében Viktor Vasarely ké
peiből rendeztek kiállítást. 
A közel 40 nagyméretű színes 
kép, grafika és kinetikus (moz
gó) tárgy méltóképpen repre
zentálta a világhírű művész kü
lönböző korszakait. 

Tavaly, a művész 80. szüle
tésnapja alkalmából a területi 
művelődési bizottság szervezé-

sében már sokan találkozhattak 
a vasúti oktatási központban a 
képek reprodukcióival, az élet
pályát ismertető, méltató cik
kekkel, kiadványokkal. Ezúttal 
az érdeklődők az eredeti műal
kotásokat tekinthették meg. 

A záhonyi kiállítást a vasuta
sok mellett főként az általános 
iskolások látogatták nagy szám
ban, csoportosan, szaktanárok 
kalauzolásával. 
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A szakszervezet támogatja 

Ígéretes tehetségek között 
a keszthelyi alkotótáborban 

A vasutas-szakszervezet köz
ponti ének-zene és képzőművé
szeti iskolájának képzőművész 
köre idén is megtartotta az al
kotótáborát Keszthelyen. A tá
bor célja, hogy az amatőr vas
utas alkotók az iskola tanárai
nak segítsége mellett egy inspi
ráló közösségben megvalósít
hassák elképzeléseiket, és elké
szítsék a vasutas napon meg
nyíló vasutas képzőművészeti 
kiállítás anyagát. 

- Nem is tudom megmon
dani, hány szobrot készítettem 
a negyedszázad alatt - mond
ja -, de ötvenet biztosan. Eze
ken kívül domborművekkel is 
foglalkozom. Az én munkám a 
Keleti pályaudvar 100. évfor
dulóján felavatott, valamint a 
Kandó-dombormű, és a 100 
éves tisztképző emléktábláját 
is én készítettem. 

Festőkkel nemigen lehet ta
lálkozni a táborban a délelőtti 
órákban. Reggeli után felpakol
nak, és mennek a természetbe 

• · alkotni. Szerencsés véletlen, 
hogy a debreceni Makai Gyula 
itt van: az elkészült képeit érté
keli tanárával, Benedek György
gyel. Szavaiból kiderül, hogy 
egy kis alkotócsoportot hoztak 
létre öccsével, s annak barátjá
val. 

- Nagyon jó, ha összejön 
egy kis társaság - magyarázza 
Benedek György. - Egymást 
hajtják, kritizálják, így jobban 
fejlődnek. 

- Így van - teszi hozzá 
Makai Gyula, majd elmondja, 
hogy a debreceni képzőművész 
kör kiállításain is szerepel, ké
peit barátainaK ajándékozza, s 
hogy egyre nehezebb hódolni 
szenvedélyének, hiszen a csa
ládjától veszi el a festésre fordí
tott időt - és pénzt. Egyébként 
a pénzhiány a debreceni képző
művé&zkört is sújtja: egyre ke
vesebb pénz jut anyagra. 

- A megélhetési nehézségek 
veszélyeztetik az amatőrök fej-

Munkánk eredményességét 
bizonyítja, hogy idén a vasutas 
képzőművészeti kör 3 tagját 
vette fel a Képzőművészeti 
Alap. Egyikük, aki 15 évig volt 
tanítványom, de olyan tehetsé
ges, hogy csak keveset kellett 
segítenem neki, itt van a tábor
ban. 

Jóba Éva nem vasutas. Mú
zeumi grafikus, akit - miután 
elvégezte az esztergomi kira-

Péter Nándor 

katrendező-iskolát - a férje 
hozta el a Népszínház utcába. 

- Hogyan lett grafikus? 
- Rajzolgattam - mondja 

szerényen. - Itt a társaságban 
a közös értékelések, viták segí
tették a fejlődésemet. 

Bizony, szűkülnek a lehe
tőségek - panaszolja Kirch
mayer Károly stúdióvezető. -
Két éve hatvanan, tavaly 52-en, 
idén már csak 37-en kaptak he
lyet a táborban. Igaz, idén már 
nem is volt több jelentkező, hiá
ba, rosszul állnak az emberek 
pénz dolgában. 1776 forintot 
kell fizetniük személyenként, 
két hét szabadságot kell kiven
ni, s még valamennyi költő
pénzre is szükségük van az itt
tartózkodás alatt. Egyébként 
azért ilyen olcsó a tábor, mert a 
szakszervezet 1500 forint támo
gatást nyújt személyenként. 

Pál Gábor, az ének-zene és 
képzőművészeti iskola igazga
tója az alkotásokat végignézve 
elmondta, hogy azt szeretné, ha 
azokat nemcsak Budapesten, 
hanem a vidéki vasutas műve
lődési házakban is kiállitanák 
azzal a nem titkolt céllal, hogy 
vasutasintézmények, vagy akár 
magánszemélyek vásárolhassa
nak belőlük. 

- Nagy segítséget jelent 
számunkra - folytatja-, hogy 
a szakszervezet még ilyen gaz
dasági helyzetben is támogatja 
ezt az egyébként eredményes 
amatőr mozgalmat. Támo�atá-

Az üdülő kertjében a szobrá
szok dolgoznak. Czinege Ist
ván, aki a dunakeszi járműjaví
tóban dolgozik, leteszi a vésőt, s 
homlokát törülgetve meséli, 
hogy 1970 óta jár a táborba, és 
az országos vasutaskiállításon 
többször kapott díjat a legjobb 
emberábrázolásért. Most fával 
dolgozik, de inkább a követ 
szereti, bár néha ólomszobro
kat is önt. Mint mondja, az 
könnyen kezelhető anyag, 
f:?:onzra meg amúgy sem telik. 
0, akárcsak a szintén dunake
szi kollégája, Péter Nándor, he
ti két alkalommal vállalja a 3 
órás utazást, hogy a Népszín
ház utcai műterembe bejárjon. 
Nándor, aki egyébként vonzó
dik a szürrealizmushoz, egy ko
rábban gipszbe öntött vázlat 
után dolgozik. Vésője nyomán 
kezd alakot ölteni az akáctuskó. 

lődését - summázza a tanár. 
- Gyula például ígéretes te
hetség, művész lehetne, ha töb
bet tudna festeni, de egy évben 
legalább 25 ezer forintot kell 
költeni vászonra, festékre, s 
közben még másodállásban 
sem tud dolgozni, ha fejlődni 
akar. Egyébként az ő esete jó 
példa arra, miért hasznos a kép
zőművészeti kör. Ez ugyanis af
féle „művészeti védőháló", 
amely megakadályozza azok
nak a tehetségeknek az elkalló
dását, akik valamilyen okból 
nem tudtak a főiskolára járni. 

Makai Gyula és Benedek György 
(A szerző felvételei) 

sával most folyik a képzőművé
szeti kör helyiségeinek már 
ugyancsak időszerű felújítása. 
Ezzel is szeretnénk javítani a 
művészi munka feltételeit. 

A Landler járműjavító nyug
díjasa Szommer József. ő kerek 
25 éve tagja a képzőművészeti 
körnek. 

A Elmúlt a tavasz, lassan 
W véget ér a nyár is. De 

sem akkor, sem most nem jött 
el az apám. A Rómából érkezett 
vonat valamennyi utasa leszállt 
már régen. A szerelvény a pá
lyaudvar mocskos üvegteteje 
alatt pihent, fogatlan öregas
szony járkált cirokseprőjével az 
üres, sötét vagonokban. 

ő azonban nem volt sehol. 
- Olyan nincs, hogy ne is

merjem meg. Nem változhatott 
meg annyira - mondta anyám 
látszólag nyugodtan, de marká
ban szorongatott kezemet szá
momra fájdalmasan, zsebkendő 
módjára gyúrta, szorongatta. 

Anyám meg se hallotta apró 
jajkiáltásaimat, vonszolt az uta
zók és várakozók sűrűjén át, 
közben egyre isméte1gette. 
Akárki néninek és Mittudomén
ki néninek: 

- Nem változhatott meg 
annyira. 

Akárki néni vigasztalta: 
- Biztosan nem jöhetett. 

Tudod jól, milyen idó?cet élünk. 
- Lehet, hogy nem mert 

Jonni replikázott-
Mittudoménki néni. 

- De üzente - fakadt sírva 
anyám. - Üzente. 

Igyekeztem elszakadni ettől a 
zűrzavartól. Mi közöm van hoz
zá, hogy jön-e az apám vagy 
sem? Egy óvatlan pillanatban 
megléptem az asszonyoktól és 
belevesztem a bőröndök labi
rintusába. Sérült szárnyú szür
ke galamb tévedt az üvegtető 
alá. Ennek vergődését, kilátás
talan, újabb és újabb kemény 
koppanással végződő menekü
lési kísérletét bámultam áhítat
tal. 

- Hol vagy már megint? -
hallottam anyám hangját vala
honnan messziről. Egy óvatlan 
pillanatban hihetetlenül hosszú 
karjával már magához is rán
tott Mittudoménki neni. 

Pataki Kálmán 

Éva kevésbeszédű ember, in
kább művei beszélnek helyette. 
Annyit azért elmondott, hogy 
10 grafikát küldött be a Képző
művészeti Alap pályázatára, s 
végül a szakmai zsűri döntése 
alapján lett az Alap tagja. 

Jártál itt valaha? 
Apám most ideiglenesen Akárki nénihez mentünk, aki 

Olaszországban él. Nem disszi- a közelben lakott egy gangos 
dált, isten őrizz. Ott van fontos bérház földszinti lakásában. 
dolga, oda küldte az intézet. De Délután néhány órán át érte 
a napokban fog megérkezni. csak napsugár a sötét, dohos 
Várjuk már minden nap. helyiséget, de akkor olyan erő-

Már jól ismerem a pályaud- vel, hogy szinte fölrobbantotta 
vart. Izgalmas, kellemes. Ola- a szobát. Alig lehetett nyitott 
szok is karattyolnak. Fekete ha- szemmel elviselni. Lehunyt 
júak, sötét bőrűek, villog a fo- szemhéjam mögött is láttam a 
guk. Mindig nevetnek. Giullio rózsaszín, szikrázó napot. 
meg Giulia. Fekete fehérben. Akárki néni ,,nett" volt 
A kövér kocsmáros ostobán anyám szerint, és ezt észrevet
néz, amikor leszakítják a kocsi- tem én is, amikor láttam, hogy 
ja ajtaját. Az összes gyerek az a kezét a szívére szorító mosoly
utcán van. Térdig érő rövidnad- gó Krisztus milyen egyenesen 
rágban és röhögnek. A kocsmá- lóg a falon. Hűvös, fehér dunna 
ros kopasz és bajuszos, de a vé- alá gyömöszöltek, hogy alud
gén mindenkivel kibékül és ő jak. Sokáig mocorogtam az ágy
adja a legdrágább nászajándé- nemű barlangsötétjében és 
kot Giuliának. Ezért azután, ha hallgattam a duruzsolást. 
nehezen is, de a levegőbe do- Apámról álmodtam, apámról, 
bálják. akit soha nem láttam. Láttam, 

- Miért kell mindig ötven- amint halála előtt néhány perc
szer mondanom, hogy ezt a cel levelet ír anyámnak. Ujjai 
nadrágot vedd fel? - kérdezte között reszketett a ceruzacsonk, 
reggel az anyám. Miért, miért. a papír összegyűrődött. Kegyet
Mert utálom. A térdem olyan len epegörcs kínozta, a kezébe 
bogot formál a lábszáramon, harapott, fájdalmában egészen 
mint a kötélen a csomó. kicsire zsugorodott az ágyon. 

- Ebben jössz és kész. Mit Egyetlenem, én jól vagyok, már 
akarsz ilyen melegben? Mit javul az állapotom. Sokat gon
szólna apád, ha abban a ko- dolok rátok. Vigyázzatok na
pottban látna meg? gyon magatokra. Szerető fér-

N a, szóval most sem jött az jed ... 
apám. Anyámmal és a két néni- A tábori posta levelezó1apja 
vel beültünk egy cukrászdába a megtelt nagy, kínban született 
körúton. Jó, hogy nem nagyon betűkkel. Azután apám fogta 
figyeltek rám, mert kétszer is a magát és játszi könnyedséggel 
térdemre csurrant a vanília- felült az ágyon. Egészen sötét 
fagylalt. Micsoda kanalak. Koc- volt az arca, pedig nem volt 
kás kanalak. semmi, ami árnyékot vetett vol-

Az egyik utcából végelátha- na rá. De nemsokára motorzú
tatlan tömeg áramlott a főút gás hallatszott, repülőgépek 
felé. lepték el az eget. Apám meg

- Nem lesz ennek jó vége - próbált lecsúszni az emeletes 
mondta Mittudoménki néni. - ágyról. Kék és vörös színekben 
Siessünk. játszott a szoba. Később egy 

(Demeter) 

nő sírt apám halottasá_gyánál, 
akit soha nem láttam. Alit me
reven, akár egy fekete lepellel 
borított szobor. Könnyei végig
csorogtak mozdulatlan testén. 
Amikor felébredtem, eszembe 
jutott, hogy apám még él vala
hol. 

Az udvaron hegedültek. A ré
gimódi, lábtámlás ágy repedé
sén keresztül a nyitott ajtótól 
néhány méterre megláttam a 
hajlongó, szürke öltönyös ze
nészt. A zenére ébredtem, meg 
az újságpapírba csomagolt 
húszfilléresek koppanásaira. 
A fény menekült, már a máso
dik emelet rácsaiba kapaszko
dott. Az udvar kockakövei közé 
szorult egy pengevékony, ko
nok árnyék. 

Akárki néni mondta, vigyek 
ki pénzt a hegedűsnek. 

- Én pénzt a hegedűsnek? 
Siessek, mert mindjárt megy. 

Gyorsan felrángatták a nadrá
gomat. Álmosan támasztottam 
az ajtófélfát. A kezébe kell adni, 
én nem dobhatom. 

- Fölmegyek az emeletre, 
ledobom onnan - el_lenkeztem, 
de hiába. Rá se néztem, amikor 
a pénzt a zenész markába 
nyomtam. Futottam vissza, ő 
nevetve kiáltott utánam. 

Győztesként ünnepelt a há
rom nő. A nyirkos, szürke fal
nak vetettem a hátam, miköz
ben vajaskenyér uzsonnát esze
gettem. 

Mostanában, ha frissen me
szelt, illatos, fehér falak mellett 
visz el az utam, és gazdag ár
nyékot vet a nap, mindig 
Észak-Itáliára gondolok, ahol 
pedig soha nem jártam. Kora 
reneszánsz templomok és fres
kók csak reprodukcióból ismert 
képei jelennek meg előttem, és 
tüdőmet jólesően feszíti az éles, 
tiszta levegő. Néha egy ócska, 
kopott zománcú bádoglavór 
kontúrja is a látómezőbe tolak
szik. Hát nem hülyeség? 
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Cselgáncs bajnokság 
Miskolcon 

Európa-bajnok: llajtós Bertalan 

Ha csupán egy versenyre is, 
de visszatért első sikereinek 
színhelyére Hajtós Bertalan, a 
mai magyar cselgáncs kétségkí
vül legnagyobb egyénisége. 
A belgrádi Európa-bajnokság 
aranyérmese és a szöuli olim
piai játékok ötödik helyezettje 
- a dél-koreai fővárosban nem 
volt szerencséje a bírókkal - is 
részt vett a 3. nemzetközi vas
utas cselgáncs bajnokságon 
Miskolcon, s a várakozásoknak 
megfelelően magabiztos győzel
met aratott. 

A viadalt követően a kiváló 
sportolót először is pályafutása 
kezdetéről, azaz a Miskolci Vas
utas Sport Clubban eltöltött 
időszakról kérdeztem. 

- Ebben a városban kezd
tem el cselgáncsozni, s a mai 
napig is nagyon szép emlékek 
fűznek az MVSC-hez - mond
ta. - Szívesen lejárok a klubba 
találkozni a régi ismerősökkel, 
s néha még a tatamin is „ösz
szefutunk". 

- Meddig volt a miskolci 
egyesület versenyzője? 

- 1968-ig. Akkor bevonul
tam katonának, s a Bp. Hon
védban folytattam pályafutá
som. Szüleim azonban mindmá
ig Miskolcon élnek, így gyak
ran hazalátogatok szülőváro
somba. 

- Miként jutott egykor arra 
az elhatározásra, hogy lemegy 
a cselgáncsterembe? 

- Nem az én ötletem volt. 
Tizenegy éves lehettem ugyan
is, amikor Nagy József, az 
MVSC edzője lejött egy
tornaórát megnézni a III. szá
mú általános iskolába. Vala
hogy észrevett, s megkérdezte: 
volna-e kedvem dzsúdózni? 

- Gondolom, azt sem tudta 
m1 az ... 

- Igen, aztán az első edzé
sen alaposan meg is lepődtem a 
sok mezítlábas ember láttán. 
Később hozzászoktam, s egyre 
inkább tetszett a távol-keleti 
küzdősport. 

Szülei mit szóltak ehhez? 
- Rettenetesen rossz gyerek 

voltam, ezért talán még örül
tek is, hogy valamivel elfogla
lom magamat. 

Mikor jöttek az első síke-
rek? 

1981-ben harmadik helye
zést értem el az Ifjúsági Barát
ság Versenyen, s ettől kezdve 
megindultam felfelé. 1984-ben 
az ifjúsági Európa-bajnokságon 
bronzérmet, majd egy évre rá 
már a felnőttek EB-találkozóján 
is ezüstérmest értem el. Ezután 
következett a magyar cselgáncs 
történetének eddigi legsikere-

' sebb éve, 1986. A belgrádi EB
ről két aranyéremmel és egy 
harmadik helyezéssel tértünk 
haza. Csák József a 60. én pedig 
a 71 kg-osok versenyét nyertem 
meg, már a Bp. Honvéd színei
ben . .. 

- Az idén sem sok hiányzott 
az ismétléshez ... 

Tudom, ez nem sokat szá
mít, de én úgy érzem, megnyer
tem a finn fővárosban is az 
Európa-bajnokságot. Egysze
rűen balszerencsém volt. Mi
után ugyanis legnagyobb ellen
feleim, a francia Marc Ale
xandre és a szovjet Georgij Te
nadze már elbúcsúzott a győze
lem lehetőségétől, a döntó'ben a 
finn Jorma Korhonen állt ve
lem szemben. Végig jobb vol
tam nála, de sajnos a bíró egy 
ártalmatlan helyzetben teljesen 
alaptalanul dobást ítélt a hazai 
versenyző javára. A videofelvé
tel egyértelműen bizonyította 
igazamat, de ezzel már mit sem 
érek ... 

Kárpótlásul Európa-baj
nok lett a vasutasok között. Mi
lyen volt a miskolci viadal? 

Jó mezőny volt, de meg
mondom őszintén, nagyon ne
héz feladat elé nem állítottak. 
Éreztem. tartozom ennyivel a 
városnak és csapatomnak, így 
végig teljes erőbedobással küz
döttem. Külön kellett engedé
lyeztetni, hogy tatamira léphes
sek, hiszen papíron már csak 
volt vasutas versenyző vagyok. 
Köszönet Moravecz Ferencnek, 
a Bp. Honvéd edzőjének, hogy 
ezt lehetővé tette számomra, s a 
meghívásnak boldogan tettem 
eleget. 

- Volt a közelmúltban egy 
elnökségi ülés a Bp. Honvéd
nál, s nem a legbiztatóbb dönté
seket hozták több szakosztály 
vonatkozásában. A cselgáncso
zók meddig működhetnek za
vartalanul? 

- Beszéltem azóta az egye
stilet elnökhelyettesével. Sze
mély szerint biztos, hogy mara
dok a pircs-fehéreknél, remé
lem. társaim is megkapják a le
hetőséget. Nem gondoltam a 
változtatásra. 

És ha a körülmények rákény
szerítik? 

- Nézze, az én eredménye
immel nem hiszem, hogy gond
jaim lehetnek, vagy egyesület 

nélkül maradnék. Ha a kispes
tieknél valóban felszámolnák a 
cselgáncsszakosztályt, valószí
nűleg hazamennék Miskolcra. 

Mik a következő tervei? 
- - Októberben Belgrádban 

lesz a világbajnokság. Mint az 
előbb beszéltünk róla, szép em
lékeim vannak a jugoszláv fő
városból ... 

A III. Vasutas Cselgáncs EB 
eredményei: 

Magyar csapat: 60 kg Nyeste 
Sándor V., 65 kg Kántor Lász
ló II.. Veres Sándor V.: 71 kg 
Hajtós Bertalan I., 78 kg Pusz
tai István II„ 86 kg Balogh 
Győző II .. Doszpod Sándor V .. 
+95 kg Kersics Antal II. 

Csapatverseny: I.-
Szovjetunió, II. NDK, III. Ma
gyarország. 

Papp István 

Ötezer résztvevő 

Békefutók 
Másodszor rendeztek nagy

szabású békedemonstrációt má
jus 7. és 9-e között Szabolcs
Szatmár megye fiatal sportolói. 
A Hazafias Népfront, az Orszá
gos Béketanács, a megyei ifjú
sági és sportszervek, továbbá 
31 intézmény és vállalat támo
gatta a „Szívügyem az egészsé
gem" elnevezésű, megyei moz
galomhoz kapcsolódó rendez
vényt. 

A megye városaiból, községe
ibó1 május 7-én reggel indultak 
a többnyire sportolókból, fiata
lokból álló staféták. hogy az
után a közbeeső települések la
kosságát 1s mozgósítva a váltó
futás résztvevői a legkülönbö
zó'bb irányokból a megyeszék
helyre érkezzenek. 

Záhony, a vasutasváros kép
viseletében 20 általános és kö
zépiskolás diák vitte Kisvár
dáig a jelképes stafétabotot a 
helyi üzemek, intézmények, 

társadalmi szervezetek szalag
jaival. A 2-2 kilométert futó di
ákok párosával váltották egy
mást, miközben sokan rövi
debb-hosszabb távon csatlakoz
tak az érintett települések lakói 
közül. A záhonyiak stafétabot
ját a kisvárdaiak vitték Nyír
egyházára, ahol a központi ün
nepséget rendezték. Itt az Or
szágos Béketanács főtitkára 
mondott beszédet. 

Másnap a nyíregyházi vas
utassportklu b veterán atlétái 
vitték váltófutással a jelképes 
stafétabotot Ungvárra, ahol az 
emlékkoszorúval együtt elhe
lyezték a szovjet hősi emlékmű
nél. Az összesen mintegy öt
ezer résztvevő számára a béke
futás nemcsak a barátságot 
erősítettP, hanem sokan itt 
kaptak maradandó sportél
ményt ahhoz, hogy a hétközna
pokon is „szívügyük" legyen 
az egészségük. 

Nemzetközi sakkverseny 

Ender„ hiába fohászkodik - a győztes Wolfgang Uhlmann 

- Társadalmi munka. A 
hatvan-salgótarjáni pályafenn
tartási főnökség hét szolgálati 
helyén végeztek társadalmi 
munkát a közelmúltban. Az ak
ciót a baleseti készenlétben 
szolgálatot teljesítő vasutasok 
vállalták. Összesen 1088 mun
kaórát teljesítettek, teljesítmé
nyük értéke közel 45 ezer fo
rint, melyből színes televíziót 
vásároltak. 

- Együttműködési szerző
dés. A Téka Könyvterjesztési 
Vállalat és a MÁV 1,zanatóriu
ma együttműködési szerződést 
kötött a közelmúltban. A Téka 
ezentúl könyveket árul a kórhá
zakban, de ellátja a könyvtárat 
is olvasnivalóval és orvosi szak
könyvekkel is. 

- Emlékversenyek. Heves 
megyében az önkéntestűzoltó
egyesületek 100. évfordulója al
kalmából megemlékezéseket és 
több helyen versenyeket is ren
deztek. A Markaz községben 
tartott vetélkedésen a hatvani 
vontatási főnökség héttagú csa
pata a 800 köbcentis fecskendő 
kategóriában első helyezést ér
tek el. A sikeresen szereplő ön
kéntesek pénzjutalmat kaptak. 

- Osztrák szolgáltatás. Az 
osztrák államvasutak utasai kö
zül azok, akik nem akarnak 
poggyászt cipelni, feladhatják 
úgy is, hogy azért házhoz jön
nek, s házhoz is viszik. Hegedű
toktól a sílécig 24 órán belül 
bármit elszállítanak az utasok
nak, akiknek mindez 140 schil
lingjébe kerül. 

1989. JÚNIUS 22. 

Új reform-alapszervezet. 
A záhonyi vasútforgalmi szak
középiskolában új reform-alap
szervezet alakult. A vasutasvá
rosban elsőként a középfokú in
tézmény pedagógusai csatla
koztak az MSZMP országos re
formköri mozgalmához. A záho
nyi tanárok saját programot 
dolgoztak ki, amelyben újrafo
galmazták a helyi tennivalókat 
is. Tervezetüket eljuttatták a 
város alapszervezeteihez. 

- Kerékpártúra. A hatvani 
csomópont honvédelmi klubja 
egynapos kerékpártúrát szerve
zett Apc, Széleskő és környéké
re. A túrán 25-en vettek részt, 
és mintegy 80 kilométert kari
káztak. 

- Nyugdíjasgyűlések. A ka
zincbarcikai nyugdíjas vasuta
sok május 11-én tartották tagy
gyűlésüket, amelyen részt vett 
Kukovicza Árpád, a nyugdíjas
intézőbizottság titkára is. Ha
sonló gyűlés volt június 7-én 
Somoskőújfalun is. Mindkét 
rendezvényen értékelték a ta
valyi munkát, ismertették a 
nyugdíjasokra vonatkozó újabb 
intézkedéseket, meghatározták 
a közeljövő feladatait. 

- Vasutasnapra elkészül. A 
festői környezetben lévő bada
csonylábdi-hegyi vasútáilomás 
régi épületét elbontották, helyé
re 3,5 millió forintos költséggel 
újat építenek. Az épülethez 
csatlakozik majd egy szolgálati 
lakás is. Az építők azt ígérték, 
hogy az idei vasutasnapon átad
ják az új állomást. Az NDK-beli Wolfgang Uhl- színvonalas versenyen az emli

mann nyerte meg az idei Kőbá- tett Uhlmann mögött a szovjet 
nya Kupa nemzetközi nyHt Vadim Ruban lett a második és 
sakkversenyt, amelyet negyed- a csehszlovák Jozef Pribyl sze
szer rendezett meg az Északi rezte meg a harmadik helyet. 
Járműjavító Törekvés- A legjobb női versenyző a mis
Sportegyesülete sakkszakosz- koki Velvárt Péterné, a legjobb 
tálya. s amelyen összesen 181 vasutas sakkozó Honfi Károly 
ezer forintot osztottak ki a he- volt. 

Halálozás 

lyezett versenyzők között. A gördülékeny lebonyolítás 

A családtagok, munkatársak 
és ismerősök mély részvéttel kí
sérték utolsó útjára május 
30-án a farkasréti temetőben 
Juhász Miklós nyugalmazott 
igazgatót, a MÁV Vezérigazga
tóság kereskedelmi szakosztá
lyának vezetőjét. 

mat, a vasutasok közösségét. 
Pályafutását 1941-ben kezdte 
mint úgynevezett különszerző
déses órabéres munkás. Több 
szolgálati helyen dolgozott, 
munkáját mindenütt becsülték, 
ezért kerülhetett a szakszolgá
lat élére. 

A 12 ország 103 versenyzője Nyulász János szakosztályveze
közül 75-en rendelkeztek a FI- tő munkáját dicséri, a díjakat 
DE - a Nemzetközi Sakkszö- Sárvári György, a Törekvés SE 
vetség - minősítésével. A 11 elnöke adta át a győzteseknek. 

Juhász Miklós 1967-től nyu
galomba vonulásáig a MÁV ke
reskedelmi szolgálatának irá
nyítója volt. Munkáját hozzáér
téssel, felelősséggel végezte. 
Hűséggel szolgálta a társadal-

Nyugdíjaséveiben sem sza
kadt el munkatársaitól, nagy 
szeretettel és odaadással végez
te a nyugdíjasbizottságban ka
pott megbízatását. A halál 67 
éves korában ragadta el. 

fordulós, izgalmas, időnként Kép és szöveg: Tüttő 

Sakk.elemzés 
A május 11-i rovatunkban előrebo

csátott szándékunk szerint most közöl
jük a február 16-án és március 30-án 
megjelent sakkfeladványok elmezését. 

A 37. sz. (Burbach) feladványban a 
sötét látszólagos ellensakkjára (1. -
Bxe6t) 2. Bxe6 mattválasz következik, 
ami a tényleges játékban megváltozik: 
1. Bg41 (fenyeget 2. Hg6) után Bxe6+· 
ra. 2. Hxe6. A további változatok: 1. -
Kxe4, Kd6, Bxf4 után 2. Ve2, b8V 
(vagy F), Vxf4. 

A 38. sz. (Trommlare) munka kulcs
lépése 1. Vcl (2. Ve3 fenyegetéssel). Itt 
a változatok a következők: 1. - a B 
lép a 2. sorra, a B lép a g oszlop 5-8. 
mezőire, Bg3, Bg4 2. Hg6, Vb2, Vf4, 
Bxf5. Két duál is felbukkant azonban: 
1. - Bb2 és Bg6 után 2. Vb2 és Hg6 
egyaránt mattok. 

A szerzö megküldte a feladványa 
javítását is. Ez táblaforgatással jött 
létre, ezért az a legcélszerűbb megol
dás, ha itt betűjelzésben közöljük: 
38/b. sz. (Trommler): Ke7, Vc2, Bg5, 
Fc5, Fh5, Hd6, (7) - Kd5, Vizl, Bf2, 
Fg2, Fh2, Hfl, a4, b5, c6, c7, e5, g7. 
(12) - Matt 2 lépésben. 

És ha már ebben a búcsút vevő ro
vatunkban javított feladvány ellenőr
zésére kérjük olvasóinkat, közreadjuk 
az ugyancsak javított 7. sz. (Fehl
mann) mű betűközléses állását is 7 /b. 
sz. (Fehlmann): Kb3, Vb4, Ff6, Fg4, 
Hg5, Hg7, b5. (7) - Kd5, Vb6, Be5, 

Hb2, c3, d6, e4, e6. (8) - Matt 2 lépés-
ben. 

E két javított feladvány elemzését 
olvasóink még beküldhetik a szokott 
címre (Siklósi Pá� Baja, Jobbágy u. 1. 
6503). Fejtéseik értékelésére majd ak• 
kor tériink ki, ha esedékessé válik C. 
Belliboni versenybírói jelentésének 
közzététele. Akkor két fejtőnek még 
megküldjük az egyébként szokásos ju- Elcserélném újpesti, 50 négyzetmétalomkönyveket, amelyek nyertesei je- teres, 2 szobás félkomfortos, kertes lenleg (a február 16-i megfejtések be- MÁV-bérlakást>mat egy+félszobás küldése után) Majoros Béla Bakony- gázfűtéses tanácsira a IV. vagy a XIII. oszlop, dr. Major Pál BudapeSt (a keriiletben, MÁV-dolgozóval. Érdekmárcius 30-i feladványok megfejtésé- lődni lehet: a 895-102 telefonszámon, vel), Czéh György Lajoskomárom és hétköznap 16-20 óráig. Láng Iván Békéscsaba. 

Elcserélném Gyáli úti MÁV-tulajdo-
A március 30-i feladványok elemzé· nú kettő és fél szobás, gázfűtéses, tele-se egyébként a következő: fonos lakásomat vasutassal, I szobás 
39. sz. (Kiss): Megtévesztés: 1. (esetleg garzon) hasonló komfortú taHbd2?, feny. 2. Fc5, 1. - Hcd3, Hed3, nácsi lakásra. Telefon: 273-963. (Más 

FfB, Bxb2! 2. Hxb3, Hxf3, Fe5, ? - megoldás is érdekel). 
Kulcs:. 1. Hfd2!, �eny. 2. Fc5. - 1. -

Eladó Buda sten a XXII. keriiletHcd3 :s Hed3 után ugyanazok a mat- ben másfél sz�ás kertes családi ház. tok, nunt a megtévesztésben. 
Érdeklődni lehet a 780-967 városi tele-40. sz. (Slagmolen): l. Hb3, feny. 2. fonszámon. d4, 1. - dxc4, d4, dxe4, 2· Vc3, ex�4, Elcserélnénll Buda st X. keriilet, B_4g5. A "'.1lágos huszár le,hetséges töb- Hungária krt.-hál, lévg MÁV északi lab1 7 lépese megtévesztés: 1. Hxb5? kótele"i kettő MÁV-bé lakásunkat Hxb5! - 1. Hxc6? Hxc61 - 1. He6? ., r 

B c51 _ 1 Hf5? dxe4' _ 1 Hxf3? (eíC[ másfél és e� egyszobás) mind-
B�t' _ i. He2? fxe2t, _ i. Hc2? kettő első emeleti, kertes, egy másfél 
dxc4' Két további megtévesztés: 1. szob�. tan�cs1 lakásra. Érdeklődni: a 

Elcserélném balatoni kertes, 2 szo· 
bás szolgálati lakásom budapesti taná· 
csi lakásra MÁV-dolgozóval. Érdek· 
lődni lehet telefonon: 499-702-es szá
mon egész nap. 

Elcserélnénk ráfizetéssel váci 2 szo· 
ba komfortos tanácsi, gázkonvektorfű
tésű 50 négyzetméteres I. emeleti laká
sunkat kisméretű kertes lakóingatlan· 
ra Verőcemarostól Budapestig bárhol. 
Érdeklődni lehet: Völgyi: 224-229 vá
rosi, vagy 37-38-as üzemi telefonszá· 
mon. 

Elcserélném budaörsi 67 négyzet
méteres I. emeleti 2 szobás komfortos 
MÁV-lakásomat (kerthasználat) buda
pesti garzon, vagy másfél szobás taná
csi lakásra MAV-dolgozóval. (Zugló 
előnyben). Érdeklődni lehet: 635-180 
városi telefonszámon. 

Vc3? Bblt! - 1. d3? Bg3! f:ri!s��.
v

�gőti�
2

���!hl;1�i� ___________________________ óra között. 

Elcserélném 2 szoba külön étkezős, 
gázfűtéses, erkélyes, zöldövezeti 
MÁV-bérlakásomat hasonló vagy 
másfél szobás komfortos tanácsi lakás· 
ra. (Az épület zártkertes, második 
emeleti, nem panel.) Érdeklődni lehet: 
mindennap Gémes, Budapest XV .. Le· 
nin útja 16/D. I/e. Megújul Várpalota állomás 

Átépítik a várpalotai vasútál
lomást. A két éve indított re
konstrukció keretében eddig a 
munkák több mint negyedével 
végeztek a MÁV szombathelyi 
igazgatóságának kivitelezői, 
akik központi fűtéssel is ellátják 
az épületet. 

Á. várpalotai vasútállomás 
forgalmistái immár az új, kul
turáltabb munkahelyeikre köl
tözhettek. --Jelenleg az utasfelvé
teli egységet alakítják ki. A ter
vek szerint az idei vasutasnapra 
teljesen felújítják a várpalotai 
állomást. Az ott dolgozók külö
nösen fontosnak tartják, hogy 
az épület átadása előtt rendezik 
a környezetet. A vasút, a helyi 
tanács, a bányaüzem, és a 
Veszprémi Közúti Igazgatóság 

összefogásával olyan út- és jár
daviszonyokat alakítanak ki, 
hogy a vasútra igyekvőknek 
esős időben ne kelljen iszapten
geren keresztül lubickolniuk. 

Eredetileg mintegy 16 millió 
forint költséggel tervezték a 
várpalotai vasútállomás f elújí
tását, de az évek során bekö
vetkezett áremelkedések, vala
mint az általános forgalmi adó 
belépése miatt a jelek szerint a 
költségek meghaladják a 20 
millió forintot. Sajnos, ilyen 
áron sem oldódik meg az a régi 
gond, hogy a közeli bányaüzem 
pora erősen szennyezi az utas
felvételi helyet - a vasútállo
mást -, aminek odébbtelepíté
se a fenti summánál jóval többe 
kerülne. 

Elcserélném rákospalotai, 47 négy
zetméteres 2 szobás, komfortos, fél
emeleti MAV-bérlakásomat tanácsi la
kásra. Minden megoldás érdekel. Ér
deklődni lehet levélben: Lajta Brigitta, 
1151 Bp. Vasutasház u. 1/3., vagy tele
fonon a 48-17 üzemi számon. 

Elcserélném 2 szobás tanácsi bérla
kásomat nagyobbra, lehetöleg zöld· 
övezetben. Érdeklődni lehet: a 200-079 
városi telefonszámon. 
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A központi vezetőség napirendjén 

Béremelés, negyvenórás munkahét 
a 

Új létesítményeket avattak 
39. vasutasnap alkalIDáhól Június 19-én ülésezett szakszervezetünk központi vezetősé

ge. Napirenden a július l-jét61 végrehajtható - fél évtó1 számítva 
összesen So/o-os - béremelés felosztása és a MÁV Kollektív Szer
ződés egyes pontjainak módosítása szerepelt. Az előterjesztő Ur
bán Lajos elnök-vezérigazgató volt, aki a MÁV élére történt kine
vezése óta most első ízben találkozott a központi vezetőséggel. 

nek felszólalása, amelyben a 
jegyvizsgálók és vonatfékezők 
hátrányos alapbérhelyzetét fáj
lalta, és a helyzet javítására 

Püspökladányban Szűrös Mátyás is részt vett az ünnepségen 

Szóbeli kiegészítésében Ur
bán Lajos hangsúlyozta, hogy 
rendkívül nagy jelentőségű a 
kormánytól kapott 400 millió fo
rintos bértámogatás, de a járu
lékos költségek (áthúzódó ha
tás, tb-járulék) egyben jelentős 
terheket is rónak a vállalatra. 
Ezek a költségek az 54 milliárd 
forint körüli bevételhez viszo
nyítva ugyan nem magasak, de 
a törékeny - a nullát alig meg
haladó - eredményterv realitá
sát az évközi gazdasági hatások 
és néhány kormányíntézkedés 
már korábban kérdésessé tette, 
ugyanakkor összességében a 
bevételek is elmaradnak a ter
vezettó1. 

A vasutasok nem dolgoznak 
kevesebbet, de a MÁV munkája 
nem elég szervezett - össze
gezte mondandóját a vezérigaz
gató. A KV részére elvileg kel
lemesnek ígérkező feladat -
hiszen ezzel a mostani lépéssel 
elérhető közelségbe került a 
célként kitűzött 10%-os béreme
lés és ezt mindenképpen érdek
védelmi sikernek lehet tekinte
ni - végül is éles vitát váltott 
ki. 

A testület tagjai arról vitat
koztak, hogy a bér/ ejlesztési 
összeget a gazdálkodó szerve
zetek a bértömegük vagy a lét
számuk arányában kapják-e 
meg. Azok a szervezetek, ame
lyeknek a bérszínvonala a 
MÁV-átlag alatt van, a létszám
arányos, a többiek a bérará
nyos felosztásban voltak érde
keltek és a felszólalók a vitában 
természetesen az általuk képvi
selt szervezet érdekei szerint ér
veltek. 

A vita mögött nyilvánvalóan 
az az ellentmondás húzódik 
meg, hogy egyrészt a szakmai 
érvek többsége a bérarányos 
felosztás mögött sorakoztatható 
föl (jobban figyelembe veszi a 
szakmai összetételt, az eltérő 
munkáltatási mértéket, a jöve
delemadó hatását stb.), más-

részt a meglevő területi és szak
mai béraránytalanságokat ez a 
megoldás konzerválja ezért a 
hátrányban lévők számára elfo
gadhatatlan. 

Mivel ezt a problémát sem a 
létszámarányos, sem a bérará
nyos felosztás nem oldja meg 
igazságosan, többen sürgették 
új bérezési elvek kimunkálá
sát. Ez ügyben nincs okunk 
akár csak egy percet is késle
kedni - mondotta az egyik fel
szólaló. A KV a vita után mini
mális többséggel a bérarányos 
felosztási változatot fogadta el. 

Élénk, bár korántsem olyan 
éles polémia folyt arról, hogy a 
8%-os emelés mekkora hányada 
lehessen tartós felhasználású 
(alapbéremelésre, teljesítmény
bér-emelésre vagy pótlékokra 
leköthető) - amely az áthúzó
dó hatásával értelemszerűen a 
jövő évi bérköltséget is növeli 
-, és mekkora legyen az egy
szeri kifizetés (pl. vasutasnapi 
jutalom). 

A dolgozók természetesen a 
minél nagyobb hányadú tartós 
lekötésű béremelésben érdekel
tek, és a vitázók érvei is erre 
irányultak. Figyelemre méltó 
felvetés volt pl. az, hogy felesle
ges az óvatoskodás, mert a jövő 
évre várható 18-20%-os infláci
ós ütem mellett érdekvédelmi 
szempontból elképzelhetetlen 
4-5%-os béremelésben gondol
kodni, ezért a vasútnak úgyis 
mindenképpen a mostani bér
emelés áthúzódó hatásának 
többszörösét kell tudni kigaz
dálkodni. 

Urbán Lajos az előterjesztett 
6% + 2%-os változatot - ame
lyet a KV nagy többséggel elfo
gadott - azzal védte meg, hogy 
a 400 millió forintos preferenci
át a vállalat csak erre az évre 
k13-pta meg, ezért a túlzott mér
tékű „előre költekezésnek" ma 
még nem látszik a fedezete. 

Külön epizódja volt a vitának 
a forgalmi utazók képviselőjé-

AZ ELSŐ FÉLÉVBEN 

központi intézkedéseket sürge- Az idén, a 39. vasutasnapi tett. A vezérigazgató ígéretet ünnepségek keretében három tett arra, hogy személyesen kí- vidéki város vasúti csomópontséri figyelemmel a forgalmi ja gyarapodott új létesítményutazók bérezésének alakulását. nyel. Celldömölkön, a Nyugat-Következő napirendi pont- , 
ként a kollektív szerződés azon Dunántúl e fontos csomopont-

ján „B" típusú teherkocsi-javító pontjainak módosítását tárgyal- bázis épült. Az új létesítmény ta a testület, amelyekben a ko-
rábbi viták során nem sikerült közel 5000 négyzetméter alapte-

rületet foglal magába. A javítóegyezségre jutni a vasút vezető- csarnok kéthajós épületét külön ivel. A mostani előterjesztés segédműhelysorral látták el. több kérdésben a korábbi szak- Négy vágánya közül kettő daszervezeti javaslatra épült (vá- ruzott. gánygépkocsi-vezetó'k teljesít- A javítócsarnok kiegészítő réménybére, különleges szállít- szeként 970 négyzetméter alapmányok kísérőinek díjazása), területű szociális létesítmény is ezért a KV vita nélkül elfogadta készült. Ebben a tisztálkodási ezeket. , .. lt"" k„d, ·1 h t", k k' Nem sikerült lezárni a lakás- e�_l
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kérdését, amelyre vonatkozó új A szakmunkaskepzes celJatt 
javaslatot ez év októberéig kell 
a MÁV-nak vitára előkészíteni. 

szolgálja az új tanműhely, 
amelyben egyszerre 30 fiatalt 
képezhetnek ki a kocsijavítás 
szakm_ai fogásaira. 

Az új teherkocsijavító csar
nokban naponta 50 vagon szük
ségjavítását és 8 részleges vizs
gálatot végezhetnek el. 

Békéscsabán új konténerpá
lyaudvart adtak át rendeltetésé
nek. A 117 millió forint költség
gel épült pályaudvaron 7 új vá
gány és több mint 20 ezer négy
zetméter burkolt rakterület lé
tesült. Ezzel egy idó'ben megol
dották a rakodóterület térvilágí
tását és vízelvezetését is. A kon
ténerek mozgatására egy 40 
tonnás villamos bakdarut he
lyeztek üzembe. 

A csabai konténerpályaudvar 
1000-1200 nagy konténer és 

Nagyobb érdeklődés kísérte 
a 40 órás munkahét bevezetésé
ró1 szóló előterjesztést. Ez is lé
nyegében azonos volt a koráb
ban szakszervezetünk által kép
viselt állásponttal, némi megle
petésre mégis jelentősen eltérő 
nézetek csaptak össze. Egyesek 
úgy fogalmaztak, hogy az azon
nali bevezetéssel is késésben 
lennénk a dolgozói várakozá
sokhoz képest. mások viszont 
- attól tartva, hogy a tényleges 
munkaidő-csökkenés helyett 
csak a túlóra nő és elviszi a bér
fejlesztési forrást - egyenesen 
a dolgozók érdeke ellen való lé
pésnek minősítették. 

VASUTASNAP '89 

A KV nagy többséggel végül 
elfogadta az előterjesztést. En
nek lényege az, hogy a gazdál
kodó szervezetek ez év július 
1-jétó1 felhatalmazást kapnak a 
rövidebb munkaidő alkalmazá
sára, de legkésőbb 1990. január 
1-jétó1 önerőből mindenütt át 
kell térni. Az áttérés esetleges 
bérvonzatának biztosítására 
központi tartalék nem áll ren-
delkezésre, azt mindenkinek 
magának kell kigazdálkodni. 

Az idei, 39. vasutasnapot is jó hangulatban ün
nepelték országszerte, a legfontosabb rendezvé
nyek Budapesten voltak. A Vasutasok Szakszer
vezete és a MÁV vezérigazgatósága július 6-án 
munkásgyűlést tartott az Északi Járműjavító 
Üzem nagycsarnokában, ahol Iványi Pál, az 
MSZMP KB titkára mondott beszédet. Másnap a 
hagyományos vasutas képzőművészeti kiállítást 
nyitották meg szépszámú érdeklődő előtt, ezúttal 
a városligeti Közlekedési Múzeumban. A kiállítás 
július 21-ig tart nyitva. 

Szombat délelőtt, a Nyugati pályaudvar előtti té
ren Urbán Lajos elnök-vezérigazgató mondott ün
nepi beszédet az új tisztek avatóünnepélyén. Ezt 
követően Derzsi András közlekedési, távközlési és 
építésügyi miniszter adta át a Kiváló Vasutas és 
Kiváló Munkáért kitüntetéseket a MÁV Bevétel-
ellenőrzési Igazgatóság konferenciatermében. 

Sokan utaztak Nyugat-Európába 

Ryen kevés árut még nem szállított a MÁV 
A MÁV Vezérigazgatóságon 

elkészült a gyorsmérleg a vasút 
első félévi személy- és áruszállí
tási teljesítményéró1. A fó'bb 
számok érdekes következtetés
re, kedvezőnek nem nevezhető 
tendenciára utalnak. Míg a ko
rábbi években, arányaiban a 
személyszállítási teljesítmé
nyek csökkenése volt szembe
tűnően nagy, addig ma ugyan
ez az áruszállításról mondható 
el. 

A vasút az első félévben 
mintegy 116 millió utast szállí
tott. Ez a bázishoz viszonyítva 
105, a tervezetthez képest pedig 
114 százalékos növekedést je
lent. Az utaskilométer-teljesít
mény jól, közel 100, illetve 119 
százalékosan alakult. 

A forgalom összetételét vizs
gálva, a legjelentősebb növeke
dés a nemzetközi forgalomban 
tapasztalható. Ezen belül is ki
emelkedően nagy a nyugat-eu
rópai országokba utazók száma. 
Valamelyest nőtt a belföldi fize
tő forgalomban, illetőleg a kü-

lönböző üzletpolitikai kedvez
ménnyel utazók száma. 

A személyszállítás minőségé
re utaló mutatószámoknál is ta
pasztalható némi javulás. Ez 
azon is lemérhető; hogy az 
utóbbi idó'ben a sajtóban keve
sebb panasz olvasható a vona
tok késése vagy a szolgáltatá
sok alacsony színvonala miatt. 
Termész€tesen ez korántsem 
jelenti azt, hogy nincs már ten
nivalónk. A pályaudvarok, az 
állomások, a vonatok tisztasága 
még nem az igazi. De van javí
tanivaló a szolgáltatások szín
vonalát, s a magatartást illetően 
is. 

Ami az áruszállítási teljesít
ményt illeti, túlzás nélkül meg
állapítható, hogy a vasút hat 
hónap alatt ilyen keveset még 
nem szállított. Az elszállított 
áru mennyisége ugyanis még 
az 50 millió tonnát sem éri el. 
Nem is olyan régen - 8-10 
évvel ezelőtt - az év utolsó 
négy hónapjában vittek ennyi 
árut a vonatok. A lemaradás a 

bázishoz és a tervezetthez ké
pest egyaránt öt százalékos. 

A legszembetűnó'bb a lema
radás a belföldi forgalomban. 
Meglepő viszont, hogy az ex
portszállítások mennyisége 
meghaladja mind a bázis, mind 
a tervezett mértéket. Az import
forgalom is megközelíti a száz 
százalékot, a tranzit pedig vala
mivel meg is haladja azt. 

Meglepő viszont - a gyors
mérleg számai ugyanis erre 
egyértelmű választ adnak -, 
hogy a korábbinál jóval kisebb 
teljesítmények ellenére is növe
kedett a teherkocsik átlagos for
dulóideje. Az elegymozgás las
sulását, s a vonat/ eloszlatások 
számának növekedését, ilyen 
tonnateljesítmény mellett, sem
mi sem igazolja. Ennek a „bizo
nyítványnak" a magyarázatára 
még az sem fogadható el, hogy 
a MÁV eredménytervét vég
eredményben sikerült teljesíte
ni ... 

R. V.F. 

Az Északi Járműjavítóban tavaly 284 villany- és 172 dízel
mozdonyt javítottak, s ezáltal jelentősen javult a mozdonyok 
üzemkészsége. A munkát korszerű számjegyvezérlésű szerszám
gépek segítik. Képeink a javítás, felújítás különböző fázisait örö
kítették meg. 

(Tüttő Tibor felvételei) 

200-300 közepes konténer egy
idejű tárolását teszi lehetővé. 

Szeged-Rókus állomás felvé
teli épületének a felújítása is a 
vasutasnapra készült el. 

A 39. vasutasnap Püspökla
dányban is felejthetetlen ün
nep marad. 

Vegyük sorra. mennyi min
dent kaptak a püspökladányi
ak. Eredeti formáját megőrizve 
korszerűsítették a Tisza-vidéki 
Vasúttársaság által épített, mű
emlék jellegű felvételi épületet. 
A korszerűsítés eredményeként 
új utascsarnokot létesítettek, 
benne kapott helyet az Utasel
látó pavilonja, az eddigi két sze
mélypénztár helyett három áll 
az utasok rendelkezésére. A két 
váróterem is kulturáltabb lett 
az eddigieknél. 

Az állomás korszerűsítésé
nek egyik legimpozánsabb 
épülete, a 92 millió forint költ
séggel létesített új üzemi szoci
ális épület. 

Itt ugyanis 625 férfi- és női 
dolgozó számára jut kulturált 
tisztálkodási és öltözködési le
hetőség. A 600 adagos üzemi 
konyha pedig teljesen megoldja 
a csomóponton dolgozók étkez
tetését. 

Püspökladányban korszerű
sítették a vágányokat is. Az uta
sok fel- és leszállását szilárd 
burkolattal ellátott utasperon 
teszi biztonságossá. S ha már a 
biztonságnál tartunk, meg kell 
említeni a Dominó 55 típusú 
biztosítóberendezést, amely 
szintén a rekonstrukció kereté
ben létesült. 

A püspökladányi vasutasok a 
létesítmények átadása után a 
városi művelődési házban 
nagygyú1ésen vettek részt. 
A nagygyűlés szónoka Szűrös 
Mátyás, az Országgyú1és elnö
ke, a város országgyú1ési ké�vi
selője volt. 

(vf) 



2. 

A gyász �apján 
Készültem a gyásznapra. 

Ama pénteki nap előtti éjsza
kán le sem hunytam a szemem. 
Gondolkodtam és elmélked
tem; újságokat s könyveket 
böngésztem. A tisztánlátás vá
gya vezérelt, hogy jobban ért
sem újabb kori történelmünket. 
Zűrzavaros lélekkel aligha le
het gyászolni. 

Egyáltalán: gyászolhatom 
én Nagy Imrét és a többi már
tírt? 

A háború után két évvel szü
lettem, tehát <1 dolgokat gye
rekként éltem át, keveset értet
tem 1956 eseményeibó1. A tisz
tánlátást ugyancsak akadá
lyozta a hivatalosság, hamis 
írásokkal, mi több: tudatos ha
zugságokkal. A kamaszkorból 

kijutván azután világosodtak 
a dolgok. Néhány adalék ezek 
közül: 

Valamikor a 60-as évek ele
jén megsúgták, hogy gyermek
kori barátom igazi édesapja 
orosz tiszt, talán ma is él vala
hol Ukrajnában. Ráébredtem, 
hogy 1945 megítélése sem 
olyan egyszerű, mint ahogyan 
a tankönyvek sugallták ( és te
szik ezt még ma is). A német 
uralom alól valóban f elszaba
dult az ország, ám az egész 
magyarságnak nem volt felsza
badulás élménye. 

Megtudtam például, hogy 
apámat egy Rákosi-ellenes vicc 
elmondásáért ( egy derék ma
gyar feljelentése alapján) négy 
napig verték; korai halálának 
ez is oka volt (1960-ban temet
tük, 38 éves volt.) 

Lassan-lassan megértettem 
azt is, hogy miért kellett az is
kolában eltitkolnom, hogy 
nagybátyám katolikus pap (rá
adásul Bécsben végezte a teo
lógiát), miért kellett ottho
nunkban félve és titokban fo
gadnunk. 

Eszembe jutott az az ősz ha
jú néni, akinek férjét 1953 ta
vaszán ismeretlen helyre hur
colták az ÁVO legényei. A csa
ládja hetekig nem tudott róla 
semmit. Végül egy vasutas 
egyenruhás férfi kopogtatott a 
néniné� egy levelet adott át. 
A sínek mellett találta, a cím
zés pontos volt, úgy érezte kö
telesség kézbesítenie. A levél 
szűkszavú volt, a férj közölte, 
hogy él, vonattal utaznak, ta
lán nem viszik ki külföld
re ... 

(,,
Férjem kidobta levelét a 

nagy magyar éjszakába, hátha 
felveszi valaki; az a vasutas a 
szememben hős, pedig még a 
nevét sem tudom; neki köszön
hetem, hogy kitartottam, és 

szakadatlanul vártam, hogy 
férjem majd betoppan; a va
gonból kidobott levél éltette 
bennem a reménységet . . . " 
mondta sírva a nénike jóval az 
események után.) 

Megvilágosodásom évről év
re erősödött, egyre több, az 
elóöbiekhez hasonló történetet 
hallottam: saját bőrömön is ta
pasztaltam egyet s mást a sztá
linizmus és az egypártrend
szer hatalmi mechanizmusá
ról. A legutóbbi hónapokban 
pedig végre megismerhettem 
Nagy Imre írásait, illetve bará
tainak, híveinek politikai néze
teit. 

A gyásznap hajnalán újság
jaimat és könyveimet elrakva 
egy-két órás alvás után siettem 
a térre. Fotós barátom várt 
rám. Mindketten azzal a meg
győződéssel vegyültünk a tö
megbe, hogy Nagy Imre és a 
többiek rehabilitása az euró
pai kultúra és az emberi méltó
ság ügye. 

Gyászolhatom tehát szaba
don, félelem nélkül . . . 

Sárközi Gábor 
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Örmény gyerekek Kenesén 

Éjszaka még felriadnak 
A balatonkenesei gyermek

üdülőben első ízben nyaralnak 
örmény vasutasok gyerekei. Fél 
évvel a decemberi földrengés
katasztrófa után érkezett ha
zánkba az a húsz kiskamasz, 
akiket a vasutas-szakszervezet 
hívott meg, ezzel is részt vállal
va a nemzetközi segélyakcióból. 

Amíg a gyerekek az ünnepé
lyes tábornyitó után ismerked
nek új környezetükkel, kísérőik 
- Susanik Nyikolajevna óvo
davezető és Ruben Alekszan
jan, a leninakani mozdonydepo 
szakszervezeti bizottságának 
képviselője - a tragédia utáni 
állapotról beszélnek. Elmond
ják, hogy a vasutasok a szemé
lyes gyászra való tekintet nél
kül munkára jelentkeztek, és öt 
nap alatt 60 kilométernyi súlyo
san megrongálódott pályát állí
tottak helyre. 

A városban a férfiak a men
tésben és a romeltakarításban 
vettek részt, az asszonyokat és 
a gyerekeket pedig a környező 
településekre szállították: a 
gyerekeket - ha lehetett, édes
anyjukkal együtt - szanatóriu-

mokban helyezték el, de igen 
sokan fogadtak be otthonaikba 
olyan családokat, akiknek min
denük elpusztult. 

A kíséró'k vigyázó tapintattal 
mutatnak az egy csomóban be
szélgető gyerekekre, akik közül 
öt veszítette el apját, egy kisfiú 
szörnyethalt nővérével szorult 
a romok alá, társát és egy kis
lányt négy nap múlva szabadí
tottak ki. Szörnyű látvány a he
gekkel teli, hüvelykujj nélküli 
gyermekkéz. s a kurta szok
nyácska alól kilátszó kéttenyér
nyi forradás. 

A gyerekek nagyon komo
lyak, egyikük-másikuk ilyesz
tően komoly: még a szemükben 
sem bujkál vidámság. Körül
vesznek, s elmondják, hogy 
amióta februárban megtudták, 
hogy Magyarországra jönnek 
nyaralni, sok könyvet olvastak 
hazánkról. Úgy hallották, hogy 
valahol Budapesten van egy 
örmény templom, s feltétlenül 
el akarnak látogatni oda, hogy 
hálát mondjanak a meghívá
sért. 

Szavaikat egy dunántúli 

orosz szakos tanárnő gúnyos 
fintorral tolmácsolja. Döbbene
tes ez a reakció, hiszen e há
rommilliós, történelme során 
többször megfogyatkozott nép 
számára a keresztény hit adott 
lelki támaszt a megújuló muzul
mán támadások ellen. 

.,Már az elején nagyon tet
szik a tábor, címeket is cserél
tünk olasz és magyar gyerekek
kel" - mesélik egyre oldottab
ban, majd hozzáteszik, hogy 
alig várják, hogy megláthassák 
a képró1 már ismert Országhá
zat és a budai várat. 

Aztán kiderül, hogy Karen 
nagyon szépen rajzol, Gamlet 
katona szeretne lenni, ám a lá
nyok már komolyabb terveket 

szőnek. Madlena például, mivel 
zeneiskolába jár, zongoramű
vész szeretne lenni, mert mint 
mondja, a világon sok helyen 
adtak jótékony célú koncertet 
az örményekért, és ő is segítene 
ilyen módon a rászorulóknak. 
Lüszika akkor határozta el, 
hogy orvos lesz, amikor látta a 
hazájába érkezett külföldi orvo
sok erőfeszítéseit. 

- Sok türelem és szeretet 
kell gyógyulásukhoz, hiszen 
nemcsak a testük sérült meg. 
Néha még felsírnak álmukban 
- mondja Susanik Nyikolajev
na, és olyan fájdalmas szeretet
tel néz utánuk, mintha mind
egyikük édes gyereke lenne. 

(demeter) 

Légkondicionált kórtermek 

Lassan fél éve lesz annak, 
hogy a MÁV kórház új szárnya, 
a D épület betegeket fogad, 
üzemel. A Dózsa György út fe
lől nézve semmi különös nem 
látsZlk rajta: egyszerű, modem 
épület. Belül azonban - túlzás 
nélkül - lélegzetet elállító. 
Legalábbis a hazai viszonyok
hoz képest. 

A hatalmas, virágokkal tele
ültetett átriumos földszinti foga
dócsarnok a virágüzlettel és bü
fével, a telefonok sorával in
kább egy repülőtér várócsarno
kára emlékeztet. Följebb pedig, 
az osztályokon éri az igazi meg
lepetés az embert. 

Először is, a háromágyas (!) 
fürdőszobás kórtermek egyik 
ajtaja egy belső, csak a kórházi 
személyzet által használt folyo-

A D épületben fél éve gyógyítanak 

sóra nyfük. Erre van az orvosi 
szoba, a vizsgáló, a nővérpult, 
amely egy különleges nővérhí
vó telefonnal van felszerelve, 
amögött a boxos étkező a televí
zióval. Az egésznek amolyan 
szolíd háromcsillagos jellege 
van. A kórteremben minden 
ágy mellett nővérhívó, rádió
csatlakozó, sőt telefon, amely
hez be tudják kapcsolni a kinti 
hívásokat is. Az éjjeliszekré
nyeken felnyitható asztallap 
van, s így ágyban is tudnak ét
kezni a betegek. 

A kórtermek csipke- és söté
títő függönnyel felszerelt hatal
mas ablaka, valamint a másik 
ajtó a csupa üveg látogatófolyo
sóra nyfük, ami egy jókora tár
salgóba fut. A látvány szép, 
azonban a gégészeten a nővé
rek elmondták, hogy a fürdő-

szoba ajtaja keskeny: a tolóko
csi nem fér be; nincs nővérszo
ba, ahol az injekciókat előírás
szerűen lehetne elkészíteni. Va
jon az épület átvételekor sok 
volt-e a kivitelezési hiba, és mi
kor lett „lakható" az új szárny, 
kérdeztük a kórház főigazgató 
főorvosától, Vajda Györgytó1. 

- A múlt évi vasutasnapon 
az illetékes tárcák miniszterei 
megtekintették az épületet, ez
után pedig összeállítottuk a hi
bajegyzéket. Ennek alapján 
februárra már annyira kijaví
tották a hibákat, hogy meg
kezdhettük a beköltözést. 
Egyébként hivatalos megnyitó 
nem volt, mivel az a fontos, 
hogy kulturált körülmények 
között ápolhassuk a betegeket, 
és nem az, hogy átvágjunk egy 
szalagot. 

A modern berendezések is eme
lik a technikai színvonalat: szá
mítógépvezérelt légkondicion�
lás van az épületben, s a nővér
hívó még infúziófigyelővel is 
fel van szerelve. 

Sajnos nővérpihenő nincs, 
azt nem tudtuk kialakítani, 
ugyanis eredetileg úgy volt, 
hogy lesz egy önálló központi 
nővéröltöző. Ez - anyagi okok 
miatt - nem épült meg, mint 
ahogy elmaradt a központi mű
tő- és diagnosztikai blokk fel
építése, aminek pedig a D épü
lettel együtt kellett volna elké
szülnie. 

- S mikorra várható? 
- 1992-re. Addig rendkívüli 

A magyar vasutasság máso
dik világháborús szenvedései 
nem zárultak le azzal, hogy la
kóhelyükön átvonul a front, 
hogy ott elhallgattak a fegyve
rek. A szovjet vasúti parancs
nokságok mindenütt igyekez-

Elhurcolt vasutasok 
a vágányok helyreállítását. 
Megjelentek az állomáson a 
GPU emberei azzal, hogy a 
vasutasoknak be kell menniök 
a városba, ahol majd a rendőr
ségen kapnak olyan igazol
ványt, amellyel szabadon mo
zoghatnak. 

A költözés nagyon nehezen 
haladt, hiszen a betegellátás
nak egy napra sem volt szabad 
szünetelnie. Így aztán előfor
dult, hogy egy osztály két he
lyen üzemelt egyszerre. 

megterhelést jelent a műtéti 
osztályoknak az, hogy ide-oda 
kell szaladgálni az orvosoknak 
és a műtőszemélyzetnek a régi 
helyén maradt műtő, és az új, 
úgynevezett hotelszárny kö
zött. 

- Sok budapesti kórházban 
csak korlátozott számban tud
nak beteget fogadni a nővérhi
ány miatt. A MÁV-kórházból is 
sokan mennek el az alacsony fi
zetés miatt? 

( Ők is a mi mártírjaink) 

tek mielőbb újra megindítani a 
forgalmat, s a számukra legfon- A kisbíró kidobolta, hogy a 
tosabb magyar vasútvonalakat német származású fiataloknak 
a szovjet utánpótlási forgalom jelentkezniök kell a városhá
céljaira használták fel. Erre a zán. Csaknem az egész lakos
feladatra a vasutasok nagy ré- ság német származású volt, ma
szét igénybe vették. Az utazó- ga Horányi is apai ágon német 
személyzet számára ez nehéz, nyelven beszélő ősök leszárma
gyakran életveszélye! járó fel- zottja. Napokig félelem és rette
adat volt, hiszen abban a szol- gés uralkodott Gyulán. Elter
gálatban sokáig ki voltak téve jedt a hír, hogy kényszemunká
még a német vadászrepülők tá- ra viszik őket a Szovjetunióba. 
madásainak. Mégis, volt nekik A második felszólításra Horá
esélyük arra, hogy sikerül elke- nyi László húgával együtt je
rülniök a gépfegyverek lövedé- lentkezett a városházán, de már 
keit, s ha napok, hetek múltán nem mehetett haza sem ő, sem 
is, de hazatérhetnek a honos fű- a húga. A laktanyába terelték 
tőházba, a telepállomásukra, a . őket, ott orvosnő vizsgálta meg 
családjukhoz. az embereket. Combjukba, üle-

Azoknak a vasutasoknak pükbe csípett, hogy megállapít
azonban, akiket 1944/45 telén sa, van-e testükön elég hús, tar
kényszermunkára szállítottak talékként a következő szűkös 
a Szovjetunióba, nem sok re- időkre. 
ményük maradt a hazatérésre, 1945. január 5-én indult el 
kevés esélyük volt az életben Horányi Lászlóval és több száz 
maradásra. Kósza hírek jutot- gyulaivar a szerelvény, s csak
tak csak el hozzám az ilyen ese- nem 4 év múlva, 1949. novem
tekről, az ország nyugati felé- ber 28-án érkezett ismét haza 
nek lakossága ha hallott is vala- Gyulára. Húgával nem találko
mit ezekről, nem beszélt róluk, zott odakint. Szerelvényüket 
féltek. valahol kettéosztották, s a húga 

Először Gyulán találkoztam másik bányába került. Vele 
olyan vasutassal, aki megjárta csak akkor találkozott, amikor 
a keleti út poklát. Horányi hazatért. A húga ugyanis meg
László, Békéscsaba állomáson betegedett, s hazaküldték. Ho
teljesített szolgálatot. Ott volt rányi László a doni szénme
akkor is, amikor 1944 fü,zén át- dence egyik bányájában dolgo
vonult rajtuk a front. 1944 szil- zott, az Oktoberszka bányatele
veszterére Békéscsabáról haza- pen. 
ment szüleihez, Gyulára, de A gyulai történet nem egye-
vissza már nem mehe�tt. Gyu- dülálló. 
lát ugyanis megszállta a GPU, Vácon több kollégával talál
senki sem hagyhatta el a vá- koztam, akiket elhurcoltak a 
rost. SZU-ba. A GPU ugyanis a 

nagymarosi német származású 
lakosság köréből is összeszedte 
a munkaképes embereket, s kö
zöttük olyanokat is, akik a váci 
fűtőházban dolgoztak. Teherko
csikból összeállított szerelvény
be rakták őket, Vácon át a 
Szovjetunióba szállították, jóvá
tételi munkára. 

A váci fűtőházban akkor már 
megszervezték a szakszerveze
tet. A helyi csoport elnöke, 
Kassai István volt. Mikor ő ér
tesült a nagymarosi kollégák 
„igénybevételéről"; a fűtőház 
orosz parancsnokához fordult 
segítségért. Így sikerült több 
vasutast kivonni a transzport
ból arra hivatkozva, hogy nél
külözhetetlenek a fűtőházi 
munkában. Az orosz parancs
nok azonban megfenyegette 
Kassai Istvánt, mondván, hogy 
tudja hol a határ a mentésben, 
mert van ám Andrássy út 60. is! 
lgy Bényi Ferencet például 
már nem sikerült kivenni a vo
natból, s ő csak 1947 októberé
ben jött haza a Szovjetunióból. 

Azokat, akiket elhurcolásuk 
után hamarosan munkába állí
tottak valamelyik szovjet bá
nyában, még volt némi remény 
az életben maradásra. Ők 
ugyanis a mininális élelmet 
megkapták munkájukért. Azok 
sorsa volt a legrosszabb, akik 
nem kaptak munkát. Ilyen sors 
érte a nyíregyházi- vasutasok 
egy csoportját, azokat, akik a 
harcok után mindjárt jelentkez
tek az állomáson, s már meg
kezdték a romok eltakarítását, 

A rendőrségen azonban több 
száz városi polgárral együtt a 
rendőrségi cellákba zárták 
őket. Másnap gyalog hajtották 
a csoportot Debrecenbe. A nyír
egyháziak között mintegy 260 
vasutas volt. A Nyíregyháza
Debrecen közötti 50 km-es út 
után a debreceni Pavilon lakta
nyába terelték őket, amely ak
kor hadifogolygyűjtő táborként 
szolgált. 

Néhány nappal később fűtet-
1en vagonokban Kisinyovba 
szállították ó7cet. Ott betonbun
kerekbe zárva, pusztított kö
zöttük a flekktífusz. A hazaté
rők száma nem érte a százat. 

Az elpusztultak közül Monos
tori Ferenc osztálymémök, Jas
só Gyula és Éles Lajos pálya
mester, Zentai János állomás
főnök-helyettes, Sulyok Dezső 
kereskedelmi hivatalnok, Kő
vári István vonatvezető Gyes
kó József raktári munkás, Tar
ján Gyula, Vitéz József forgal
mi szolgálattevők, Nagyházi 
Imre kocsimester, Kristóf Jó
zsef szemaformester, Medgyesi 
József fó'kalauz nevét megje
gyezték a ma még élő kollégák, 
de ez a felsorolás csak töredéke 
az elpusztultaknak. Sokan meg
haltak odakint, de a hazatértek 
közül is többen röviddel a haza
térésük után meghaltak. A fog
ság, a kényszermunka, az éhe
zés felőrölte egészségüket, el
e_!Ilésztette őket a sztálini világ. 
Ok is a mi mártírjaink. 

Lovas Gyula 

- Mi történt a felszabadult 
helyekkel? 

- Ott rendezzük be a műve
seosztályt a hozzá való fektető
vel, a többi megüresedett helyi
séget pedig azok az osztályok 
foglalják el, amelyeket a jövő
ben felújítanak. 

Hol tervezték a D épüle-
tet? 

A MÁV tervezőintézet 
tervezte, a MÁV magasépítő 
fönökség végezte a kivitelezést 
- alvállalkozókkal. Egyébként 
az osztályok megtervezésének 
minden szakaszába bevonták 
az ott dolgozó orvosokat is. 

- Nálunk is vannak betöl
tetlen helyek, ám a nővérhiány 
korántsem olyan súlyos, mint 
más kórházakban. Ennek egyik 
oka talán az, hogy van nővér
szállásunk, de ezen kívül min
dent elkövetünk, hogy a nővé
reknek és a műtősöknek az át
lagnál több - nem fizetést, 
mert azt nem tudunk -, jutta
tást nyújtsunk különböző pótlé
kokkal kiegészítve. 

d. k. 

Köszöntjük a vasutasokat 
a vasutasnap alkalmából! 
Kérjük, 
hogy jó együttműködéssel 
segítsék vállalatunk 
vasúti szállítmányainak gyors 
és pontos célba juttatását 
be/- és külföldön egyaránt. 

Dunai 
Kőolajipari 
Vállalat 
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A szakaszmérnök balesete 
Futballozni kényszerítette a főnök 

K. Imre szakaszmérnökként 
dolgozik a MÁV H-i pályafenn
tartási főnökségén. Szolgálati 
helyén a KISZ munkahelyi 
olimpiát szervezett. Szolgálati 
felettese úgy akarta, hogy a lab
darúgócsapat tagjaként ő is ve
gyen részt az eseményen. 
A mérkőzést megelőzően, ame
lyef egyébként munkaidőben 
tartottak, K. Imre kérte szolgá
lati főnökét, hogy tekintsen el 
az ő játékától, mert határidős 
munkája van, és egyébként 
sem futballista alkat, nehézke
sen mozog. 

A vezetője ennek ellenére sa
ját kocsijával szállította a mér
kőzés színhelyére s azzal is 
megfenyegette, hogy ha nem 
hajlandó játszani, a hamarosan 
kifizetendő prémiumból és juta
lomból kizárja. 

Elutasított 
kérelem 

Ilyen előzmények után K. 
Imre kénytelen-kelletlen vállal
ta a játékot, amiért súlyos árat 
fizetett. Alighogy elkezdődött a 
mérkőzés, a nehezen mozgó, 
némi súlyfelesleggel is bíró já
tékos megsérült. A mentőautó a 
pályáról szállította a kórházba, 
ahol megállapították, hogy a 
bal lábán szilánkos és torziós 
(csavarodásos) törést szenve
dett. 

A baleset miatt a bal lábán 
többórás műtétet kellett végez
ni. Utána hosszú táppénzes ál
lomány következett, de ennek 
ellenére a sérült láb nem jött 
rendbe. Az orvosi szakvéle
mény szerint a dolgozó koráb
bi munkaköre ellátására nem 
vállalkozhat, mert annak vég
zése beteg lábának állapotát 
ronthatja. 

K. Imre ezek után kérte mun
káltatóját, hogy a balesetet üze
mi balesetként ismerjék el, va
lammt ebből fakadó kárát térít
sék meg. 

A munkáltató a dolgozó kéré
sét elutasította, ezért fordult a 
Vasutas Társadalom biztosítás
hoz, ahol már eredményeseb
ben járt. A munkáltató azonban 
a számára kedvezőtlen döntést 
nem fogadta el, ezért fellebbe
zett a Vasutasok Szakszerveze
te területi bizottsága mellett 
működő társadalombiztosítá�i 
bizottsághoz, amely már a mun
káltató javára döntött. Az első
fokú határozatot a bizottság ha
tályon kívül helyezte. 

Ezt követően kért K. Imre jo
gi segítséget a miskolci jogse
gélyszolgálattól, amely vállalta 
ügyének bíróság előtti tovább
vitelét. 

Nem volt könnyű dolga a 
Miskolci Munkaügyi Bíróság
nak. Hosszadalmas tárgyalá
son hozott ítéletet, s végül is el
utasította a dolgozónak a bal
eset üzemiségének elismerésére 
és a Munka Törvénykönyv 62. 
§-ára alapozott kártérítési igé
nyét. 

A bíróság az ítélet indoklásá
ban az 1975. évi II. tv. 77. § (1) 
bekezdésére hivatkozott, amely 
szerint üzemi baleset az a bal
eset, amely a biztosítottat (azaz 
K. Imrét) a foglalkozása köré
ben végzett munka közben, 
vagy azzal összefüggésben, ille
tőleg munkába. vagy onnan la
kására (szállására) menet köz
ben éri. Üzemi baleset az is, 
amely a biztosítottat társadalmi 
munka végzése, vagy egyes tár
sadalombiztosítási ellátások 
igénybevétele során éri. 

Az igazságkeresés 
másfél éve 

A bíróság konklúzióként 
megállapította, hogy K. Imre 
felperest a vitatott baleset 
sportrendezvényen érte. Hivat
kozott a bíróság ezen túlmenő
en a munkavédelmi szabályzat 
7. fejezet (3) bekezdésében fog
laltakra is, amely szerint nem 
üzemi baleset az a baleset, 
amely a dolgozót a munkahe
lyén szervezett sport- és kultu
rális rendezvényen és nem a 
munkával összefüggésben érte. 

Az 1975. évi II. tv. kategori
kusan meghatározza, hogy 
mely baleseteket lehet, illetve 
kell üzemi balesetként elismer
ni. Az indoklás a továbbiakban 
kitér arra is, hogy annak ellené
re, hogy a felperes a munkálta
tó megbízottjának utasítása 
alapján vett részt a sportren
dezvényen, ezért az ott elszen
vedett baleset nem minősül 
üzeminek, így kár nem érte a 
dolgozót. 

K. Imre és a jogsegélyszolgá
lat nem fogadták el az ítélet in
doklását, hiszen a fel peres nem 
önként sportolt munkaidő 
alatt és szerzett ennek követ
keztében maradandó sérülést. 

A megyei bíróság - amely
nél K. Imre másodfokon kere
settel élt - széles körű bizonyí
tást folytatott az ügyben, és en-

Az idős emberekért 
A Vasub1sok Általános Bizto

sító Egyesületének választmá
nya és ügyvezetése az első fél
évben sokat tett a tagságért, 
mindenekelőtt az idős embere
kért. A tavasz közepén, a Rudas 
László utcai székházban megol
dódott egy régi probléma, neve
zetesen elkészült és átadták 
rendeltetésének az ügyfélfoga
dó helyiséget. Korábban az 
egyesületet segélykérelemmel 
személyesen felkereső tagok a 
kapu alatt, illetve a körfolyosón 
várakoztak, míg ügyüket intéz
ték. Most közvetlenül az épület 
bejárata mellett, tehát a föld
szinten várakozhatnak, kultu
rált körülmények között. 

Az ügyfélfogadót egyébként 
úgy képezték ki, hogy galériá
ján hatszemélyes irodát alakí
tottak ki. Az egyesület ott dol
gozó alkalmazottai is a tagok 

ügyes-bajos dolgaival foglal
koznak. 

Dicsérendő az egyesület ve
zetőinek az a kezdeményezése 
is, ami a 39. vasutasnap alkal
mából, szintén az idős emberek 
érdekében fogant. Arról van 
szó, hogy - a választmány ha
tározata alapján - kigyűjtötték 
azoknak a névsorát, akik ötven
éves egyesületi tagsággal ren
delkeznek. Mint kiderült a nyil
vántartásukban 185 fél évszáza
dos tagsággal rendelkező, 75 
éven felüli tagjuk van. Részük
re az ügyvezetés. a vasutasnap 
előtt, ?OOO forint egyszeri, rend
kívüli segélyt adott postára. 
A pénzt kedves hangvételű le
vél kíséretében küldték el az 
idős tagok részére. 

vi-

Szegediek Odesszában 
Szeged és Odessza vasúti 

csomópontok kollektíváinak ba
ráti kapcsolata, együttműködé
se több mint egy évtizedes 
múltra tekint vissza. Az elmúlt 
években rendszeressé váltak a 
kölcsönös tapasztalatcserék, a 
baráti látogatások. E kapcsola
tot különféle előadások, kiállítá

-�ok és barátsági hetek tették 
színesebbé. 

Legutóbb, május 24. és jú
nius l -je között a szegedi szol
gálati főnökségek 39 dolgozója 
tett látogatást Odesszában. 
A magyar vasutasok gazdag 
odesszai programjuk során vas
úti munkahelyeket kerestek fel, 
és ismerkedtek a város neveze
tességeivel. 

nek eredményeként a munka
ügyi bíróság ítéletét. valamint a 
Társadalom biztosítási Bizottság 
határozatát is megváltoztatta. 
Megállapította, hogy a felperes 
által elszenvedett baleset, üze
mi baleset. Itt kell megjegyezni, 
hogy a bírói fórum ítéletének 
kimondása és a baleset bekö
vetkezése óta több mint másfél 
év telt el. 

A megyei bíróság az ítélet in
doklásában megállapította, 
hogy a munkaügyi bíróság he
lyesen tárta fel a tényállást, de 
abból helytelen jogi következte
tést vont le. 

Kártérítés 
peren kívül 

K. Imre munkahelyi vezetője 
a baleset napján úgy rendelke
zett, hogy délután, még munka
időben a munkakörébe tartozó 
munka elvégzése helyett a 
munkahelyi olimpia keretében 
rendezett labdarúgó-mérkőzé
sen vegyen részt. 

A megyei bíróság álláspontja 
szerint az 1975. évi II. tv. 77. § 
(1) bekezdésében foglalt rendel
kezés „foglalkozása körében 
végzett munka közben, illetve 
azzal összefüggésben" kitétele 
nem értelmezhető szorosan. hi
szen a dolgozót átmenetileg a 
munkakörébe nem tartozó tevé
kenységet is köteles ellátni, s az 
ennek során elszenvedett bal
eset üzemisége fennáll. 

A dolgozó egészséges élet
módját is szolgáló sportesemé
nyen való részvételt a munkál
tató olyan fontosnak tekintette, 
hogy azt munkaidőn belül ren
dezte meg. Ebből fakadóan 
munkaidőn belül a dolgozókat 
utasítási jogánál fogva köte
lezhette az azon való részvétel
re. Ezt ugyan a dolgozók meg
tagadhatták volna. de erre nem 
voltak kötelesek. Lényegtelen
nek ítélte meg a bíróság a mun
kavédelmi szabályzat rendelke
zését, hiszen az magasabb jog
szabállyal ellentétes nem lehet. 

A jogerős ítéletet követően a 
munkáltató a jogsegélyszolgá
lat útján benyújtott kártérítési 
igényt peren kívül rendezte. 

Dr. Péter Mihály 

KÖZÖNY 
Füzesi Tihamér, debreceni 

mozdonyvezető, a vasúton el
uralkodott közömbösséget kifo
gásoló levelet küldött szerkesz
tőségünknek. Gondolatait azzal 
a meggyőződéssel közöljük, 
hogy nemcsak az állami támo
gatás húzhatja ki a MÁV szeke
rét a kátyúból. 

,,. . . Pár hónapja azt olvas
tam az újságban, hogy a vasút 
segítséget kér a rongálók Lelep
lezéséhez, sőt jutalmat ajánlott 
fel a nyomravezetőnek. 

Április 21-én az általam ve
zett személyvonat egyik abla
kát kővel betörte három gyerek 
Sárándon. Váltás után saját au
tómmal visszamentem, és meg
kerestem a gyerekek szüleit. 
Eseménykönyvben rögzítettem, 
majd hétfőn személyesen is je
lentettem az esetet az igazgató
ságon, ahol Nagy Sándor azt 
mondta, hogy megteszik a 
szükséges lépéseket. Ennek két 
hónapja, s azóta még azt sem 
mondták, hogy »köszönjük«. 
Tévedés ne essék, nem a juta
lom elmaradása bosszant, ha
nem a közöny, ahogy ezt az 
ügyet kezelik. 

Még egy példa. Megérkeztem 
egy vonattal, és a kocsivizsgá
lók észrevették, hogy az egyik 
kocsi fékháromszöge leszakadt. 
Nem azon voltak, hogy kijavít
sák a hibát, hanem ki akarták 
sorozni az MD zárt motorvonat
ból azt a kocsit. Ezt nem enged
tem, hanem pótoltattam a hi
ányzó csapszeget. Igaz, a tízper
ces munkát megelőző vita fél 
órát vett igénybe." 
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Júliustól kézbesítik 

Mit kell tudni 
a nyugdíjemelésről? 

A SZOT és a kormány már 
1988. novemberi találkozóján 
megállapodott arról, hogy a 
nyugdíjak januártól érvényes 
egységes (360 forintos) emelé
sét 1989-ben további nyugdíj
emelés követi. Az erről szóló 
megállapodás a maJus 17-L 
SZOT-kormány találkozón 
született meg, ami kiegészült a 
nyugdíjon kívüli egyes ellátá
sok (családi pótlék, jövedelem
pótlék, gyes) összegének növe
lésére vonatkozó döntéssel. 
A változásokat rögzítő 56/1989. 
(VI. 15.) Mt. rendelet már meg
jelent az 1989. évi 39. számú 
Magyar Közlönyben. Az érde
keltek számára a legfrissebb 
rendelkezéseket tájékoztatásul 
az alábbiakban ismertetjük. 

A nyugdíjemelés minden 
nyugdíjast érint, mértékét te
kintve azonban nem egységes. 
Havi 300 forinttal emelkednek 
az 5000 forint alatti nyugdíjak, 
valamint - összeghatárra te
kintet nélkül - az I. és II. cso
portba tartozó rokkantság cí
mén megállapított ellátások. 
Havi 100 forinttal emelkedik a 
havi 5000 forintot elérő és azt 
meghaladó ellátások összege. 

Ha az ellátás összegét 100 fo
rinttal kell emelni, (mert az el
látás összege eléri vagy megha
ladja az 5000 forintot) és a fel
emelt nyugdíj az emeléssel sem 
éri el az 5300 forintot, az ellátás 

összegét 5300 forintra fel kell 
emelni. 

E rendelkezés értelmezésé
hez a következő példát hívjuk 
segítségül: a nyugdíj összege 
emelés előtt 5100 forint. Mivel a 
nyugdíj összege az 5000 forintot 
meghaladja, az emelés összege 
- általános szabályként - 100 
forint, a felemelt ellátás összege 
5200 forint lenne. Ezt azonban a 
hivatkozott rendelkezés alapján 
további 100 forinttal, 5300 fo
rintra kell egészíteni. 

A házastársi pótlékhoz járó 
kiegészítés összege 200 forint
tal emelkedik, összege 1210 fo
rint lesz. Ugyanilyen összeggel 
nő a házastárs után járó jövede
lempótlék is, feltéve, hogy a jö
vedelempótlékot 5000 forintot 
meg nem haladó nyugellátás 
mellett folyósítják. (Osszege a 
jelenlegi 390 forintról 590 fo
rintra változik.) 

Az előzőekben ismertetett 
szabályokból látható, hogy az 
emelés mértéke számos esetben 
függ az ellátás összegétó1. Nem 
közömbös tehát, hogy az ösz
szeghatárként meghatározott 
5000 forint miként számítandó. 

A jogszabály erre nézve úgy 
rendelkezik, hogy az összegha
tár megállapításának minden 
esetben figyelmen kívül kell 
hagyni a nyugellátással együtt 
folyósított házastársi pótlék, a 
házastárs után járó jövedelem
pótlék, a családi pótlék, a gyer-

.. ., 

mek után járó jövedelempótlék, 
az ösztönző nyugdíjpótlék és a 
nem társadalombiztosítási ellá
tások (például 100 forintos cu
korbeteg-támogatás, kárterítés 
stb.) összegét. Erre azért hívjuk 
fel a nyugdíjasok figyelmét, 
mert az értékhatár megállapí
tásánál nem a nyugdíjszelvé
nyen szereplő összeg a mérva
dó. 

A nyugdíjak emelését a MÁV 
Nyugdíj Igazgatóság külön ké
relem nélkül, hivatalból hajtja 
végre. A július hónapra járó 
nyugellátásokat már emelt ösz
szegben folyósítják. Az emelé
sek a nyugdíjon kívüli ellátások 
közül a gyermekgondozási se
gélyt, a családi pótlékot és a 
gyermek után járó jövedelem
pótlékot érintik. 

A gyermekgondozási segély
ben részesülők számára járó 
jövedelempótlék (gyes kiegészí
tés) 200 forinttal emelkedik, 
összege 1490 forint lesz. Az 
emelt összegű jövedelempótlé
kot hivatalból, az 1989. júliusra 
járó gyessel együtt augusztus
ban kell kifizetni. 

A családi pótlék és a gyer
mek után járó jövedelempótlék 
összege gyermekenként 150 fo
rinttal emelkedik, amit első íz
ben az augusztusra járó ellátás 
kifizetésekor, tehát szeptember
ben kapnak kézhez a jogosul
tak, külön kérelem nélkül. 

KITUNTETESEK 
A 39. vasutasnap alkalmából 

A 39. vasutasnap alkalmából kiemel- János, Cegléd, vont. főn. tmk-lakatos; 
kedő munkája elismeréséül a Magyar Bojtor Lászlóné, Bp. MÁV Központi 
Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Gyógyszertár vezető-főgyógy.; Czéder 

János, Landler Jenő JjÜ. kőműves 

MAGYAR 
NÉPKÖZ

TÁRSASÁG 
CSILLAGRENDJE 

kitüntetést adományozta dr. Vajda 
György egyetemi tanárnak, a MÁV 
Kórház főigazgató főorvosának. 

A közlekedési, hírközlési és építés
ügyi miniszter a 39. vasutasnap alkal
mából, eredményes munkájuk elisme
réséül 34 vasutasnak Kiváló Vasutas, 
67-nek Kiváló Munkáért kitüntetést 
adományozott. 

Kiváló Vasutas 

kitüntetésben részesült: Balogh Já
nos, pécsi vasútig. osz�:,,ez.-h.; Bíró Já
nos, Nyíregyháza, KUF. váltókeze.]ő; 
Daróczi László, Püspökladány, KUF 
csoportvez.; Farkas József, Dunaújvá
ros, KÜF. tolatásvez.; Gergye Imre, 
Szombathely, JjÜ. gyártáslakatos c�o
portvez.; Hajdú László, Miskolc, MA V 
TBBF. főműv.; Halvax László, Tapol
ca. vont. főn. dízelmozdony-vez.; Horn 
Pál, Bp-Ferencváros állomásfőn. tola
tásvez.; dr. Horváth József, Szolnok, 
MÁV Kórház és Rendint., igazgató-fő
orv.; Ifjú Lajos, Békéscsaba, vont. főn. 
mozdonyvez.; Imre József, Mátészal
ka, KÜF. vonatvez., Karacs Albert, 
MÁV vezérig. ügyint. csopvez.; Lotz 
Árpád, Bp. vasútig. osztvez.; Lukács 
József, Záhony, GFF. csopvez.; Mar
ton György, Miskolc, vont. főn. moz
donyvez.; Mészáros Ferenc, Debrecen, 
JjÜ. tmk-lakatos; Mihalecz Károly, 
MÁV vezérig. főosztvez. h.; Ondrejo
vics Károly, Bp. Jegynyomda főn. 
szolg. főn.; Pajor István, Székesfehér
vár vont. főn.; Papp Emő, Bp. Maga
sép. főn. főmérnök; Petró István, Mis
kolc, JjÜ. csopvez.; Pintér József, 
Szombathely, vasútig. csopvez.; Rl!d
ványi Géza, Miskolc, MSZMP MA V 

csopvez.; Csabai József, Szoll}ok, JjÜ. 
hegesztő; Deák Józsefné, MAV vezé
rig. ügyint.; Eszenyi János, Záhony, 
vont. főn. kocsivizsg.; Faragó Artúrné, 
Bp. Beruházási Iroda gazd. ig. h.; Far
kas Tibor, Bp. vasútig. osztály vez. h.; 
Fejes János, Záhony, üzemig. oszt. 
vez. h.; Felkai Béláné, Bp. MAV Kór
ház és Közp. rendelőint. osztályos vez
nővér; Gócza György, Gyékényes, 
KÜF. tartalékos; dr. Habony Pálné, 
MÁV vezérig. ügyint. csopvez.; Hajdú 
Zoltán, Miskolc, ép. főn. gépállomás
vez.; Hajóka János, Fényeslitke állfőn. 
gurításvez.; Hartung Vilmos, Dombó
vár, ép. főn. főműv.; Hegedűs Pál, Bp. 
TBÉF. ép. műv.; Hídvégi László, 
MÁV Északi JjÜ. eszterg�)yos; Hor
váth Lajos, Celldömölk, KUF. állfőn.; 
Hruba Antal, MÁV vezérig. ügyint. 
csopv�z.; Hunya Zoltán, Rákosrende
ző, KUF. vonatvez., Jankovics István, 
Tapolca, pft. főn. pályamunkás; Jónás 
János, Debrecen, ép. főn. hidász mun
kavez.; Juhász János, Dombóvár, 
KÜF. kocsirendező; Kaczka János, 
Szeged, vasútig. állomásvizsg. ügyint

_.
; 

Kalocsai Ferenc, Székesfehérvár, JjU. 
osztvez.; Kádár Bertalan, Miskolc, 
KÜF. állfőn.; Kluk Tibor, Hatvan-Fü
zesabony, pft. főn. építőip. gépk�z.; 
Kovács Gyula, Bp. Kelenföld KUF. 
váltókezelő; Kovács Istávánné, Szom
bathelyJjü. menetkedvezményi elő
adó; Kovács László, Szombathely. 
JjÜ. ügyint.; Kovács Rozália, Szeged, 
vasútig. számítástechn. közp. prog
ramtervező matematikus; Kucsora La
jos, Szeged, KÜF. kocsirendező; Kum 
Imre, Nagykanizsa, pft. főn. vonal
gond.; Kürtösi Mihály, Kecskemét, 
pft, főn. előmunkás; Lengyel Istvánné, 
MA V Rákospalotai Óvoda és Bölcsőde 
takarítónő; Magyarósi Antal, Tapolca, 
vont. főn. kocsivizsg.; Máté Sándor, 
Bp. Tervező Int. csopvez.; Mátyás Jó
zsef, Bp. Józsefváros állomásfőn. tar
goncavez.; Mohácsy János, Bp. JTBF. 
üzemvez. h.; Módos Mihály, Hatvan
Salgótarján, pft. főn. főpályamester; 
Mózes László, MA V vezérig. osztály
vez.; Nagy Sándor, Kecskemét, vont. 
főn. kocsivizsg. csopvez.; Neumayer 
Károly, Pécs vasutas koncert-fúvósze
nekar, karmester; Németh István, 
Szombathely, vasútig. csoportvez.; Or-

bán János, Székesfehérvár, szertárfőn. 
targoncavezető; Pócsik Ernő, Eperjes
ke, állomásfőn. térfőhök; Riszt Ferenc, 
Pécs, KÜF. vez. váltókezelő; Riszter 
Ferencné, Bp. VABE díjkartorkezelő; 
Sárai György, MÁV Északi JjÜ. főmű
veiető; Schwarcz István, Dunakeszi 
JjU. lakatos; Szabolics Jenő, Bp. Híd
ép. főn. lakatos; Szalai István, Duna-· 
Újváros, vont, főn. művezető; Szekré
nyes István, Nyíregyháza, vont. főn. 
dízelmozdony-vezető; Szemes Jenő, 
Szombathely, KÜF. váltókezelő; Szik
szay Lajos, Bp. hfdfennt. főn. építés
vez.; Takács Gáborné, Szolnok, vont. 
főn. számv. vez.; Tiszavölgyi József, 
Bp. ép. géptelep főn., tmk-csoportvez .. 
Tomkó István, Miskolc ÉHF. raktárke
zelő; Varga János, Debrecen ÉHF 
munkavez; Varga Lajos, Debrecen, 
TBBF. műszerész; Vári János, Pécs, 
va�útig. csoportvez.; Vígh István, 
MA V vezérig. üzemirányító központ 
főüzemir�nyító, Vígvári Zoltán, Deb
recen, KUF. állomásfőn., Vincze Sán
dor, Debrecen, vasútig. ügyint. cso
portvez. dr. Berényi János, GYSEV; 
1g. Sallay Lajos, GYSEV ig. h. Siklós 
Csaba, GYSEV szak. oszt. vez. 

* 

A 39. vasutasnap alkalmából az 
élenjáró szakszervezeti tisztségviselők 
Kiváló Munkáért kitüntetésben része
sültek. A kitüntetéseket szakszerveze
tünk központjában adták át. 

Bozsits Györgyné, MÁV KÜF. Gyé
kényes szb gazdasági felelőse, átmene
ti pénztáros; Gergely Lajos, Bp. Észa
ki Jjü. szb információs felelős, belső 
el!.; Hajas Endre, Szombathely TIB
titkár; dr. Holndonner Ferencné, VSZ. 
pénzügyi és gazd. osztály, osztályvez. -
h.; Horváth István, Szombathely, ép. 
főn. főbizalmi, kőműves munkavez.; 
Kassai István, Szerencs, KÜF. szb-el
nök, polgári védelmi törzsparancsnok; 
Kádár Miklós, VSZ. szoc. pol. osztály
vez.-h.; dr. Papp Dezső, Debrecen, 
TIB jogsegélyszolg. vez.; Plutzer 
György, VSZ. gondnokság dolgozója: 
Somogyiné Fuder Zsuzsanna, VSZ. 
pénzügyi és gazd. osztály osztvez.; 
Szeder János, Székesfehérvár, vont. 
főn. szb-titkár, munkásell. vez.: Tresz
ka Zoltán, Záhony, állomásfőn. szb-tit
kár; Zelman Ferenc, a Magyar Vas
utas szerkesztőség munkatársa. 

bizottsága, pártbizottság titkára; Sas
---------------------------

István, Hódmezővásárhely, pft. főn. 
előmunkás; Szokola László, Bp. 
BTBF. festő-mázoló csopvez.; Szőllősi 
József, Bp. vasútig._üzemirányító köz
pont mozdonY.főir.; Törjék László, Bé
késcsaba, KUF. állo!:flásfőn.; Török 
György, Szolnok, KUF. tolatásvez.; 
Verdekker László, Pécs vont. főn. la
katos csopvez.; Vörös István, Szentes, 
ép. főn. sínhegesztő csopvez. Koutry 
Lajos, Bp. Utasell. csop. vez. 

Kiváló Munkáért 

kitüntetésben részesült: Bajok Já
nos, Bp. GTAÜ. műszaki ig.; Balogh 
Béla, Bp. Ferencváros vont. főn. kocsi
vizsg. csopvez.; Barnák Károly, Hat
van, vont. főn. mozdonyvez.; Benyus 

Kamionkorlátozás 
A salzburgi tartományi kor

mány „amennyire csak lehet, 
restriktív módon" fog eljárni a 
kamionok éjszakai forgalmának 
korlátozása alóli kivételek en
gedélyezésében - nyilatkozta 
Hans Katschthaler tartományi 
vezető. De a bajorok is egyre 
keményebbek: August Lang 
bajor gazdasági miniszter arra 
szólította fel a bonni kormányt, 

hogy korlátozzák az osztrák ka
mionok éjszakai · forgalmát is 
abban az esetben, ha Bécs nem 
áll el eredeti elképzeléseitől. 

Bajorország belügyminiszte
re azonban visszautasította ezt 
a követelést, mondván: ha ilyen 
lépésre szánnák el magukat, 
akkor konfliktusba keveredné
nek a Közös Piaccal. 
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A szociálpolitika nem szegénypolitika 

1989. JÚLIUS 13.1 

Vargabetű után Szolnokon 

Hol van a tűréshatár? A vontatás ismét 
magára talált A léthez való jog állampolgári jog 

·.. MIiyen finoman togalm.u az idegen 11zavak. és kifejezé
eek o6l4ra a uoclQpolitika dmezó alatt! Aat úja, hogy ez 
_,.. politika, amely a lakosság el116sorban szerényebb 
k�yek k&öll éléJ rétegeinek anyagi, társadalmi, 
IMiYélN&i helyaetének javíttiát t«zte ki céluL Nos, ez a 
�yebh köriilmények. között él6 réteg ma Magyarorszá
..,. a •eegmység. A hajléktalanok. a kukában kotorászók, 
a t"'-adalom súmkiveteUjei, vagy azok, akik nem tüle
kedtek a ldil3nféle kitüntetésekért, akikb61 nem lesz kere- · 
tes halott a napilapok hasábjain. Akik nyugdíj-kegyelem
kenyénn élnek, akik nagy családban élnek. A swciális 
helyzet ponta& ismerete és megfogalmazása nélkül lehelet• 
len szociálpolitikáról beszélni. Manapság sokan azon05ft. 
jAk a szociálpolitikát a szegénypólitikával, azonban ez ko
nbl'8em azonos fogalom még akkor 11em, ha az ország, az 
onúg 1-k.óinak elszegényedése e pillanatban megáilftha
ladan folyamatnak t«nik. 

A Szakszervezetek Országos 
Tanácsa nemrég dolgozta ki 
szociálpolitikai koncepcióját, 
amely lényeges pontokban el
tér az állam, a kormány elkép
zeléseitől. Dr. Terbócs László, a 
Szakszervezetek Elméleti Kuta
tóintézetének kutatásvezetője 
szerint nem árt néhány alapve
tő fogalmat tisztázni, amikor a 
szociálpolitikáról, szociálpoliti
kai koncepcióról beszélünk. 

- Ma Magyarországon a 
szociálpolitika alapvetően két 
kulcskérdés megoldását tűzte 
ki célul - tér azonnal a lényeg
re. - Az egyik az, hogy a létbi
zonytalanságot meg kell előz
ni, a másik, hogy ha ez bekö
vetkezik, nem szabad segítség 
nélkül hagyni a rászorulókat. 
Ezen a ponton már eltér a 
SZOT és a SZEKI véleménye 
az állami koncepciótól. Ez utób
bi csupán hosszabb távon szá
mol a szegénység társadalmi 
nehézségeinek a megoldásával. 
A mi véleményünk ezzel szem
ben az, hogy azonnali segítség
re van szükség. 

Tudjuk, hogy kik ma Ma
gyarországon a szegények? 
Elég-e, ha valaki annak látszik, 
vagy vannak egzaktabb mérő
eszközök? 

- Nehéz pontos meghatáro
zást adni. Még a szakszervezeti 
mozgalom, amelynek eszközei 
révén lehetőség nyílna a valós 
helyzet pontos „bemérésére", 
még az sem ismeri igazán a ma
ga szegényeit. Szociálpolitikánk 
addig már eljutott, hogyan kell 
vizsgálni a társadalom rétegző
dését, az egyikből a másikba 
való átmenetet. A szegénységet 
azonban több tényező határoz
za meg. Ilyen például a vagyoni 
helyzet mellett az iskolázottság, 
a lakáskörülmények, a fogyasz
tás színvonala, az érdekvédő 
képesség. Ezeket mind mérle
gelni kell akkor, amikor a sze
génységről beszélünk. Nem ré
tegeket, hanem állapotokat kell 
vizsgálni. Nehéz ma azért is 
meghatározni a szegénységet, 
mert nincs pontos képünk a va
gyoni helyzetről. 

Milyen eszközei vannak a 

szociálpolitikának, hogy javít
son az egyre tarthatatlanabbá 
váló helyzetben? 

- Az eszközrendszer sajnos 
nagyon fogyatékos. Jóformán 
csak pénzjuttatásokban tudunk 
gondolkodni. Nagyobb családi 
pótlékban, nagyobb nyugdíj
ban. Az állami koncepció ki is 
mondja, csak arra számítha
tunk, ami van. Vagyis ami 
nincs. Ez véleményünk szerint 
téves felfogás. A SZOT már ko
rábban kifejtette véleményét, 
hogy sokkal tágabb eszköz
rendszerre van szükség. Az esz
közöket bővíti például a társa
dalmon belüli jövedelemátcso
portosítás. Ha egy társadalom 
piacgazdálkodást folytat, ak
kor tudomásul kell venni, hogy 
egyes rétegei gazdagodnak, 
mások meg szegényednek. A te
hetősebbek jövedelméből ala
pot kell képezni a szegényeb
bek javára. Az elvonást a sze
mélyi jövedelemadó bevezetése 
óta nálunk szigorúan alkalmaz
zák, azonban nem lehet nyo
mon követni, hová tűnnek ezek 
a pénzek. A források és a fel
használások nem kapcsolódnak 
egymáshoz logikusan. Az átvál
tozás teljesen ismeretlen a tár
sadalom előtt. 

Ezeket a lefaragott jövedel
meket a tanácsok kapják és ők 
gazdálkodnak velük? 

- Igen, de a tanácsok pénz
ügyi nyilvántartásaiban nincs 
nyoma annak, milyen források
ból származnak ezek az össze
gek. Nem tudják, mennyi pénz 
származik a lakossági jövede
lem elvonásából és mit, hogyan 
csoportosítanak. A jövedelem
csatornák ismerete alapvető kö
vetelmény egy jó szociálpoliti
kánál, márpedig nálunk nem 
lehet szétválasztani a jövedel
meket eredetük szerint. 

Talán naiv a kérdés, de mi 
történik akkor, ha megismer
jük a jövedelemcsatornákat, ha 
világosabbá válik a felhaszná
lás módja és mértéke? 

- Akkor nem mondhatja azt 
a tanács vagy a társadalombiz
tosítás, hogy nem futja a költ
ségvetésbó1. Akkor konkrétan 

A MÁV Debreceni Építési Főnökség 

FELVÉTELT HIRDET 

a szolnoki 2-es számú 
felépítményi építésvezetősé,gen 

építésvezető 

munkakör betöltésére. 

'!", "!unk�kör betöltésének alapvető feltétele: szakirá
nyu muszak, egyetemi, vagy föiskolai oklevél, felsöfokú vasúti 
(vagy azzal egyenértékű) szakképesítés. Legalább 1 0 éves 
szakmai gyakorlat. 

. Jelent�ezés: írásban vagy személyesen az Építési Fönök
se� szemel_yzeti és munkaügyi osztályán Debrecen, Wesselé
nyi u. 6. szam alatt. 

Telefon: vasúti 03/25-00, 03/25-08, vagy 13-387 városi szá
mon. 

Ideiglenes szolgálati lakást biztosítunk munkabér a MÁV 
Kollektív Szi:rzödés keretén belül, megegyezés szerint. 

Jelentkezeskor írá�ban kérünk részletes önéletrajzot, amely 
tartalmazza:.-; edd1g1 mu_nkahelyek, munkakörök, tevékenysé
gek felsorolasat, munkakore besorolását és jövedelmét 

. Várjuk t�v�bbá 11:galább középiskolai végzettséggel és fel
so!oku v�su!1 szakke�e�ítéssel rendelk�ző, vasúti felépítményi 
muvezeto� Jelentkezeset, valamint elomunkás tanfolyammal 
rendelkezo munkavállalók jelentkezését is. 

lehetne tudni, mekkora az or
szágban a jövedelemelvonás, és 
érdemes-e, szabad-e fokozni. 

Csökkent a túlóra, növekedett a produktív idő 

A jövedelmek átcsoportosítá- Szolnok vidéki viszonylatban 
sán kívül milyen eszközei le- a legnagyobb „fűtőházak'' közé 
hetnek még a szociálpolitiká- tartozik - kezdeném riporto
nak? mat a szokványos bevezető szö-

- Az a gazdaságpolitika dol- veggel. Grenczer János vonta
ga. hogy megítélje, jövedelem- tási főnök azonban rögtön kija
termelő egy gazdaság vagy vít. 
sem. Az azonban tény, hogy - Nem csupán vidéki, de or
nem lehet úgy megalapozni egy szágos viszonylatban is a legna
szociálpolitikát, hogy tudomá- gyobb vontatási főnökségek so
sul kell vennem, hogy a felnövő rába tartozunk. Ez abban nyíl
generáció óriási és behozhatat- vánul meg, hogy nálunk a szak
lan hátránnyal indul az életben. szolgálat valamennyi feladatkö
Ezt később egy javuló helyzet- re megjelenik, ilyen pedig tény
ben sem lehet pótolni, behozni. leg kevés létezik az országban. 
A szociálpolitikának ezt a ter- El kell látnunk a vontatójár
mészetét a mai állami, politikai művek üzemeltetését, fenntar
vezetés nem hajlandó figyelem- tását, a kocsijavítást, a kocsi
be venni. Egyebek között arra szolgálati tevékenységet, sze
hivatkoznak, milyen szűkös mélykocsitisztítást és a teher
anyagi eszközökkel rendelke- kocsik mosását is. Ezen túl más 
zünk. Csakhogy az emberek vontatási főnökségek állomá
előtt egyre világosabbá válik, nyába tartozó mozdonyokra is 
milyen óriási mértékű nálunk a adunk személyzetet. 
létrehozott, megtermelt javak-
kal való pazarlás. 

Magyarországon a hatvanas 
y. t • • ti , évek végétől lényeges életmód- an U anpO 8S 

javulás következett be. A lét-
fenntartáson kívül lehetőség - Mozdonyvezetőink a ha
nyílt némi felhalmozásra is. zai fővonala csaknem felén to-

A tehetősebb rétegek igye- vábbítanak vonatokat - foly
keztek megszabadulni használt tatja -, átjárnak Romániába és 
cikkeiktől. Ezt el lehetett volna, Csehszlovákiába. Mozdonypar
el lehetne osztani újra. Ostoba kunk egy része villamos, a többi 
arisztokratizmus, amelyik azt dízelüzemű. Hatféle mozdonytí
állítja, hogy a szocializmusban pust közlekedtetünk, ami lát
ilyesmire nincs szükség. Az szólagos heterogenitás, de is
egyházak nagy része már régen merek olyan főnökségeket, ahol 
nem csupán és nem elsősorban a típusösszetétel a miénknél is 
pénzsegélyekben gondolkozik. színesebb. A mi helyzetünk sok 
Nem hagyják veszni a még szempontból kedvezőbb. Rá
hasznosítható javakat. romfele villamos mozdonyra 

Hol van az a tűréshatár, ahol kell koncentrálnunk, de ezek
a szociálpolitika képviselőinek kel semmi gondunk nincs, pilla
azt kell mondaniuk, hogy ne to- natnyilag legalábbis. A dízelek
vább? nél pedig óriási előny a jármű-

mozdonyvezetó'k - állnak ren
delkezésünkre kellő számban, 
sőt - újra csak a bérfedezet 
esetén - az eddiginél jobban 
be tudnánk segíteni a budapes
ti és a szegedi igazgatóság terü
letén is. De azért a többi terüle
ten sincs katasztrófahelyzet. 
Nem titok: néhány hónapja -
ha szabad így kifejezni - csak 
minőségi embereket veszünk 
fel. Tehát legyen az illetőnek 
szakmája és elfogadható mun
kakönyve. 

- Az üzemfőnökségi rend
szer bevezetése mennyire vetet
te vissza a vontatást? Merthogy 
ez tapasztalataim szennt min
denhol visszalépésre vezetett -
faggatom újra a vontatási főnö
köt. 

- Én úgy mondanám, hogy 
részünkről vargabetű volt. Nem 
volt elsőrendű érdek, hogy a 
vontatás létszámhelyzete javul
jon. Nálunk nagyszerűen al
kalmazható, szakmával, meg
felelő iskolai végzettséggel ren
delkezőket használtak kocsi/ el
írónak, kocsirendezőnek, vagy 
éppen sarusnak. Mozdonyve
zetőket vonatvezetőnek utaz
tattak. Amikor szétváltunk ezt 
a púpot csak nehezen tudtuk le
vetni magunkról. A vontatási, a 
gépészeti tevékenység egészen 
a háttérbe szorult. 

Megkülönböz
tetés 

Az utazók létszámhelyze
tének javulása gondolom a túl
órákban is jelentkezik? 

- Ez így is van. Tavaly von
tatási szinten megközelítőleg 51 
ezer túlórát takarítottunk meg, 
ebből az utazók mintegy 23 ez
ret érzékelhettek. A mozdony
és személyzeti irányítás 
amely szintén a vontatáshoz 
tartozik - szervezettségi szint
jének emelésével '87-hez viszo
nyítva 5 százalékkal növeked
tek a produktív idó'k, vag:yis ez 
most 52,3 százalékon áll. Ossze
hasonlításképpen: volt olyan 
periódus, amikor ez a 40 száza
lékot sem érte el. Jól állunk a 
szabadságok kiadásában is. 
Amikor a KÜF-től 1987 január 
elsejével külön váltunk 1800 

napot hoztunk át. Még az év
ben ezt 200 napra csökkentet
tük, tavaly már csak 70 nap 
volt az adósságunk. 

- Mindezek hallatán azt 
kell hinnem, hogy önök minden 
yonalon optimisták a jövőt il
letően ... 

- Talán így lenne, ám ne
künk, vezetó'knek, de a dolgo
zóknak is sok problémát jelent 

fó1eg a kulcsfontosságú 
munkakörökben - a főváros és 
a vidék bérezés szempontjából 
való igazságtalan megkülön
böztetése. A múlt hónapban 6 
mozdonyvezető és 10 kocsivizs
gáló ment át Ferencvárosba. 
ahol 1000 - 1500 forinttal több 
az alapbér, de az órabérek is 
majdnem a duplájára rúgnak. 
Nem is beszélve az évi forgalmi 
juttatásról. Ezt a különbséget 
évek, mi több évtizedek óta 
képtelenek vagyunk lefaragni. 
Pedig a mi százelegytonna kilo
méterteljesítményünk éppen a 
duplája, mint Ferencvárosé ... 

Thorday Zoltán 
- Jelenleg mind a bérek javító közelsége. Ha probléma 

mind a juttatások reálérték� mégis adódik, az csak az M ,-------------------------
csökken. A létminimumot illet- 32-esnél lehet, mivel ezek főja
ve a társadalmi létmini�umot vítását Szombathelyen végzik. 
már régebbe? me�határoztuk. Eq'#fibként ,villa;�nos mozdon'l!
Ismertek tehat a turéshatárok bol. 45, dizelbol 26 tartozik 
azonban ezek betartására ne� Szolnok vontatáshoz. 
sok intézkedés történt. Pedig a - Ennyi „hazai" és idegen 
léthez való jog állampolgári jog gépre személyzet is kell - /or
kell hogy legyen. Az állami dulok Márkus Ferenc személy
költségvetés félelme abból zeti vezetóböz. - A vasút pedig 
ered, hogy ezzel növelnie kell még mindig nem tartozik a 
kiadásait. Pedig a létminimum munkaerő-felesleggel rendelke
alatt élőkön valamilyen módon ző intézményekhez. Éppen a 
így is úgy is segít a társadalom, szolnoki vontatás lenne kivétel? 
de nem mindig jól, nem mindig - A vonalon szolgálatot tel
ésszerűen. Egy csomó pénzt jesítő mozdonyvezetők száma a 
rosszul használnak fel, rossz az tanfolyamon lévőkkel együtt 
elosztás. körülbelül 270. Tartalékra 80 

Sem az állam, sem a szociál- masiniszta lett beosztva. 
politikával foglalkozó különfé- - Ez valamiféle minőségi 
le szervezetek, így a szakszer- kategorizálás? 
vezetek sem fogadhatják el az _ Szó sincs róla. A megkü
életszínvonal romlását. Híva- lönböztetést ésszerőségi okok 
talból kell optimistának lenni. diktálják. A vonal- és állomás
De mi történik akkor, ha nem ismeret megszerzése hosszas 
következik be javulás, ha a folyamat, ezzel együtt impro
helyzet romlik? duktív munkavégzés. Nem len-

- Fejlettebb társadalmak- ne tehát célszerű, hogy egy ve
ban figyelemmel kísérik, mi- zérnek mindenhová legyen vo
lyen állapot mellett lehet arra nal, illetve állomásismerete, hi
számítani, hogy egy társadalmi szen ez az elévülési időket is fi
rendszer stabilitása meginog- �elembe véve teljesíthetetlen. 
jon. Magyarországon nem mé- Igy inkább egy kisebb csopor
rik fel a jelentősebb intézkedé- tot az állomási elegyrendezés
sek szociális következményeit, ben, míg a többséget vonali vo
vagy azokat elbagatellizálják. nattovábbításban dolgoztatunk. 
Nem tudom, miért nem fontos Ami pedig a létszámhelyzetet 
az állam, a politikai rendszer illeti _ folytatja Márkus Fe
számára, mi történik akkor, ha renc -, a tavalyi évben jelen
a társadalomnak egy jelentős tős haladást értünk el e terüle
rétege a létfeltétel minimumja ten. Nem kevesebb, mint 49 
alá süllyed, törvényen kívülivé, mozdonyvezető-gyakornokot 
kezelhetetlenné válik. Ez a ré- vettünk fel, ami talán megint 
teg bármire kapható, bármire csak az ország élvonalába emel 
fölhasználható. Ez az egyik bennünket. El kell mondani, 
legnagyobb veszélye például a hogy azért szerencsés helyzet-
munkanélküliségnek is. ben vagyunk, Szolnokon több 

Pataki Kálmán olyan szakmunkásképző, és 
szakközépiskola működik, 
ahonnan biztosítani tudjuk az 
utánpótlást. 

- Nyugdíjas-búcsúztató. A 
füzesabonyi szertárfőnökség 
dolgozói a közelmúltban nyug
díjas-búcsúztatót rendeztek An
tal Béla raktárvezető, szb-titkár 
tiszteletére Ludas állomáson. 
A szertárfőnök méltatta Antal 
Béla sokrétű társadalmi tevé
kenységét, 43 éves helytállását 
a munkában. Nyugállományba 
vonulása alkalmából a Szak
szervezeti Munkáért kitüntetés 
ezüst fokozatát kapta. 

Amikor 
szétváltak 

Ha megfelelő bérfedeze
tünk lenne, állítom könnyűszer
rel meg tudnánk oldani a lét
számhiánnyal kü;izködő ágaza
tok helyzetét is. Am jelen pilla
natban egyedül az utazók -

MÁGNESVASÚT 

A nagyvárosok tömegközle
kedésében forradalmi változást 
hozhat a nemrégiben Budapes
ten is bemutatott csendes, gaz
daságos és mindenekelőtt biz
tonságos mágnesvasút, amely 
Nyugat-Berlinben és Los Ange
lesben már kísérleti jelleggel 
üzemel. 

A mágn,eses mezőn lebegő 
9,5 tonnás szerkezet vízszinte-

sen és függőlegesen elhelyezett 
görgó'kkel csatlakozik egy vé
kony vezetősínhez, és 80 utas
sal 80 kilométeres sebességet ér 
el. A kocsi vezető nélkül közle
kedik, ezért az irányítóközpont
ból monitoron követik az útját, 
s innen vezérlik a fedélzeti au
tomatikus ellenőrző berendezés 
segítségével. 

Eladó bérlakás 

A MÁV Budapesti Igazgatósága értékesíti a Budapest I. 
ker. Kosciuszkó Tádé utca 22. alagsor 1. sz. vállalati bérla
kását. A lakás társasházzá alakított lakóépületben van, két 
szoba komfortos, alapterülete 60 négyzetméter. A házin
gatlant annak idegenítjük el, aki a forgalmi értékhez -
m_ely_ 1 �-50000 forint - képest a legmagasabb összegű 
veteli aJanlatot teszi, és a vételár megfizetésére a legrövi
�e�b h_atárid�t vállalja. A vételár megegyezik a forgalmi 
ertek lösszegevel. A vételre jelentkezéseket ezen közle
mény megjelenésétó1 számított 30 napon belül fogadunk 
el. 

1 jelentkezéseket a következő címre kérjük beküldeni: 
MAV ]!udape�tt Igazgatóság, igazgatási és jogi osztály,· 
dr. Szekely Gabor, Budapest VIII., Kerepesi út 3. Telefon: 
01/16-94-es üzemi szám. 

--------------------' 
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Mindennapos panaszok Bicskén 

Ebek harmincadján 
két állomásépület 

,,Kitartóan informálom az igazgatóságot" 

A régi és az új állomásépület 

Ha az állomásáról - állomá
sairól! kellene megítélni 
Bicskét, ugyancsak rosszul jár
na. Mert az itt leszálló utasnak 
rögtön szemet szúr, hogy volta
képpen két állomás fogadja. 
Egy régi, a múlt század végén 
épült {,, K.u.K." stílusú), és egy 
új, pár évvel ezelőtt átadott. 

Az egyik rosszabb, mint a 
másik. A régi áll még ugyan, de 
a legcsekélyebb építészeti mű
veltség nélkül is megállapítha
tó, hogy sokáig már nem „húz
za". Magyarán: ha rövid időn 
belül nem fognak hozzá restau
rálásához, összerogy. 

És az új? Nos, ez a kénye
sebb téma. Nem érdemes csűr
ni-csavarni a szót: repedeznek 
a falak, beázik a mennyezet. 
Szóval: lehangoló látvány. Az 
utasok ezt érzékelik leszállva a 
vonatról, és nyomban elmegy a 
kedvük, hogy megismerjék 
Bicskét. Lehet, hogy igazságta
lanok, mégis meggondolandó: 
amilyen az állomás, olyan a vá
ros. 

- Állomásfőnök vagyok -
magyarázza Szabó Florentin 
-, nem építész, a helyzetet örö
költem. Nekem a forgalmat kell 
irányítanom, az épülettel nincs 
időm foglalkozni. Csupán any
nyit tehetek, hogy rendszeresen 
jelzem az illetékeseknek, tegye
nek már valamit, mert gyaláza
tos dolog, hogy egy új állomás 
rövid idő alatt az ebek harmin
cadjára került. A legfurcsább 
az, hogy a bicskeiek, a bejárók 
véleménye szerint, sokkal jobb 
lett volna a régi állomást fel
újítani, korszerűsíteni, mint 
egy újat é_píteni sok-sok millió
ért. A MA V építészei, úgy lát
szik, erre nem gondoltak. Mel
lesleg: a régi állomásról elhatá
roztatott, hogy megmarad ... 

- ??? 
- Legjobb tudomásom sze-

rint lakásokká alakítják át a kö
zeljövőben, hat vasutas család 
kap otthont az épületben. 

- És az új? 
- Csak azt mondhatom, 

amit korábban: kitartóan és 
következetesen informálom a 
budapesti igazgatóságot a sa
nyarú helyzetről, kérem őket, 
hogy intézkedjenek. Mást nem 
tehetek. A panaszok mindenna
posak. Az már önmagában is 
felháborító, hogy az Utasellátó 
lényegében egy lyukban árusít. 

Igazán nem akarok reklámot a 
cégnek, de tűrhetetlen a büfé 
állapota. Nem elég az, hogy az 
utast Bicskén két rozoga állo
más fogadja, ráadásként még 
egy pohár üdítőt sem ihat meg 
kulturált körülmények között. 

-· 

Dr. Nyúl István tanácselnök 

(Tüttő Tibor felvételei) 

Szabó Florentin állomásfő
nöknek lett volna még mondan
dója, de egy váratlan ötlettel ar
ra kért, hogy keressük meg a 
tanácselnököt, dr. Nyúl István 
majd kiegészíti szavait. 

Igaza lett! Bicske tanácselnö
ke nem fukarkodott szavaival. 
A beszélgetés első perceiben ki
derült, hogy a vasút szívügye. 

- Közel húsz évig ingáztam 
- vallotta -, a vasút életem lé-
nyeges része. Éppen ezért nem
csak mint vezető tisztségviselőt, 
hanem mint bicskei polgárt is 
mélységesen felháborít állomá
saink sorsa. Egyszerűen nem 
értem, hogy a MÁV illetékesei 
miért fogtak új állomás építé
sébe, amikor a régi átalakítása 
sokkal olcsóbb lett volna, nem 
beszélve arról, hogy a lakosok 
szívéhez nőtt. 

- Az ok nem ott keresendő, 
hogy a jól ismert, úgynevezett 
„eocén-program" bűvöletében 
Bicskéből rekord gyorsasággal 
nagyvárost akartak csinálni? 
Ehhez pedig egy modern állo
más szükségeltetik ... 

- Biztosan van ebben vala-

Szabó Florentin állomásfőnök 

mi, de a tény akkor is tény ma
rad: az alig hat-hét éve átadott 
épület szánalmas. Egyébként 
volt olyan terv is, hogy az új ál
lomást a másik megállóban -
Bicske-alsón - építik meg, de 
ezt végül elvetették, helyette 
épült egy felüljáró, amit - már 
bocsánat a kifejezésért! - a ku
tya sem használ. Aluljáró kel
lett volna. Nézze, én nem va
gyok vasutas, sem építész, de 
az fölöttébb zavar, hogy a lako
sokat, az ingázókat meg sem 
kérdezi a vasút, hogy mi lenne 
jó, hogyan lenne jó, mire van 
szükség?! 

Bicskén ma sok a gond, a pol
gárokat korántsem csak a vas
út, a düledező állomások foglal
koztatják. Gondoljon csak az er
délyi menekültekre, a szomáliai 
négerekre, a csődbe jutott erő
mű-építkezésre. Soroljam még? 
Sajnos, tudnám, akár órákig is. 
Nehéz ma tanácselnöknek len
ni. Jogos állampolgári igények
re kell nemet mondanom, mert 
nincs se pénz, se posztó. Min
denesetre: jó lenne, ha az állo
mások ügye rövid időn belül 
rendeződne. Már csak a bicske
iek jó közérzete miatt is. 

Sárközi Gábor 

Homo brutalicus 

Igen szomoro, de tény, hogy az utóbbi idaben már fel 
sem figyelünk az újságokhan olvasható, a vasúti rongálá
sokról. fosztogatásokról szóló tudósításokra. �n szomo
rú, de annyira elszaporodtak ezek, hogy már elvesztették 
hír-értéküket. Ám egy különleges emberfajtának, a homo 
brutalieusnak a leleménye kifogyhatatlan. 

Június elején a Sülysáp állomás melletti fény.sorompóval 
védett útátjáróban hagytak egy Opel Kadeuet. T�rmészele: 
sen éjszaka, s a koc�i lámpáit kikapcsolták, A kö�lg« te
hervonat villanymozdonya több mint 50 méteren tolta ma
ga elJtt az autót, amely totálkáros len. A vasút kára mint; 
egy 150 ezer forint, mert megrongálódott hárnm váltó, és a 
mozdony eleje. 

Azt gondolhatnánk, hogy valami mulató társaság felej• 
telte olt az értékéS kocsit a síneken; ám a rendlírség k.iderí• 
tette, hógy egy monori kereskedlS\61 lopták el, s feltételed.k; 
hogy ismeretlen tettesek személyes bosszúból okoztak kárt 
az illetlínek. A maffia módszereire emlékeztető teU elköve
tőit nyilván nem zayana, hogy a vasutat is sújtja ez a me
rénylet, ami miau kéi,tek. a vohatok, s ami ismét okot szol
gáltathat arra, hogy szidják a MÁV•ot. 

A homo hrutalicus persze arra sem gondol, hogy ártat
lan emberek is áldozatul eshetnek fele16tleu tettüknék. 

d. 

s 
Sok a 111/llsleges adminisztráció 

,,Nincs köztünk olyan ember, 
aki összefogna minket!" 

Aki többet dolgozik, többet hibázik 
Mintha csak egy alpesi vas

útállomásra vezérelt volna min
ket szerencsecsillagunk, olybá 
tűnt megérkezni Sárospatakra. 
Ahogy kihúzott a vonat, hogy a 
kékeszöld sziluettji;ikkel intege
tő Sátorhegy és Koporsóhegy 
felé vegye az irányt, a csönd 
azonmód kézzelfoghatóvá vált, 
derűs nyugalmával feledtette 
egész napi megpróbáltatásain
kat. 

A „békebeli" idillhez illő ked
vességgel fogadott minket 
Tompa Sándor forgalmi szolgá
lattevő, tudatva velünk, hogy 
főnöke holnap délelőtt áll a ren
delkezésünkre. Ezen egy pilla
natig sem csodálkoztunk, hi
szen a pataki templom nagyha
rangja addigra már az esti mi
sére hívott. 

Fellazult 
a munkaerkölcs 
Ekkor persze még nem sejtet

tük, hogy Szécsi Dezső állomás
főnök hamarosan szolgálatba 
helyezi magát, méghozzá nem 
is akárhol, hanem a kettes őr
helyen, váltókezelői minőség
ben. 

- Na, körülnéztek, hogy tet
szik az állomás? - invitált kör
be birodalmában másnap reg
gel a frissen borotvált főnök úr, 
aki bizony nem sokat aludt az 
éjszaka. 

Hogy ez az állomásépület va
lóban egyedülálló kis hazánk

hogy a gyakori vezérigazgató- - Milyen a kapcsolata a fő-
váltás a vasútnak nem tesz jót. bizalmival? 
Persze mi, itt messze a vidéken, - A Vigh .elvtárssal? Azt hi
nem vagyunk a tűz közelében, szem, ő az, ugye? Hát, semmi
kevés az információnk, nem lyen. Még sohasem kérdezte tő
tudjuk, mi van egy-egy döntés lem, hogy nincs-e szükségem 
hátterében. De azért mégiscsak segélyre. A feleségem munka
jelez valamit, hogy még jófor- helyén automatikusan jár a be
mán meg sem tanultuk a leg- iskolázási segély, itt könyörögni 
utóbbi vezérigazgató nevét, kell érte. 
már ment is . . . Ugyanakkor a - Ha ennyire rossz a hangu
Várszegi-ügyről sem kaptunk lat, miért nerh teszik szóvá? 
a vasúton belül, a vasutassaj- - Az itteni emberekkel 
tóban valós tájékoztatást. De a nemigen lehet zöldágra ver
fő gondot én mégsem az előbbi- gődni. Nincs köztünk egy agili-
ekben látom. sabb, aki összefogna minket. 

- Hanem? Nem érdekel ez itt senkit. A ter-
- Ha rajtam múlna, radiká- melési tanácskozáson is egye-

lisan helyreállítanám a morális dül én próbáltam ezeket el
fegyelmet, hangsúlyozom, nem mondani, de egyedül marad
a vakfegyelmet. Megfojt ben- tam. 
nünket a bürokrácia, az állo- Már az első pillanatban fel
másfőnöknek annyi a fölösle- tűnt, hogy a pályaudvar peron
ges adminisztrációja, hogy ép- jának mennyezetén fekete sza
pen a lényegre: a vasútra nem lagokat hintáztat a szél. 
jut ideje. Mert mi történt ná- _ Csak nem a nemzeti 
lu1;k is: az_ a�mi1:�sztrációs lét- gyásznapról maradtak vissza? 
szamot elvittek UJhelyre, de a _ kérdezem gondokba feledke
munka az itt maradt. A munkás zett állomásfőnökünket. 
nagyon is érzi, hogy fölösleges _ Nem, nem, dehogyis -
apparátusréteg élősködik rajta, kacag nagyot. - A fecskék mi
s aki odafönt bepötyögteti a fe- att van, hogy ne potyogtassa
gyelmijét, esetleg kétszer any- nak az utasok nyakába. Ámbá
nyit keres, mint ő. Tudják, hogy tor _ folytatja _ mi is kitettük 
én mit szeretnék a legjobban? a Volántól kölcsönkért fekete 
Ha ideadnák nekem gebinbe lobogót. A vasúté ugyanis 
ezt az állomást . . . olyan kopott volt, hogy szé

Hol van gyelltük volna ... 

a szakszervezet? 
ban, aligha kellett neki bizony- A sínek között sétálunk a fő
gatnunk. A Juhász Sándor ter- nökkel a kettes őrhely felé, 
vezte komplexumra, amit a hogy a „dolgozók hangját" is 
MÁV, a Volán, az Utasellátó és megörökíthessük. Közben egy 
a város közösen építtetett, vala- lomha dízelmozdony sípol bele 
mennyi „cég" büszke lehet. a riportba. 

Mire az irodához érünk, Szé
csi Dezsőt már várják. Töpörö
dött, gyászruhás öregasszony 
sírva meséli az állomásfőnök 
úrnak, hogy nyolcvanéves ura 
örökre elköltözött. 

- Ne sírjon, nénikém, mege
sik ez másokkal is - vigasztal
ja a főnök, aztán a temetési se
gélyró1 állít ki blankettát. Szécsi Dezső apai elfogódott- - Az, hogy én állomás/ önök 

sággal ecsetelte a két és fél létemre afféle mindenes va
éves, százmillió forintra rúgó gyok, nem nagyon éri ám meg 
építkezés körülményeit. - morfondírozik Szécsi Dezső. 

- De hogyan kerül az állo- - A pluszmunka prémium
másfőnök a bakterházba? - megvonással jár - avat be 
kérdeztük Szécsi Dezsőt. minket Murphy egyik vasuta-

- Egyszerűen kevés a váltó- sokra is vonatkozó törvényébe 
kezelőm. Ketten már hosszabb -, mert aki többet dolgozik, 
ideje táppénzen vannak, egy többet is hibázik. 
pedig nyugdíj előtt áll, és hetek Tóth Béla váltókezelő meg
óta szabadságon van. Az igaz- szeppenve méreget minket, va
gatóságtól pluszstátust nem jon· kik lehetünk, mit akarha
kapunk, így aztán kénytelen tunk . . . A főnök tapintatosan 
vagyok én is besegíteni. Külön- magunkra hagy bennünket. 
ben is, ma egyedül a személyes - A legnagyobb gond a lét
példamutatással lehet hatni a számhiány. A havi 250-260 óra 
beosztottakra. rendkívül megerőltető. Az em-

- Ezt hogy érti? ber folyton attól retteg, hogy a 
- Nézzék, szerintem a vas- fáradtságtól éjszaka véletlenül 

útnál borzasztóan fellazult a elalszik. 
munkaerkölcs. Korábban a ci- Mennyi a havi fizetése? 
vil vállalatokra mutogattunk, - Az alapom havi 5300 fo-
mára meg kellett érnünk, hogy rint, 5350 a családi pótlék. 
az ő szintjük alá süllyedtünk. A túlóra egy kicsit megdobja, 
Csak az emberi hang, a megér- de semmi nem pótolhatja, hogy 
tés segít. Ma nem lehet vakfe- az ember alig látja a családját. 
gyelmet követelve parancsol- Nekem három gyerekem van, a 
gatni az embereknek. Meg kell legkisebb húsz hónapos. Sok
őket kérni, velük együtt kell kal jobban meg kellene fizetni 
csinálni. Nem szabad őket ma- ezt a munkát. 
gukra hagyni. - A túlzott fizikai és idegi 

- Kétségtelen, hogy ez egy megterheltség miatt nem for
darabig segíthet, de a szép szó- dultak panasszal a szakszerve
ból is elég egy idő után, ha zethez? 
nincs mögötte valamiféle anya- - Nem tudom, hogy lehet-e 
gi elismerés. ezt szakszervezetnek nevezni. 

- Pontosan ezt érzem én is. Amikor én tizenhat évesen el
Több mint harminc éve vagyok kezdtem dolgozni, akkor még 
a vasútnál, apám, nagyapám valóban szakszervezet volt, ha
is a MÁV-nál szolgált, a na- vonta gyűléseztünk. Most ilyen 
gyobbik fiam a Fradiban nincs. Nem is emlékszem rá, 
üzemvezető, a kicsi pedig az it- mikor volt utoljára. 
teni targoncajavítóban szerelő. 

- Nekem kellett egyedül 
gondoskodnom a temetésró1, 
hiába van hat gyerekem - szi
pog az özvegy. 

- Nem kíváncsiak a höl
gyek véleményére is? - fordul 
aztán felénk Szécsi Dezső, majd 
huncutul teszi hozzá: 

- Azt tartják, hogy a sáros
pataki állomáson nőuralom 
van ... 

A pénztárosok szobájában 
Sási Istvánné és Pesta Izabella 
szíves örömest nyilatkozik ne
künk, bár úgy érzik, hogy az ő 
munkájukban nem igazán akad 
megörökítésre méltó sztori. 

Kár, hogy amit lányai és asz
szonyai megvallanak nekünk, 
az állomásfőnök nem hallja: 

- Olyan ez a mi főnökünk, 
hogy párja nincsen . . . Jaj, 
hát nem úgy értem - villantja 
rám szemeit Sásiné -, szigorú
an szakmai szempontból! 

Szó esik még arról, hogy a 
legtöbb bajuk a pedagógusok
kal van, akik nagyon okosnak 
képzelik a pénztár előtt is ma
gukat, közben pedig ... No 
meg, hogy amikor Iza van szol
gálatban, ugrásszerűen megnő 
ablaka előtt a fiatalember-for
galom. 

- Reméljük, jól érezték ma
gukat Patakon - búcsúzik tő
lünk Tompa Sándor, s amikor a 
vonatablakból intünk neki, tár
csáját magasba tartva, moso
lyogva biccent felénk. 

Kovács Györgyi 
Tódor János 

Már nem is megszállottnak ér
zem magam, hanem, bocsánat 
a Moldovától kölcsönzött kifeje
zésért, hülyének. Végtére is a 
megszállottakat sem lehet egy 
ponton túl tovább szipolyoz-

Kocsirendezők 

ni ... 

Élősködő 
apparátus 

Ha már a témánál va
gyunk, mi a véleménye a sáros
pataki főnöknek a „nagypoliti
káról", vagyis a vasút országos 
vezetőiről? 

- Amit most mondok, alig
ha csak az én véleményem, az 
emberekkel beszélgetve alakult 
ki bennem. Azt gondoljuk, 

A József Attila utca végén, a szovjet katonai temető közelé
ben található egy ősi város pályaudvara. Dunántúlnak szinte 
egyetlen városa sincs, ami ne érintené Székesfehérvárt. Kisorolt 
vagonok csattogása, újrasorolása nem zavarja az itt nyugvó ki
rályaink álmát. 

A kocsirendezó7c viszont nem pihennek. Álmaik nem nyu
godtak. Figyelmetlenség, vagy fáradtság miatt összeroncsolt 
jobbjukat aligha fogják balzsamozott ereklyeként őrizni. Fá
radt, mélyen barázdált arcuk, álmatlanságtól vöröslő szemük 
frontkatonkára emlékeztetnek. 

Valóban harcosok ó'k. A vasút katonái. Nem lenne igazsá
gos bárkiről külön beszélni. 

Ők a kocsirendezők! 
Mikor két ütköző közé hajolnak, hogy össze-, vagy szétkap

csolják a féktömlőket, beakasszák a vonóhorgokat, gondolatban 
hajoljunk meg mi is ezt a nehéz, életveszélyes munkát végző em-
berek előtt! Tarján Imre 
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Köszöntjük a vasutasokat 
a vasutasnap alkalmából! 
Kérjük, 
hogy jó együttműködéssel 
segítsék vállalatunk 
vasúti szállítmányainak gyors 
és pontos célba juttatását. 

A LIGNIMPEX VÁLLALAT 
GAZDASÁGI VEZETÉSE 
ÉS KOLLEKTÍVÁJA 

Köszöntjük a vasutasokat! 
Azt tartjuk, a vqsút úgy hálózza be a földet, mint az emberi 

testet az erek, ezzel biztosítva az ország vérkeringését. Létezé
se, tevékenysége alapvető fontosságú, ezért minden évben 
egy nap a vasutasok ünnepe. 

Ez alkalomból tekintjük át mi is kapcsolatainkat, eredmé
nyeinket. Felelősséggel állíthatjuk, hogy a MÁV az Almásfüzi
tői Timföldgyárnak nem csak üzletfele, de igazi partnere is. 
Gyárunk területén az éves kocsiforgalom közel 31 ezer vagont 
tesz ki, s ez mintegy 1,5 millió tonna áru fuvarozását jelenti, 
melynek lebonyolításában együttműködésünk évek óta zavar
talan. 

Különleges feladatot, rendhagyó és összetett fuvarozást je
lentett ez évben például a Guineából érkezett import bauxit 
szállítása az elmúl_t hetekben, mely szintén zavarmentesen bo
nyolódott le. A MAV részéról jól egyeztetett és szervezett kap
csolat alakult ki a csehszlovák vasutakkal is az egész szállítási 
láncban. 

Gördülékenyen bonyo!ódott le saját vasúti mozdonyaink 
külföldi felújítása is a MAV segítségével. 

Ezek mellett is állandó a jó kapcsolat köztünk. Például belső 
iparvágány-hálózatunk karbantartásában, saját tulajdonú, ex
portszállításokra használt vasúti kocsijaink javításában, belső 
vasútüzemi személyzetünk oktatásában is segítségünkre van
nak. 

Az ünnep alkalmából köszöntjük vasutasainkat, kívánjuk, 
hogy partnerkapcsolataink továbbra is zavartalanok maradja
nak a gyors és pontos szállításokban, a belső szállítási felada
taink segítésében. Gyárunk kollektívája nevében ezen tevé
kenységük�öz kívánunk erőt, egészséget, további munkasike
reket, a MAV valamennyi dolgozójának magánéletében pedig 
sok boldogságot. 

a9 Almásfüzitói Timföldgyár 
HUNGALU gazdasági és társadalmi 

ALOXIO vezetése 

Köszöntjük a vasutasokat 
a vasutasnap alkalmából! 

Színvonalas technológiánkkal 
előállított és közösen kifejlesztett 
korszerű termékünkkel, 
a nagyvasúti a/jakkal 
célkitűzéseink megvalósításában 
a jövőben is együtt kívánunk működni. 

A gyár gazdasági vezetése 
és dolgozó kollektívája 

Köszöntjük a vasutasokat 
a vasutasnap alkalmából! 

KérjUk, 
hogy j6 egyUttműködéssel 
segítsék vállalatunk 
vasúti 11zállítmányainak gyors 
és pontos célba juttatását. 

'3ékés Megyei 
Gabonaforgalmi 
és Malomipari Vállalat 
gazdasági vezetése 
és dolgozó kollektívája 
Békéscsaba 

' 

MAGYAR v:.\Sll'L\S 

Orosházi (L�•&&Jir 
vezetése és dolgozói 
köszöntik 
a Magyar Államvasutak 
minden dolgozóját 

a vasutasnap alkalmából! 

Külön köszöntjük a szegedi vasútigazgatóság dolgozóit. 
Kívánjuk, hogy az eddig kialakult jó együttműködés a jövőben 
is segítse közös feladataink eredményes teljesítését, 
vállalatunk vasúti szállitmányainak gyors és pontos célba 
juttatását. 

fl:shizi 
v.••ttyjr 

A vasutasnap alkalmából 
köszöntjük a vasutasokat! 

Kérjük, hogy a jövőben Is 
segítsék komblnátunk 
vasúti szállitmányalnak 
gyors és pontos továbbítását. 

BALATONBOGLÁRI 
MEZŐGAZDASÁGI KOMBINÁT 

A Tiszai Kőolajipari Vállalat 
kollektívája, párt-, gazdasági 
és tömegszervezeti vezetése 
köszönti 
a Magyar Államvasutak 
valamennyi dolgozóját 

a 3 9. vasutasnap alkalmából. 

Kívánjuk, 
hogy az eddig kialakult 
példás együttmúködés 
továbbra is segítse 
közös feladataink 

. eredményes megoldását. 

Tiszai Kőolajipari Vállalat 
Leninváros 

Köszöntjük a vasutasokat 
a vasutasnap alkalmából! 

Kérjük 
hogy jó együttműködéssel 
segítsék vállalatunk 
vasúti szállítmányainak gyors 
és pontos célba juttatását. 

Az Alba Regia 
Állami Épít6ipari Vállalat 
gazdasági vezetése 

.iL:1'1 =li:Gul és dolgozó kollektívája 
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A vasutasnap alkalmából 
tisztelettel köszöntjük 
a Magyar Államvasutak 
dolgozóit, 
a budapesti igazgatóság 
kollektíváját. 
Köszönjük áldozatos munkájukat, amelynek 
eredményeképpen a korábbi évekhez hasonlóan, nehezebb 
körülmények között is teljesithettük az elmúlt évi 
szénszállitási feladatainkat. 

Bízunk abban, hogy vállalatainkra az elkövetkezendő 
időszakban is a hagyományos, jó együttműködés lesz 
jellemző. 

További munkájukhoz, közös céljaink eléréséhez jó 
egészséget, sok sikert kívánunk. 

JÓ SZERENCSÉT! 

Oroszlányi Szénbányák 
vállalat vezetése 
és dolgozó kollektívája 

A 39. vasutasnap alkalmából 

Tisztelettel köszöntjük 
a vasút minden dolgozóját! 
Elismerésünket fejezzük ki, a nehéz körülmények között, nagy 
hivatástudattal, fegyelmezetten végzett, felelősségteljes 
munkájukért. Köszönjük, hogy eredményes munkájukkal 
jelentősen hozzájárultak a Csepel Művek vállalatainak belföldi 
és export áruszállítási kötelezettségei megvalósulásához. 
Kérjük, hogy jó együttműködésükkel, gyors és hatékony 
Intézkedéseikkel továbbra Is segítsék elő gazdaságpolitikai 
céljaink teljesítését. 

Höerőmü 
és Szolgáltató 
Kö;:ös Vállalat 

Csepel Müvek 
Höerömü 
és Szolgáltató 
Közös Vállalat 

Köszöntjük a vasutasokat 
a vasutasnap alkalmából! 

Kérjük, 
hogy jó együttműködéssel 
segítsék vállalatunk 
vasúti szállíhnányainak gyors 
és pontos célba juttatását. 

Az Erdért vállalat 
gazdasági vezetése 
és dolgozó kollektívája 

A vasutasnap alkalmából 
köszönt/ük az ország 
legnagyobb családját! 

Köszönjük, hogy a figyelmesség 
és kölcsönös megértésen 
alapuló kapcsolatunk 
zökkenőmentes vasúti 
kiszállítást eredményezett. 

Bízunk abban, hogy üzemeink 
kocsiellátása, 

a forgalom szervezése 
az év másodi� felében is 

azonos szinten marad 
és elősegíti értékesítési munkánkat. 

Ehhez kívánunk 
valamennyi vasutasnak 

_ sok erőt és jó egészséget. 

� V-1.LLALATKÖZPO NTJÁNAK 
ES UZEMEINEK KOLLEKTÍVÁJA 
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Tanévzáró hangverseny 
tehetséges fiatalokkal 

Százéves énekkar MOZIKALAUZ 

Akárcsak az elmúlt négy év
tized minden esztendejében, az 
idén is megrendezték a tanév
záró hangversenyt a Rózsa Fe
renc utcai Vasutas Zeneiskola 
dísztermében. Az ismét zsúfolá
sig megtelt helyiségben két és 
félórás, helyenként egészen 
színvonalas műsort mutattak 
be az iskola növendékei. 

Ugyancsak régi hagyomány, 
hogy Bányay Lajos dobtanár 
ilyenkor év végén megszervezi 
és betanítja a több mint húsz
tagú ütőzenekart. Ezúttal ők 
kezdték a műsort, s három gitá
ros, valamint egy-egy szinteti
zátoros és alt saxofonos segítsé
gével négy, igazi „Salsa'' stílus
ban előadott számot játszottak. 

Kezdték az Indián nyár című 
örökzöld dallam ütőhangszeres 
átiratával, majd a Vibróritmust, 
azaz a zenekarvezető Bányay 
Lajos szerzeményét mutatták 
be . (A vibrafonon Zacher And
rás szólózott.) Ezt egy dél-ame
rikai shunga, a Cachita követte 
- ebben a számban az igen fia
tal Pálmai Viktor kapott fősze
repet -, végezetül pedig a Big 
Bamboo világhírű dallamával 
búcsúztak a dobosok. 

A Vasutas Zeneiskola igye
kezett lépést tartani az új idó1c 
stílusirányzataival, s ezt kitű
nően bizonyították a Dzsem 
trió tagjai. Modern, helyenként 
rockos felfogásban adták elő 
műsorukat - remélhetőleg hal
lunk még róluk. Zongoristáju
kat, Pintér Zoltánt mindeneset
re máris igazi profinak tartják. 

A hazai könnyűzenei életben 
gyakran elhangzik az a panasz, 
miszerint hiányoznak a szak
mából az igazán tehetséges fia-

A szegedi vasutas Petőfi Sán
dor Művelődési :fiáz emeleti 

tal énekesek. Nos, ezen a kon- terme kiállítási teremnek is be
certen elhangzott jó néhány illene. A falon fényképtablók: 
olyan dal, amelyek előadóiból az első 1900-ban, az utolsó 
még lehe_t valaki. Garai Attila, 1979-ben készült. Két szekrény
Csillag Eva és Horváth Eszter ben serlegek, emléktárgyak so
tanítványai meglepő magabiz- kasága, egy harmadikban félt
tossággal, jó készséggel mutat- ve őrzött két zászló: a régi meg
tak be örökzöld slágereket. sárgultat 1898-ban avatták, 
Nem véletlen, hogy Sallai Gyu- mellette az új is már harminc
la például a hetekben megsze- éves. A szobában körben minde
rezte az A-kategóriás előadó- nütt albumok, fényképek, okle
művészi képesítést az Országos velek, kivágott újságcikkek, va
Szórakoztatózenei Központban; lamennyi kedves emlék a száz
sokra viheti még a szakmában, éves zenekar történetéhez. 
csakú� mint a szintén �vál,ó A szeged-rókusi főműhely adotts�g�kkal rendelkezo Ba- dolgozói 1889-ben hozták létre der M_aria. . . az énekkart, Dal- és Olvasókör 

--��-� a, hang_szere_s_eket illeti, névvel. A vasutasok tartották k?zuluk evről evre UJabb tehet- fönn filléreikből, s természetesegek bu�kai;inak f�l, , s nem sen a pártoló, meg a tiszteletbevo!t. ez _ma�kepp az, 1den sem. li tagok. 1904-ből származó Ma:1s h1v�tasos_ z�meszn�k v�l- alapszabályzatukban már mint hatja magat a g1taros Ivan Kal- Hazánk Vasutas Dal- s Olvasómán, aki szintén megkapta az kör megnevezéssel szerepelA-kategóriás minősítést, és aki nek remek technikai képességéről 
tett tanúbizonyságot az előadá- Az első években házi jellegű 
son. Nagy tapsot kapott a kon- rendezvényeket tartottak, majd 
certen Botos Ferenc dobos _ fokozatosan bekapcsolódtak az 
Kiss József tanítványa -, és a országos dalos életbe. Szinte 
saxofonos zsemlye Sándor is. évente vettek részt zászlóavató 

Az 1948-ban alapított Vas- ünnepségeken, találkozókon. 
utas Zeneiskola tehát újra bizo- A második világháború idején 
nyította: jó adottságú fiatal mu- rövid ideig szünetelt működé
zsikusokban nincs hiány ideha- sük. 
za, csupán megfelelő lehetősé- 1948-tól a Vasutasok Szak
get kéll biztosítani számukra a szervezete támogatásával mű
fejlődéshez. Erre a Rózsa Fe- ködnek. Ebben az időben ala
renc utcában, mint kiderült, kult át vegyes karrá az addigi 
minden eszköz rendelkezésre férfikar. 60-as évek végétől kül
áll. földi szerepléseken is öregbítet-

A hangversenyt egyébként ték a kórus jó hírnevét. Fellép
Tárnai Kiss László hangképző tek Jugoszláviában, az NSZK
tanár kiváló növendékei zárták. 
Reméljük, hogy viszontlátjuk 
őket . .. 

Papp István 

ban, Hollandiában. Kétszer 
kapták meg a Fesztivál-kórus 
minősítést, s elnyerték a Szocia
lista kultúráért kitüntetést is. 
Neves karnagyok dirigálásával 
érték el sikereiket. Közülük em
lítést érdemel Magyar Rezső, 
Kertész Lajos, Waldmann Jó
zsef, nlés Mihály és Erdős Já
nos karnagyok munkája. 

* . 

A júliusi moziprogram túl
nyomó része krimi és vígjáték. 

* 

Másnap reggel c1mu ameri
kai film a rangos alkotások 
iránt érdeklődőket vonzza 
majd. A főszerepet Jane Fonda 
alakítja. A fordulatos bűnügyi 
történet rendezője Sidney Lu
met, aki fölényes biztonsággal 
pergeti a feszült légkörű cselek-
ményt. Ahogy mondani szokás: 

Százéves fennállásuk alkal- már az indítás is jó. A hölgy, 
mából június 10-én Szegeden, a (akit Jane Fonda játszik) ideTisza Szálló hangversenytermé- gen ágyban ébred fö\. Ez önmaben jubileumi ünneps�g�� re�- gában véve.még nem lenne baj, deztek. Ezen Benkone, Urmos de a férfi dki mellette fekszik: Jl_�na, __ a �ű':'.elődé�i h_áz ig�z�a- nem mo�dul. Kiderül, hogy 
toJa �osz�ntotte �- Jubileun:11 un- . meghalt! A gyanú természete
nepseg resztvevmt, a megJelent sen ráterelődik! 
vendégeket, köztük Koszorus Mit tesz? Mit tehet? Hogyan Fere';:?et, a , vas1:1ta�-szaksz;rv�- bizonyíthatja be ártatlanságát? 
zet fotitkarat, a Jubileum vedno- Erről szól a Másnap reggel! 
két, valamint a két védnököt, 
Lovász Lázár igazgatót és 
Papp Györgynét, a megyei vá
rosi tanács művelődési osztá
lyának főelőadóját. 

Petrovai Lászlóné, a vasutas
szakszervezet osztályvezető-he
lyettese méltatta az énekkar te
vékenységét, munkásságát, 
majd Papp Györgyné, a városi 
tanács nevében köszöntötte 
Szeged második legrégibb kó
rusát. A város nevében emlék
lapot és Szeged Emlékérmet 
adott át. 

A jelenlevő kórusok képvise
lői az énekkar zászlajára szala
got kötöttek, majd kitüntetése
ket adtak át. A kórus a KÓTA 
emlékplakettjét is átvehette. 

(Gellért) 

* 

Ugyancsak egy nagy ötletre 
épül a hasonlóképpen amerikai 
sci-fi, a Vérbeli hajsza Joe Dan
te rendező munkája. Az elké
pesztő história hősét Tuck 
Pendleton hadnagyot egy ten
geralattjáróval együtt miniatü
rizálják (kísérleti célokból) és 
imigyen lekicsinyítve egy házi
nyúl testébe fecskendezik be. 
De közbelép egy kémbanda, s 
műhiba történik. 

Vasutas kórusok találkozója 
A 

Füszért 
kösiönli a uasulasokal 

Kisléptékű tisztünk a jámbor 
háziállat helyett máshová ke
rül. S a vetélkedés megindul. 
A kormány és az ellenség egy
aránt szeretné megszerezni a 
kis tengeralattjárót és a még ki
sebb hadnagyot. A képtelenség 
- hála a trükkoperatőr tehetsé
gének - képpé válik, s bravú
ros felvételek nézői lehetünk. 
(Igaz Richard Fleischer rende
ző ezt az ötletet már korábban 
elsütötte még 1966-ban a Fan
tasztikus utazásban, de hát az
óta felnőtt egy nemzedék, ame
lyik már nem emlékszik ífjabb 
Kósa Emil szemkápráztató ké
peire. Aki

1

pedig igen: az felfog
hatja_a mostanit az alapmű pa
ródiájának. S ez is valami. 

munkra értéktelen az európai
ság, ha nem magyar is egyszer
smind. 

* 

ÚJ KÖNYV 

A zenés filmek kedvelőinek 
az amerikai Dirty Dancingot 
ajánlhatjuk. Emile Ardolinó 
rendező közvetlen hangú törté
nete 1963-ban játszódik egy 
amerikai nyaralóterületen. Ar
ról a korosztályról szól, ame
lyiknek mindene a zene, a tánc. 
Baby a 17 éves központi figura 
is közéjük tartozik. Megismer
kedik egy tánctanárral és a for
gatókönyv, illetve a film nyo
mon követi táncszenvedélyét, 
sorsának alakulását, önmagára 
ébredését. 

* 

Túszdráma a csehszlovák Ví
kend . egy millióért. Dusan 
Trancik rendező munkájának 
egy rablógyilkos túszejtésének, 
majd ·ártalmatlanná tételének, 
izgalmai mellett külön érdekes
sége, hogy két magyar színészt 
is főszerepre hívott. Bán Já
nost, (aki ismert csehszlovák 
színész már 1) és Kertész Pétert! 

* 

Olasz szinkronizált tragiko
média a Minden a paradicsom 
bűne. Francesco Nuti rendező 
öt esztendőre ítélt szabadult fe
gyencet választott főhősül, aki 
azóta örökbe fogadott gyerme
két megy felkeresni. A főszere
peket a sztárokra bízta. Mégpe
dig a szép Ornella Mutira, akit 
nálunk is szeretnek és Frances
co Nutira. 

* 

Társadalmi töltetű téma egy 
akad: a francia Negyedik hata
lom. Rendezője Serge Leroy. A 
hatalom és a sajtó viszonyát, 
függetlenségét, függését taglal
ja. Az ellenfelek ezúttal a Bel
ügyminisztérium nagy hatalmú 
urai. A harcot ketten vívják, s 
ahogy ilyenkor szokás: az egyik 
megalkuszik, a másik fejjel 
megy, ha nem is a falnak, ·de a 
Belügyminisztériumnak. A fő
szerepekben a fanyar: Philippe 
Noiret, Henri Garcin és az új 
hullám hajdani csillaga, Jean 
Claude Brialy. 

Ábel Péter. 

A vasutas kórrusok országos 
jubileumi találkozóját rendez
ték meg Szolnokon június 17-én 
és 18-án, a járműjavító művelő
dési közontjában. A dalosok 
kétnapos seregszemléjére ki
lenc férfi- és vegyeskar érke
zett. A közel ötszáz énekes előtt 
Koszorus Ferenc, szakszerveze
tünk főtitkára mondott ünnepi 
beszédében Kodály Zoltánt 
idézte: 

- Kelet és Nyugat ütköző
pontján álló országoknak, né
peknek élete célja csak az lehet, 
hogy mindkettóböz hozátartoz
zék, ellentéteiket kibékítse, egy
beolvassza. Ebből a szempont
ból értéktelen az a magyarság, 
amely nem európai, és szá-

A szombati megnyitó hang
versenyen a házigazdák férfika
ra után a ceglédi, ceglédberceli, 
debreceni, dunakeszi, gyéké
nyesi, miskolci, szegedi, tapol
cai és záhonyi vasutas énekka
rok, valamint - vendégként -
az NDK-beli Eberswalde város 
férfikara lépett fel. 

Vasárnap a kórusok a vas
útállomás előtti jubileumi em
lékműnél együtt adták elő Bár
dos-Varga: Láng és fény, va
lamint Kodály-Berzsenyi: A 
magyarokhoz című kórusmű
vét. 

a uasulasnap alkalmából! 
ló eg1Jüllmüködésükket 
segílsék louá66ra is 
s1állílmán1Jaink f lJOrs 
és ponlos cél6a julásál! . Széchy Mária, 

a fekete rózsa 

■ A szovátai kempingben 
bajuszos, szikár kis 

öregember intett megálljt a sá
torhely mellé beállni készülő 

Szamosi hácsi 

Ladának. Először nem értettük 
mit is akarhat, kezünket szét- már évtizedek óta hódolnak, a 
tárva mutattuk, hogy nincs sátorozás szenvedélyének, s ha 
semmink, azt gondolván, hogy tehetik, hát Szovátafürdőt so
a bácsi is azok közül való, aki hasem hagyják ki. 
honfitársai zöméhez hasonlato- - A sátor saját gyártmány, 
san vásárolni akar. Az öregúr egyidős szinte velünk - mond
azonban nem rohant le ben- ta az öreg, a két világháború 
nünket „Mindent veszek!" fel- közti honvédségi alkotmány 
kiáltással, csupán a kocsi előtt felé bökve. 
hajlongott serényen, majd ami- A renoválatlan külsővel el
kor észrevette néma értetlensé- lentétben odabent pazar volt a 
günket, mosolyogva mutatott kényelem, tábori méretekhez 
fel egy marékra való rozsdás képest hatalmasnak tetsző csa
szöget. Mire kikászálódtunk az ládi ágy, tollas párnákkal, pap
autóból a szíves kis emberké- lanokkal, terítővel letakarva, 
nek már társa is akadt egy feke- ahogyan az nyilván U dvarhe
te hajú fiatalember személyé- lyen is lehet. 
ben. Szamosi bácsi egész életét 

- Szamosi vagyok, Udvar- Erdélyben töltötte, sofőrként 
helyről, ő meg - mutatott a dolgozott, majd ment nyugdíj
harminc év körüli férfira - a ba, immáron több, mint másfél 
mi román postásunk. - Itt a évtizede. 
kempingben futottunk össze - - A nyolcszáz lej nyugdíj, 
mutatkozott be az első pillanat- amit kapok, máma pontosan 
ra szeretetre méltó öregember, nyolc kiló húsra lenne elég, fel
miközben mi hálálkodva ráztuk téve, hogy lehetne húst kap
a kezüket, hogy megmentettek ni . . . - huncutkodott baju
minket a defekt sunyi ördögé- sza alatt az öreg székely. 
től. Szamosi néni, aki már jobb 

A hetvenhét éves (akár a nép- érában vált a nyugdíjra jogo
mesék jóságos, csodatévő öreg- · sulttá, havonta ezerhatszázat 
apója) Szamosi bácsi, és né- kap, úgyhogy kettőjük jövedel
hány évvel fiatalabb felesége, me nagyjából az egy főre eső át
ahogy elmondták nekünk, im- lagbér fele. Ahogy az áldatlan 

benzinkérdés került szóba, a ki
lométeres várakozó kocsioszlo
pok, Szamosi bácsi szájszegle
tében újra csak megjelent a gó
bés somoly. 

- Engem ugyan nem zavar 
a mostanság harmichárom liter
re felemelt havi fejadag. Otthon 
a pincébep áll két színú1tig teli 
hordóm . . . - ám mielőtt még 
befejezte volna mondókáját, 
hirtelen más témára váltott. 

Elsőre nem kapcsolunk, nem 
estett le a tantusz, gyanakod
tunk csak, nem a hétágra tűző 
nap zavarta össze az öregfiú te
kervényeit. Arra még csak gon
dolni sem mertünk, hogy a kva
terkázásba bekapcsolódó „ha
zai" postás okozta a gyors asz
szociációváltást. 

Csak később jöttünk erre rá, 
amikor is Szamosi bácsi éppen 
egyik kedvenc teóriáját ecsetel
te sátrunk előtt. Tudniillik, 
hogy szerinte az áruhiány leg
fóöb oka a Bukarestet a tenger
rel összekötni hivatott csator
na építésében keresendő.A fia
tal és nagyon szimpatikus pos
tás megjelenése azonban rög
vest elvágta a fonalat. Hetven
hét éves kempingtársunk azon 
nyomban a Medve-tó sós vízé-

nek rendkívüli gyógyhatásaira 
váltott. 

- Rendes gyerek amúgy ez 
a postás, de hát tudják, hogy 
van ez, sose lehet tudni . . . 

Hogy mit nem lehet sose tud
ni, azt már képzeletünkre bízta, 
s visszaült sátra elé gombát pu
colni. 

Erdélyi utunk során gyakran 
kerültek szóba Szamosi bácsi 
talányai. Talán túlságosan is 
gyakran. Az öregúr „árkolta" 
csatornában csorogtunk a bizo
nyosság felé. Már amennyire 
bármiről is bizonyosságot lehet 
szerezni tíz rövid nap alatt. 
Csupán utunk végén, az aradi 
tizenhármak emlékoszlopánál 
ingott meg bennünk kissé ez az 
egyetlen csatornába „vetett" bi
zalom. 

A kemping és egy focipálya 
közé méltatlanul beszorított 
emlékhely (ahogy ez az Utazá
sok Erdélyben című útikönyv
ben írva vagyon) libalegelő és 
szeméttelep békés szimbiózisa. 
Tragikomikus itt a múltidézés. 
Az emlékoszlophoz vezető lép
csó'k csorbán, letöredezve, ll
báktól megjelölve visznek közel 
történelmünk máig legdicsőbb 
vértanúihoz. 

Akkor és ott felháborodtunk, 
ma már „csupán" szégyenke
zünk. Végtére is: a turista mit 
tehet? 

Tódor János 

Azoknak ajánlom legújabb 
könyvemet, akik szeretik a tör
ténelmet, szívesen olvasnak a 
magyar múltról, kíváncsiak a 
régen élt elődök életére. Sokfé
le hőst választottam már ma
gamnak történelmünk nagyjai 
közül: írtam Mikes Kelemenről, 
Rákócziró� Thököly Imréró1, 
Bethlen Gáborról, Buda 
1686-os ostromáról, de írtam 
Klapkáról, Szemere Bertalan
ró� Türr Istvánról, vagyis csu
pa férfi hősökről. Hiszen a tör
ténelem a legtöbbször a férfiak 
dolga volt. 

Miért írtam Széchy Máriá
ról? Hogyan jutottam el hozzá? 
A válasz nagyon egyszerű: még 
diák voltan Szegeden, amikor 
felgyújtotta képzeletemet Vi
csay Lajos tanár úr, aki ma
gyart és történelmet oktatott. 
Akkor még tanultunk Gyön
gyösi Istvánról, a költőről, aki 
megírta híres elbeszélő költe
ményét: A Márssal társalkodó 
murányi Vénuszt. Mindig sze
rettem volna eljutni Murány 
várába, látni a helyszínt, ahol 
ez a híres-nevezetes asszony 
véghez vitte cselét, átadta Mu
rány várát (szívét) Wesselényi 
Ferenc füleki főkapitánynak. 
Miközben olvastam a gyönyörű 
elbeszélő költeményt, láttam a 
szépasszonyt, a szerelmes nőt, 
aki a vár bevétele után már 
Wesselényi felesége lett a vár
kápolna hűvösében. 

Hát hogyne gyulladt volna 
fel a képzeletem, amikor 1987 
őszén Murány romos platóján 
álltam. Ott, abban a pillanatban 
tudtam, hogy fel kell támaszta
nom a múltat. Meg kell írnom 
ennek az asszonynak, ennek a 
rendkívüli nőnek az életét, sor
sát, szerelmeit, szeretőit, fájdal-

mait, kínjait, örömeit és boldog
talanságát. 

Azután megkerestem számű
zetése színhelyét, Kőszeget, 
megszámoltam az első emeleti 
lakásba vezető lépcsőfokokat, 
kiszámoltam öreges léptekkel, 
hogy hány lépésnyi az út a ház
tól a templomig. 

És megírtam regény�met. 
Nekem a 17. század a legkedve
sebb a magyar múltból. 

A regényt nem mesélem el, 
de azt igen, hogy korának legiz
galmasabb, legmodernebb asz
szonya Széchy Mária. Három 
férj: Bethlen Istók, kit Erdély 
trónjára szántak, rosályi Kun 

István, kivel el sem hálta nász
éjszakáját, s Wesselényi Fe
renc, kinek az oldalán az ország 
első asszonya lett, mint nádor
né, igen, a három férj mellett 
volt jónéhány szeretője, kiket 
büszkén és boldogan vállalt, 
köztük Zólyomi Dávid (Kit I. 
Rákóczi Ferenc börtönbe zára
tott, s 15 évig, haláláig e börtön 
lakója volt, vagyis abban a kor
ban is voltak mai szóval: kon
cepciós perek, ítélet nélkül), és 
az utolsó Gyöngyösi István, a 
költő, aki 15 évvel volt fiatalabb 
Széchy Máriánál. 

Végül is ő örökítette ránk 
alakját elbeszélő költeményé
ben, hitelesen, s ehhez a ma re
gényírója alig tett valamit. Csak 
kibontottam a kort, bemutat
tam embereit, megmutattam a 
politika sötét erőit, láttattam a 
szerelemet, amely vad volt, 
szenvedélyes, mindent elsöprő. 
Egy csodálatos, tetterős, rendkí
vüli asszony alakját írtam meg 
regényemben. 

Jó szívvel kívánom olvasóim 
figyelmébe. 

Takács Tibor 
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A műrepülés 
királynője 

Az utóbbi évek jelentősebb 
hazai légi bemutatóin szinte ál
landó műsorszámmá váltak Da
ka Olga látványos motoros mű
repülései. S akik kívülálló né
zőkként csodálják az MHSZ 
MÁV REK sportolónőjének ki
fogástalanul végrehajtott buk
fenceit, dobott orsóit, legyező
fordulóit, álmukban sem gon
dolják, hogy közel egy évtizede 
gyakorlatilag ő az egyetlen ha
zai motoros műrepülő pilótanő. 
Egy személyben jelenti a ma
gyar „női válogatottat", s mi
közben róla, sportolói pályafu
tásáról beszélgettünk, e furcsa 
helyzet kérdőjeleire is választ 
kaptam. 

- Egyik nyáron kirándul
tam a farkashegyi repülőtérre a 
barátommal, aki valamikor ott 
repült - idézte fel emlékeit 
közvetlenül az idei budaörsi re
pülőnap után -, s én első látás
r,a beleszerettem a repülésbe. 
Ugy éreztem: ez az amit keres
tem, ez hiányzott addig az éle
tembó1 1 Még azon az őszön 
beiratkoztam a tanfolyamra, 
1973-ban megkezdtem a gya
korlati repülőkiképzést, s né
hány hónap &latt eljutottam a 
C-vizsgáig. 

A .,jó kezű'' lányt a repülő
szerencse is segítette. Ugyanis 
a következő évben - hetedma
gával - beválogatták a női mo
toros műrepülő keretbe. Lehe
tőséget kapott képességei ma
gasabb szintű bizonyítására, 
fejlesztésére. Egy évvel késóöb 
megszerezte az ezüstkoszorús 
vitorlázórepülő jelvényt, de ez
zel búcsút is mondott a „ vitor
lázásnak". Attól kezdve csupán 
a műrepülésre koncentrált. 
S erre ugyancsak szükség is 
volt. Ugyanis társnői közül 
egyik sem bírta kitartással a 
huzamos idegi és fizikai meg-

terhelést jelentő elméleti és 
gyakorlati kiképzést. 

1979-től lényegében egyedül 
folytatta a felkészülést, majd a 
versenyzést. Igaz, a repülőlá
nyok közül mindig lettek volna 
újabb jelentkezó'k, de a vezetés
nek valószínűleg kedvét szegte 
a „kísérleti" tanfolyam rendkí
vül rossz hatásfoka, a sok „ki
dobott" pénz. Arról nem is be
szélve, hogy Magyarországon 
fokozatosan elfogytak a műre
pülő-kiképzésre alkalmas repü
lőgépek ... 

Egy ideig úgy tűnt, Nemesné 
Domonkos Anna - férje szin
tén „MÁV-os" - s,::emélyében 
kéttagúra duplázódik a magyar 
női „csapat", ám néhány év 
után belőle hivatásos repülőok
tató lett. Hazánkban jelenleg ő 
az egyetlen AN 2-es repülőgép
típust is vezető pilótanő. 

A nemzetközi élvonal pilóta
női vele hasonló korúak, tehát 
azoknak is időre volt szükségük 
a „beéréshez". Daka Olga leg
szebb sikerei közt említi a tava
lyi (Vilniuszban rendezett) szo
cialista országok műrepülő ver
senyét, ahol a sok kiváló szovjet 
pilótanő között harmadik he
lyen végzett az ismeretlen köte
lező versenyszámban. 

Két évvel ezelőtt a Nyírség 
Kupán - a legjobb magyar fér
fiak mezőnyében - szintén a 
dobogó harmadik fokára állha
tott, összetettben pedig negye
dik lett. A három évvel ezelőtti 
motoros műrepülő nemzeti baj
nokságon ugyancsak bronzér
met nyert az összetettben. 

Ez év januárjától teljesült ré
gi vágya: az MHSZ repülőfő
nökségen megkapta a rég áhí
tott előadói beosztást, s végre 
találkozott a szenvedélye és a 
munkaköre. Azt csinálhatja, 
amihez legnagyobb kedvet 
érez. Büki Péter 

Fekete tó 

forrása csörgedez 
Vízszintes: 1. Szudáni tartomány. 7. 

Belga város. 14. Alaszkához tartozó 
szigetcsoport. 16. Egyiptomi alkirály 
címe volt. 17. Nem töményet.18. Tibeti 
állat 20. Hajthatatlan. 21. Védem. 22 
Francia város a Maas mellett. 24. Be
cézett noi név. 25. Elméjében van. 26. 
Kemény, égetett tégla. 28. Rokonok. 
29. Német személyes névmás. 30. 
Csipkeszörp. 31. Fél orra. 33. Kimon
dott betű. 34. Vissza: magas épület ré
sze. 35. Nem árad. 37. Autótároló. 38. 
V.-VI. századi bolgár-török nép. 40. 
Keverve tud-e? 41. Szentképek. 43. Az 
argon vegyjele. 45. Hideg magánhang
zói. 46. Tatár kán volt. (a 2. és 3. koc
kában a keresett költő nevének kezdő
betűi.) 47. Személyes névmás. 48. Bá
tor. 50. Egy volt neves zenekar és egy 
lakat. 52. Apaállat. 53. Város Heves 
megyében. 55. Égtáj. 56. A Kis-Szunda 
szigetek egyik.'e. 57. Ilyen az epeda be
tét. 59. Komárom megyei helység. 60. 
Dél-afrikai tartomány. 61. Lándzsás lo
vaskatona. 63. Finom olasz gesztenye. 
64. Idegeq női név. 65. Kicsit többet 
ivott. 

Függőleges: 1. Afrikai állam. 2. Fér
finév. 3. Az Erdélyi Havasok egyik 
csúcsa. 4. A Marianák fős21gete (USA). 
5. Mutatószó. 6. Római 51. 8. Okozat 
eredője. 9. Lengyel tábornok a szabad
ságharcban. 10. Odera németül. 11. 
Szovjet államférfi volt. 12. Vízbe márt
ja az .. . 13. Permetezőszer. 15. Francia 

asszony. 18. Angol iro. szmesz 
(1859-1927) Klapka György keresztfia. 
19. A Volga mellékfolyója. 22. Hada, 
katonasága. 23. A nikkel vegyjele. 26. 
Tűzhányó Hawai szigetén. 27. Somogy 
megyei község. 30. Neves olasz zene
szerző. 32. Vissza: a királyi hatalom 
egyik jelképe. 34. A hajó része. 35. 
A dalok. 36 .... ál, megillet. 38. Követ
kezmény. 39. Afrikai állam. 41. Való
ban, csakugyan. 42. Hasonló . latinul. 
44. Latin szabály. 46. Gyümölcs, né
metül. 47. Olasz város. 49. Románia ré
sze. 51. Kimondott betű. 52. Féltucatot. 
54. Síkság. 56. Színésznőnk családi ne
ve. 58 . ... fur, kén. 60. Égitest is. 62. 
Téli sport. 63. E napon. 

A római számokkal jelzett kockák
ban levő betűk összeolvasva egy költe
mény címét adják. Megfejtésül bekül
dendő a magyar költő neve. A kereszt
rejtvény címe a költemény egy sora. 

Beküldési határidő: 1989. július 27. 
Az előző keresztrejtvény megfejté-

se: Babits Mihály. 
(A vers címe: Messze ... messze.) 
Egy-egy könyvet nyert: 
Ifj Vastag Antalné, 6729 Szeged, 

Udvardi J. u. 22.; Csajka Gizella, 5000 
Szolnok, Balogh B. u. 2.; Hegedűs 
Sándorné, 6800 Hódmezővásárhely. 
Munkácsy M. u. 5.; Benga György, 
4634 Aranyosapáti, Kossuth u. 16.; 
Unger István. 2310 Szigetszentmiklós, 
Jókai u. 19. 

\I.\G\'.\R \ .. \Sl ··r \S 1989. JÜLIUS 13. 

- Korszerűsítés. A győri pá• 
lyaudvaron közel 100 milliós ér-

„ té�ű vasúti fejlesztés fejeződött 

patronált iskolák tanulói részé
re. A sikeresen szereplő iskolá
sok könyvjutalmat kaptak. 

'.\lár hetek óta tombol a kánikula. Aki teheti vízközell>t> ig)ekszik, fel
üdülé;,re. kikapc;,olódásra. A balatoni vasutasüdüló'kben i„ a partkö
zf'll>t>n kf"llf"mf'., a pihf"nés-

be a közelmúltban. A rekonst
rukció során átépítettek négy 
fővágányt. A vágányhálózat 
megújítása fontos része a·Buda
pest-Hegyeshalom fővonal 

(Demeter Kálmán felvételei) évek óta tartó korszerűsítésé-

- Kiállítás. Csók István
nak, századunk egyik jeles fes
tőjének reprodukcióiból nyílt 
kiállítás a záhonyi üzemigazga
tóság oktatási központjában. Az 
Územi művelődési bizottság ál
tal rendezett tárlaton az 1890 és 
1937 között keletkezett művek 
egy része tekinthető meg. 

---

Elhibázott döntés volt 

Senki sem 
mit hoz a 

tudja, 
holnap 

D1:brecen sportélete a sze- tudja, fejutottunk az NB I-be. 
rény sikerek mellett az elmúlt Ennek a maga módján minden
években inkább a torzsalkodá- ki örül, bár karnevált nem ren
soktól, a bunda- és más botrá- deztünk. Azt viszont, hogy mi
nyos ügyektől, a vezetők állan- lyen elképesztően gyenge me\ 
dó összetűzéseitől volt hangos. zőnyben lettünk elsó'k, és hogy 
Idén tavasszal aztán úgy tűnt, valójában mennyit ér ez a di
sikerült megtalálni a konfliktu- csőség, már senki sem veszi 
sok gyökerét. Az illetékesek számításba rajtam kívül. A ve
nagy nehezen rájöttek arra, zetőknek eszükbe sem jut a jő
amit szerte az országban egyéb- vőre és az erősítésre gondolni, 
ként mindenki tudott, vagyis így pedig nagyon nehéz előre 
hogy elhibázott sportpolitikai lépni. Úgy tűnik, egyedül az én 
döntés volt annak idején össze- gondomnak tartják, hogy ősztől 
vonni a város két egyesületét. egy osztállyal feljebb kellene 

A vasutasklub (DVSC) és a helytállnunk. 
másik debreceni nagyegyesület - Sokaktól hallottam labda
(DMSC) fúziójának évében, rúgókörökben azt a véleményt, 
1979-ben persze még csak sejte- miszerint idehaza olyan gyenge 
ni lehetett, hogy az újonnan a játékosállomány, hogy őrült
alakított DMVSC-ben a veze- ség milliókat kidobni a vásárlá
tők egyszerűen képtelenek lesz- sokra ... 
nek az együttműködésre, s ere- - Ez így nem egészen igaz. 
jüket ezentúl a hagyatékon va- Nekünk például ugyancsak 
ló marakodás �öti majd le. Pe- szükségünk lenne egy jó csatár
dig a közös út nem volt eleve ra. Ha tegyük fel meg tudnánk 
halálra ítélt vállalkozás, hiszen szerezni egy olyan képességű 
a „loki" adta a város legkivá- játékost, mint amilyen a tatabá
lóbb versenyzőit, míg a DMSC nyai Kiprich József, máris biz
rendelkezett a jobban felszerelt tosak lehetnénk a jövő évi bent-
létesítényekkel. maradásban. 

Nos, a helyzet az örökké egy- - Tavaly egy meglehetősen 
mással - vagy inkább egymás jól szereplő Tatabányát hagyott 
ellen - rivalizáló klikkek jóvol- ott azért a Debrecenért, ahon
tából tarthatatlanná vált, s nan elődei valósággal menekül
ahogy mondani szokták, a balul ·tek. Nem bánta meg a választá
sikerült házasságot „közös sát? 
megegyezéssel" felbontották, a - Nem tagadom: másra 
sportágakat újra felosztották a számítottam a szerződés alá
két egyesület között, így tehát írásakor. Valóban nagyon ne
mindenki mehet a maga útján. héz itt dolgozni . . . 

Mivel a focisták mindig a Marad? 
vasutasokhoz tartoztak, termé- - A folytatásról egyelőre 
szetesen a DVSC kapta vissza nem tudok bővebb felvilágosí
az ősztől ismét NE I-es labda- tást adni, előbb le kell ülni a ve
rúgócsapatot. A debreceni gár- zetőséggel és megtárgyalni a jö
da első pillantásra nem akármi- vővel kapcsolatos kérdéseket. 
lyen teljesítményt nyújtott az Most még csak annyit mondha
elmúlt évadban: szinte gond tok, hogy én sohasem árultam 
nélkül jutottak fel az élvonalba magamat, és ezután sem fogok 
az NB II keleti csoportjából, s elvtelenül alkudozni. Az eddigi 
nem kevesebb, mint nyolc pon- eredményeimmel nincs mitől 
tot vertek rá a második helye- tartanom, s nem vagyok rászo
zett szegediekre. Az előbb emlí- rulva senkire. A debreceniek
tett torzsalkodások azonban nek saját érdekükben is meg 
nem múltak el nyomtalanul, kellene teremteni a nyugodt 
legalábbis ez derült ki abból a munka lehetőségét a labadarú
beszélgetésbó1, amelyet Temes- gócsapatnál. 
vári Miklóssal, a csapat szak- Sajnos, nem Temesvári Mik-
osztály-igazgatójával folytat- lós az első és nem is ő az egyet-
tam. len, .aki hasonló hangnemben 

Sajnos, a kettéválás ellenére nyilatkozott a civis városban 
sem javult lényegesen a helyze- uralkodó állapotokról. Közvet
tünk mondta a korábban az Új- len elődei közül Puskás Lajos 
pesti Dózsánál és a Tatabányai - ő a mai napig sem tudott ki
Bányásznál is számottevő sike- mászni abból a bundaügyből, 
reket elért szakember. Az igaz- amelybe saját hibájából is, de 
ság az, hogy Debrecenben sen- belekeveredett Debrecenben -
ki sem tudja, mit hoz a holnap. és Kiss László szinte szóról szó
Bevallom, ez a tengődés kezd ra ugyanezt vallották a 
elviselhetetlenné válni. Nem DMVSC-ben tapasztaltakról. 
szeretek egyik napról a másikra Így nem is csoda, ha az egyéb
élni, márpedig az utóbbi egy ként népszerű „Loki" feljutásá
évben, amióta ide szerződtem, nak a szurkolók sem örültek 
ezt tettem. igazán felhőtlenül. Úgy látszik, 

- Mi jelenti a legfőbb gon- nincs miért tapsolni Debrecen-
dot manapság? ben. 

- Nos, amint azt mindenki Papp István 

nek. 
- Szünidő '89. A Törekvés 

Művelődési Központ július 31. 
és augusztus 11. között hétköz
napokon, a délelőtti órákban 
gazdag programmal várja a 
gyerekeket. A Szünidő '89 elne
vezésű rendezvénysorozat kere
tében a vakációzó diákok vide
ózhatnak, megismerhetik a ma
gyar néptánc néhány jellegze
tes stílusát, készíthetnek nádsí
pot stb. A programokon való 
részvétel ingyenes.' 

- Lövészverseny. A 39. vas
utasnap tiszteletére a hatvani 
csomópont MHSZ Hámán Kató 
klubja az idén is lövészversenyt 
rendezett a klub tagjai, illetve a 

- Életmentő vasutas. Ta
valy júliusban a miskolci Csor
ba-tó egyik horgászóhelyének 
közelében egy kislány a vízbe 
esett. Kákóczi József, főenerge
tikus, a miskolci járműjavító 
vasutasa nem tétovázott, a víz
be vetette magát, és többszöri 
lemerüléssel felhozta a már esz
méletlen gyermeket, majd ko
csijával a felsőzsolcai körzeti or
voshoz vitte az ájult kislányt. 
Dr. Ladányi József, a megyei 
tanács elnöke június 8-án ll:let
mentő emlékérmet adományo
zott az önfeláldozó vasutasnak. 

Halálozás 

A családtagok, munkatársak 
és ismerősök mély részvéttel kí
sérték utolsó útjára Jumus 
20-án a Magyeri úti temetőben 
dr. Keresztes István nyugalma
zott osztályvezető-helyettest. 

Dr. Keresztes István pályafu
tását pályamunkásként kezdte, 
dolgozott a budapesti igazgató
•ságon, az egykori KPM Vasúti 

Elcserélném 100 négyzetméteres 10 
hel_yi.séges összkomfortos (gázfűtéses) 
MAV-bérlakásomat egy 2 szob� össz
komfortos (Rákospalota vagy Ujpest) 
és egy 1 + ½ szoba összkomfortos la
kásra. (Rákospalota vagy Újpest) Ér
deklődni lehet: Darlaczi János Bp. Le
nin útja 11. II. lépcsőház 7. sz. 

Elcserélném százhalombattai távfű
téses II. emeleti 64 négyzetméteres 2 
szoba összkomfortos tanácsi bérlaká
somat, kettő és fél szobás, vagy 2 szo
ba étkezős összkomfortos MAV, vagy 
tanácsi lakásra II. emeletig (kis kertes 
i� lehet), Érdligetre, vagy Budapestre. 
Erdeklődni lehet: Sárközi János 2440 
Százhalombatta, Tóth J. u. 8. II/9. le
vélben, vagy az 52-21 üzemi telefon
számon. 

Eladó Kőbánya Újhegyen 3 szobás 
68 négyzetméteres szövetkezeti lakás 
27 ezer Ft/négyzetméterenként. Ér
deklődni lehet: 16 óra után a 780-697 
városi telefonszámon. 

Elcserélném XVII. Borsó u. 38. 
szám alatti egy plusz két fél szobás 
öröklakásomat, egy plusz fél szobás ta
nácsi lakásra ráfizetéssel. Érdeklődni 
lehet: Miskolcziné 217-275 városi tele
fonszámon 8-15 óráig. 

Elcserélném Gyáli úton lévő, 2 szo
ba komfortos, telefonos MÁV-bérlaká
somat tanácsi lakásra. Érdeklődni le
het: a 685-545 telefonszámon. 

Elcserélném váci, 2 szoba összkom
fortos, telefonos, nagyméretű tanácsi 
lakásomat budapesti, vagy közvetlen 
Pest környékire. (Bármilyen megoldás 
érdekel). Erdeklődni lehet: Berki Adri
enn, Vác, Vám u. 14. X/4. Telefonon az 
esti órákban a 27/12-110 számon. 

Elcserélném Budapest VII. kerületi, 
Akácfa utcai 70 négyzetméteres 2,5 
szobás tanácsi, telefonos összkomfor
tos lakásomat hasonló MÁV-bérlakás
ra. Érdeklődni lehet: a 226-166 városi 
telefonszámon este, vagy a 45-19 üze
mi számon. 

Elcserélném komáromi 50 négyzet
méteres komfortos lakásomat buda
pesti lakásra MÁV-dolgozóval, mege
gyezés szerint. Érdeklődni lehet: a 
354-656 városi, vagy a 01/32-64 üzemi 
telefonszámon. 

Elcserélném újpesti, 50 négyzetmé
teres, 2 szobás félkomfortos, kertes 

főosztályán, a MÁV Központi 
Egészségügyi Hivatalánál. 1956 
áprilisától nyugdíjaztatásáig a 
Vasutasok Szakszervezete 
munkatársa volt, előbb mint re
vizor, 1980-tól osztályvezető-he
lyettes. Munkájat számtalan ki
tüntetéssel ismerték el. A halál 
64 éves korában ragadta el. 

MÁV-bérlakásomat egy + félszobás 
gázfűtéses tanácsira a IV. vagy a XIII. 
kerületben, MÁV-dolgozóval. Érdek
lődni lehet: a 895-102 telefonszámon, 
hétköznap 16-20 óráig. 

Elcserélném Gyáli úti MÁV-tulajdo
nú kettő és fél szobás, gázfűtéses, tele
fonos lakásomat vasutassal, 1 szobás 
(esetleg garzon) hasonló komfortú ta
nácsi lakásra. Telefon: 273-963 Más 
megoldás is érdekel. 

Eladó Budapesten a XXII. kerület
ben másfél szobás kertes családi ház. 
Érdeklődni lehet a 780-967 városi tele
fonszámon. 

Elcserélnénk Budapest X. kerület, 
Hungária krt.-nál lévő MÁV északi la
kótelepi kettő MÁV-bérlakásunkat 
(egy másfél és egyszobás) mindkettő 
első emeleti, kertes egy másfél szobás 
tanácsi lakásra. Érdeklődni: a 44-09 
üzemi, vagy a 124-625 városi telefon
számon, hétfőtől péntekig 8-12 óra 
között. 

Elcserélném balatoni kertes, 2 szo
bás szolgálati la)cásom budapesti taná
csi lakásra MA V-dolgozóval. Érdek
lődni lehet telefonon: 499-702-es szá
mon egész nap. 

Elcserélnénk ráfizetéssel váci 2 szo
ba komfortos tanácsi, gázkonvektor 
fűtésű, 50 négyzetméteres 1. emeleti 
lakásunkat, kisméretű kertes lakóin
gatlanra Verőcemarostól Budapestig 
bárhol. Érdeklődni lehet: Völgyi, 
224-229 városi, vagy 37-38-as üzemi te
lefonszámon. 

Elcserélném budaörsi 67 négyzet
méteres 1. emeleti 2 szobás komfortos 
MÁV-lakásomat (kerthasználat) buda
pesti garzon, vagy másfél szobás taná
csi lakásra _MAV-dolgozóval. (Zugló 
előnyben.) Erdeklődni lehet: 635-180 
városi telefonszámon. 

Elcserélném 2 szoba külön étkezős, 
gázfűtéses, erkélyes, zöldövezeti 
MÁV-bérlakásomat hasonló, vagy 
másfél szobás komfortos tanácsi lakás
ra. (Az épület zártkertes, második 
emeleti, nem panel.) Érdeklődni lehet: 
minden nap Gémes, Budapest XV„ 

Lenin útja 16/D L'e·. 
Elcserélném 2 szobás tanácsi bérla

kásomat nagyobbra, lehetőleg zöld
övezetben. Érdeklődni lehet: a 200-079 
városi telefonszámon. 

A Vasutasok Szakszervezetének lapja 
Felelős szerkesztő: Kaszala Sándor 

Szerkesztőség: 1068 Budapest VI., Benczúr u. 41. 
Telefon, városi: 229-872 üzemi: 19-77 
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1064 Bp. VII., Rákóczi út 54. Telefon: 224-810 
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Az elnökség napirendjén 

A tudo,nányos kutatás ,negbecsülése 
Szakszervezetünk elnöksége és MÁV-bizollságajúlius 18-án ülést 
tartou. A napirenden szerepelt a MÁV 1988/89. évi egyen-, for
ma- és munkaruha-ellátása, a vasúti ruházati szabályzat módosí
tása, továbbá a munkavédelem• társadalmi ellenőrzésének szere
pe. A testület tájékoztatót hallgatoll meg a vasúti tudományos 
kutatás helyzetéről, a tudományos munka megbecsüléséró1. 

Az elnökség az első napiren
det a kiegészítésekkel elfogad
ta. Erró1 lapunk egy késóbbi 
számában tájékoztatjuk olvasó
inkat. 

A vasúti tudományos kuta
tás napirendre tűzését indo
kolta többek között, hogy a 'ku
tatást sok évig 1)1,ellékes téma
ként kezelték, e tevékenységet 
kevésbé becsülték. Ezt bizonyít
ják az utóbbi évek gyakori ve
zetőváltásai is a Vasúti Tudo
mányos Kutató Intézet élén. 
Korábban az is előfordult, hogy 
az intézetben hozzá nem értő, 
laikus emberek kaptak kutatói 
státust. Rosszak a munkakörül
mények is. A márciusban élet
veszélyesnek minősített könyv
tárban például még mindig dol
goznak. 

A munkahelyek egymástól 
távol vannak, a kutatás feltéte
lei elavultak, amelyek gátolják 
az eredményes munkát. Mű-

szerek. berendezések beszerzé
sére egyre kevesebb pénz jut, 
sőt tavaly és az idén ilyen célra 
egyetlen fillér sincs. Az elavult 
eszközállomány gátjává vált a 
nemzetközi kapcsolatoknak, a 
közös témák minőségi szintű 
teljesítésének, a versenyképes
ségnek. 

Az intézet anyagi érdekeltsé
ge sem kielégítő, mert a MÁV 
elszámolási rendszerén belül 
nem sikerült megfelelő bázist 
találni. Hiányzik az eredménye
sebb munkára való ösztönzés, 
Erkölcsi megbecsülést jelente
ne, ha a vasúti vezetés jobban 
támaszkodna a kutatók vélemé
nyére, tapasztalataira, ha be
vonnák őket a döntés-eló'készí
tés folyamatába, A kutatónak 
ma sincs lehetősége vitában 
megvédeni munkáját, annak 
értékelése a megbízónál ügy
iratban történik, többnyire 
szubjektív elbírálás alapján, 

Ideiglenes katonai rakodó 
Ideiglenes katonai vasúti ra

kodót építettek Hajdúhadház
tégláson, így mentesül a jövő
ben minden katonai mozgástól 
a helyi vasútállomás és a köze
lében levő Attila utca. 

Az előzményekhez tartozik, 
hogy a közelmúltban végrehaj
tott debreceni szovjet csapat
csere során - amikor is az ott 
állomásozó harckocsikiképző 
ezred elhagyta az országot, s 
helyébe Szombathelyró1 szovjet 
gépkocsizó lövészezred települt 
- a teljes harci, többségében 
páncélos techmka fel-, illetve 
lerakodása a hajdúhadháztéglá
si állomáson történt. 

A tankok méteres árkokat 
fúrtak a pályaudvar melletti 
Attila utcában, eltörték a víz
vezetékcsöveket, kidöntötték az 
ivókutakat, s megrongálódott, 

I 
.J 

így balesetveszélyessé vált a 
vasúti átjáró is, A heves lakos
sági tiltakozást követően Szabó 
Imre, Hajdú-Bihar megye ta
nácselnöke a településen rend
kívüli tanácskozásra hívta ösz
sze a szovjet és a magyar kato
nai szervek képviselőit, vala
mint a helyi vezetó'ket. Akkor 
- június 20-án - egyetértésre 
jutottak abban, hogy a lakosság 
jogos panaszát helyben és a le
hető legrövidebb idő alatt orvo
solni kell. 

Vass Mihály százados, a Ma
gyar Néphadsereg 5-ös számú 
katonai szállítási igazgatóságá
nak helyettes vezetője az MTI 
munkatársának elmondta, hogy 
ezentúl semmilyen szovjet lánc
talpas technikát nem raknak le 
a vasútállomáson. 

A g)·őri Széchenyi István Közlekedési és Távközlési \lűszaki Fő
iskola eb,őéves hallgatóinak egy része hagyományosan a ferenc
városi rendező pályaudvaron tölti szakmai gyakorlatát. Képein
ken: Kelemen :\fagdolna az lntegra-Dominó kezelőasztallal is
merkedik. Bács Dániel forgalmista segít,,,égével. Majoros ,tónika 
vonatfehétel közben. Harmadik képünkön Gyurindák Katalin 

Az ösztönzés egyik formája 
lehetne alkotói díj alapítása is. 
Nélkülözhetetlen egy stabil. a 
VTKI eredményeitó1 függő ösz
tönzési rendszer kidolgozása, 
amely szakmai továbbképzésre 
is inspirál. A kutatással. fejlesz
téssel foglalkozók rétegképvise
letére és érdekvédelmére az ed-

diginél hatékonyabb 
kell találni. 

formát 

Szakszervezetünk elnöksége 
a személyijövedelemadó-rend
szer módosítására vonatkozó 
előzetes kormányzati elképzelé
sek ismeretében állásfoglalást 
fogalmazott meg, amelynek 
szövegét itt közöljük, 

K. S. 

Állásfoglalás 
A Vasutasok Szakszervezete elnöksége - a személyi jö

vedelemadó-rendszer módosítására vonatkozó előzetes 
kormányzati elképzelések ismeretében - szükségesnek 
tartja, hogy felemelje szavát a módosítástervezet egyes 
pontjaiban megnyilvánuló szemlélet és törekvések ellen. 

Legelsősorban elveti azt a megközelítését, hogy az szja 
mértéke nemzetközi összehasonlításban nem magas, ezért 
az adótörvény módosítását az általános adóterhelés csök
kentése nélkül kívánják végrehajtani. Követeli, hogy a 
kormány az adóztátás mértékének reális megítéléséhez 
objektív, valamennyi lényeges befolyásoló szemponttal 
számot vető, manipulálatlan nemzetközi adatokat tegyen 
közzé, Ennek keretében elemezze és hozza nyilvánosságra 
a külföldi adóztatási gyakorlatban általánosan alkalmazott 
kedvezményeket, költségelismeréseket és preferenciákat. 

A VSZ elnöksége elfogadhatatlannak tartja azt, hogy 
miközben a kormány részletes javaslatokat dolgozott ki 
az elsősorban bérből és fizetésből élőket érintő kedvezmé
nyek megvonására, szinte semmit nem tud, vagy nem 
akar tenni az adózás alól törvénytelenül kivont jövedel
mek feltárására. 

Határozottan szembeszegül az ún. ,,alkalmazotti kedvez
mény" megvonásának és a szakszervezeti tagdíj adóalap
ból történő levonhatósága megszüntetésének szándékával. 
az alkalmazotti kedvezmény létének és a gyermekek utáni 
kedvezmény kiterjeszthetőségének szembeállításával 

Tiltakozik a helyzet olyan beállításával szemben, amely 
a tagdíj levonhatóságát a szakszervezeteknek nyújtott álla
mi támogatásnak minősíti. 

A VSZ elnöksége az alkalmazotti kedvezményt olyan 
költségátalánynak, és a tagdíjat a munkavállalással járó 
olyan költségnek tekinti, amelyet az állampolgárok - más, 
az adórendszerben elismert költségekhez hasonlóan -
joggal vonhatnak le az adóalapjukból. 

Elfogadhatatlannak tartja azt a törekvést, amely a no
minálbér-növekedés miatt indokolt adótábla-valorizáció 
elhagyását, vagy a valorizáció „csúsztatását" célozza. 

A nominálbér-növekedés mostani üteme ugyanis első
sorban a magas inflációval van összefüggésben, ezért a va
lorizáció elhagyása miatti adóteher-növekedés az infláció 
káros hatásának hatványozódását jelentené a munkaválla
lókra nézve, 

A VSZ elnöksége körültekintésre inti a kormányt az adó
törvény módosításának eló'készítésében, és kéri, hogy ne 
tegyen olyan lépéseket, amelyek a viszonylagos társadalmi 
nyugalom felbomlásához vezetnek, magát a kormányt pe
dig ismét a közfelháborodás céltáblájává teszi. 

Vasutasok Szakszervezete 
elnöksége 

fuvarleveleket válogat (Horváth Zoltán felvételei) �- • 

Közügy lett az Úttörővasút 

Gazdaságossá tenni 
jó ötletekkel 

A mendemondák, az egymás
nak ellentmondó hírek - SZf>

rencsére - nem igazak' Az Út
törővasutat nem verik dobra! 
Ezt egybehangzóan kijelentette 
Ambrus András vezérigazgató
helyettes és Csárádi János, a 
budapesti vasútigazgatóság ve
zetője is, De ... 

Kézzünk szembe a tények
kel. Az úttörővasút műszaki ál
lapota. beleértve a mintegy hét 
kilométer hosszú pályasza
kaszt, a járulékos berendezése
ket is - siralmas. Akkor, ami
kor épült, minden rohammun
kában készült. Előrehozott, 
rendszerint valamilyen ünnep
naphoz kötött határidővel. Az 
akkori párt- és kormányvezetés 
a régen volt „mának" dolgozott, 
a pillanatnyi eredményekért. 
Ma viszont törődni kell napja
inkkal, s akarva-akaratlanul 
viselnünk kell a múlt összes kö
vetkezményét. Ez, jóllehet igaz
ságtalan, de a múltra mutogató 
problémák feloldása a mi kény
szerű feladatunk. Ilyen az Úttö
rővasút gondja is. 

Tekintsünk el a vasút érzelmi 
töltetétől, mert ma csak a „két
szer kettő négy" alapján lehet 
politizálni, gazdasági életet ter
vezni. Az Úttörővasút, mint 
tudjuk - hiszen sok cikk fog
lalkozott a témával - ráfizeté
ses. Nosztalgiából pedig egy rá
fizetéses üzletet fenntartani -
meggondolatlanság volna. 
de ... 

S valahol itt, a de szócska 
mögött rejlik a megoldás. 

Ambrus András elmondta, 
hogy az Úttörővasutat gazdasá
gossá kell s lehet is tenni. Ter
mészetesen nem egyedül, töb
bek összefogásával. A MÁV ad
ja hozzá a műszaki hátteret, de 
a tőle „profilidegen" gondok 
megoldása legyen mások fel
adata. 

Ismeretes, hogy az úttörő-

vasút még ma is egyedülálló je
lenség Európában, s az sem ti
tok, hogy pályaszakasza termé
szeti szépség, szemet gyönyör
ködtető vadregényes tájékon 
kanyarog. Nos, az idegenforgal
mi irodák a primitív „gulasch
partyk" helyett beiktathatná
nak csoportosturizmus-prog
ramjukba valami ilyesmit is: ki
rándulás a budai hegyekbe. 
részben autóbusszal és kisvas
úttal. Villásreggeli és estebéd a 
vasút mentén. Ez már persze 
akár az Utasellátó feladata s 
üzlete lehetne. 

A sors különös szeszélye kö
vetkeztében volt alkalmam lát
ni a floridai Disneylandet. Ott a 
legnépszerűbb látványosság a 
vadnyugati kisvasút. A pénztá
raknál hosszú sorok kígyóznak. 
Ott erdős ligeteket kellett tele
píteni, dombokat építeni. hogy 
odavarázsolják az unalmas sík
ságra a vadregényes tájat. Igaz. 
ott minden egy kézben van, ille
tőleg a sokféle szórakoztatással 
foglalkozó társaság - üzletet 
szimatolva - részvények for
májában beszállt az üzletbe. 
A befektetó'k nem csalódtak: az 
üzlet virágzik, tekintélyes az 
osztalék. 

Ha eljutnánk odáig, hogy az 
Úttörővasút eltartsa önmagát, 
tüstént helytállhatna egyéb 
funkciójáért is. N evelhetné az 
utánpótlást. s akiknek szív
ügyük. nosztalgiából továbbra 
is utazhatnának i;ajta. 

Talán egy önálló, de a MÁV
on belüli kisvállalkozás, talán 
részvények kibocsátása volna a 
megoldás? Nem tudjuk. De azt 
ma már igen, hogy két felelős 
ember, Ambrus András és Csá
rádi János is határozottan kije
lentette: 

- Nem verjük dobra az Út
törővasutat! 

K. I. 

lntercontainer tervek 

Három év alatt 
megduplázni 

a kombinált forgalmat 
Az Intercontainer Baselban 

székelő központjának vezetői az 
idén is megtartották hagyomá
nyos sajtókonferenciájukat. A 
társaság vezérkara ezt az al
kalmat használja fel arra, hogy 
tájékoztassa a tagországok 
szaksajtójának képviselőit a 
gazdálkodásról, a forgalom ala
kulásáról és a közeli jövő fel
adatairól. 

Az elmúlt időszak eredmé
nyeinek kedvező alakulását 
egyetlen szám is híven tükrözi: 

vizsgálták. Eredményeként már 
megkezdték egy teljesítmény
orientált szervezet kialakítását. 
A nagyobb teljesítményeket a 
jövóben is a törzshálózatra kon
centrálják. ezt a kiegészítő háló
zat, majd a szórt forgalom köve
ti. 

A társaság mottója: előre 
gondolkodni és minden lehető
séget megragadni a teljesít
mény és az értékesítés minősé
gének növelésére. 

R. V.F. 

az elmúlt évben például a kon-
1 
____________ _ 

ténerforgalom 17 százalékkal 
növekedett. Ennek megfelelően 
nőtt a bevétel is. Ma az Inter
container évente több mint 400 
millió svájci frankot hoz a vas
utaknak. 

Az eredmények ismertetése 
után az üzletpolitikáról is sok 
szó esett. Claud Durand vezér
igazgató elmondotta: előbb kö
rültekintően megvizsgálták a 
piac lehetőségeit és csak utána 
határozták meg a legfontosabb 
tennivalókat. Ezek közül első 
helyen szerepel a szolgáltatá
sok színvonalának emelése. Ide 
tartozik a kombinált forgalom. 
melynek teljesítményét 1993-ig 
meg akarják duplázni. 

Az eredmények növelése ér
dekében a szervezet helyzetét is 

Központi 
panasziroda 

Urbán Lajos, a MÁV elnök
vezérigazgatója 1989. július 
l-jei hatállyal központi panasz
iroda létrehozását rendelte el. 
Az iroda Budapesten, a Nép
köztársaság útja 76. szám alatt 
- szemben a MÁV Vezérigaz
gatósággal - kapott helyet. 
A panaszosokat hétfőn 9-18 
óráig, kedden. szerdán és csü
törtökön 8-16 óráig, pénteken 
8-12 óráig fogadják. Telefonon 
a 220-660/703-as melléken vagy 
a 425-151-es közvetlenen. míg 
üzemin a 40-40-es számon hív
ható. 
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Kétszázadik évforduló 

Az emberi jogok 
és a diktatúra 

Nemzetközi konferencia az UNESCO színhelyén 

„Az ember szabadnak született és mindenütt láncokat 
visel . . . Minthogy egyetlen embernek sincs természet 
adta hatalma a többi fölött, s minthogy az erőszak nem 
teremt jogot, ezért az emberek közötti törvényes hata
lom nem alapulhat máson, mint megállapodásokon. -
... Semmis ... az olyan megállapodás. amely az egyik 
félnek feltétlen hatalmat ad, a másikat pedig korlátlan 
engedelmességre kötelezi." 

Ezeket a gondolatokat Jean
Jacques Rousseau francia filo
zófus-irodalmár, a felvilágoso
dás nagy nemzedékének jeles 
alakja írta le 1762-ben a Társa
dalmi Szerződés című híres 
munkájában. S majdnem há
rom évtized múltán ez a mű lett 
a nagy francia forradalom Bib
liája. Ennek alapeszméjére 
épült az Emberi és Polgári Jo
gok Nyilatkozata, amelyet 1789 
augusztus 26-án fogadott el a 
francia N emzetgyúlés, másfél 
hónappal a Bastille lerombolá
sa után. A Nyilatkozatba egyes 
rousseau-i gondolatok szó sze
rint 1s belekerültek. 

Az Emberi és Polgári Jogok 
Nyilatkozata a felvilágosodás fi
lozófiájának hatására kifejezés
re juttatta a polgárság eszmé
nyeit, s lerakta egy új társadal
mi rend alapjait. amely az egész 
emberiség számára is megfele
lőnek bizonyult. 

A Nemzetközi Demokratikus 
Jogász Szövetség (NDJSZ) az 
UNESCO párizsi székhelyén 
nemzetközi konferenciát szer
vezett az Emberi és Polgári Jo
gok Nyilatkozata elf ogadásá
nak kétszázadik évfordulója 
alkalmából. A konferencián 50 
országból 300 küldött vett részt. 
Huszonöt nem-kormány szerve
zet és hat nemzetközi szövetség 
képviseltette magát, köztük a 
Szakszervezeti Világszövetség, 
a Munka Világszövetsége és a 
Szakszervezeti Jogok Nemzet
közi Központja. Ezeken kívül 
még számos kormány képvise
lője, neves személyiségek, taná
rok, bírák, ügyvédek, jogászok 

és tudományos kutatók is meg
jelentek az ülésen. 

A konferencián részt vevők 
nagy száma és a megjelentek 
társadalmi összetételének mi
nőségi színvonala az NDJSZ ál
tal kifejtett, elismerésre méltó 
tevékenységnek és az 1789-es 
Nyilatkozat egész világra gya
korolt hatásának köszönhető. 

A megnyitó beszédeket tekin
télyes személyiségek mondot
ták el: így, méltatta az ülés je
lentőségét a francia igazság
ügyi miniszter, az ENSZ főtit
kárhelyettese, az UNESCO ve
zérigazgató-helyettese, vala
mint Joe Nordman, a Nemzet
közi Demokratikus Jogász Szö
vetség elnöke. 

J. Nordman többek között ki
jelentette, hogy „az önkény, a 
zsarnokság és a jogegyenlőtlen
ség új formákat öltött ... A neo
liberalista gazdaságpolitika a 
létfeltételek romlásához vezet. 
Ez különösen fájó a harmadik 
világ országaiban, ahol e gazda
ságpolitika a szociális jogok sú
lyos megsértését, sőt egyének 
esetében az élethez való jogot is 
érintheti ... A piac vak törvé
nyei, a pénz diktatúrája leg
alább annyira fenyegeti az em
beri jogokat - bár: rendszerint 
más módon - mint a politikai 
diktatúra." 

A tanácskozáson előterjesz
tett különböző tanulmányok, 
amelyek szorosan illeszkedtek 
az Emberi Jogok Nyilatkozata 
témaköreihez, sokoldalú, gaz
dag eszmecserére adtak lehető
séget. A felszólalásokat a kérdé
sek gyakran eltérő megközelíté-

Ha Velence nevét halljuk. először a kanyargó csatornák vize
ben önmagukat nézegető dölyffü, paloták, a hullámokon himbá
lózó fekete gondolák serege jut e!->zünkbt>. És talán Marco Polo, 
aki innen indult hajójával a világ másik felére . .\m századunk
ban. amint azt képünk mutatja. nemcsak hajón. hanem vasúton 
i,.. meg lehet érkezni: a szárazföld feló1 hat kilométeres töltéshíd 
vezet a lagunák városa vasútállomá;,áig. a S. Luciáig. 

(Demeter Kálmán felvétele) 

Sztrájknapok 
A francia Munkaügyi Minisz

térium statisztikája szerint a 
francia gazdaság magán- és ve
gyes szektorában a sztrájkok 
miatt 1988-ban a nem munká
val töltött napok száma több 
mint kétszeresére emelkedett 
az előző évhez viszonvítva. A le
dolgozatlan munkar{apok szá
ma 1.13 millió volt az előző évi 
511,545-el szemben. A miniszté
rium adatai nem tartalmazzák a 

közszolgáltatás területén lezaj
lott konfliktusok veszteségada
tait. ahol számos esetben szin
tén sok munkanap esett ki 
sztrájk miatt. pl. a kórházaknál. 
postánál, az oktatás területén 
stb. 

A közszolgáltatásban 667 800 
sztrájknapot jegyeztek fel, ame
lyekbó1 500 ezret az 1988-as év 
utolsó harmadában regisztrál
tak. 

se ellenére a nagy francia forra
dalomtól örökölt egyetemes ér
tékek egyöritetű elismerése jel
lemezte. Sok hozzászóló nyo
matékosan aláhúzta az emberi 
jogok kiterjesztésének sürgős
ségét és újabb jogok elismeré
sét, mint például a nemek kö
zötti egyenlőséget, a nők és a 
gyermekek jogait, a munkához, 
a tanuláshoz és az egészség vé
delméhez való jogot, valamint 
nemzetközi vonatkozásban: a 
népek ö�rendelkezési és a ter
mészeti erőforrásaik feletti 
rendelkezés jogát. 

Ha igaz az. hogy a világ vál
tozik, fejlődik, és hogy közben 
számos eredmény is született, 
ennek ellenére sok még az „ár
nyékos terület", ahol a zsarnok
ság uralkodik és a jogegyenlőt
lenség újabb és újabb formái 
jelennek meg. Az emberi sza
badságjogok és a népek jogai
nak folyamatos és súlyos meg
sértése arra kell, hogy figyel
meztessen mindenkit, hogy a 
zsarnoksággal szembeni ellen
állás az 1789-es Nyilatkozat ál
tal meghirdetett természetes és 
elévülhetetlen emberi jogok 
egyike. 

A harcban született Nyilatko
zat a küzdelem folytatására és 
további jogok kivívására inspi
ráló forrás; a Nyilatkozat szel
leme arra szólít fel mindannyi
unkat, hogy ne vegyük tudo
másul se az elnyomást, se az 
igazságtalanságot, bármilyen 
formában is nyilvánuljon meg. 

A 20. század utolsó évtizedei
ben az 1789-es Emberi és Pol
gán Jogok Nyilatkozata min
den nép számára a szabadság 
legfőbb zálogát és a népek kö
zötti megértés és együttműkö
dés alapját jelenti. 

Ezen a bicentenáris ülésen, 
mindazon résztvevő, aki az em
beri jogok védelmét - ma job
ban. mint bármikor - egész te
vékenysége középpontjába ál
lítja, felszólalásában ezeket a 
gondolatokat fogalmazta meg. 

Baranyai Zoltán 

Megújuló 

pályaudvar 

A Keleti pályaudvarhoz ha
sonlóan újítják fel Csehszlová
kia egyik legforgalmasabb pá
lyaudvarát Brnóban. A több 
mint százéves épület teljes fel
újítását három fázisban tervez
ték. az utasforgalom leállítás-a 
nélkül. 

Az első szakaszban helyreál
lították a forgalom szempontjá
ból fontos bal szárnyat, ahol 
többek között a kultúrváróte
rem, kisgyermekekkel utazók 
váróterme is van. 

Ebben az évben már a máso
dik szakasz befejezésén dolgoz
nak az építők, a főépület közép
ső részén, a város felőli fóbejá
raton. Ez a pályaudvar legfon
tosabb része. 

A harmadik építési szakasz
ban modernizálják a pályaud
var jobb szárnyát, a fogadó és 
induló vágányokat. Ezek átadá
si határideje 1991. 

Z. F. 

Világbanki hitel 

95 millió dollár hitelt nyújt a 
Világbank a magyar közlekedé
si hálózat fejlesztésére. A hitel
bó1 25 millió dollár jut a MÁV
nak, amelyből a számítógépes 
szállításirányítási rendszert épí
tik ki. A Washingtonban július 
közepén aláírt szerződés értel
mében a hitel törlesztését 1994. 
december 15-én kell megkezde
ni, és 2004-ben kell befejezni. 
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A BAM sorsa 

Az évszázad anyagi csődje? 
Megépítéséről már a két vi

lágháború között terveket gyár
tottak. a konkrét mérnöki mun
kákhoz mégis csak a hatvanas 
évek végén fogtak hozzá. Az el
ső .. kapavágásokat" 1974-ben 
tették meg, s akkor egy egész 
ország ünnepelte a komszomo
listák gigantikus munkáját. Ti
zenöt éve, hogy útnak indítot
ták az „ évszázad vasútvonalá
nak" kikiáltott Bajkál-Amur 
vonalon az első sínpárt. A 3100 
kilométeres pályaszakaszt a 
nyugati és keleti irányból érke
ző brigádok 1984 végén kap
csolták össze. A jelképes 
.,aranysín ·· letételét az egész vi
lágnak megmutatták, s akkor 
sokan azt hitték, hogy 1985 vé
géig készen áll majd az egész 
pálya. Nos, nem így történt, sőt 
a BAM-on a legújabb határidők 
szerint még 1992-ben is dolgoz
ni fognak. Néhány szovjet köz
gazdász pedig felteszi a roppant 
kényes kérdést: vajon nem az 
évszázad anyagi csődjét jelenti 
az évszázad vasútépítése? 

1985 februárjában, moszkvai 
tudósítói koromban magam is 
végigutazhattam a BAM nyu
gati szárnyán, egy héten át 
majdnem 1600 kilométert zöty
kölődtem társaimmal. Most 
mégis nehezen tudom elképzel
ni, hogy az akkori lelkesedés
nek alig találni nyomát. a hős
korszak végeztével a kihalás 
veszélye fenyegeti a szibériai 
vasútvonalat. Azonban, ha 
azokra a statisztikákra pillan
tok, amelyek azt igazolják. 
hogy még ma is az építők egy
harmada a régi barakkokban. 
komfort nélküli faházakban la
kik, kezdem megérteni az em
berek elkeseredését. Ehhez jön 
még hozzá az akadozó élelmi
szer- és fűtőanyag-ellátás, a 
munkához szükséges elavult 
technikával folytatott hétköz-

napi küzdelem, a szervezetlen
ség és a konkrét tervek hiánya. 
A BAM-on évek óta súlyos a 
helyzet, s erró1 beszámoltak Mi
hail Gorbacsov főtitkárnak is a 
Szibériában tett látogatásai al
kalmával. 

A vasútvonal helyzete és 
megítélése sokban hasonlít a tá
voli hatalmas országrész egész 
jövőjének gondjaihoz. Nem ke
vés azoknak a szakembereknek 
a száma, akik a brezsnyevi pan
gás újabb hibás döntését látják 
a szupervasútvonalban. Sze
rény szovjet becslések szerint 
eddig már 15 milliárd rubelt ál
doztak a vasútra, s többször is 
átlépték a módosított költségve
tési határokat. 

Nyugati szakemberek és a 
térségben érdekelt japán üzlet
emberek azonban tudni vélik, 
hogy az összeg még csillagásza
tibb, 25 milliárd dollárt! A 
BAM-on nem is abban látják a 
leg'1agyobb hibát, hogy csupán 
egyetlen sínpár lefektetését vé
gezték el, amely ilyen hosszú 
szakaszon képtelen biztosítani 
a problémamentes forgalmat, 
hanem a koncepció hiányát em
legetik. 

Újra dúl a csata, a pragma
tikusok és a reformerek között. 
Az előbbiek Szibériát. s így a 
vasút vonzási körzetét is kizáró
lag nyersanyagbázisnak tekin
tik, míg az utóbbiak amellett 
hadakoznak, hogy a kis telepü
lések iparközpontokká nőjék ki 
magukat, vagyis helyben te
remtsék meg a bányászattal 
együtt a feldolgozást is. 

A jelenleg kilátástalan harc 
eredményeként a BAM főváro
sában, Tindában már 60 ezren 
élnek (a vasút előtt néhány ez
res kis település volt), illetve 
napjainkban a vasútból nem 
tudnak megélni. Szibériában 
mindig is problémát jelentett a 
munkaerő-vándorlás, a kemény 

klímát és a ma már csökkenő fi
zetéseket egyre kevesebben 
szokják meg, de a BAM-on, ha 
így megy tovább, kritikus pont
hoz ér a munkaeróbiány. Az 
egykor fiatal komszomolista ön
kéntesek is 15 évet öregedtek, 
és az alapítók közül egyre töb
ben adják fel a küzdelmet, visz
szamennek Európába. 

A reformerek legújabb kísér
lete arra irányul, hogy önfi
nanszírozó, szövetkezeti rend
szert honosítanak meg, hiszen 
az államkasszába már alig 
tudnak belenyúlni. Nagy a va
lószínűsége, hogy a kísérlet 
még a bevezetési stádiumba 
sem kerül, hanem elakad a bü
rokratikus engedélyező hivata
lokban. Pedig a reformereknek 
igazuk van, ha most nem te
remtik meg a munkások érde
keltségét, akkor a vasút egyik 
évró1 a másikra kihal. Az embe
rek között az elkeseredés szem
mel láthatóan növekszik, ma 
már csak kevesekben lobog a 
lelkesedés hajdani tüze. 

Tulajdonképpen egyetlen ko
molyabb sikerró1 számolhatunk 
be. A jelek szerint a „kis 
BAM", a Tindától Jakutszk irá
nyába vezető északi szárny sok
kal jobban működik nagytest
vérénél. Ebben a térségben, 
Nyerjungri város medencéjé
ben elképesztően gazdag szén
telep húzódik alig néhány mé
ternyire a föld felszíne alatt. In
nen évente ötmillió tonna, kok
szolásra kiválóan alkalmas sze
net szállítanak Japánba, ame
lyért cserébe a szigetország biz
tosítja a legmodernebb techni
kát. A vasút a tervek szerint 
Szibéria gyémántfővárosáig, 
Jakutszkig kúszik fel, ezzel 
újabb nagy központot kapcsol
va a Szovjetunió vérkeringésé
be. 

Szerdahelyi Csaba 

A L'Humanité cikke 
a vonatok biztonságáról 

A francia CGT-hez tartozó 
rendőrszakszervezet és az 
ugyancsak e munkásszövetség
hez tartozó vasutas-szakszerve
zet a közelmúltban közös nyi
latkozatot bocsátott ki. amely a 
Francia Kommunista Párt napi
lapjában. a L'Humanitéban is 
megjelent. 

A nyilatkozat hangsúlyozta. 
hogy „a vonatokon a vasutasok
kal és az utazóközönséggel 
szembeni erőszakos cselekmé
nyek számának növekedése·· 
tette szükségessé a két szerve
zet találkozóját és konzultáció
ját. 

Mindkét szervezet támogatja 
azokat az akciókat, amelyek kö
vetelik: a vonatok és pályaud
varok kellő számú személyze
tének biztosítását, hogy elejét 
vegyék a nemkívánatos jelen-

ségeknek; a meg/ e lelő segéd
eszközöket az utazóközönség 
biztonságának növelése és a 
szolgáltatások minőségének 
érezhető javítása érdekében; a 
vasutasok általános követelé
seinek kielégítését. 

A két szakszervezeti szövet
ség számos pontban talált azo
nosságot a vasutasok és a rend
őrök követelései között: így a 
közszolgáltatások minoseg1 
színvonala, az alkalmazottak 
létszáma és képzése, valamint 
az alkalmazottak emberi sza
badságjogai és foglalkoztatásuk 
biztonsága területén. 

A nyilatkozó felek úgy ítélték 
meg. hogy a vonatok biztonsá
gának növelésén, a káros és ag
resszív megnyilvánulások. vala
mint a vasúti járműállomány 
rongálása elleni közös harcon 
túl. tovább kell lépni: a munká-

Rettegjenek a garázdák 

hoz való jog tiszteletben tartá
sa, a családok létfeltételeinek 
javítása és valamennyi vasúti 
szerelvényen a vasutasok indo
kolt arányú állandó jelenlété
nek megoldása kérdésében. 

A belügyminiszter által beje
lentett intézkedésekbó1 adódó 
létszámszükséglet a vasútállo
másokon és a vonatokon. meg
haladja a jelenlegi lehetősége
ket, ugyanakkor a rendőrség 
költségvetése is csökken. Ezért 
a belügyminiszter ígérete nem 
ad okot túlzott bizakodásra a 
problémák megoldását illetően. 
Végül is a rendőri erők más jel
legű felhasználásával megold
ható lenne az alkalmazottak, az 
utasok és az anyagi javak biz
tonsága - jegyzi meg a L 'Hu
manité. 

(Baranyai) 

Különleges járőrök a vonaton, 
hajtóvadászat a vasutasok támadói ellen 

A párizsi pályaudvarokon 
megerősítették a rendőri ké
szültséget. Több mint száz 
eg�nruhás és polgári viselettel 
álcázott rendőr cirkál a perono
kon és száll fel a vonatokra 
hogy elejét vegye az elszaporo� 
dott garázdaságnak és attrocitá
soknak. 

Párizsban és az egész tízmil
lió lakosú francia fővárosi kör
zetben lassan helyreáll a vasúti 
forgalom normális rendje a há
romnapos sztrájk után. 

A vonatok vezetőit és a jegy
ellenőröket ugyanis az elmúlt 
hetekben olyan sorozatos tá
madások érté�, és annyira véd
telenek voltak a garázdákkal 

szemben, hogy végül tiltakozá
sul beszüntették a munkát. 
A vasutasok szakszervezetei 
nem elsősorban rendőri védel
met követeltek. hanem azt. 
hogy a vasútigazgatóság emelje 
fel az immár biztonságos mini
mum alá szorított létszámukat. 
Rámutattak, hogy az egyre el
hagyatottabb állomások és vo
natok magától értetődően· es
nek a garázdák támadásainak 
áldozatává. 

Michael Rocard miniszterel
nök a szükséghelyzetre vála
szul bejelentette a parlament
ben. hogy létrehoznak egy kü
lön ötszáz fős rendőri alakula
tot. a fővárosi körzet vasúti köz-

lekedési biztonságának garan
tálására. 

Addig is, amíg ezt a külön
testületet összetoborozzák és 
kiképzik, a rendőrség más kö
telékeiből elvont erőkkel indí
tanak hajtóvadászatot a vona
tok rongálói és a vasutasok tá
madói ellen. 

A francia vasutaknál évek 
óta csökkentik a létszámot. 
hogy így növeljék a gazdálko
dás nyereségességét. A vasuta
sok szerint ez a létszám most 
már a szerelvénvek biztonságát 
és az ő testi épségüket veszé-
lyezteti. 

László Balázs 



1989. AUGUSZTUS 3. 

Dem?kratiz�lódó közéletünkben, sajnos még sok min
den masok (kozh1vatalnokok, főnökök) jóindulatán szub
jektív ítéletalkotásán múlik. Pedig a szubjektivizm�s tala
ján ritkán virágzik az igazság. Ahol hivatalból sajátítják azt 
ki_, �t� felgyül�mlik a keserűség, magasra csap az állampol
gan indulat. Igy van ez a vasútnál is, különösen jutalom
osztás után. 

Túl vagyunk az idei vasutasnapon. A MÁV tehetségé
hez, lehetőségéhez mérten ismét kitett magáért. Ahogy 
ilyenkor (és jeles nemzeti ünnepeink előtt) lenni szokott, 
jutalmazta, kitüntette hűséges dolgozóit. Hozzányúlt tarta
lékaihoz, osztott-szorzott, s hullott a pénz. Vagy szállingó
zott, égtájtól, szolgálati helytől, beosztástól függően. Mert 
nem mindegy, hogy kik, hol, milyen szinten dolgoznak. Ez 
természetes - gondolná az ember -, hiszen nem minden
ki egyforma hatékonysággal, eredménnyel vesz részt a 
termelésben, az értékteremtésben. 

A baj csak az, hogy sokszor visszájára fordul az érték
elemzés; akik a jutalom mértékéró1 döntenek nem mindig 
objektívek. Így születnek a nagy ellentmondások, s velük 
együtt a rossz közérzet. 

Nemrég miskolci vasutasokkal találkoztam. 

Keserűen ecsetelték a számviteli főnökség munkatársai
nak sértő megkülönböztetését jutalmazáskor. Mert e ki
lencven embert számláló, szerteágazó munkát végző csa
patnak ugyancsak „vékony" pénzt juttatnak az illetékesek. 
Az ellenőrzéssel, leltározással, számlakezeléssel, feldolgo
zással és még ki tudja mi mindennel foglalkozó vasutasok 
legutóbb átlagosan kétezer forint bruttó jutalmat kaptak. 
míg például a szertári dolgozók (akiket ellenőriznek) 3500 
nettó forintot. Az igazgatóság munkatársait most ne is em
lítsük. 

Szóvá tették ezt már többször, kaptak is ígéretet a kor
rekcióra, a méltányosabb elismerésre, de az ígéret csak 
ígéret maradt. Csoda-e, ha ezután meghasonlott emberek 
tologatták az asztalon az iratokat, s ironikusan kérdezget
ték egymástól: a mi munkánk csak ennyit ér? 

Akad elgondolkodtatóbb példa is. Ferencváros Keleti 
rendezőjének átépítésében vidékró1 odavezényelt sínhe
gesztők is részt vettek. Jutalom címén személyenként 700, 
azaz hétszáz forinttal ismerték el embernyüvő, megfeszí
tett munkájukat. Ugyanakkor igazgatósági gépírónők két
háromezer forintot tehettek a retikülbe. Ezek után a he
gesztők arra az elgondolkoztató következtetésre jutottak, 
hogy becsapták őket, s a hatalom nem a munkásosztály 
kezében összpontosul. 

Lélegzetelállítóbb történetek további sorolása helyett azt 
hiszem leszögezhető, hogy a többséget irritálja a jutalma
zásnak ez a mechanizmusa, amely egy működésképtelen 
társadalmi modell szüleménye volt. Ideje lenne leszámolni 
ezzel a gyakorlattal, azért is, mert gyakran a jutalmazottak 
sem tudják, hogy miért kapták a pénzt, hiszen c·sapnivaló 
az összteljesítmény. 

De ne menjünk ilyen messzire. Az alacsony bérek úgyis 
lehangolók, ezért a jutalmazás gyakorlatán mindenképpen 
változtatni kell! A szakszervezet ösztönzi a 13. havi fizetést, 
vagy alapelv lehetne a jutalom mértékére az alapbér ará
nya is. Így mindenképpen a minimálisra lehetne csökken
teni az igazságtevés kisajátítását, a szakmai, szolgálati 
ágak sokszor megalázó megkülönböztetését. 

Kaszala Sándor 
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A ceglédi vasutaskongresszus 
,,Ilyen népséggel még nem volt találkozásom" 

„Cselédjei mindenkinek" címmel illette Marosán 
György 1946-ban, a ceglédi vasutaskongresszuson a 
magyar vasutasokat. Az 1946-os esztendő baljós jelei 
már sejtetni engedték mindazt, ami az országra - be
leértve a magyar vasutas társadalmat is - várt. A múlt 
évi törvényhatósági és országgyűlési választások ugyan 
tiszta képet mutattak a nép hangulatáról, akaratáról, 
de az erőszakos hatalomra törő Magyar Kommunista 
Párt, maga mögött tudva Vorosilovot, az akkori Szövet
séges Ellenőrző Bizottság elnökét, valamint a „balolda
li szocdemeket", a koalíciós kormányban olyan minisz
tériumokat - többek között a belügyet és a közlekedési 
tárcát - birtokolt, ami a 17 százalékot elért kisebbségi 
pártot egy valóban demokratikus államban nem illetett 
volna meg. 

,,Általában hetenként kirob
ban a belpolitikai válság_ " -
írta Kovács Béla, a Kis Újság 
1946, szeptember 29-1 számá
ban. Révai József vezércikket ír 
a Szabad Népben. Szakasits 
Árpád elmondja vagy megírja, 
hogy a Szociáldemokrata Párt 
töretlenül kitart a Kommunista 
Párt oldalán' 

Erőszakos 
tagtoborzás 

Valóban, a mondvacsinált 
„válság forgatókönyv'" már 
unalomig ismerős volt az or
szág népe számára abban az 
esztendóben. A válság rendsze
rint akkor robbant ki, ha egy 
párt, ha egy-egy képviselő szó
vá tette a választásokon mind
össze 17 százalékot elért MKP 
erőszakos, alkotmány- és 
törvényellenes tetteit. 

Az MKP a vasutasok köré
ben erőszakos tagtoborzást kez
deményezett. Tehették, hiszen 
a közlekedés a Gerő-Bebrits 
kettős hitbizománya volt. A mi
nisztérium dolgába nem szólha
tott bele senki. Még a néphata
lom megtestesítője, a parlament 
sem. 

Az előléptetésekhez, a fize
tésemeléshez, a jobb beosztás
hoz, nélkülözhetetlen volt a 
tagkönyv. A vasutasoknál az 
erőszakos tagtoborzás eredmé-
nyeként számos szociáldemok
rata és más párt tagjai, átlép

az ÁVO. s máris kulák, reakci
ós, horthysta, imperialista kém 
lett az illetóbó1. Jó, ha az élete 
megmaradt. Bebrits Lajos, Ma
rosán visszaemlékezései szerint 
így beszélt: 

- A proli vagy belép a párt
ba, vagy elveszti állását! 

Ilyen légkörben élt a magyar 
nép 1946-ban. 

- Az a helyzet ma az or
szágban - mondta Rákosi Má
tyás, a KV 1946 májusában 
tartott ülésén -, hogy a nép 
nagyjában és egészében fáradt. 
A nép nyugalmat és békét 
akar. Ez a tényező bármennyi
re érthető, rendkívül veszedel
mes. Nem szabad semmiféle 
nyugalmi helyzetet engedni, 
amelyből a reakció húzhat 
hasznot! 

Vajon hogyan kell ezt a fur
csa mondatot értelmezni? Az 
MKP-nak politikailag valóban 
nem kedvezett volna a renden 
alapuló, reformra épülő ország
építés, hiszen a párt akkori 
,,ereje" éppen a felforduláson, 
az állandóan magas hőfokra he
vített közhangulaton alapult. 
Azokban a zavaros vizekben 
nyugodtan halászhatott a hír
hedt politikai rendőrség, napon
ta ki lehetett vinni az utcára a 
lumpen elemeket, kirakatokat 
bezúzni, békés polgárokat meg
félemlíteni. 

Gyanús volt 
a pártnak 

a jó vasúti, nem ér rá politizál
ni. Legfeljebb néha, ha szavaz
ni megy. Én 1945-ben a Szoci
áldemokrata Pártra adtam a 
voksomat, de 1947-ben már 
nem mentem el az urnához. 
Láttam, cirkusz az egész ... 

1946-ban a magyar vasutas 
társadalom, a krampácsolótól a 
főintézőíg sértődött és elkesere
dett volt. Nem ok nélkül. 

A vasutasok körében felgyü
lemlett indulatokat érzékelték a 
pártok is, éppen ezért a Szociál
demokrata Párt· hívta először 
Ceglédre a vasutasok országos 
kongresszusát. Mindjárt az első 
napon felszínre törtek a sérel
mek. 

- Nem kívánunk sem töb
bet, sem kevesebbet - mondta a 
debreceni főnökség egyik kül
dötte -, mint amink volt a há
ború előtt. Mi vasutasok dol
gozni akarunk, nem politizál
ni. Tiltakozunk az erőszakos 
toborzás ellen, a sorainkat fel
hígító jöttment emberek el
len! .. . 

Majd egy idősebb vasutas je
lentkezett szólásra. 

- Bóta Béla főintéző va
gyok Szombathelyró1 - mutat
kozott be a hallgatóságnak. 
Majd így folytatta: -Ami ná
lunk történik, az a vasút végét 
jelenti. Mindenféle tudatlan, 
tanulatlan emberek, természe
tesen az MKP tagjai, kerülnek 
olyan pozicíóba, amelyre sem 
tudásuk, sem végzettségük 
nem predesztinálja őket. Okta
lan, káros intézkedéseket ad
nak ki, amit aztán alig tudunk 
ismét rendbe hozni. Ha nem si
kerül, jön a vád: a régi, a reak
ciós vasutasok szabotálnak! 
A közelmúltban egy ilyen új 
,,vasúti" elrendelt valami ba
darságot a fűtó'háznak. Onnan 
jönnek és panaszkodnak ne
kem. Lementem az illetó'höz, s 
kértem, adja írásba utasítását. 

- Mi az, maga vén reakci
ós, magának nem elég a sza
vam? ... 

- Kérem, huszonnegyedik 
éve vagyok a vasútnál, de így 
velem még senki sem be
szélt ... 

ciáldemokrata Párt néhány ko
moly helyet kap a vasút vezeté
sében... Vasárnap reggel a 
kommunista Karcaggal együtt 
indultunk el. Amikor beléptem 
a ceglédi moziterembe. . . tette
tett közömbösséggel mentem a 
széksorok között az elnökség
hez. . . röpködtek felém a kiál
tások: 

- Megjött a kommunistaba
rát! ... 

Az elnök viharos közbeszólá
sok között jelenti be, hogy én 
következem ... Minden különö
sebb bevezető nélkül kezdem 
el: 

Vasutasoknak beszélek, 
akiket huszonöt esztendőn át 
katonás drillben tartottak . . . 
Ismertem magukat . . . cseléd
jei lettek minden jöttment
nek! . . . Volt már dolgom 
mindenféle emberrel . . . de 
ilyen bandával, ilyen népség
gel, mint maguk, még nem volt 
találkozásom! . . . 

Ez volt Marosán véleménye 
a magyar vasutasokról 
1946-ban. Nem a vasutasoknak, 
Marosánnak van szégyellni va
lója. 

Parcellázák 
a vasutat ... 
Mi derül ki az eddigiekbó1? 

Csupán annyi, hogy a vasuta
sok méltó felháborodását, a 
Marosán-féle pártvezetés arra 
használta ki. hogy pár erős po
zíciót szerezzen pártbéli hívei
nek, s így felparcellázzák a vas
utat is. Az igazi sérelmekró1 
nem esett szó. Hiszen Marosán 
beléjük fojtotta. A többi az 
ÁVO feladata volt, s azok nem 
felejtettek: a hatvani vasutasok 
nagy része Recsken rabosko
dott. De ide kívánkozik még va
lami. Egy másik politikus, Var
ga Béla is felfigyelt az ese
ményre, amelyről így írt a Kis 
Újság hasábjain: 

... . . olyan pozícióhajhászás 
folyik ma, amilyenre nem volt 
példa ebben az országban . . 
S mindezt a vasutasok ürü
gyén." 

---------------------------. tek az MKP-be. A szociálde A vasút nimbusz volt a két 
háború közötti idóben. Oda be
jutni, nem volt könnyű. Viszont 
aki bekerült, s tisztességesen és 
becsületesen dolgozott, élete 
végéig biztosítva láthatta maga, 
és családja boldogulását. Ezt a 
jogi és anyagi biztonságot a ko
rabeli slágerszerző is megzené-

Ez így ment két napon ke
resztül, s nem vitás, a hangulat 
bizony kommunistaellenes lett. 
Szakasits Árpád jobbnak látta, 
ha eltűnik. Kéthly, Sélig nem 
futamodtak meg. Ők helyben 
maradtak. 

- Mi vasutasok - mondta 
az egyik küldött Cegléden -
kívánjuk az igazolások szabály
szerű és igazságos lefolytatását, 
követeljük az eló1éptetésnél. ki
nevezésnél, a végzettség, a 
szakszerű gyakorlat és szolgála
ti idő beszámítását, érvényesü
lését' ... FELHÍVÁS 

A szombathelyi vasútigazga
tóság szakszervezeti bizalmi
testülete az alábbi közérdekű 
felhívás közzétételét kérte szer
kesztőségünktó1. 

A hazánkban lejátszódó tár
sadalmi folyamatok felgyorsu
lása elengedhetetlenné teszi a 
vasutas-szakszervezeti mozga
lom gyökeres átalakítását és 
működésének új alapokra he
lyezését. Meggyőződésünk, 
hogy ezt a célt alulról építkező, 
demokratikus alapszabállyal 
működő, a többes jelölés és köz
vetlen választás elvén kiválasz
tott tisztségviselők irányítása 
alatt álló szervezettel lehet elér
ni. 

szerét az alábbi fontosabb fel
adatok ellátása érdekében: 

- dolgozza ki a Vasutasok 
Szakszervezetének alapsza-
bály-tervezetét; 

- készítse el a szervezeti és 
működési szabályzattervezetet; 

- alakítsa ki az 1990. évi vá
lasztások alapelveit és végre
hajtásának módozatát; 

- a kialakítandó szervezeti 
egységek vezető tisztségeinek 
betöltésére pályázati feltétele
ket írjon és hirdessen. 

(Feltétel. hogy minden pályá
zó önálló programmal rendel
kezzen. A munkabizottság fel
adata annak biztosítása, hogy 
az egyes tisztségekre pályázók 
nevét és munkaprogramját a ta
gok a legszélesebb körben me
ismerhessék.) 

Ezután a tagság megválaszt
ja az alapszervezeti és közép
szintű tisztségviselőket és a 
kongresszusi küldötteket. 
A tagság a küldötteknek meg

mokrata Párt demokratikusan 
gondolkodó vezetői - Kéthly 
Anna, Szede Ferenc, Sélig Imre 
- azonnal észlelték ezt, s utá
nanéztek a dolgoknak. Ismere
tessé vált, hogy az MKP agitá
torai minden állomásfőnöksé
gen, igazgatóságon. de a kis 
vasúti állomásokon is megjelen
tek, s hol rábeszéléssel, hol fe
nyegetésekkel preszionálták a 
vasutasokat, hogy lépjenek be, 
vagy át az MKP-ba. 

Az utazó agitátorok dolgát 
nagyban megkönnyítette az ab
ban az esztendőben uralkodó 
atmoszféra, amelynek fő ébren
tartója a Szabad Nép volt. Az 
újságban naponta jelentek meg 
az uszító hangú írások, minden
kit fasisztának titulálva, aki 
nem fújt egy követ az MKP ve
zetőivel, Rákosival, Gerővel, 
Farkassal, Révaival, illetve 
azok kiszolgálóival. 

Ha mégis volt valakinek bá
torsága - s a vasutasoknak, 
mint látni fogjuk, volt - és fel
emelte a szavát a törvény
telenség láttán, tüstént jött 

sítette: ,, . . . könnyen él, mert 
vasuti . . .  " 

A sok-sok munkában eltöltött 
esztendő összekovácsolta a vas
utasokat. Ez az egységes - az 
MKP szerint - apolitikus tö
meg, noha kitűnő és szakszerű 
munkát végzett, természetesen 
gyanús volt a pártnak. 

Közben felgyorsultak az ese
mények. A ceglédi konferencia 
híre eljutott a fővárosba is. 
Most itt adjuk át a szót Maro
sán Györgynek, fenntartva a jo
got, hogy kommentárt fűzzünk 
az általa leírtakhoz. 

,,Szakasits elkeseredetten ér
kezett vissza, és nekiment Rá
kosinak. Rákosi megijedt. Ösz
szedugták a fejüket, s úgy ha
tároztak, hogy üljön le Gerő 
Marosánnal, és próbálják 
rendbe hozni a dolgot ... 
Ideiglenes megállapodást kö
töttünk, mely · szerint, a Szo-

Az elvárás, amelyet jóformán 
minden küldött megfogalma
zott - pusztába kiáltott szó ma
radt! 

A vasutasok szétszéledtek 
Ceglédró1 dolgavégezetle
nül. Nem tehettek semmit az 
�rőszakkal szemben. A Gerő
Bebrits-Kossa-féle vezetés az
tán gyorsan lezüllesztette a vas
utas társadalmat, hamar szét
verték az összetartó vasútiakat. 

Karácsony István 

Nos, a Gerő-Bebrits kettős,---------------------------
gondoskodott arról, hogy a vas
út területén ne legyen nyuga
lom. 

- Kérem - mondta nekem 
sok évvel ezelőtt Kranatics Pé
ter nyugdíjas mozdonyvezető 
- én lettem volna reakciós? 
Én, mert ellenálltam az erősza
kos toborzásnak? Engem ké
rem az apám, aki szintén vas
úti volt, arra tanított, hogy a 
vasút egész embert kíván, ezért 

Új állomásépület, 
két hónap alatt Indítványozzuk, hogy az 

1990-re tervezett kongresszus 
előkészítése érdekében hoz
zunk létre kongresszus-előké
szítő munkabizottságot. A 
munkabizottságba a tagokat a 
jelenlegi szervezeti felépítés 
alapján (mivel ezek még mű
ködnek) az alapszervezetek 
közvetlenül, névre szólóan, 
képzettségük és szakmai ráter
mettségük figyelem bevételével 
válasszák meg. 

határozza, hogy melyik jelöltet --------------------------

Mezó'keresztes-Mezőnyárád 
állomáson 1971-ben 80 négyzet
méter alapterületű, ideiglenes 
épületet létesítettek az utazókö
zönség részére. Ez az épület -
bár a fennmaradását néhány 
évre tervezték - csaknem húsz 
évig kiszolgálta az utasokat és 
az ott dolgozó vasutasokat. 

zó-várótermet és egy WC-cso
portot alakítsanak ki. Termé
szetesen a vasutasok is jobb 
munkakörülmények közé ke
rültek. A kereskedelmi részleg 
dolgozói részére 66 négyzetmé
ter alapterületen személy- és 
árupénztár és szociális helyiség 
létesült. 

Az alapszervezetek által 
megválasztott küldöttek maguk 
közül területi, illetve egyéb in
tézóbizottságonként maximum 
10 főt választanak, akik a tagsá
got teljes joggal képviselik az 
eló'készítő munkabizottságban. 
A munkabizottság megválasz
tásának határidejét 1989. októ
ber 31-ére javasoljuk meghatá
rozni. 

A kongresszus-eló'készítő bi
zottság határozza meg belső 
munkarendjét és munkamód-

támogathatja a kongresszuson. 
Az előzőekkel a „kinevezéssel·· 
elfoglalt tisztségviselés kizárha
tó, és az ún. elektori rendszerrel 
a tagság akarata érvényesülhet 
a kongresszuson. 

A demokratikus módon meg
alakított szervezetnek a politi
kai pártoktól függetlennek kell 
lennie, csak a tagság többségé
nek akarata érvényesülhet. 
Kérjük tagtársainkat, hogy fel
hívásunkhoz írásban csatlakoz
zanak. 

A szombathelyi 
MÁV-igazgatóság 

szakszervezeti
bizalmi-testülete 

Harmincezer font 
Nagy Vilmosért 

Kalapács alá került a világ 
legnagyobb - háromezer dara
bos - minivonat- és minihajó
gyűjteménye a Christie's angol 
cég árverésén július 20-án, Lon
donban. 

A legmagasabb áron a Nagy 
Vilmos császár nevű német ha
jó 1909-ben készült kicsinyített 
mása kelt el: 30 ezer fontot 
adott érte egy New York-i ama
tőr gyűjtő. Az aukció egyébként 

nem volt igazán sikeres: a gyűj
tó'k - várakozáson alul - ösz
szesen „csak" 12 millió fontot fi
zettek az apró modellekért, s 
több darabot nem is sikerült el
adni. 

A tulajdonos, a Svájcban élő 
olasz Antonio Giansati Coluz
zi gróf hatvan éven át gyűjtö
gette a piciny járműveket, és 
csak nemrég döntött úgy, hogy 
megválik tó1ük. 

Az alaposan elhasználódott 
épületet az idén tavasszal le
bontották. Helyén - mindösz
sze két hónap alatt! - új utas
forgalmi épületet létesítettek. 
Hogyan? Azt a 240 négyzetmé
ter alapterületű faházat építet
ték fel, amely korábban Somos
kőújfalu állomáson volt ideigle
nesen felállítva. 

Az előzőnél háromszor na
gyobb alapterületű faház lehe
tővé tette, hogy az utasok ré
szére egy 64 négyzetméter 
alapterületű jegyváltó csarno
kot, ugyanekkora nemdohány-

A faházat véglegesen meg
hagyják Mezó'keresztes-Mező
nyárád állomáson. Ezért kisebb 
mértékű átalakításokat, korsze
rűsítést hajtottak végre. Vizes
blokkja téglából készült és csem
pével burkolták. Az épület kül
ső burkolata 8 cm széles, fehér 
műanyag lemezbó1 készült, a 
tető sötétbarna műpala fedést 
kapott. 
' 

A beruházás, a magasított 
utasperonnal együtt, 10 millió 
forintba került. 

(vf) 
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Rendészek kutyával Pullmannkocsik 
a világ vasútjain A fosztogatókat néha a vasutasok segítik 

A Ferencvárosi pályaudvar 
rendészeinek nehéz a dolguk. 
Tudniillik azon kívül, hogy egy
re növekszik a tulajdon elleni 
vétségek száma, hatalmas terü
let tartozik hozzájuk: a rende
zők mellett a pálya 1s, egyik 
irányban Pécel, a másik irány
ban Taksony állomásig. A ren
dészet vezetője, Szabó Károly, 
meglepően fiatal ember. Itt a 
Fradiban nyilván szükség 1s 
van a fiatalos erőre. 

- Érezhetően több lett a 

munkánk - kezdi a statisztiká
val. - Idén már közel 30 sze
mély ellen indítottunk eljárást, 
de ez nem jelenti azt, hogy 
vannak eseménytelen napja
ink. Négyes túrban dolgozunk, 
túronként 2-3 járőr teljesít 
szolgálatot, de ekkora terület
hez kétszer ennyien i� kevesen 
volnánk. Hogy mi a konkrét 
feladatunk? A vonatátvételkor 
ellenőrizzük a kocsikat, de 
nemcsak a dézsmálásokra, az 
ajtókra figyelünk, hanem még 
a rugókra is: több szem többet 
lát. Később rendezés után is
mét ellenőrizzük az elegyet, a 

vasúti területen járó-kélő ide
geneket igazoltatjuk, és kelle
metlen feladatunk még az ittas 
vasutasok eltávolítása. 

- Azt hallottam, hogy régen 
a vasutasok keményen védték a 
MÁV vagyonát, a mundér be
csületét. 

Ma viszont az a helyzet, 
hogy a külső fosztogatókat elég 
gyakran segítik a vasutasok. 
Arról nem is beszélve, hogy éj
szaka a szervezettség dominál, 
tehát a tippadók, a segító'k kö
zülünk kerülnek ki sok esetben. 
Sajnos, még egy biciklink sincs! 

- fakad ki keserűen Szabó Ká
roly. - Bármi történik, mehe
tünk villamossal, ami amúgy is 
ritkán jár, de mondja meg, mit 
csináljunk éjszaka, amikor szü
netel a tömegközlekedés, és 15 
kilométer távolságból jelente
nek be egy eseményt? A vas
utas pedig, ha azt látja, hogy ő 
szólt, de nem mentünk ki, a má
sodik-harmadik alkalommal 
legfeljebb a vállát fogja meg
rándítani ... 

A rendészet vezetője elmond
ja, hogy szinte rendszeresek a 
vonatdobálások a rákosi vona
lon, valamint Soroksár és Er
zsébet közt - a fénysorompók 
optikáinak szétveréséró1 nem is 
beszélve -, s bár rajtakaptak 
gyerekeket idén is, de a meg
előzés lehetetlen. Hozzáfűzte, 
hogy a közterület-/ elügyelők a 

belvárosban könnygázsprayvel 
járnak, de itt, ahol - különö
sen éjszaka - veszélyes helyze
tek alakulhatnak ki, nincs sem
mi/éle védőeszközük, és rádió 
helyett is csak ígéretet kaptak. 

- Az a véleményem, hogy 
itt és Rákosrendezőn be kellene 
vezetni a polgári fegyveres szol
gálatot. Sajnos, idehaza nem 
látják még ennek a jelentősé
gét, de ha a nyugati vasúttársa
ságoknak megéri, nálunk sem 
lenne ráfizetéses - fejtegeti. 

majd a védőkutyák használatá
nak korlátairól beszél: 

- A kutyát ugyanis nem le
het bevinni a szolgálati helyek
re. s ha például a munkásszál
lón verekedés tör ki, nincs, aki 
megvédje a rendészt a táma
dástól. 

Válasz a forgalmi utazóknak 

A ferencvárosi pályaudvaron 
egyébként nyolc német juhász
kutya van. Kiss Zoltán, a gon
dozójuk elvezet a tágas ketrec

A kényelmes utazás története 
sor előtt. Úgyszólván meg sem Az első vasúti kocsik a lovas 
IT:?zdulok� ám ez:k az őrző-v_é- járműveket utánozták. Csak 
do munkara k1kepzett kutyak ülésre voltak alkalmasak, feláll
majd' átharapják a rácsot tom- ni - netán aludni - nem lehe
bolásukban. Konyhájukban. tett bennük. Pedig a vasút fejlő
eg� �-atalmas fazék

_
ban, fő az dése egyre hosszabb utakat tett 

ebedJuk: csirkefarhat, arpape- lehetővé. Ez az igény hívta élet
hely és kuty�táp �- �-ai �enü. re az úgynevezett pullmannko-

- A kutyak a kulso terulete- csikat. Nevüket feltalálójukról, 
ken, a kihúzóvágányoknál jár- Georg Mortimer Pullmannról 
őröző rendészek személyes biz- kapták. Szekrényük két forgó 
tunságát szavatolják - mond- alvázra van szerelve, és a � 
ja Szabó Sándor kutyás ren- nyomállványok jobb rugózása 
dész. - A BM dunakeszi ki- miatt nem érezni annyirá a pá
képző�skolájában _évente vesz- lya egyenetlenségeit, mint a 
:1-,ek resz�,. - terme_szetesen s_a- kéttengelyű kocsiknál. 
Jat v;zeto�kk:l e�j'lltt - aff�le A világ első hálókocsija 1859. 
,,tovab�ke�zesen • Er:e _azert év nyarán indul útnak Ameri
van szukseg, hogy mindig_ fe- kában. Azon kocsik egyike ez, 
gyelmezettek l_�gye�ek az a_�la- melyeket a 28 éves asztalosle
tok. MegtanulJ

_
ak tobb

_
ek �ozt, génynek, George Pullmann-nak, 

hogy 1gazoltataskor ket-harom hosszas kilincselés után a Chi
lépésnyi távolságban ülv; vára- cago-Alton vasúttársaság ré
ko_zzanak, de l

_
e _ne v:gyek sze- gi kocsijai közül rendelkezésé

muket a, gyanusitottrol. , re bocsát, hogy azokat tervei 
- Elegedettek a kutyakkal? szerint hálókocsikká átalakít-

Nem kellene több? hassa. A kísérlet sikerült a kö-
- E_gy. túrban is, tudnánk zönség örömmel fogadta 'az újí

hasznalm nyolc kutyat, akkora tást és Pullmann 1864-ben 
a terület, ezzel szemben 2-3 ku- megépítheti a „Pionír"-t, az első 
tyavezetőnk van túronként. róla elnevezett négytengelyű, 

- Nem vehetnek fel új em- forgó alvázas kocsitípust, amely 
bereket? már kifejezetten hálókocsinak 

- Egy rendész 5 ezer 200 készült. A hálókocsi jövője ezzel 
bruttót kap - válaszol a rendé- Amerikában eldó1t: Pullmann 
szet vezetője -. egy kutyás egykori kis vállalatának mérete 
5800-at, plusz 30 százalék éjsza- ma már oly terjedelmű, hogy 
kai pótlékot. Ennyi pénzért egymaga alkotja a Pullmann 
nem jön ide megfelelő ember, s City néven ismert nagy gyárvá
a kutyával sem tud bánni akár- rost, amely _ ma már Chicago 
ki. Mondok egy példát. Egyik déli külvárosa. 
munkatársam észrevette, hogy 
valaki egy rekesz sört vett ki a 
hűtőkocsiból. Odament, s el is 
indultak egy szolgálati hely 
felé, amikor az illető - egyéb
ként vasutas - a rendészhez 
vágta a ládát, s futni kezdett. 
Verekedés, birkózás lett beló1e. 
s a rendészt jól összevagdalták 
az üvegcserepek, míg a tolvaj
nak semmi baja nem lett. Végül 
is kollégánk bruttó 800 forint 
jutalmat kapott a betegállo
mány mellé. Most mondja meg, 
ennyiért megéri? 

(Demeter) 

Már 20 éves volt az amerikai 
hálókocsi, mikor Georges 
N agelmackers belga mérnök 
amerikai tanulmányútja során 
megismerkedett vele. A kor 
szellemére legjobban rávilágít 
az a tény, hogy mikor Ameriká
ban a vonatok már hálókocsik
kal közlekedtek, Európában 
még mindig voltak vonalak, hol 
a kocsik a legelemibb higiéni
kus felszerelés kényelmével 
sem szolgálják utasaikat. Bár a 
különböző vasutakkal folytatott 
szívós tárgyalásainak eredmé
nyét az 1870-71-es német-

francia háború is késleltette, 
1873-ban végre mégis sikerült 

Liege-ben Georges Nagel
mackers et Cie név alatt mega
lakítania az első európai háló
kocsi-társaságot, melynek első 
két vonala a berlin-ostendei 
és párizs-kölni volt, és amely
hez még ugyanezen év végén 
csatlakozik a wien-münc
hen-párizsi vonal, majd 1876. 
december 4-én négymillió 
frank tőkével Bruxelles-ben 
megalakul a Nemzetközi Vasúti 
Hálókocsi Társaság (Compag
nie Internationale des Wagons
Lits). 

Az utazás kényelme szem
pontjából csakhamar bekövet
kezett a második lépés: Berlin 
és Frankfurt között ·megjelenik 
az első étkezőkocsi, amely átütő 
sikere következtében a társaság 
különleges kocsik építését hatá
rozza el konyhával és hűtőbe
rendezéssel. 1883-ban június 
5-én indul az első Orient-exp
ressz, a Társaság számos mai 
expresszvonatának őse, mely a 
korábbinál 30 órával rövidebb 

idő alatt tette meg az utat Pá
rizs és Konstantinápoly között. 

A Társaság akkor már Nem
zetközi Vasúti Hálókocsi és Eu
rópai Nagy Expresszvonat Tár
saság (Compagnie Internatio
nale des Wagons-Lits et des 
Grands Express Européens) 
név alatt működik. 

Az első világháborúban a 
Társaság kocsijait a különböző 
hadvezetőségek főleg sebesült
szállításra használják fel. 

Ma már történelmi emlék, 
hogy 1918-ban és 1940-ben a 
német-francia fegyverszünet 
megkötésének színhelye a nem
zetközi szervezet egyik hálóko
csija volt. Ugyanazon a napon, 
ugyanazon a helyen, a compi
egnei erdőben. Ugyanitt Hitler 
1940-ben kihozatta a francia 
hadtörténeti múzeumból és az 
eredeti helyszínre vitték, ott ír
va alá a megállapodást, amely 
súlyos feltételeket tartalmazott 
a legyőzött Franciaország szá
mára. Így vélte kiköszörülni az 
1918-as csorbát - néhány évre. 

Dr. Róbert Péter 

Korszerűsítik a bérezési rendszert 
Lapunk június l-jei számá

ban a forgalmi utazók helyzeté
vel kapcsolatos interjú és állás
foglalás jelent meg A forgalmi 
utazók nem hallgatnak tovább 

címmel. A cikkre Urbán Lajos, 
a MÁV elnök-vezérigazgatója, 
az alábbi tájékoztatást adta: 

,.A Vasutasok Szakszerveze
tével közösen kifejtett erőfeszí
tések ellenére az elmúlt 5-7 év
ben a vasutasok bérfejlesztése 
jelentősen elmaradt az ipari 
ágazat fejlődési ütemétó1. A fo
lyó évi bérfejlesztés ütemére 
vonatkozó elvárásuk egybeesik 
a mi törekvésünkkel. Célunk tíz 
százalékot meghaladó mértékű 
átlagbér-növekedés elérése. 
A vállalati tartalékok mozgósí
tásával és a kormány által biz
tosított bérpolitikai keret figye
lembevételével ennek megvan 
a reális lehetősége. 

A tíz százalékot meghaladó 

nyezéseket támogatom. Ez elő
segítheti a dolgozók és a MÁV 
számára egyaránt elfogadható 
kereseti arányok kialakítását. 
Az új bérezési mechanizmus 
működési feltételeit biztosító 
keresetvizsgálatokat a vezér
igazgatóság szakemberei elvé
gezték. Ez alapján készül javas
lat az év második felében a bé
rezési rendszer korszerűsítésé
re. 

Célunk a munka értékét, a 
szakmai felkészültséget és gya
korlatot kifejező vasúti bér
rendszer kialakítása. Ennek so
rán a forgalmi utazószemély
zet is megjelelő helyre kell 
hogy kerüljön, elismerve az ál
talánostól eltérő munkarend
ben végzett felelősségteljes te
vékenységet. 

A MÁV műszak-pótlékolási 
rendszerében meglévő feszült-

ségek felszámolására irányuló 
törekvéseikkel egyetértek. 
A műszakpótlék arányának 
vagy összegének újabb feleme
lését azonban nem támogatom. 
Célszerűbb megoldás a na
gyobb igénybevételt jelentő éj
szakai szolgálatot valamennyi 
érintett dolgozó részére egysé
gesen elismerő pótlék alkalma
zása. Ez egybeesik az alapbérek 
kereseten belüli arányának nö
velésére vonatkozó elvárások
kal is. Az új pótlékrendszer ki
dolgozására rendelkeztem. 

A cikkben jelzett gondokat 
megvizsgáltatom, és a jegyvizs
gálók fokozott védelme érdeké
ben a szükséges intézkedést ha
ladéktalanul megteszem. A ré
tegbizottság észrevételeit kö
szönöm. arra a jövőben is szá
mítok_·· 

fejlesztés elérését a vállalat ,--------------------------
egészére kell érteni, amelyből 
az utazószemélyzet sem ma
radhat ki. Ugyanakkor a soron 
követkf'Ző bérfejlesztési intéz
kedés keretében - amelyre 
1989. július l-jével kerül sor -
központi kiemeléseket nem ter
vezünk egy �olgozói csoport ja
vára sem. 

A túlóra-megtakarításból 
származó bértartalékok alap
béremelésre fordíthatók, mint 
ahogy erre a belső bérszabályo
zási utasításunk is rendelkezik. 
Lényeges előírás, hogy a túl
óra-megtakaritás bértömege 
nem csoportosítható át, csak 
abban a körben használható 
fel, ahol keletkezett. 

A szak!Tiai bérminimumok 
meghatározására. az évenkénti 
béralkura vonatkozó kezdemé-

Adakozás gyógyításra 
A MÁV Szimfonikus Zeneka

ri Főnökség szakszervezeti bi
zottsága gyűjtési akciót hirdet. 
Vági Krisztina külföldi gyógy
kezelésére. 

Vági Krisztina 15 éves és sú
lyos gerincferdülésben szen
ved. A későbbi komplikációk el
kerülése csak igen nehéz műtét 
elvégzésével lehetséges számá
ra. amelyet Magyarországon 
nem tudnak elvégezni. Az 
NSZK-ban elvégzendő műtét 
költsége körülbelül 1 millió fo
rint. amelyet a szüló1rnek kell 
előteremteni. 

Vági Krisztina édesapja, Vá
gi László a budapesti MÁV 

Szimfonikus Zenekar tagja. 
Kérjük a MÁV dolgozóit, hogy 
legyenek segítségére a család
nak a pénz előteremtésében. 

Küldeményeiket küldjék az 
alábbi címre: ,,Gyermekek a 

gyermekek egészségéért " Ala
pítvány. Országos Egészség
ügyi Tanács 1361 Budapest, 
Arany János u. 6-8. Pf. 1. 

Számlaszám: OTP. 
217-98292/3861-8 

Budapest XIII., Visegrádi u. 
7/B. 

Az utalványra írják rá: Vági 
Krisztina külföldi gyógykezelé
sére. 

. .. ,. . .  

Két évvel ezelőtt kezdődött a várpalotai vasútállomás felújítá1,,a . .\.z állomás forgalmb,tái már az új 
munkahelyükre költöztek, ám az emeleten lévő 1,,zobáka1 csak ezután alakítják át irodáknak, okta
tási kabineteknek. A kivitelező a _szombathelyi igazgatóság. Központi fűtést is szerelnek az épület
be, amelynek teljes rekonstrukciója meghaladja a 20 millió forintot. 

(Fotó: Mátételki) 

Vasutasnap Szegeden 
Dél-Alföld vasutasai idén is 

méltón emlékeztek meg a 39. 
vasutasnapról. Az igazgatóság 
központi ünnepségét július 7-én 
rendezték Szegeden, a Tisza 
Szálló koncerttermében. Lo

vász Lázár igazgató elismerően 
szólt a vasutasok helytállásáról, 
mindennapi munkájukról, s 
azokról az erőfeszítésekről. 
amelyekkel hozzájárulnak a 
vasúti munka javításához, a 
szolgáltatások színvonalának 

bővítéséhez. Az ünnepségen 
részt vett Ambrus András ve
zérigazgató-helyettes is. 

Másnap az SZVSE-pályán 
folytatódott a hagyományos 
vasutasnapi program. Neves fő
városi művészek vidám. zenés 
műsorral szórakoztatták a káni
kulai hőségben is megjelente
ket. majd játékos sportvetélke
dőkre került sor. Az ünnep har
madik napján a Széchenyi té
ren a vasutas fúvószenekar tér-

zenével szórakoztatta a sétáló 
szegedieket. 

Szegeden kívül a nagyobb 
csomópontokon is rendeztek 
vasutasnapi ünnepségeket, en
nek keretében öt helyen meg
koszorúzták a vasutas munkás
mozgalmi emléktáblákat. Vala
mennyi munkahelyen a meg
emlékezéseken adták át a jutal
makat és elismeréseket. 

-g-
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Kereskedünk vagy politizálunk? Vezérképviselet Berlinben 
Mindenki a tranzitfuvarért harcol 

Együttműködés üzleti alapon 

tatás különböző módozatait. 
Záhonyi beszélgetés Sipos István üzemigazgatóval 

pénzügyi és jogi szabályait ma- Magánstatisztikám szerint, 
gyarázgatom, nem utolsósor- ha nagybecsű kollégáim a vas
ban pedig előnyeit ecsetelem. útról írnak. rendszerint a fe
Pillanatnyilag úgy látszik, rencvárosi rendezőpályaudvart 
eredményesen, mert az NDK „veszik tollukra", ha mégsem. 
újabban konténeres árukat is akkor bizonyos. ho_gy Záhony a 

fogad. Szerintem ez nagy áttö- legfóbb témájuk. Erthető. Ha a 
rés. Egyébként mindenki a ,.Fradiban", vagy Záhonyban 
tranzitfuvarozásért harcol. Ne- rosszul dolgoznak a vasutasok, 
künk az jelent tekintélyes sum- következményei kihatnak a 
mát, ha például a Nyugat-Né- MÁV egészére. 
metországban feladott áru az Május harmadik hetében is
NDK-án, Csehszlov.ákián és mét bedugult a záhonyi átrakó
Magyarországon keresztül jut körzet. A zsurnaliszták nem 1s 
rendeltetési helyére. A tranzit- hagyták szó nélkül. 
fuvarozásban rejlő üzletet ter- - Azokban a napokban 
mészetesen mások is felfedez- minden négyzetméterre leg
ték, a harc a fuvarokért megle- alább három újságíró esett -
hetősen kemény. mondja derűsen Sipos István, 

- A munkát nem nehezíti az az üzemigazgatóság vezetője. 
a tény. hogy az NDK köztudot- - Talán nem szereti az új
tan ragaszkodik a tervutasítá- ságírókat? - kérdezem kissé 
sos gazdálkodáshoz? megszeppenve, de a „főnök" 

- Fölösleges lenne csűrni- megnyugtat: 
Dr. Mayer József hivatalában csavarni a szót: a piaci szem- - Kifejezetten a nyilvános-

(Tüttő Tibor felvételei) léletnek itt alig van tere, s ez ság híve vagyok, ntkán utasí

A MÁV a közelmúltban ve
zérképv1seletet nyitott Berlin
ben, az NDK fővárosában. Júli
usban a helyszínen ismerked
tünk a képviselet munkájával, 
feladatával. 

- Nincs okom a panaszra 
- mondja dr. Mayer József, a 

képviselet vezetője. - Január 
óta lakunk itt a f eleségemmeL. 
Két fiam Drezdában tanul, or
vosira járnak. Tennivalóban 
nincs hiány, munkámhoz az 
alapfeltételek biztosítottak. 

gazdasági helyzetet egy megle
hetősen erőteljes piaci harc jel
lemzi. A MÁV vezetése erre re
agált, s ezért vagyok én most 
Berlinben. 

bizony nehezíti a mindennapi tottam vissza interjút, ajtóm 
munkát. Minden egyes /uva- mindig nyitva áll ·az újságírók 
rért „ verejtékesen" meg kell előtt. Mindezek ellenére kény-
dolgoznom. telen vagyok kijelenteni, hogy a 

H · 'l '
rt •t k legutóbbi esetet - a május 20-i - a JO e em szavai , a - d 1, •k · 3000 

- A megkésett nyitás 
hozható? 

kor ön itt elsősorban kereskedő, ugu aSt. �mi 0� mmteg:r: , be- g 'cri k'bb k"lk k d" vagon torlodott ossze, a hll'lap1-va
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o, rók felfújták . . . Mert Záhony-
- Feltétlenül! Mondok egy 

példát. Az NDK nem fogad 
konténeres árukat, viszont szí
vesen küld. Egészen a legutób
bi időkig vitatkoznunk kellett 
velük, itteni partnereink ugyan
is folyton az üres konténereket 

a epv1se oJe, a mm e- b l'd' k , 
k l"tt , t 1 h t'íl g k an a tor o as orantsem szen-ne e o penz , e e o e so , . , k l "f d 1 I pénzt akar a cégnek szerezni. za�w. �a ?rta e O or u : 71;

Hol itt a diplomácia? mar?n tiz eve dol�ozom itt, es 
emlekezetem szerint egyetlen 
év sem múlt el torlódások nél
kül. 

- Csakhogy korábban az új
ságok ezekró1 az anomáliákról 
nem írhattak ... 

- Ez lehetséges, de akkor 
hadd .tegyem hozzá azt is, hogy 

másról sem beszéltünk. Például 
a szerződéses fegyelemről, a 
szállítási fegyelem olykor ka
tasztrofális megsértéséró1, az 
üzletkötések hónapos késései
ró1 ... 

- Önként adódik a kérdés: 
a háttérben nem a KGST totális 
csődje áll? 

- Túlságosan keményen fo
galmaz, bár nem tagadom, 
hogy van a kérdésében' vala
mi''. A dolgok ,,testvériesen" 
mennek. s ez abszurdum. Az 
üzlet az üzlet, ,,direkt" politi
kát nem szabadna érvényesíte
ni; vagy kereskedünk vagy po
litizálunk. A kereskedelemben 
pedig a korrektség az elsődle
ges szempont. A forgalmi du
gók elhárításáért többnyire 
csak tárgyalunk, tárgyalga
tunk, a normális az lenne, ha az 
együttműködést tisztán üzleti 
alapokra helyeznénk. A jövő út
ja mindenképpen ez. Világnéze
ti azonosság, az úgynevezett 
„testvéri barátság" helyett a 

precízen megfogalmazott és 
mindkét fél által betartott szer
ződéseknek kell vezérelnie az 
áruforgalmat. 

- Mit szól mindezekhez a 
.. gyalogvasutas "? 

- Mindenekelőtt: kemé-
nyen. igen keményen dolgozik, 
nagy erőbedobással. szinte már 
emberfelettien ... 

- Az olvasók általában nem 
szeretik az adatokat, számokat, 
most mégis arra kérem, hogy a 

fentieket „fejelje" meg néhány 
ténnyel ... 

- Az átrakó 84 négyzetkilo
méteres területén a rakodók 

évente 19 millió tonna (!) árut 
mozgatnak meg. A MÁV tran
zit/orgalmának több mint 30 
százaléka realizálódik a mi te
rületünkön. 

- A kihasználtság? 
- Január és május között az 

idén 99 százalékos volt. de em
líthetek egy napot - június 13 
-, ekkor 102 százalékos kapa
citással dolgoztunk. 

- Konténerforgalom? 
- . Hihetetlen növekedésről 

adhatok számot: az elmúlt né
hány évben 5 ezerről 76 ezerre 
nőtt az itt átmenő konténerfor
galom. Ez az igazi üzlet! 

- Gondolom: főleg azért, 
mert valutás üzletró1 van 
szó ... 

- Természetesen. A tranzit
fuvarozás igazi vállalkozás, és 
mi ebben úttörő szerepet vál
laltunk. De másban is! Növel
tük a szolgáltatások skáláját. 

- Például? 
- Műtrágyát zsákolunk, fa. 

feldolgozót építettünk, nyersfát 
raktározunk. Szóval: olyan fur
csa helyzet van kialakulóban, 
hogy lassan a fuvarozás mint 
alaptevékenység veszít jelentő
ségébó1, majdnem másodlagos 
szerepre kényszerül. Ez persze 
nem baj, hiszen a kereskede
lem, és minden szolgáltatás 
azért van, hogy növeljük a 
MÁV bevételeit. A fa raktározá
sa az idén 2 millió schilling be
vételt hozott. Vannak még 
nagyszabású üzleti terveink. 
néhány hónap múlva - igé
rem !- beszámolok ezekró1 .. . 

S.G. 

- Mindenütt! Diplomáciai 
érzék nélkül nincs külkereske
dő. Részt veszek az ünnepsége
ken, értekezleteken, tudomá
nyos konferenciákon, vállalati 
rendezvényeken. A célom az, 
hogy vezető körökben megis
mertessem a MÁV céljait, üzlet
politikáját. A lényeg mindig az 
üzletszerzés, csakhogy ahhoz jó 
kapcsolatok kellenek. 

- Én a MÁV-ot képviselem, 
az érdekeit akarom érvényre 
juttatni, a diplomáciai játéksza
bályok betartásával. Nagy sze
rencse, hogy a magyar nagykö
vetség mindenben támogat. 
Március 23-án például nagysza
bású ünnepséget rendeztek a 

képviselet megnyitásának al
kalmából. A vendégeket nagy
követünk, Lakatos Ernő kö
szöntötte, a képviselet jelentő
ségéró1, céljairól pedig Szemők 
Béla, a MÁV általános vezér
igazgató-helyettese beszélt. 
A fogadás jótékony hatása 

mind a mai napig érezteti hatá
sát, s remélem, hogy ez a jövő
ben is így lesz - mondta befe
jezésül dr. Mayer József. 

Állomásnézőben 

A MÁV miért csak most, 
1989-ben nyitott képviseletet 
Berlinben? 

- Jogos a kérdés, hiszen 
más országok már régen itt 
vannak. A csehek például már 
18 éve. Nos, véleményem sze
rint, a MÁV korábban nem volt 
rákényszerítve újabb és újabb 
fuvarokra. Magyarán: a piaci 
szemlélet nem érvényesült, 
nem érvényesülhetett. Más volt 
a szemlélet, de rögtön kiegészí
tem: más volt a világ is. A mai 

sürgették. Kérdezem én: me
lyik fuvaroztató hagyja üresen 
futni a konténereket? Az üzlet 
a következő: ki kell rakni az 
árut a lehető legsürgősebben, 
és szintén gyorsan újból meg
rakni, majd tovább küldeni más 
országokba. A szabályzatok er
re módot adnak. Nem jó üzlet 
áruk nélkül konténereket 
,,utaztatni". 

- Berlini munkám tekinté
lyes része azzal telik - folytatja 
-, hogy a konténeres fuvaroz-

Nyugat-Dunántúlon 

Sárközi Gábor 

Vasúti „zöldek" vizsgálódása 
A szombathelyi igazgatóság 

területén vizsgálódott a közel
múltban a vasutas-szakszerve
zet környezetvédelmi munkabi
zottsága. A szakemberek Cell
dömölkön, Szombathelyen, Ta
polcán, Veszprémben és Zala
egerszegen jártak. A bizottsági 
tagok csak észrevételeket tehet
nek, felvethetik a gondokat és 
ajánlásokkal segíthetik ezt az 
egyre inkább fontossá váló te
vékenységet. Észrevételeiket el
küldik az adott szolgálati hely
nek, a területileg illetékes vas
út-igazgatóságnak és a MÁV 

Vezérigazgatóságának is. 
A nyugat-dunántúli tapasz

talatokat június 26-án értékel
ték a területen, Megyik Ferenc 
vezetésével. 

Celldömölkön. a legutóbbi 
vizsgálat idején (1982/83-ban) a 

környezetvédelem a mélypon
ton volt. Ezt követően befejező
dött a fűtó'ház korszerűsítése. 
Tiszta. rendezett lett a vasútál
lomás. Rövidesen végeznek a 

felvételi épület felújításával is. 
Az olajos vizeket tisztítják. 

Sajnos sok a szennyezetten 
visszaadott tehervagon. Szük
ség lenne egy határozott sza
bályozásra, amely rákénysze
rítené a / eleket és a vasutaso
kat is a tiszta kocsik vissza
szolgáltatására. 

Az építési főnökségen 200 
gépkocsi és negyvenkettő mun
kagép található. Szakszerűen 
tárolják a felhasználásra váró 
olajat. Ugyanez mondható el a 

fagyálló folyadékok kezelésére 
is. A széntüzelésű kazánok el
avultak, hatásfokuk alacsony. 

Sokat javult a helyzet Szom
bathelyen a személypályaudvar 
és a vontatási telep átépítésé
vel. A vontatásnál a dízelcsar
nok padozata és az olajtárolók 
környéke erősen olajos. A fá
radt olajat szakszerűen tárolják 
és kezelik. Elhasználódott, el
avult az állomási személykocsi
mosó. A mozdonypróbák zaja 
zavarja a környező térségben 
lakók nyugalmát. (A jövóben 
ezt egy nagy beruházással meg
szüntetik.) 

Tapolca állomást rövidesen 
átépítik. A vizsgálódás ennek a 
figyelem bevételével történt. 
Mindezek ellenére a pályaud
var rendezett és tiszta. Baj van 
a vízellátással és a szennyvízel
vezetéssel. Veszprémben hiá
nyosak a környezetvédelmi ren
deletek és nyilvántartások. Erő
sen szennyezett a vontatási te
lep területe, nem megoldott a 
szennyvizek elvezetése. 

A zalaegerszegi állomás is a 
város szívében helyezkedik el. 

Ezért sokat adnak itt a környe
zetvédelemre. A ki/ ogások tár
gyát általában az egyes vasúti 
őrhelyek szociális körülménye
inek az elhanyagoltsága, kul
turálatlansága képezte. 

A hiányosságok ellenére a 

szombathelyi terület a környe
zetvédelmi munkát illetően ai 
egyik legjobb az országban. 
Külön környezetvédelemmel 
foglalkozó szakembert alkal
maznak. Az ezredfordulóig ki
dolgozott intézkedési tervvel 
rendelkeznek. 

Elhangzott az is, hogy a MÁV 
az ország azon kevés vállalatai 
közé tartozik, ahol ilyen szerve
zett környezetvédelmi tevé
kenység folyik. Ennek ellenére 
a bizottság tagjai nem elégedet
tek. A közelmúltban a vezér
igazgatóságnak elküldött ész
revételeikkel nem foglalkoztak, 
érdemi válasz és intézkedés 
nem történt. Tisztában vannak 
azzal, hogy fontosabb területek
re is kevés a pénz. Ennek elle
nére a vasúti „zöldek" bizottsá
ga úgy határozott, hogy megál
lapításaikat, javaslataikat ismét 
összefoglalják és ezt a jelentést 
a vasutas-szakszervezet elküldi 
a Magyar Államvasutak elnök
vezérigazgatójának. 

Sz. Jakab István 

Nincs mit tagadni - nem is 
lehet -. fővonali állomásépüle
teink közül jó néhány műszaki
lag csakúgy. mint esztétikailag 
a még elfogadható szint alá 
süllyedt. A fontosabbakat 
ugyan tatarozzák, tatarozgat
ják, ám a többire valószínú1eg 
nem lesz pénz. Spontán vetődik 
fel a kérdés: ha ilyen a fővonal, 
milyen lehet a vicinális, ame
lyek karbantartására köztudot
tan vékony erecskeként csordo
gálnak az amúgy is fölhígult fo
rintok. 

Az 1902-ben épített és utoljá
ra 1937-ben felújított - mert a 
toldást-foldást nem tekinthet
jük felújításnak - tatabánya
pápai mellékvonal Környét kö
vető első szolgálati helye Kecs
kéd megálló. A peront hajdan 
hosszú vonatok fogadására ter
vezhették. de ezt már csak a 

mintegy százötven méter hossz
ban felállított kandeláberek je
lölik, a peronnak eme része 
gazban fuldoklik, nincs szükség 
rá. 

A szolgálati lakással kombi
nált épületet viszont nemrég 
tatarozhatták, árnyalt zöldje 
szemnek üdítő látványt nyújt. 
A picurka váróhelyiség sarká
ban összehajtott létra áll, mel
lette hokedlin lavór, ami nem 
is rossz ötlet. A koszos vonatról 
leszálló utas így mindjárt meg 
is tisztálkodhat. 

Vonat másfél óra múlva lesz, 
jöttömre előrebben a pénztáros
nő. 

- Már azt hittem, valami 
főnök/ éle. Tudja, éppen tévét 
nézek és hát jobb a bajt meg
előzni. 

Megnyugtatom, semmiféle 
utasítás kifejezetten nem tiltja a 

szolgálat közbeni televíziózást. 
Már pedig amit az utasítás nem 
tilt. azt ugyebár . 

A falunak két vasúti megálló
ja is van. a nagyobb forgalmat 
az oroszlányi mellékvonalon 
fekvő Kecskéd Alsó bonyolítja. 
A peron, a szolgálati épület en

nek ellenére olyképpen fest, 
mintha erre már tizenöt éve el
ment volna az utolsó vonat. Kí
vülró1 sem túlságosan gyönyör
ködtető az egész, de ami belül 
fogad ... Az ablakok kitörve, a 
falakon trágár feliratok har
sognak. A kőpadlón vastag 
üvegcserép, vakolat és koszré
teg, meg még valamik, ame-

lyeknek még a körülírásától is 
óvakodom. 

Mindezek tetejében - akár a 

szemétdomb kakasa - kimust
rált kályha dölyfösködik min
den alap nélkül. Romos állapo
ta miatt még ellopni sem tartot
ta senki érdemesnek. Ha mesél
nék nem hinném el, a látottak 
alapján azonban nincs más mi
nősítésem: ez nem váróterem, 
ez disznóól. Sietek is kifelé, mi
előtt a helyzetet félreértve rám
zárná valaki az ajtót. 

Csendes kicsiny falu Dad, 
templommal. kocsmával, tűzol
tószertárral - ahogy az már il
lik. A háromvágányos állomás 
szépen felújított felvételi épüle
te szinte belesimul a falusi han
gulatba. Tiszta a váróterem. 
tiszta a kátrányozott falusi vécé 
1s. Mit lehet még elmondani? 
Ha nem motorral jöttem volna. 
örömmel lennék várakozó utas 
a dadi vasútállomáson. 

Szák-Szend megállójában 
aztán elfogy az idill. Az egyko
ron forgalmas megálló-rakodó
helynek előbb a rakodóvágá
nyát falta föl a körzetesítés, 
majd két-három éve a felvételi 
épületet is lebontották. Hogy 
azért a megfogyott számú uta
sok fejét ne verje a jégeső, a 
volt szolgálati lakáshoz tarto
zó disznóólból alakítottak ki 
váróhelyiséget. Olyan is ... 

Nézelődésem közben Tatabá
nya feló1 megérkezik a személy
vonat, három idősebb ember 
kászálódik át a néhai rakodóté
ren várakozó autóbuszhoz. Erre 
valamikor hat-nyolc kéttenge
lyes kocsit vonszolt a háromhu
szonnégyes. Most a két négy
tengelyesben legfeljebb tízen 
ülnek. 

Császáron a második világ
háború vége felé találatot ka
pott egy itt veszteglő lőszeres 
vonat. a környékró1 még évtize
dek múltán is szedegetik a szer
terepült. ám fel nem robbant lö
vedékeket. A pusztító légitáma
dást már csak az emlékek őrzik, 
a mai kép valamelyest v·idá
mabb. A várótermet itt is fel
újították, de csak kívülről. 
A belső falakon a vandalizmus 
megannyi nyoma, a / alj elira
toknak azonban van egy kézzel 
fogható hasznuk: eltakarják az 
alattuk megtelepedett koszréte
get. 

Aztán Horváthné Buda Ibo
lya szolgálattevőtől megtudom, 
vannak itt sokkal nagyobb 
problémák is. A havonkénti há
romszáz órás szolgálatok már 
alig elviselhetó'k, az érte kapott 
tizenegyezer forint nevetséges. 

Mór. Szép kisváros Székesfe
hérvár és Kisbér között. Euró
pai hírnevét szó1őtermesztése 
és jó minőségű borai alapozták 
meg. Műemlékeinek megtekin
tése feltétlenül megér egy ki
rándulást. A városképbó1 nem 
lóg ki a Déli Vasút valamikori 
állomásépülete sem. A váróter
meket nemrégen festhették. a 

kövezettel együtt ragyogóan 

tiszták. Az épület körül még fel
lelhetó'k a külső tatarozás nyo
mai is. ám az évszázados, elvi
zesedett falak salétromkiütéseit 
már a festék sem tudja leplezni. 

A móri másodrangú fővonal
ból ágazik ki a pusztavámi 
szárnyvonal. A hetvenes évek 
közepéig személyforgalma is 
volt, az utasok a sporttelepi és 
az újtelepi megállóban is vonat
ra szállhattak. A pusztavámi 
bányák azonban jórészt kime
rültek, nem volt többé kit szál
lítani, a személyforgalmat 
megszüntették. Az évtized vé
gére megintcsak változott a 

helyzet. A márkushegyi bánya
üzem tárnái át- meg átbújnak a 

falu alatt, nyomukban besüly
lyedt a talaj; a község házainak 
tetemes része újjáépíthetetlenül 
megkárosodott. 

Az összedó1éssel fenyegetett 
lakások helyébe a bánya éppen 
a vasútállomás közelében épí
tett fel egy gyakorlatilag új tele
pülést, amely teljes befejezése 
után mintegy ötszáz lakost 
mondhat magáénak. Ez a tény 
pedig felveti a személyforga
lom újraindításának kérdését. 
Viszont az is tény, hogy a ros
kadozó állomásépület, az el
avult vágányhálózat a sze
mélyforgalomra jelenlegi for
májában alkalmatlan. 

Hazafelé csak úgy a rend 
kedvéért nézek be Oroszlány
ba. Az állomás főnöke már 
évekkel ezelőtt történt beszél
getésünkkor megállapította: a 
város kinőtte a vasútállomást. 
Ehhez ma sem tudok többet 
hozzátenni. 

Thorday Zoltán 



6 1989. AUGUSZTUS 3. 

Közös állásfoglalás 

Százezrek nélkülöznek 
Lóvá tett utasok 

l 
Éjfél körül rászántuk ma

gunkat, hogy taxival tegyük 
meg a nem kevés távolságot 
Badacsonylábdihegyig. A taxi
számla 900 forint volt, ami ön
magáért beszél, hogy túl nagy 
költségtöbblet egy személyvo
nattal történő utazáshoz. 

Vasutas és vasas nyugdíjasok találkozója Siófokon Férjemmel június 30-án, pén
teken a 19.05-kor a Déli pálya
udvarról induló, Balatonfüredig 
közlekedő személyvonattal Ba
latonfüredig. onnan átszállással 
a 22.40-kor induló Tapolcáig 
közlekedő személyvonattal Ba
dacsonylábdihegyig szerettünk 
volna utazni. Az átszállásra me
netrend szerint egy óra áll ren
delkezésre. 

tartózkodott. Bárhol is volt, mi 
türelmesen vártunk és azon 
drukkoltunk, hogy Balatonfü
reden a csatlakozást elérjük. 
Nem tűnt reménytelennek, mi
vel 22.42-re Balatonfüredre ér
keztünk. 

Második alkalommal rendez
ték meg a vasutas és vasas 
nyugdíjasok országos baráti ta
lálkozóját július 20-án, Siófo
kon, amelyen megjelent Koszo
rus Ferenc, a VSZ főtitkára is. 
Délelőtt, amíg a résztvevők 
gyülekeztek - a legtávolabb 
lakók 11 után érkeztek meg -. 
amatőr művészeti együttesek 
szórakoztatták a közönséget a 
szabadtéri színpadon. Ekkor, a 
találkozó hivatalos megnyitója 
előtt kérdeztük meg Herbst An
talnét, a vasasszakszervezet 
titkárát. hogy miért tartja a két 
szakszervezet nyugdíjasbizott
sága közösen az országos talál
kozóját? 

- Fontosnak tartjuk 
kezdte a vasasok titkára 
hogy ne csak vezetői szinten le
gyen élő a kapcsolat, hanem a 
tagság is erősítse a szálakat. 
Együttműködésünk a vasuta
sokkal nem új keletű, s mivel 
mindkét szakszervezet kong
resszusra készül, igen idősze
rű, hogy a tagság nem kis há
nyadát kitevő nyugdíjasok sze
mélyes találkozó alkalmával 
ismerkedhessenek meg egymás 
véleményével. 

- A mai, 11 órára hirdetett 
nagygyú1ésnek van valamiféle 
politikai célzata? 

- Mint említettem. kong
resszusra készülünk, ezért a 
múlt hónapban tárgyalta köz
ponti vezetőségünk a nyugdíja
sok helyzetét elemző értékelést. 
Ennek alapján követeléseket és 
elvárásokat fogalmaztunk meg 
a kormányzati szervekkel szem
ben. Úgy gondoljuk, hogy a 
mai nap jó alkalom a vélemény
cserére, arról nem is beszélve, 
hogy az állásfoglalásban rögzí
tetteket a jelenlévők megerősít
hetik, illetve javaslataikkal ala
kíthatják. 

- Mit gondol, vajon a kor
mányzat figyelem be veszi az 
önök kéréseit? 

- Alapvetően optimista va
gyok, hiszen ennek a társada
lomnak alapvető feladatai kö
zé tartozik a nyugdíjasok hely
zetével való törődés. Ma. ami
kor a kormány a hároméves 
programján dolgozik, elképzel
hetetlennek tartom, hogy ne so
rolja előre kiváltképp az ala
csony jövedelmű, a létmini
mum környékén élő emberek 
gondjait. Azután pedig válasz
tásra is készülünk, és vala
mennyi nyugdíjasunk választó
polgár: nem mindegy, hogy mi
re voksolnak! 

Az ünnepélyes nagygyú1ésen 
Herbst Antalnét követően Lu-

gosi József, szakszervezetünk 
központi vezetőségének tagja, a 
szegedi területi intézóbizottság 
titkára mondott beszédet, ami
ben a többi közt kifejtette, hogy 
a nyugdíjak értékállandóságá
nak megoldatlansága, a nyug
díjasok szociális körülményei
nek romlása egyre inkább ag
gasztja a vasutas-szakszervezet 
vezetőségét. Megengedhetetlen 
- jelentette ki -, hogy 30-40 
évi munka után az emberek 

súlyos megélhetési gondokkal 
küszködnek annak ellenére, 
hogy ők maguk és volt munkál
tatójuk nem kis összeggel já
rultak hozzá a nyugdíjalap
hoz. 

A Vasutasok Szakszervezete 
valamennyi rendelkezésre álló 
fórumon sürgeti e gondok meg
oldását, de emellett a gyakorlat
ban is igyekszik segíteni. Így 
például egyebek között a nyug
díjas szakszervezeti tagok által 
fizetett tagdíjat az alapszerveze
tek saját célra fordíthatják. ami 
országosan mintegy 6 millió fo
rint évente, s a nyugdíjas alap
szervezetek részére szakszerve
zetünk évi 2,5 millió forint kü
lön segélykeretet ad. 

- A nyugdíjasok anyagi se
gítésének legjelentősebb forr á
s a azonban az önkéntes támo
gatási alap - hangsúlyozta 
Lugosi József, majd elmondta, 
hogy a múlt évben közel 50 mil
lió forintot juttatott az ÖTA a 
rászorulóknak. 

A beszédek után a résztve
vők megtekintették Kálmán 
Imre szülóbázát. ellátogattak a 
művelődési központba, majd a 
tapolcai művelődési ház népi 
együttese és a pécsi vasutas 
koncert-fúvószenekar műsorá
val zárult a baráti találkozó a 
késő délutáni órákban. 

* 

Köszöntjük a vasutasokat 
a vasutasnap alkalmából! 

Vállalatunk nem csupán az egyik 
legnagyobb belföldi fuvaroztató, de a 
keletkező vas- és fémhulladék felvásárlója 
és feldolgozója is. Együttműködésünk 
sikerében bízva kívánunk munkájukhoz 
sok erőt, jó egészséget. Kérjük továbbra 
is segítségüket vasúti szállítmányaink 
gyors és pontos célba juttatásában. 

FERROTRANSFER 

D)j 

Kohészati 
Alapanyag
el6készft6 

Véllalat 
gazdaségi 
vezetése 

A találkozón a két szakszer
vezet nyugdíjas-intézőbizottsá
ga közös állásfoglalást tett köz
zé, amelyneK részleteit az aláb
biakban közöljük: ,.A Vasuta
sok Szakszervezete és a vasas
szakszervezet továbbra is ki
emelt figyelmet fordít a nyugdí
jasokról való gondoskodásra. 
A vezető testületek és alapszer
vezetek a rendelkezésre álló 
erőforrások hasznosításával. új 
lehetőségek felkutatásával töre-

A fenti napon a Déli pályaud
varról a vonat „műszaki okok„ 

miatt 50 perccel később indult. 
A kalauztól tudjuk, hogy a 
„műszaki ok" az volt, hogy a 
szerelvény az indulás időpont
jában még Székesfehérváron 

Legnagyobb meglepetésünk
re itt „pontosan" menetrend 
szerint indult el a vonat, az utol
só esti vonat. Rajtunk kívül 
még sok felháborodott és ta
nácstalan ember utazott volna 
tovább. A többség az országút 
felé gyalogolt és stoppolni pró
bált. Ejszaka lévén a kevés autó 
közül természetesen egy sem 
állt meg. 

Felháborodásomat nem tu
dom lenyelni, ezért kérem, leg
alább tegyék szóvá. Valamint 
anyagi kártérítésre is - úgy 
gondolom - jogosultak va
gyunk többi utastársammal 
együtt. A taxiszámlán kívül a 
menetjegyünk is Budapest
Badacsonylábdihegy távolság
ra volt megváltva. 

Pusztafiné Pálovics Éva 
1112 Budapest 

Neszmélyi u. 40. Ill. 

Lövedék a pályán 

Kaland a síneken 

kednek életkörülményeik és 
társadalmi közérzetük javításá
ra. 

A tömegkommunikációs esz� 
közök hírei gyakorta szólnak a 
közlekedő vonatokat ért erősza
kos cselekményekró1. Nem 
megnyugtató, hogy számuk 
egyre szaporodik, hogy az elkö
vetól< zöme fiatalkorú, mint az 
Bolla Géza mozdonyvezető le
velé bó1 is kiderül. 

Tavaly, október 15-én példá
ul Ferencváros és a Soroksári 
út között volt kénytelen vonatát 
gyorsfékezéssel megállítani, 
mert a kavicságyra második vi
lágháborús lövedéket rakott va
laki. Bolla Géza rádión és a me
netirányítón keresztül értesítet
te a VBO-t, a rendőrséget és a 
tűzszerészeket, azok megérke
zéséig a helyszínt biztosította. 

1989. április 27-én az általa 

Keserű vasutasnap 

továbbított 2226-os számú vo
natot Rákospalota-Újpest és 
Dunakeszi között kőzáporral fo
gadták a nyilván környékbeli 
gyerekek, de ezzel még nem ért 
véget a nap. Estefelé gépmenet
ben tartott „haza", amikor 
ugyanott és valószínűleg 
ugyanazok a tettesek két sín
szál között hatalmas tüzet rak
tak, amire a szembe közlekedő 
vonat rá is szaladt. A mozdony
vezető azonnal megállt és üldö
zóbe vette. mi több. egy arra 
haladó URH-kocsi rendőreivel 
el is fogta a tetteseket. 

Néhány nappal később Rá
kosrendező és Landler között a 
gép lehúzott ablakán át moz
donyvezetőnk feje fölött repült 
át egy jókora kődarab. Ezúttal 

.,csak" a vezetőfülke oldaláról 
verte le a festéket. 

Április 30-án Dunakeszi alsó 
előtt a vágányokon keresztben 
köteleket feszítettek ki, a sínek
re pedig mintegy 40 méter 
hosszúságban köveket raktak. 
Bolla Géza a vonat megállítá
sát követően ismét üldözőbe 
vette a gyerekeket és kettőt kö
zülük elfogott. 

Természetesen valamennyi 
ismertetett „kalandját'' ese
ménykönyvileg is jelentette 
szolgálati főnökségén, a Rámán 
Kató vontatásnál, ahonnan azt 
továbbították a budapesti igaz
gatóságra. A közelmúltban 
igazgatói dicséretben részesítet
ték Bolla Gézát. 

(thorday) 

Mindkét szakszervezet elis
meri. hogy az áremelkedések 
ellensúlyozására voltak törek
vések, az idős emberek helyze
tét megkönnyítő szociális intéz
kedések is születtek, de határo
zott vélemény, hogy azokat in
kább jellemezte a kapkodás, 
mint a tudatosság. Ami tör
tént, kizárólag a szakszerveze
tek következetes erőfeszítésé
nek eredménye. A sokirányú 
negatív hatás következtében a 
nyugdíjasok jelentős részének 
anyagi és szociális biztonsága 
megrendült, kiszolgáltatottsá
guk tovább nőtt. 

A dinamikusan növekvő rá
fordítások ellenére a nyugdíja
sok helyzete romlott. A korosz
tály megélhetési körülményei 
tovább differenciálódtak. 

„Kimaradtam 
a névsorból" 

Mindkét szakszervezet több
iranyú felelősséggel vállalt 
gondoskodása, áldozatvállalá
sa nem pótolhatta az elmaradt 
központi intézkedéseket, illetve 
a meglévők hiányosságait. 
Mindkét szakszervezet méltat
lannak és szégyenletesnek tart
ja, hogy a társadalom építéséért 
több évtizedes munkát végzett 
generáció százezrei nélkülöz
nek. Tarthatatlan. hogy évek 
óta csak részintézkedések. fél
megoldások születnek." 

D.K. 

E levelet tanulságként írom, 
mások okulására. Az eset 
ugyanis velem történt a 39. vas
utasnapon, a békéscsabai von
tatási főnökségen. amelynek 
dolgozója vagyok. 

Minden vasutas tudja, hogy 
egy kis emlékplakettet, arany
mozdonyt adnak a vasútnál el
töltött 30 éves szolgálatért. Ed
dig nem tudtam, hogy a pla
ketthez szerencse is kell. 

A történet még június 5-én 
kezdődött, amikor a szolgálati 
helyen a névsort olvasva nem 
találtam a nevem. Pontosabban 
egy másik Kovács József neve 

Köszöntjük 
a vasutasokat 
a vasutasnap 
alkalmából! 
Kérjük, hogy jó 

együttműködéssel segítsék 
vállalatunk vasúti 

szállítmányainak gyors és 
pontos célba juttatását. 

szerepelt a listán. Ő 1947-ben 
született. Az ügyintéző - ha 
tud számolni - észrevehette 
volna, hogy az a Kovács nem 
lehet 30 éve a vasútnál. 

Én természetesen telefonon 
jeleztem a tévedést, gondoltam 
vau még 30 nap, mindent rend
be lehet hozni. 

Elérkezett az ünnepség idő
pontja. A kollégák egymás után 
vették át kitüntetésüket. Én 
azonban hiába vártam, kima
radtam a névsorból. Senkinek 
nem kívánom azt, amit akkor 
éreztem. A szakszervezeti főbi-

zalmi próbálta menteni a hely
zetet, mielőtt végleg eltávoztam 
volna. A pénzes jegyzéken 
ugyanis megtalálták a nevem. 

- Ne mérgelődj! A pénz 
megvan! - mondta. 

Utána hazamentem a család
hoz, amely mindig biztos háttér 
volt. 

- Nem kaptam aranymoz
donyt - mondtam, és nemcsak 
a vasutasnapi sör volt keserű' 

Kovács József 
Békéscsaba 

. Köszöntjük 
a vasutasokat 
a vasutasnap 
alkalmából! 

Kérjük, hogy jó együttműködéssel 
segítsék vállalatunk vasúti 
szállítmányainak gyors és pontos 
célba juttatását. 

A KOBÁNYAI S0AGYÁR 
veze1ése, térsadalml 
szervezetei 

és dolgozó- , kollektfvéja 
' 

A MECSEKI sztNBÁNYÁK 
kollektirija 

r 
és dolgozó kollektfv6Ja. 

L.========� -----------' 
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A képzőművészeti kiállításon 

,,Itt érlelődtem Augusztusban láthatja a kö- A háború utáni lerongyoló-

MOZIKALAUZ 
Fazekas Lajos versei 

,, , , 

muvessze 
'' 

• • • 

zönség a Legényanya című ma- dott Németországban pereg 
gyar bohózatot. A közönség jól Karl Heinz Heymano szatírája, 
szórakozhat hősének vidám ka- az NDK-s Disznószerencse. 
landjain. Főszereplői: Kállai Két hőse egy lelkes fiatal ta
Ferenc, Kibédi Ervin, Horváth nító és egy vaddisznó, no meg 

Mint üres tenyerek 
,�_,,,.,,,,,&'.!, József és Eszenyi Enikő. A ren- egy kis falu jellegzetes, mulat-

(Fiatal barátaimnak) 

dező: Garas Dezső! ságos figurái. 
Öt amerikai produkciót is be- A krimidömping újabb da-

mutatnak. Az egyik J. B. Harris rabja a televízióból jól ismert 
rendező munkája, A hekus. Symansky felügyelő legújabb 

Nincs új a nap alatt, hiszen kalandja az NSZK-beli 

,,Kényelmes otthon" reklám a kőfalon. 
S az újságban albérletet keresünk -
hirdetünk drágán józan reményeket 
kiuzsorázott szükségünkből; a téren 

egy olyan zsaruról szól, aki Symansky kelepcében. Megsze
pont akkor zuhan magánéleti mélyesítője magától értetődően 
válságba, amikor egy nagy ügy ismét Götz George. 

mi csak lengünk, mint az üres tenyerek. 

kerül eléje. Kedves mesejáték a bolgár A 

Nyilvánvalóan sikerre szá- herceg 13-ik menyasszonya, 
míthat a népszerűvé vált Be- míg derűs és izgalmas Bruna 
verly Hills-i zsaru folytatása: a Corbucci rendező akciófilmje, 

Hajdani cselédek helyén álmodunk 
mennyezetek penész-tejútja alatt. 
Ha lányt szeretünk, a liget útjain 
ránk szagol a szél. S már hulló fogaink közt 
panaszunk kesernyés morzsája marad. 

Beverly Hills-i zsaru 2. az olasz Szuperhekusok. 
Természetesen viszontláthat- Az Intercom amerikai-ma-

juk benne Axel Foleyt, a színes gyar vegyes vállalat három fil
bőrű, nagyhangú, s mulatságos met tűz műsorra. Bűnhődés 
rendőrt, akit már az első rész- Harmadikán a Vasmadarak 

Vasutasnap és képzőművé- dor és Szabadi Sándorné (fes- ben a kitűnő Eddie Murphy, a JI-t, Sidney J. Furie kaland- 1. 
szeti kiállítás évtizedek óta ösz- tészet). Nagy József (plakett). rövid idő alatt a hollywoodi él- filmjét. Egy titokzatos hatalom 
szetartozó fogalmak. A jeles Pataki Miklós (szobrászat). vonalba ugrott, s nálunk is ked- nukleáris fegyverekhez jut. 
napnak hosszú évtizedek óta veltté vált néger színész alakít. A világ veszélybe került. Az 
egyik legrangosabb rendezvé- Partnernője a szép Brigitte Egyesült Államok és a Szovjet-
nye a Népszínház utcai, nagy , Nielsen a videofilmhősnő. unió speciális kommandó ala-
múltú Vasutas Képzőművészeti A történet ezúttal is Beverly kulatot szervez: a béke védel-
Kör kiállítása. Ezúttal, a 39. Hills-ben játszódik, s Alex mében. Főszereplő: Louis Gas-

Ütköztem hamis, ferde dolgokba 
raktár mélyén sürögve-forogva, 
hol a népvagyon zsákjai között 
garázdák cinkos őre őrködött. 
„Tolvaj!"-t kiáltottam, s szavamat 
elnyelték a fülek s a falak. 

vasutasnapon, a Közlekedési szembetalálja magát a nagy ha- set junior. 
Múzeumban gyönyörködhet- talmú kábítószermaffia béren- A Duna Film - ugyancsak 

2. 

A tolvaj tünk a kör tagjainak munkái- ceivel, majd főnökeivel. Közben magyar-amerikai vegyes cég: ban. 
amúgy mellékesen egy rendőr- két filmet hirdet a hónapra. 

A Művészeti Alap képzőmű- gyilkost is leleplez. Harmadikán Eddie Murphy 
vészeti szakosztályának igazga- 1958-ban mutatták be James szükségletünk kielégítendő: lát-
tója, dr. Feledy Balázs nyitotta Clawell író képzeletének szü- hatjuk az Amerikába jöttem de-

nem zörgetett, amikor érkezett, 
de a tárgyak, a tárgyak 
megcsörrentek motozó kezétó1, 
riadóztak a világnak. 

meg a kiállítást. Gondolatéb- löttét, a klasszikus horrort, rűs történetét. Murphy bará- 3. resztő, tartalmas megnyitóbe-
amelynek címe A légy. tunk ezúttal egy zambiai király-

szédében utalt az élénk belpoli- Egy tudós balszerencsés kí- fi képében jelenik meg a mozi-
tikai életre, a közelmúlt törté- sérletéró1 szól, aki képessé vá- vásznon. Az Újvilágban nősül-

A falak közötti csend, 
a cella-magányú tér: 

nelmi tényeinek újraértékelésé- A g!'afikusok kategóriájában lik arra, hogy az atomok szerke- nie kell. Persze ez még egy ki-
re - a megváltozott közéletre. Jóba Eva kapott első díjat. Szí- zetét megváltoztassa. Ám ami- rályfinak sem olyan egyszerű. 

,,Ebben a változó, feszültsé- vesen vállalkozott egy kis be- kor már diadalt ül, egy kicsiny A másik premierre huszonne-
kk l t h ·l' b d · szélgetésre. Igaz, meghökken-

A bűnért bűnhődés. 
Bűnhődés a bűnért. 

ge e er es vi ag an ren ezi légy keresztülhúzza számítása- gyedikén kerül sor. A James 
újabb országos kiállítását a tem mindjárt a diskurzus ele- it. S itt kezdődnek a bonyodal- Band, a magányos ügynök a 

t k' " " ' t· k .. ··k jén, ugyanis így kezdte: vasu as epzomuvesze i oro mak. A siker nyomán két foly- nagy hírű sorozat legfrissebb 
nagy családja - mondotta - Örülök a díjnak, hogyne tatás is született, majd a leg- hajtása. Címszereplője: Ti-

Művészeti ösztöndíjasok 
többek között Feledy Balázs, örülnék, de annak is, hogy újabb David Cronenberg ren- mothy Dalton, a legeslegújabb A SZOT titkársága 99 képző-, 
majd így folytatta: utoljára kaptam . . . dező izgalmas munkája. a szuperügynökök sorában. ipar- és fotóművészeti, 53 iro-

- A mostani időkben emel- - Ez kissé érthetetlen, ugye Politikai krimi az ugyancsak Olyan nagy hírű előadók, mint dalmi kategóriában benyújtott 
jük ki azt az elemét tevékenysé- belátja ... ? amerikai Gyilkos optika, míg Sean Connery, Roger Moore pályázat közül elfogadva a 
günknek, amelynek lényegét - _ A magyarázat pedig rop- vígjáték a Kemény fickók, Jeff nyomába lépve. szakértői bizottságok rangsorolt 
régi szóval, de új értelmezésben ,, , Canew rendező alkotása. Ábel Péter 1·avasatait, az alábbi pályázókat pant egyszeru: az iden tagja let-gondolva - a tehetséggondo- tem az úgynevezett Művészeti részesíti SZOT Kassák Lajos 

zásban látjuk. Közel negyven Alapnak. művészeti ösztöndíjban. 
éve folyik ez a munka, s lett lé- .,.. ------------------------'"•--------- D. -Németh István írót, két 
gyen bármilyen irányítás, köz- - Ha jól értem: ezentúl hi· 

1. 
1 

kisregénye megírásához: Far-
élet és közhangulat ebben az or- vatásos művésznek számít? 

A szertartás kas Árpád költő, műfordítót 
szágban, a körök ápolták a te- - Pontosan, és ez azt jelenti, (Románia) műfordítói, alkotói 
hetségeket, igyekeztek a szak- hogy más lett a státusom, leg- _ munkája segítéséhez; G Heller 
mai munka emberi és tárgyi fel- alábbis „hivatalosan", és ebbó1 Zsuzsa keramikus művészt, kö-
tételeit megteremteni; megadni a változásból következik, hogy zösségi tereken elhelyezendő 
a további élethez és alkotáshoz a jövó'ben nem kaphatok díjat a 1. aranykeretes szemüvegét. Le- díszkutak, kerámia egységek 
szükséges sok és nélkülözhetet- legfó'bb mecénástól, szóval a A temetés délután négykor hajtott fejjel, szinte csüggedten megalkotásához; Gaál József 
len támpontot. vasutas-szakszervezettó1. ők kezdődik. A család barátja rozo- teszi a puha bőrtokba. A pissze· grafikusművészt, kísérleti jelle-

A tradícióknak megfelelően a ugyanis, nagyon helyesen, kizá- ga Skodájával fuvarozza a te- gő csendet a két munkás sietős gű grafikai munkássága folyta
kiállításon díjakat is átadtak. rólag az amatőröket támogat- metó'be az elhunyt rokonait és mozdulatai rebbentik szét. tásához. Karsai Ervin költő, 
A szépszámú közönség előtt a ják. Hosszú évekig támogattak hozzátartozóit. A harmadik for- Megragadják a diófa koporsó folklórkutató, ciganológus, ci
legkiválóbbaknak Koszorus engem is, elvégre 15 éve va- dulónál engem is bepréselnek a fedelét. Egy kicsit várnak, amíg gány gyermekek részére készü
Ferenc, szakszervezetünk főtit- gyok tagja a KOR-nek (kérem, kocsiba a szomszédasszony a család elbúcsúzik az arctól, lő kétnyelvű (cigány-magyar) 
kára nyújtotta át a jutalmakat írja csupa nagybetűvel, megér- meg egy fiatal lány közé. A vá- aztán gyorsan helyére erősítik a verseskötet megírásához, ké-
és okleveleket. demlik !) _ itt érlelődtem mű- rosszéli temető ravatalozójában tetőt. A koszorúkat, csokrokat 

szülő kisregényéhez, a cigány-
Díjazottak: vésszé _ ha egyáltalán szabad előkészítettek mindent a szer- az ajtó előtt várakozó autóhoz ság történetét megörökítő eposz 
Szemerédi Ferenc, Pap Sán- ezt mondanom. Mindenesetre: tartáshoz. Hűvös szél fúj, a gyá- hordják. Eloltják a gyertyákat. megalkotásához; Krizbai Sán-

dor és Makai Gyula (festészet). akárhogyan is alakul jövőm, si- szolók fázósan toporognak. Már Mi is készülődünk. dor festőművészt, egy-egy tör-
csak a pap hiányzik. ,,Reformá
tus temetés lesz" - súgja vala
ki a hátam mögött a szomszéd
jának. Bent, a ravatal mellett a 

családtagok állnak: egy, az 
egészbó1 semmit sem értő öt
éves kisfiú, egy karikás szemű, 
tizenhat éves lány és egy zö
mök, piros arcú férfi. 

�✓ 
�,_1 ,_; .. /;-r ... -1 �.-,... t 
'/ 
• J 
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Jóba Éva „Love� című grafikája 

Jóba Éva, Hoppné Göcze Ju
dit, Lévai Zoltán és Régi Már
ta (grafika). 

Szabó Lajos, Hornyák Kata
lin és Világhy Árpád (szobrá
szat). 

- Anyu csak alszik, ugye? 
- riad a csendben a gyerek 

hangja, és a nővérétől várja a 

választ. Az apja veszi az ölébe. 
(\ Távolabb, a fal mellett álló asz-
� szonyok csoportja szipogva 

� gy{íri a zsebkendőt. A koszorúk 

színes karéjában féloldalra bil
lent a fejfa. Már másodszor ol
vasom fekete betűit: Z. István
né, élt 42 évet. 

3. 
Lépésben halad a fekete autó 

a koporsóval. A márványke
resztek között lehajtott fejjel kö
vetjük. Kafka regények hangu
lata szorongat. A csoportban 
mindig sustorog valaki. Kérdez, 
vagy kijelent, alig mozgó száj
jal. Előttem két nő hajol éppen 
össze: 

- Honnan jött ez a sok 
lány? - kérdezi az egyik. 

- Edit osztálytársai - súg
ja a másik. - Ipari tanulók. 
Varrónők lesznek. Igazán meg
ható, hogy ők is eljöttek. 

Port kavar a szél, csattognak 

a koszorúk papírszalagjai. 
Messze a temető széle. Fázunk. 
A drótkerítés mellett fordul a 

2. kocsi. Már látni a kiásott sírhe-
A temetkezési vállalat két lyet. A földkupac tetején nyir

munkása meggyújtja a gyertyá- kosak a hantok. 
kat a ravatal mellett. Egyikük a · 
halott sófehér arcára pillant, és 

mielőtt tovább menne, megiga
zítja a fehér szemfedő lágy fod
rait. Az ajtóban megjelenik a 
pap. Magas, kerek arcú férfi, 
őszülő halántékkal. Méltóság
gal lépdel a gyászolók között a 

(Tüttő Tibor ft>lvételei) ravatalhoz. Körbehordozza sú-

4. 

ténelmi korszak problémáit fel
vető, nagyméretű olajvászon 
képek megalkotásához; Pálin
kás György írót, a „Vallomás a 

városról"című kötet megírásá
hoz; Tóth László költő, publi
cista, műfordítót irodalmi ri
portkötete befejezéséhez, vala
mint önéletrajzi e::::széket tartal
mazó könyve összeállításához. 

A titkárság egyben arról is 
döntött, hogy Tabák Lajos fotó
művész vállalkozását, ,,A mi 
életünkből, Kassák Lajos Mun
ka-Körének szociófotói" című 
album összeállítását, valamint 
Drozsnyik István festőművész 
képzőművészeti alkotómunká
ját, szakmunkástanulók köré
ben végzett művészeti nevelői, 
művészetszervezDi tevékenysé
gét egyszeri összeggel támogat
ja. 

A SZOT Kassák Lajos művé
szeti ösztöndíj időtartama egy 
év, összege 7000 forint havonta. 
július l-jétől következő év jú
nius 30-ig. 

Oklevelet kaptak: 
Csüllög Júlia, Csomós Zol

tán, Déghi Rita, Fábián Sán-

lyos tekintetét az arcokon, az
keres leszek vagy sikertelen, a tán kövérkés ujjaival belelapoz 
Népszínház utcai kör életem keményfedeles imakönyvébe. A 
alapvető élménye, iskolája ... fojtott csendben mintha felerő
Tanáraimat, Benedek Györ- södne a súrlódó papír zaja. 
gyöt, Kirchmayer Károlyt és Megkezdődött a szertartás ... 
társaimat, az alkotóközösség A pap hangja érces, zengő -
tagjait sohasem fogom elfelejte- mintha hegyről szólna hozzánk. 
ni . . . Zsebkendőjével néha megtörli 

(sárközi) a homlokát. Végül leemeli 

Körülálljuk, szinte bekerítjük 

a gödröt. A koporsó már a síron 
keresztbe tett rudakon nyug
szik. Gyorsan múlnak a szertar
tás utolsó percei. A pap helyet 
ad a munkásoknak, akik lassan 
leengedik a koporsót. Tompán 
surrog a fa, amikor visszahúz
zák a kötelet. Valaki vörös szek
fűcsokrot dob a mélybe. A ka
pák nyomán dübörögve zúdul 
rá a föld. Edit elcsukló sírásába 

magányos varjú károgása csap. 
A fekete madár olyan ott az 
égen, mint egy magasan lógó 
színházi díszlet. 

Kaszala Sándor 
A szombathelyi Sa�aria Közlekedésgépészeti Szakközépiskola 
másodéves tanulójának. Szabó Beatrixnek a grafikája 
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A BVSC-hó1 a Bundesligáha 
Beszélgetés Farkasházi László futballistával 

Amióta kinyíltak a nyugati profivilágba vezető kapuk, 

a magyar labdarúgók ugyancsak éltek a lehetőségek

kel. Franciaországtól Törökországig szinte mindenütt 

megfordultak, volt aki bevált, volt aki nem. Akadtak 

dollármilliókat érő szerződések és félig-meddig baráti 

átrnccanások a szomszédos Burgenlandba. Amire vi

szont még nem volt példa, most Farkasházi Lászlóval, 

a BVSC játékosával megtörtént: egy meglehetősen kö

zepes másodosztályú csapatból az Európa egyik legerő

sebb bajnokságaként számontartott nyugatnémet Bun

desligába, ráadásul annak is az első osztályába igazolt! 

A 22 éves középpályás nevét 
pillanatok alatt megismerte a 
futballt kedvelő hazai közvéle
mény. Amikor Farkasházi pró
bajátékra utazott a VfL 
Bochum csapatához, bátorsá
gáért még szakmai körökben is 
megmosolyogták - aztán jött a 
meglepetés: a nyugatnémetek 
nemcsak fogadták, hanem 100 
ezer márkáért meg is vásárol
ták a játékost. 

- Minek, vagy kinek kö
szönheti a ritka szerencsét? -
kérdeztem Farkasházit a hihe
tetlen hír hallatán. 

- Elsősorban volt edzőm
nek, Kisteleki Istvánnak - fe
lelte. - Mesterem ugyanis a 
kölni Jutballfőiskolán vesz 
részt továbbképzésen, s ő emlí
tette először a nevemet nyugat
német labdarúgókörökben. 

- Mivel hívta fel magára 
Kisteleki figyelmét? 

- Ezt pontosan nem tud-

SPORTNAPOK 

nám megmondani. Tény, hogy 
abban az időszakban igen jól 
ment a játék, s igyekeztem min
dent megtenni a BVSC sike
reiért. 

- Számított rá, hogy a ma
gyar bajnokságnál lényegesen 
erősebb Bundesligában is szóba 
kerülhet? 

- Nem, ez valóban óriási 
meglepetés számomra is. Már 
az sem volt kis dolog, hogy 
egyáltalán kiutazhattam és 
részt vehettem a bochumiak 
néhány edzésén. 

- Milyen benyomásokat 
szerzett jövendő csapatáról? 

- Igazi kemény, németes 
felfogásban játszanak. A ma
gyarok egyszer mindenesetre 
mély nyomot hagytak bennük, 
mégpedig Détári Lajos révén. 
,,Döme" ugyanis éppen nekik 
lőtte azt az emlékezetes szabad
rúgásgólt a tavalyi nyugatné
met kupadöntőn. 

Egészségünk védelméért 

Ez az ország beteg. Riasztó, 
sőt döbbenetes egészségügyi 
statisztikák bizonyítják, hogy 
fokozatosan és korán pusztu
lunk, pusztítjuk magunkat. So
kak víziójában már a nemzetha
lál képe is felderengett. Nem 
úgy élünk, ahogy kellene, ezért 
számtalan a betegségünk és ha
mar feléljük tartalékainkat. Fel
ismerve a bajt, ebben az or
szágban többféle mozgalom in
dult a fenyegető rém visszaszo
rítására. A vasút is számtalan 
intézkedést tett dolgozói egész
ségének védelméért, de hason
lóan az országos tapasztalatok
hoz, nem ért el megfelelő ered
ményt. 

Az Egészség mindenkinek 
ma már világprogram. Tavaly 
ősszel részben ennek a jegyé
ben is zajlott a vasutas sport
konf erencia, ahol újból szóba 
kerültek azok a tennivalók, 
amelyekkel vasutasaink egész
ségét a korábbinál jobban óv
hatjuk. Érdemes megjegyezni, 

hogy ehhez nem elég csupán a 
szándék, és az intézkedések so
kasága. ehhez a vasutasok ak
tív közreműködése is szüksé
ges. 

Az egészségmegőrző prog
ramban is megfogalmazódtak 
azok a feladatok. amelyek a 
vasutasok mentálhigiénés, élet
módbeli és táplálkozási szoká
sait kívánják jó irányba terelni. 
A különféle felméréseket és az 
ezek alapján leszűrt következte
téseket és tanácsokat a vasút 
egészségvédői, orvosok és 
sportvezetők rendszeresen a 
nyilvánosság elé tárják. 

Évente országos egészség
ügyi sportnapokat rendeznek, 
amelyre szeretettel várnak 
minden vasutast, azok család
tagjait és bármely érdeklődőt. 

Az idei szeptember ismét a 
vasutasok egészségvédelmének 
jegyében telik el. A balatonfü
redi sportnapokra az eddiginél 
több érdeklődőt várnak. 

(P. K.) 

TELEOBJEKTÍV 

- Nem nyomasztó, hogy 
egy ilyen előd után öntől is va
lami hasonlót várnak esetleg? 

- Nem hiszem, hogy engem 
Détárihoz mérnének. Egy hétig 
kint voltam, együtt készültem 
a csapattal, így látták, mit tu
dok. Ahhoz, hogy a Bundesliga 
kemény küzdelmeiben se vall
jak szégyent, még sok minden
ben kell fejlődnöm. Erre Bo
chumban minden lehetőségem 
meglesz. 

- Hogyan készült fel a pró
bajátékra? 

- Igyekeztem mindent 
ugyanúgy csinálni, mint koráb
ban. Elég drukkolós típus va
gyok, s a túlzott készülődés gör
csössé tehette volna a játéko
mat. 

- Kissé furcsának tűnik, 
hogy tehetségét eddig csak má
sodosztályban kamatoztatta ... 

- A BVSC saját nevelésű já
tékosa vagyok, és soha nem fo
gom megbánni, hogy 22 éves 
koromig a vasutas-egyesület
ben szerepeltem. 

- Korábban nem gondolt a 
változtatásra? 

- Sokat nem foglalkoztam a 
klubcsere gondolatával, hiszen 
jól éreztem magam a Szőnyi 
úton. Tény, hogy már évekkel 
ezelőtt is megkerestek nagyobb 
egyesületek képviselői. Tavaly 
például a Váci Izzó. a Vasas és 
a Tatabánya játékosszerzői je
lezték. hogy szívesen látnának. 

- Miért mondott nemet va
lam �nnyiüknek? 

- Időközben bevonultam 
katonának, és a harmadosztá
lyú Osztapenko SE színeiben 
játszottam. Leszerelésem után 
pedig úgy döntöttem, hogy még 
a tavaszi szezont mindenkép
pen a BVSC-nél csinálom vé
gig. Ősztől viszont biztosan 
aláírtam volna a szerződést 
egy nagycsapathoz. Arra per
sze, hogy ez egy első osztályú 
Bundesliga-együttes lesz, még 
álmom9an sem gondoltam vol
na. 

- Mit tart legfőbb erényé-
nek és hiányosságának? 

- Jobb lábammal lényege
sen erősebben lövök, tehát ezen 
a téren még fejlődnöm kell. Azt 
hiszem. a gyorsabb és hajtó
sabb játékosok közé tartozom. 
A nyugatnémet bajnokságban 
mindenesetre keményebb ösz
szecsapásokra is fel kell készül
nöm. 

- Farkasházi László tehát a 
következő idényt már a VfL 
Bochum csapatánál kezdi. 
Mégis, ha nem jött volna össze 
a szenzációs, nyugaton is nagy 
meglepetést okozö átigazolás, 
idehaza hol folytatta volna a 
legszívesebben? 

- Azt hiszem nem kétséges, 
hogy nálunk a Bp. Honvéd a 
legjobb együttes. A piros-fehé
rek színeiben ma is rangot je
lent játszani. De bevallom, 
azért így boldogabb vagyok. 

Papp István 

Koszorus Ferenc főtitkár, és 
Szemők Béla, a MÁV általános 
vezérigazgató-helyettese eluta
zásuk előtt találkozott a bala
tonkenesei gyermeküdülóben 
szakszervezetünk által vendé
gül látott örmény gyerekekkel, 

- Vendégszereplés. Olaszor
szágban mutatta be műsorát a 
közelmúltban a MÁV dél-zalai 
táncegyüttese. A 32 tagú nagy
kanizsai amatőr csoport a Lati
nában megrendezett nemzetközi 
néptáncfesztiválon képviselte a 
hazai színeket. Az ötnapos talál
kozón 10 európai ország repre
zentánsai léptek fel. 

- Vasutasnapi vendégek. 

és a magyar vasutasok nevében 
egy-egy szabadidőruhát adtak 
át, amelyet a különleges alka
lomra való tekintettel 30 száza
lékkal olcsóbban adott a MÁV
nak a váci kötöttárugyár. 

Kisbér közötti nagy forgalmú 
út közúti aluljárójának építése. 
A hidat a MÁV Hídépítési Fő
nökség 8-as számú építésveze
tőségének dolgozói készítik. 
A tervek szerint novemberben 
adják át a forgalomnak. 

- Aranydiploma. Június 

Vasutas atléták 
Európa-bajnoksága 

Az idei vasutasnapra Kassáról 
érkeztek vendégek Hatvanba. 
Az öttagú delegáción kívül fo
cisták is érkeztek a Zagyva-par
ti városba. A két vasútállomás 
mérkőzésének eredménye: 1-1. 
A visszavágó szeptemberben 
lesz Kassán. 

elején tartotta me� minősítő 
hangversenyét a MAV miskolci 
koncert-fúvószenekara. A zsűri
elnök, Aut Henrik értékelése 
szerint a karmester - Heiner 
Károly - személyisége, a zené
szek felkészültsége, muzikalitá
sa azt a hatást váltotta ki, amely 
a legmagasabb fokozat, a ki
emelt aranydiploma odaítélését 
eredményezte. 

A vasutas atléták négy éven
te megrendezett Európa-bajnok
ságán 18 nemzet sportolói gyűl
tek össze július elején Varsó
ban. A magyar válogatott igen 
szépen szerepelt annak ellené
re, hogy verseny közben meg
sérült a 4 x 100-as váltó két tag
ja, Sárközi Lajos és Molnár Ta
más. 

Az EB-n aranyérmet nyer
tek: Horváth Viktória (súlylö
kés), Bugya Mariann (800 és 
1500 m-es síkfutás), Zsigmond 
Kinga (gerelyhajítás), Vörös 
Sándor (kalapácsvetés). A fel
soroltak a BVSC versenyzői, de 
első lett az 1500 m-es síkfutás
ban Sári Zoltán is (SZVSE), 
valamint három nyíregyházi: 
Tőrösné Daku Mónika (100 m
es síkfutás), Ficsor József (disz
koszvetés) és Stefán László (ge
relyhajítás). 

Ezüstérmet szerzett a 200 mé
teres síkfutásban Bekecs Sán
dor és Daku Mónika, mindket-

(Tüttő Tibor felvételei) 

- Károk Debrecenben. To-

ten nyíregyháziak, valamint a 
debreceni Szendrei Zsolt (ma
gasugrás) és Kovács Judit (ma
gas- és távolugrás). Tóthné 
Csőke Katalin, a B VSC dísz-

vábbra sem csökken a debrece- ,--------------. 
ni igazgatóság területén a ká-
bellopások, vonatdobálások 
száma. Ebben az évben eddig 
116 esetben rongálták meg a 
vasúti berendezéseket. törték 
be a vonatok ablakait. Az oko
zott kár 250-300 ezer forint. 

- Aluljáró. Jelentős szaka
szához érkezett a Tatabánya-

Az aranyérme,-, ;,úl}lökőnő 
Elcserélném óbudai 37 négyzetmé

teres 1 szoba komfoi:tos, erkélyes taná
csi lakásomat az (Arpád Gimnázium 

koszvetőnője is második lett an- mellett) 1 _plusz félszobás vagy na-
gyobb MAV-bérlakásra. Érdeklődni nak ellenére, hogy a verseny lehet: a 220-660/664 telefonszámon. 

közben megsérült. Elcserélném tanácsi 72 négyzetmé-
Csapatban a nők között má- teres 2,5 szoba hallos, összkomfortos. 

IV. emeleti, 2 erkélyes. telefonos újpa
sodik lett a magyar válogatott, lota1 lakásomat, rákospalotai MÁV-te
a férfiak mezőnyében viszont a lepi kizárólag földszinti hasonló vagy 3 
negyedik helyet szerezték meg szobás, telefonos MÁV-bérlakásra. Ér-

deklődni lehet: a 01/45-18-as üzemi teversenyzőink. Ez az eredmény lefonszámon. 
lehetett vol':a jo_b? i�, h� a 

w �lcserélném Gyáli útt 3 szobás gáz
szombathelyi atletak IS reszt füteses, telefonos, félemeleti MA v

vettek volna a versenyen: legin-1 bérlakásc_>mat, has�nló 1 ��ob�_s taná
_

kább az olimpiai helyezett kala- cStr� MAV-�olgozoval. Negy-ot tagu 
, ,, . , csaladnak kenyelmes. Más megoldás 

pacsveto h1anyzott. is érdekel. Érdeklődni lehet: 273-963, 
vagy 836-066 városi telefonszámon. 

BIRKÓZÁS Elcserélném 96 négnetméteres 2 és 
félszobás, lodzsás MAV-telepi össz-

S ZVSE --Ni" z za 6·.l 
komfortos lakást, kettő !+félszobás 
összkomfortos tanácsi. vagy egy 
1 + félszobás lakásra ráfizetéssel. (IV., 

. , , , XIV., XV. ker. előnyben.) Érdeklődni: 
Szeged francia testvervarosa- 327-950/26 városi telefonszámon. 

k
ból, Nizzá

S
ból sportdelegá:ió ér_- Eladó Érd, Kerékgyártó u. 19_ szám 

ezett az ZVSE-hez. Az ottagu 120 négyzetméteres családi ház (köz
vendégegyüttes birkózói két- ponti fűtés, víz. villany, melléképüle
két mérkőzést ját&zottak ven- tek, kert. gyümölcsös). Érdeklődni le-, , ,. , het: mindennap a helyszínen. vagy te-deglato1akkal. A csapattalalko- lefonon· a 73-94-es üzemi számon 
zót a házigazdák nyerték 6:1 , Elcserélném 100 négyzetméteres 10 aranyban. hel_yiséges összkomfortos (gázfűtéses) 

Győztesek. szabadfogásban MAV-bérlakásomat egy 2 szoba össz-

A szerkesztőség fenntartja a 
jogot, hogy a IH>killdött kéz
iratokat rövidítve közölje. 
Kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem küldünk vissza. 
A lapunkban megjelent írá
sok nem feltétlenill a szer
kesztőség álláspontját tük
rözik. 

komfortos (Rákospalota vagy ÚJpest) 
és egy 1 + ½ szoba összkomfortos la
kásra (Rákospalota vagy Újpest). Ér
deklődni lehet: Darlaczi János, Bp. Le
nm útja 11. II. lépcsőház 7. sz. 

Elcserélném százhalombattai távfű
téses II. emeleti 64 négyzetméteres. 2 
szoba összkomfortos tanácsi bérlaká
somat. kettő és félszobás vagy 2 szoba 
ét_kezős összkomfortos MÁV-, vagy ta
nacs1 la)<ásra II. emeletig (kis kertes is 
lehet). Erdligetre vagy Budapestre. Ér
deklődni lehet: Sárközi János, 2440 
Százhalombatta. Tóth J. u. 8. lI/9. Le
vélben. vagy az 52-21 üzemi telefon
számon. 

Eladó Kőbánya Újhegyen 3 szobás 
68 négyzetméteres szövet keze ti lakás 
27 ezer Ft/négyzetméterenként. Ér
deklődni lehet: 1-6 óra után a 780-697 
városi telefonszámon. 

Elcserélném XVII Borsó u 38. 
szám alatti egy plusz két félszobás 
öröklakásomat. egy plusz félszobás ta
nácsi lakásra ráfizetéssel. Érdeklődni 
lehe-t: M1skolcziné, 217-275 városi tele
fonszámon 8-t5 qráJg. 

Elcserélném Gyáh úton lévő. 2 szo- ' 
ba komfortos, teleíonos MÁV-bérlaká
somat tanácsi lakásra. Érdeklődni le
het: a 685-545 telefonszámon. 

Elcserélném váci, 2 szoba összkom
fort?s, telefonos. nagyméIT'tú tanácsi 
lakasmnat _budapesti. vagy közvetlen 
�est korn:tekireJBármilyen megoldás 
erdekel.) Erdeklodni lehet: Berki Adn
enn. Vác. Vám u. 14. X14. Telefonon az 
esti órákban: a 27/12-110 számon. 

57 kg: Lipták A., 62 kg: Kun
csai J., 74 kg: Csikós F. Kötött
fogásban: 74 kg Szokoly T., 
Tóth J., 82 kg: Ambrus T. 

Szupermaratoni 

A Vasutasok Szakszervezetének lapja 
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olaszországi Pistoiában az 53 ki
lométeres szupermaratoni he
gyi futóversenyt. amelven a ta
valyihoz hasonlóan jól ;zerepel
tek a BVSC hosszútávfutói. 
Végvári Zsolt egyéniben har
madik lett. míg csapatunk a ne
gyedik helyen végzett. 
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Tóbb mint öt éve 

Munkavédelmi ellenőrzés, 
hatósági, jogkör nélkül 

Szakszervezetünk elnöksége július 18-án tárgyalta a munkavéde
lem- s�szervezeti társadalmi ellenőrzésének tapasztalatait. Az 
el6terjesztés az elmúlt öt évben végzett szakszervezeti munkavé
delmi tevékenységet értékelte. A napirend időszerűségét indokol
ta, hogy. a munkavédelem irányításának és ellenőrzésének át
szervezése óta több mint Öl év lelt el. Azóta a szakszervezetek 
hatósági jogkör nélkül, társadalmi tevékenység útján valósítják 
meg a munkavédelmi ellenőrzést. 

Munkavédelmi tevékenysé
günk elmúlt öt évének mérlege 
igen ellentmondásos. Pozitív az, 
hogy· évente egy vagy több al
kalommal a· gazdasági vezetők 
számot adnak az irányításuk 
alatt működő szervezetek mun
kavédelmi · helyzetéről, tevé
kenységéről, a munkavédelmi 
fejlesztési és intézkedési tervek 
végrehajtásáról. A szakszerve
zeti testületek többsége azon
ban következetesen nem kéri 
számon folyamatosan a. gazda
sági vezetőktől azoknak az in
tézkedéseknek a végrehajtását, 
amelyeket saját elhatározásuk
ból vállalták. Ez a következet
lenség a munkavál�alók szemé
ben rontja a szakszervezeti ér
dekért?ényesítés hitelét. A be 
nem váltott ígéretek a dolgozó
kat bizalmatlanná teszik. 

A · szakszervezeti munkavé
delmi ellenőrzés hatósági jogo
sítványok nélkül is folyamatos 
volt az· elmúlt-öt évben. E fel
adatot jelenleg 400 társadalmi 
munkavédelmi ellenőr látja el. 
Többségük felkészült, munka
védelmi képesítéssel rendelke
ző szakember. 

A feltárt hiányosságok meg
szüntetése elsődlegesen attól 
függ, hogy az érintett gazdasági 
vezeto"k milyeri megoldási lehe
tőségekkel rendelkeznek. A 
szakszervezeti társadalmi el
lenőrzés hatékonyságát több 
negatív tényező befolyásolja. 
Ezek közé sorolandók a társa
dalmi munkavédelmi ellenőr 
munkajogi függősége, nincs 
biztosítva részére hathatós 
munkajogi védelem, mozgása a 
munkaidőben korlátozott. 

A mai körülmények között ál
lamigazgatási jogosítványok 
nélkül nehezebb a gazdálko
dó szerv.ezetek munkavédelmi 

helyzetét befolyásolni, de úgy 
látjuk, hogy a szakszervezetek
nek továbbra is közre kell mű
ködni a munkavédelemben. En
nek jogi garanciáit törvénynek 
kell biztosítani. 

A törvényre alapozva magas 
szintű jogszabályban kell meg
fogalmazni, hogyan gyakorol
hatja munkavédelemmel kap� 
csoldtos jogait a szakszervezet. 
Ahhoz, hogy a szakszervezetek 
elláthassák érdekvédelmi tevé
kenységükön belül munkavé
delmi feladataikat, biztosítani 
kell a munkavédelmi aktivisták 
munkajogi védelmét. 

Továbbra is szükségesnek 
tartjuk, hogy a szakszervezeti 
munkavédelmi ellenőrök érvé
nyes jogosítványaikkal élve jár
janak el a munkahely veszélyes 
és ártalmas termelési tényezői
qek feltárásában, kezdemé
nyezzék_ megszüntetésüket. · A 

dolgozók érdekében működje
nek közre a foglalkozási bal
esetet szenvedett dolgozók kár
igényének érvényesítésében. 
Feladatuk ellátásához biztosíta
ni kell a szükséges munkaidő
kedvezményt, amelynek jog
alapját a vonatkozó ABMH ren
delet alapján MVSZ helyi füg
gelékekben tételesen javaso
lunk meghatározni. · 

A szakszervezeti mozgalom
nak a munkavédelmet szolgáló 
tennivalói ellátásához szüksége 
van jól felkészült társadalmi ak
tivistahálózatra. Szakszerveze
tünknek továbbra is gondos
kodnia kell a munkavédelmi el
lenőrök továbbképzéséről. Erre· 
a képzésre a soron lévő szak
szervezeti választásokat köve
tően megkülönböztetett figyel
met kell fordítani. 

P. J. 

Negyven évvel ezelőtt 

Licenc az lntegra cégtől 

A MÁV Vezérigazgatóság 
szervezetében 1949 tavaszán 
jött létre a távközlési és biztosí
tóberendezési szakosztály. 
A vasút vezetői ezzel megte
remtették annak a lehetőségét, 
hogy szakszerű irányítás mel
lett fokozatosan korszerűsítsék 
a távközlést és a biztonságos 
közlekedést segítő jelzőberen
dezéseket. 

A svájci Integra cégtől vásá
rolt licenc alapján, 1949-ben a 
Telefongyárban kezdődött meg 
a gyártás. Még ugyanabban az 

A négy évtized alatt sokat 
változott a vasút arculata, táv
közlő és biztosítóberendezési 
hálózata. Évről évre nő azok
nak az állomásoknak, pálya
udvaroknak a száma, ahol a 
forgalmisták a legkorszerűbb 
berendezések segítségével irá
nyítják és fogadják a vonato
kat. Ez alatt a negyven év alatt 
nemcsak a technika fejlődött, 
hanem fel nőtt egy kitűnő szak
embergárda, akik nagy hozzá
értéssel, szerelik és működtetik 
a berendezéseket. 

Az első D 55 típusú berendezést 1962 decemberében Vámosgyörk 
állomáson helyezték üzembe 

évben Budapest-Ferencváros Most, negyven év elteltével a 
és Kelenföld között üzembe he� szakszolgálat vezetői kiállítá
lyezték az első önműködő tér- son mutatják be, hogy honnan 
közbiztosító berendezést. indultak és meddig jutottak. 

Ettó1 kezdve a magyar vasút- A kiállítást augusztus 10-én 
nál új biztosítóberendezés-nem- Tóth László műszaki vezér
zedék kezdte meg sikeres pá- igazgató-helyettes nyitotta 
lyafutását. A hazai állomások meg a Közlekedési Múzeum
közul az első D 55 típusú be- ban. Szeptember 7-én és 8-án 
rendezést 1962 decemberében pedig a szakszolgálat egyes te
Vámosgyörk állomáson helyez- rületeit ismertető, tudományos 
ték üzembe. igényességű előadás-sorozatot 

A hetvenes években a jelfogó- rendeznek Budapesten. 
ra alaP_ozott Do���ó technika A távközlő és biztosítóberenre/6,rmJ°: indult, ut1;1-ra. K?r�ze- dezési szakszolgálat vezetői az 
7:-'-8itet_tek a, f�_nyaramk?r�ket elődökre is gondoltak. Az előis, maJd e_lkeszult a D0;!7-tn,o zo adás-sorozatot követő napon, ber;ndezes. Ennek elso pelda- azaz szeptember 9-én találkozót n11.at 197_�-ba:1' !]una_keszin, a szerveznek, amelyre egykori kovetkezot ket_ e�. mulva Szol- munkatársaikat is meghívják. nokon he�yezte_� uzembe. flyen A találkozót Budapestep rendeberendezesek uz�el�ek Deb- zik. Helye: a MÁV Távközlő és recenben! Kelenf?ld?n, Hat- Biztosítóberendezési Építési •Fővanban es a Keleti palyaudva- nökség Tatai úti központja. ron, hogy csak a nagyobbakat 

· soroljuk fel. R. V. F. 

.A TBÉF dolgozói Siófok állomáson augusztus elején megkezdték 
a korszerű, D 70 típusú biztosítóberendezés szerelését. Felvétele
ink a külső téri munkálatokat mutatják be. A főnökség dolgozói 
fektetik a kábeleket és alapozzák a jelzó'berendezések tartóoszlo
pait. 

(Visi Ferenc felvételei) 

Menetkedvezmény 
vasutasözvegyeknek 

A munkaviszonyban álló, il
letve 55. életévüket még be 
nem töltött vasutasözvegy nők 
régi sérelme volt, hogy férjük 
halála után, amennyiben csak 
ideiglenes özvegyi nyugdíjra (1 
évig járó nyugdíj) jogosultak, a 
nyugdíj beszüntetésével, az uta
zási kedvezmény is megszűnt. 
(Szünetel a jogosultság a nyug
díjkorhatár betöltéséig). 

A házastárs elvesztése sok
szor szűkösebb anyagi helyzet
tel is párosul, amit az utazási 
kedvezmény megvonása még 
tetézett. A MÁV felső vezetése 
nem közömbös az egykori mun
katársak özvegyének sorsa 
iránt. 
· A MÁV elnök-vezérigazgató
jának döntése alapján - a vál
lalati eredmény terhére 
ezeknek az özvegyeknek is biz
tosítják az utazási kedvez
ményt. Annak érdekében is in
tézkedtek az illetékesek, hogy 
az utazási kedvezményt azok az 
özvegyek is kapják vissza, akik 
néhai férjük halála után, koruk
ra, vagy egy, eltartásukban élő 
gyermekükre tekintettel csak 1 
évig részesültek ideiglenes öz
vegyi nyugdíjban. 

Feltalálók, újítók 

A MÁV Nyugdíj Igaztatóság 
a jövőben az ideiglenes özve
gyi nyugdíj megállapításával 
egyidejűleg, igényjogosultság 
esetén kiadja a menetkedvez
ményi értesítést is, amit az öz
vegynek a· lakhelye szerinti 
MA V nyugdíjnyilvántartó állo
máson kell leadni, az arcképes 
igazolvány kiállítása céljából. 

Azok az özvegyek, akiknek 
özvegyi nyugellátásra való jo
gosultsága szünetel - az ideig
lenes nyugdíj 1 év után meg
szűnt -, a részükre korábban 
elküldött és a nyugdíjnyilván
tartó főnökség birtokában levő 
menetkedvezményi értesítés 
alapján kérhetik az utazási ked
vezmény kiadását. 

Valamennyi MÁV, GYSEV, 
özvegy nő, az utazási kedvez
ményre csak abban az esetben 
jogm,ult, amennyiben az özve
gyi nyugdíj megállapításának 
idejében jogosultsága fennáll. 
Elveszti azonban ·a kedvez
ményt az özvegy akkor, ha 55. 
életéve betöltése előtt újabb há
zasságot köt. 

A legjobbakat 
kitüntették 

Az utóbbi időben keveset 
hallatnak magukról az újítók, 
még sem lehet azt mondani, 
hogy a vasútnál teljesen alább
hagyott volna az alkotó kedv. 
Ez derült ki abból a házi ünnep
ségből, amelyet augusztus 2-án 
a Keleti pályaudvar kultúrter
mében rendeztek. Ezúttal a 
MÁV legeredményesebb újítóit 
köszöntötték. 

Maráz Béla, a MÁV Vezér
igazgatóság műszaki főosztályá
nak vezetője üdvözölte a meg
hívottakat, majd Tóth László 
műszaki vezérigazgató-helyet
tes méltatta az újítómozgalom 
jelentőségét, a vasutas feltalá
lók és újítók tevékenyéségét. 

Kiemelte, hogy azokat, akik 
munkahelyükön keresik, kutat
ják az újat, jobban meg kell be
csülni, mert hasznosat alkot
nak. 

A vezérigazgató-helyettes vé
gezetül megköszönte az újítók 
munkáját, majd kitüntetéseket 
adott át. Kiváló Feltaláló kitün
tetést hárman - Büky Dénes, 
Kovács Tibor és Laczkó Tamás 
- kaptak. Mindhárman a MÁV 
Távközlő és Biztosítóberende
zési Központi Főnökség dolgo
zói. A Kiváló Újító kitüntetés 
arany fokozatát 26, ezüst foko
zatát 42, bronz fokozatát 64 újí
tó kapta meg. (vf) 

-
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Bérbe adott szállodák 

Gazdasági önfinanszírozás 
az idegenforgalomban 

,,Turistabázis" eladó - ol
vashattuk nemrég a Poljarnaja 
Pravda című murmanszki újság 
egyik számában. A turistabázis 
40 féró'helyes, gázfűtéses, ga
rázzsal, kikötővel, szaunával. 
A példa nem egyedülálló. 
Ugyanezen a területen már bér
be adtak szállodát egy szövet
kezetnek, illetve egy turistabá
zíst egy családnak. 

A Szovjetunióban az átfogó 
gazdasági reform eredménye, 
hogy 1989. január l-jétől az ide
genforgalom teljesen áttért az 
önelszámolásra és önfinanszíro
zásra. Bővül a bérletbe adott 
objektumok száma is. 

Az új gazdasági módszerek
től azt remélik, hogy az idegen
! orgalom több problémáját 
megoldják: nő a szakszervezeti 
üdülőkben dolgozók száma. A 
gazdasági ösztönzők lehetővé 
teszik. hogy az idegenforgalmi 
vállalatok olyan jövedelemhez 
jussanak, amelyet dolgozóik 
anyagi ösztönzésére fordíthat
nak. A kiadások fedezésére a 

szakszervezetek évente 275 mil- használhatja fel Gagra fejlesz-
lió rubelt szánnak. tésére. 

A népszerű fekete-tengeri 
üdüló'hely, Gagra is áttér a A gazdasági önelszámolás 
gazdasági önelszámolásra és megkönnyíti a nemzetközi ide
önfinanszírozásra. genforgalom helyzetét is. 

Évente mintegy 2 millióan pi- Ugyancsak Gagrában a „CIB 

hennek e Iestői, tengerparti vá- Corporation" amerikai vállalat
rosban. Ám étkeztetésük, ivóvíz- tal közösen, a turisták egész 
ellátásuk, az elektromos ener- éves üdültetését biztosító 
gia és utaztatásuk egyre nehe- komplexumot kívánnak létesí
zebb. - teni. Ennek része lesz a partot a 

Romlott az üdülőzóna ökoló- hegyekkel összekötő 5 kilomé
giai helyzete is _ a városi ter hosszú függővasút, több el
szennyvíztisztító berendezések ső osztályú sportlétesítmény és 
kapacitása nem elegendő. Sür- egy vidámpark is. 
gősen helyre kell állítani a ter- Szovsaderm elnevezéssel 
mészetes strandokat. E problé- már megalakult egy szovjet
mák megoldásához azonban a svájci közös vállalat, amely a 
városi tanácsnak nagy pénzösz- szakszervezeti üdülők fejleszté
szegre van szüksége. Mind ez sével foglalkozik. Habarovszk
ideig a tanács semmilyen pénzt ban egy kínai cég ajánlotta fel 
nem kapott az évente városba szolgálatait egy helyi szanató-
látogató üdüló'któ1. rium építéséhez. 

Az új elgondolás szerint Az idegenforgalom és a turiz-
minden üdülő a jövedelem egy mus az egész világon egyre na
részét a városnak adja. Ez egy gyobb méretekben nemzetközi 
szezonban legalább 30 millió ágazattá válik. A Szovjetunió 
rubelt jelent. A városi tanács sem maradhat ki e folyamatból. 
végrehajtó bizottsága ezt az 
összeget saját belátása szerint !van Tonkonog 

A vállalkozók szándéka 

Kizárni a szakszervezetet 
Az Európai Szakszervezeti 

Szövetség múlt év elején. Stock
holmban megtartott VI. kong
resszusán Jacques Delors, a 
Közös Piac brüsszeli bizottságá
nak elnöke egyebek között kije
lentette, hogy az EGK tagorszá
gok valamennyi dolgozója szá
mára kielégítő, egységes szociá
lis szabályzatot fognak kidol
gozni. 

Egy év telt el E:; a közös szoci
ális szabályzat továbbra is csak 
ígéret maradt annak ellenére, 
hogy az EGK területén működő 
szakszervezeti központok állan
dó nyomást igyekeznek gyako
rolni a brüsszeli bizottságra. A 
realitások viszont azt mutat-

erősítik meg. Éppen emiatt már 
több nyugat-európai szakszer
vezeti központ vezetője is kife
jezte aggodalmát, mondván, 
hogy az Európai Szakszervezeti 
Szövetség, amelynek vezetése 
nem hajlik túlságosan közös ak
ciók megszervezésére, könnyen 
elveszítheti szakszervezeti ka
rakterét és félő, hogy csupán az 
EGK egyik intézményévé válik. 

Az alapvető szociális jogok 
szabályozását nehezítő másik 
akadály egyrészt az EGK or
szágok között fennálló, gyak
ran jelentős gazdasági-szociá
lis eltérésekben jelentkezik. 
Például Portugáliában, Spa
nyolországban és Görögország-

ban az átlagos életszínvonal 
rendkívül alacsony a közösség 
többi országához viszonyítva. 
Másrészt ezekben az országok
ban a dolgozók szervezettségé
nek aránya ritkán haladja meg 
a 20 százalékot, még az NSZK
ban ennek a háromszorosa is 
gyakran eléri ·a 80 százalékot 
Belgiumban. Dániában és az 
észak-európai országokban. 
Ugyancsak ide tartozik, hogy 
például a portugál dolgozók 
reálbérének átlaga csak egyha
toda az EGK legfejlettebb or
szágaiban kialakult bérek átla
gának. 

(Baranyai) 
ják, hogy a szakszervezeti

, ___________________________ _ 
mozgalom hatása jóval gyen
gébb a bizottságra, mint azoké 
a vállalkozóké, akik ellenzik a 

szociális kérdések megtárgya
lását a szakszervezetekkel, és 

Ausztria közeledése 

a Közös Piachoz 
minden/éle szakszervezeti be- Az osztrák baloldali szakszer
folyást szeretnének kizárni a vezeti blokk azért bírálta az 
jövőbeni egységes piacról. osztrák munkáskamarák elnö-

Az Európai Szakszervezeti két, Heinz Voglert, mert az el
Szövetség tárgyalási pozíciója nök egyetértését fejezte ki 
és gyenge ráhatása az EGK irá- Ausztria közös piaci csatlakozá
nyítási mechanizmusára világo- sával kapcsolatban. A baloldali 
san mutatja, hogy az ESZSZ blokk Bécsben nyilvánosságra 
nem képes befolyásolni sem a hozott nyilatkozata aláhúzza, 
Közös Piac minisztertanácsát, hogy ez az álláspont - az or
sem pedig a brüsszeli bizottsá- szág semlegességi státusa fenn
got. tartása követelményének han-

Jacques Delors az ESZSZ goztatása ellenére is - lénye
legutóbbi kongresszusán töb- gében nagyfokú következetlen
bek között azt is hangsúlyozta, ségről árulkodik. 
hogy az egységes piac felépíté- Mindennemű közeledés a 
sének legfőbb támogatói közé Közös Piachoz elkötelezettsé
tartozónak teki�tik a szakszer- get jelent ehhez a ·politikai és 
vczeteket. A tenyek azonban katonai tömbhöz. Ez a lépés el
ezt a kijelentést egyáltalán nem J.entétben áll a semleges Auszt-

ria politikájával - emeli ki a 
nyilatkozat. A Közös Piac gaz
dasági struktúrájához való al
kalmazkodás, amelyről Vogler 
elnök beszél, már folyamatban 
van és az állami ipar feldarabo
lásában, a társadalmi vívmá
nyok fokozatos felszámolásá
ban és a dolgozók jogai elleni 
szakadatlan támadásokban 
nyilvánul meg, - mutat rá a 
nyilatko�at. 

A baloldali szakszervezeti 
blokk úgy véli, hogy Ausztria 
belépése a Közös Piacba ellen
tétes az ország dolgozóinak és 
alkalmazottainak törekvéseivel, 
valamint a köztársaság nemzeti 
érdekeivel. 

Minek nekünk szakszervezet? 

Magyar módszert ajánl egy szovjet szerző 

„Ahogy patak a sziklát, úgy 
f olyta körül és kerülte meg a 
változások szele a legnagyobb 
szovjet tömegszervezetet, a 
szakszervezeteket". Erre a kö
vetkeztetésre jut Alekszandr 
Auzan, a Minek nekünk szak
szervezet című cikk szerzője. 

Az SZKP KB lapja, a Szocia
liszticseszkaja Indusztrija má
jus elsejei számában megjelent 
cikk történelmi tényként álla
pítja meg, hogy a szakszerveze
ti mozgalom fejlődése a Szovjet
unióban inkább a Trockij, mint 
a Lenin által felvázolt irányt kö
vette. A totális államhatalom ki
építése a korábban a dolgozók 
érdekvédelmét célul kitűző 
szakszervezeteket is az „állam 
szolgálóleányává" változtatta, 
amelynek feladata csak a nyu
galom és a tömegtámogatás lát
szatának biztosítása volt. 

Ezzel szemben Lenin elkép
zelései szerint a szakszerveze
teknek a nem az osztályjellegű 
gazdasági harc eszközeivé, 
(azaz a szovjet rendszer bürok
ratikus torzulásai elleni harc 
eszközeivé) kellett volna válni
uk. Ezzel szemben a szakszer
vezetek kiépítették fizetett al
kalmazottakból álló bonyolult 
és sokszintű hierarchiájukat, 

INDIÁBAN 

amely az érdekvédelem helyett 
a szociális ellátás kérdéseivel, 
(ennek biztosításához egyálta
lán nem szükséges a szakszer
vezetek közreműködése), a la
kásgondokkal és a hiánycikkek 
elosztásával foglalkozik. 

Az ilyen, nem szakszervezeti 
jellegű funkciók felvállalása 
után a szovjet szakszervezetek 
könnyű szívvel szentesítették a 
rendszeressé vált rendkívüli 
műszakokat, a szabad szomba
tok és más szabadnapok önké
nyes áthelyezését. 

És ez, a dolgozók érdekeit fi
gyelmen kívül hagyó szervezet 
a jelenlegi szovjet választási 
törvény értelmében maximális 
kvótát, azaz 100 képviselői he
lyet kapott a parlamentben -
annyit, mint az SZKP. 

Felmerül a kérdés: mivé vál
nak ezek után a szakszerveze
tek, a peresztrojka támogatói
vá vagy fékezőivé? A mostani 
választ�si kampány során pél
dául a szakszervezetek közpon
ti tanácsa kiadta a jelszót: 
„Mindent tegyünk meg, hogy 
ne legyen munkanélküliség!", 
ez azonban - a cikk szerzőjé
nek véleménye szerint -, csak 
a gazdasági reform megakadá
lyozása útján valósítható meg. 

Auzan megkérdőjelezi a 
szovjet szakszervezetek szerve
ződési elvét, a demokratikus 
centralizmust is, mivel az a párt 
szervezeti szabályzatából lett 
átvéve és abszolút alkalmatlan 
egy társadalmi szervezet szá
mára. Véleménye szerint Marx 
úgy vélte, hogy „a demokrati
kus centralizmus elvén f elépü
lő szervezet megfelel egy titkos 
társaság, illetve egy szekta 
számára, de ellentmond a 
szakszervezetek lényegének." 

Arra a kérdésre, hogy akkor 
hogyan lehet ·széles tömegeket 
átfogó és a nép érdekeit kifeje
ző szakszervezeteket létrehozni, 
a szerző Magyarország példáját 
ajánlja, ahol is - Auzan meglá
tása szerint - a lengyel krízis 
tapasztalataiból okulva az 
1980-as évek első felében sike
rült megtalálni a szakszerveze
tek bénultságának feloldására a 
módszert: megteremtették a 
konkurenciát az egyetlen szer
vezeten belül létező két alterna
tív rendszer életre hívásával. 
A szerző a szovjet szakszerveze
tek bénultságának feloldásán 
munkálkodók figyelmébe ajánl
ja a magyar módszert, amely az 
ő véleménye szerint „a legbéké
sebb út". 

Ellenzik a vasút-korszerűsítést 
Az indiai vasutak 1,7 millió 

dolgozójának munkahelyét egy
re növekvő mértékben fenyege
ti az a körülmény, hogy a kor-
11:1ány támogatását élvező vas
úttársaság mindent megtesz 
korszerűsítési tervének megva
lósítása érdekében. A Vasuta
sok Összindiai Föderációjának 
főtitkára, J. P. Chaubey szerint 
a vasút dolgozói „élénk ellenál
lást" tanúsítanak az igazgatósá
gi elképzelésekkel szemben. 
Többek között azon döntéssel 
sem értenek egyet, hogy a 
rendszeres fenntartási munkák
kal magán-alvállalkozókat bíz
nak meg. 

,,Az emberi erőt kímélő gé-

pek fontosak, de látni kell azt 
is, hogy veszélyben forog a vas
utasok foglalkoztatásának biz
tonsága. " - mondotta Chau
bey főtitkár. ,,A különböző vas
úti őrhelyeken üzembe helye
zett számítógépek csökkentet
ték a munkaerőigényt. A vasút 
már korábban hozzáfogott a 
vasúti pályák fenntartásának 
gépesítéséhez, amelyet most to
vább kíván szélesíteni. Ez to
vább csökkenti a pályafenntar
táson dolgozók létszámát. 
A gőzvontatásról a dízel- és vil
lamosvontatásra való átállás 
már szült problémákat és a fű
tőházakban a munkahelyek 
megszűnését eredményezte." 

Eközben Indiában 30 millió 
munka nélküli fiatal van. Az új 
telepítésű iparnak viszont csak 
a maximális nyereség elérése a 
cél, és ez a munka nélküli fia
talok elhelyezkedési esélyeit 
csökkenti. A Vasutasok Összín
diai Föderációja más szakszer
vezeti szervezetekkel együtt
működve bizottságot hozott lét
re, amely feladatul kapta: az 
egész ország területén szervez
zen felvilágosító kampányt a fi
atalok körében annak érdeké
ben, hogy követeljék a munká
hoz való jog, mint egyik alapve
tő emberi jog beiktatását India 
alkotmányába. 

B.Z. 

EZ IS AUSZTRÁLIA 

Két kilométer hosszú, 170 vagonból álló vonat halad a siavatagban 

Ausztráliában. a déli félteke 
földrésznyi országában a fő 
közlekedési eszköz az autó, a 
repülő és a hajó. Fontos szerepe 
van persze a nem kiterjedt, de 
igen hosszú vasúti sínhálózat
nak is, melynek fóbb vonalai a 
keleti part mentén és kelet
nyugati irányban, Sydney és 
Perth között vezetnek. 

A kétszáz éves ország (Cook 
kapitány 1 770-79 közötti út
jain fedezte fel az ötödik konti
nenst, s az első brit telepesek
fegyencek 1788 körül érkeztek 
Ausztráliába) acélerezetének 
néhány érdekességét villantjuk 
most föl, amely talán kissé kö
zelebb hozza ezt a távoli vilá-

got, ahová hazai turista csak el
vétve juthat el. 

A Trans Continental vasút
vonalon, a kietlen sivatagban 
halad a két kilométer hosszú, 
170 vagonból álló vonat (ké
pünkön), hogy súlyos rakomá
nyával Port Augusta kikötőjé
be fusson be. Ugyanezen a vo
nalon három évtizede „nyári" 
Mikulás (a mi téli hónapjaink 
idején ott nyár tombol) is tevé
kenykedik, aki jelenleg egy 
nyugdíjas mozdonyvezető. Ősz
tó1 kezdve az a feladata, hogy 
nagy türelemmel összegyűjtse 
a vasútvonal mentén lakó ősla
kók (aborigin) gyermekeinek 
nevét, hogy decemberben el 

tudja juttatni hozzájuk a szak
szervezetek ajándékait - ter
mészetesen vasúton. Mégpedig 
a híres „Tea and Sugar" (Tea és 
cukor) elnevezésű, hetente köz
lekedő és főleg élelmet szállító 
vonaton. 

E jótékonykodás nemes hírét 
kissé beárnyékolja a tény, hogy 
az utóbbi időben rohamosan 
nőtt az ausztrál vasutakon a 
bűncselekmények száma. A 
rendőrök gyakran kutyákkal 
járőröznek a szerelvényeken, 
hogy elriasszák a bűnözőket. 
Tavaly például Sydney körzeté
ben ezren estek áldozatul vas
úti bűncselekményeknek. 

E.P. 
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Hogyan tovább? 

Nem kell elfelejteni 
a munkaversenyt! 

Most jól megnézik, 
kire bízzák a sorsukat! 

,,Bátor ember képviselje a vasutasok érdekeit" 
A Minisztertanács az év ele

jén nyilvánosságra hozott 
31/1989. (IV. 15.) MT rendeleté
vel a szocialista munkaverseny
ról szóló 1054/1983. (XII. 20.) 
MT-SZOT-KISZ KB együt
tes határozatot 1989. június 
l-jével hatályon kívül helyezte. 
Rövid időn belül futótűzként 
terjedt el a szolgálati f őnöksé
geknél a hír, hogy a munkaver
senyt „el kell felejteni", meg
szűnt, nincs tovább! A vasút 
gazdasági és szakszervezeti ve
zetése részéról több hónapon át 
tartó meditáció eredményeként 
született meg az elhatározás, 
ami végül is a MÁV Kollektív 
Szerződés június 1-jétó1 érvé
nyes módosításában fogalmazó
dott meg. 

Elismerési 
lehetőség 

A kitüntetés, elismerés, anya
gi ösztönzés címszavak -alatt le
vő 65. § helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

1. Egyéni kitüntetések: 
A kiemelkedő, illetve tartó

san jó munkát végző és példa
mutató dolgozókat - a pénz
ügyi keret függvényében - az 
alábbi kitüntetésben és a vele 
járó jutalomban lehet részesíte
ni: 

Kiváló Dolgozó oklevél és 
jelvény 4000 forint; Kiváló Ifjú 
Dolgozó oklevél és jelvény 4000 
forint; (SZIM, és KISZ) Okle
vél és jelvény 4000 forint; Ve
zérigazgatói Dicséret oklevél, 
Igazgatói Dicséret oklevél 3000 
forint. 

2. Kollektív kitüntetések: 
A munkahelyi kollektívák - között (a gazdálkodó egységen 

belül) az átlagon felüli munka
teljesítmény érdekében ver
seny hirdethető meg. Ennek el
ismeréseként saját forrásból 
2000 • Ft/fő összeghatárig az 
alábbi kitüntetések adományo
zására kerülhet sor: Élenjáró 
Brigád oklevél, Kiváló Brigád 
oklevél, Élenjáró Üzemegység 
(üzem, főnökség stb.) oklevél. 

Amennyiben a fenti lehető
séggel a gazdálkodó szervezet
nél élni akarnak, a részletes fel
tételeket függelékben rögzít
sék. A Kollektív Szerződés te
hát mind az egyének, mind a 
kollektívák versenyéhez bizto
sítja a vállalati szinten egységes 
elismerési lehetőségeket és rög
zíti a jutalmazási szinteket. 

Az egyéni kitüntetések anya
gi elismeréséhez bizonyos mér
tékben központi keret áll ren
delkezésre. Ez a forrás a Vezér
igazgatói Dicséretek teljes 
anyagi vonzatát, valamint a Ki-

váló Dolgozó kitüntetések jutal
mának egy részét (a dolgozók 
mintegy 3 százalékának anyagi 
elismerését) fedezi. Tekintettel 
arra, hogy Kiváló . . . egyéni 
kitüntetésben évente legfeljebb 
a dolgozók 5 százaléka része
síthető, a központilag rendel
kezésre bocsátott keret saját 
forrásból, helyi döntés alapján 
eddig a mértékig kiegészíthető. 

Az Igazgatói Dicséret kitün
tetési forma intézményrsítése 
azt a célt szolgálta, hogy a ki
tüntetettek kiválasztásánál ke
vesebb kötöttség, inkább a he
lyi sajátosságoknak megfelelő 
feltételrendszer domináljon. 
Ilyen elismerést az önelszámoló 
gazdasági egységek (tervszer
vezetek) vezetői adományozhat
nak a dolgozók létszámának 
legfeljebb 10 százaléka mérté
kéig. A jutalmazásra teljes egé
szében saját forrásból lehet a 
fedezetet biztosítani. 

Fürdővízzel 
a gyereket 

A kollektívák versenyénél el
sősorban a brigádmozgalom
ban kialakult jó hagyományok 
megőrzésére, a mozgalom ré
vén biztosítható többleteredmé
nyek elérésére kell helyezni a 
hangsúlyt. Azoknál a szolgálati 
főnökségeknél, ahol a brigád
mozgalomra a gazdasági mun
kában, a váratlan vagy átlagon 
felüli feladatok megoldására 
való mozgósításban, a közössé
gi szellem erősítésében válto
zatlanul számítani lehetett, cél
szerű a verseny feltételeit a he
lyi adottságokhoz igazítva to
vábbra is biztosítani. 

A mozgalomról ez év májusá
ban készült felmérés adatai sze
rint mintegy 5500 brigád közel 
hatvanezres taglétszámmal vett 
részt a versenyben és élte meg 
az összehasonlítást, az értéke
lést. Közülük 1170 kollektíva 
Élenjáró, 470 pedig Kiváló mi
nősítést kapott. A MÁV Kiváló 
Brigádja címet 130 brigád, míg 
a Közlekedés Kiváló Brigádja 
kitüntetést 15 kollektíva kapta 
meg. A kitüntetések anyagi el
ismeréseként 34 millió forint ju
talmat fizettek ki. 

Nem lehet kétséges, hogy a 
jól összeforrott kollektívák kö
zött meglehetősen nagy szám
ban találhatók olyanok, ame
lyek nem szeretnék a fürdővíz
zel együtt a gyermeket is kiön
teni. A teendő tehát az, hogy 
helyileg ellenőrizni kell az 
eddig alkalmazott gyakorlatot 
és a nem logikus, nehezen ke
zelhető értékelési elemektó1 
megszabadulva, a gazdasági 

NE SZÓLJ SZÁM 
Már sosem tudom meg, mit mondott volna 

A gyorsvonat indulási idejéről kérdeztem a szőke fiatal
embert a Déli pályaudvaron, erre még készségesen vála-' 
szolt. A jegykezelést is pontosan végezte. Csak akkor lepő
dött meg, amikor arra kértem, ha van néhány sz-abad per
ce, szánjon rám egy kis időt: beszélgetni szeretnék vele, 
újságíró vagyok. 

Talán nem kellett volna elárulnom, mi a foglalkozá
som? Mindezt ma már csak találgatom. Lehet, hogy ré
gebben már elpanaszolta valamelyik kollégámnak a 
gondját-baját, s izgatottan várta, hogy megjelenjék az új
ságban? Mert többnyire olyankor intézkedtek. De csalód
nia kellett, mert az elmondottakból, panaszaiból szinte 
semmi sem maradt, mire napvilágot látott. Megírták vi
szont azt, hogy jutalmat kapott április negyedikén . . . 

Mi, újságírók is tehetünk talán arról, hogy ez a fiatal
ember messze elkerült a vonaton. Arra gondolt, hogy egy 
cikk úgysem változtathatja meg a mocskos kupékat, az öl
tözőket, a vég nélküli fordákat, ahol ünnep és munkanap 
egybefolyik. A miért az asszony szüntelenül balhézik, sőt 
meg is csalja? Miért is beszélne erről éppen egy újságíró
nak? Még a fizetésnapi boríték sem hangolhatja a csalá
dot derűre, hisz ebből még húsz év múlva sem tudnak sa
ját lakásra szert tenni. Marad az albérlet, a két gyerekkel, 
az ordítozó főbérlővel, a kilátástalan jövővel. Erről szól
na? Minek? 

Talán azért, hogy utána megint rajta csattanjon az os
tor? Jobb, ha hallgat, még szélnek is ereszthetik, ha sokat 
beszél. 

Erre, vagy valami másra gondolt az a kalauz, amikor 
elkerült? Egyszer talán nyugodtan elmondhatja . . . 

(Szalai) 

' 

munkát, az emberileg és társa
dalmilag egyaránt kívánatos 
egyéb tevékenységeket előtér
be helyezve - ha lehet - az 
eddiginél megnyugtatóbb mód
szerrel mérlegelni az eredmé
nyeket. Ahol erre lehetőség kí
nálkozik. ott nagyobb teret kell 
engedni az önkormányzatnak, 
szabadabb utat adni az egyösz
szegű utalványozásnak, az „au
tonóm csoportok" létrehozásá
nak. Az erkölcsi elismeréssel já
ró jutalomösszegek fedezete a 
helyi lehetőségek szerint saját 
forrásból biztosítandók. 

Vállalkozói 
hajtóerő 

A szolgálati főnökségek, azo
kon belül pedig a kisebb gazda
sági egységek között a közvet
len felügyeletet és irányítást el
látó szervezet (igazgatóság 
vagy vezérigazgatósági főosz
tály) hirdethet versenyt. A ver
seny célkitűzéseit természete
sen szabadon, belső érdekeivel 
összhangban minden érintett 
tervszervezet saját hatásköré
ben határozhatja meg. Az 
anyagi érdekeltséget szintén sa
ját forrás terhére, előre megha
tározott mértékben, vagy az 
eredményesség függvényében 
lehet biztosítani a legjobbak ré
szére. Kiemelkedő eredményes
ség esetén a vállalati szintű elis
merés sem kizárt. 

Minden területen szembe 
kell nézni azzal a ténnyel, 
hogy a hagyományQs - csak 
az előre megszabott, központi 
tervek teljesítésére koncentráló 

Horváth Margit szb-titkár a - Ezt nem tudom, de két 
veszprémi állomáson már öt évem van a nyugdíjig, így meg
éve foglalkozik az emberek gondolandó lenne, ha még jelöl
ügyes-bajos dolgaival. A har- nének is. 
mincnégy év alatt, amióta itt - A választások előtt az em
dolgozik, volt bérelszámoló, bernek végig kell gondolnia 
személyzetis, fegyelmi bizottsá- egész tevékenységét, már csak 
gi tag. azért is, hogy számot adhasson 

_ A emberek örömmel lát- választóinak az eltelt időről. Mi 
ják, hogy a Magyar Vasutas, az, amit mondani fog, amiről 
amelyből kb. száz jár az állo- beszél majd munkatársainak? 
másra, egyre bátrabb, egyre - Mint említettem, jól isme
többet szól a vasutasok gond- rem az üzemfőnökséget, hosszú 
jairól. Gyakran előfordul, hogy évek óta dolgozom itt. Az embe
megvitatnak egy-egy cikket _ rek túlterheltek. Itt nincs mun
mondja az szb-titkár. _ Eddig kaerő-felesleg. Ez összefügg az
is, de most különösen az embe- zal. hog:; a vasutasok munka
reket a megélhetés foglalkoztat- körülményei sok kívánnivalót 
ja. Az érdekli őket, hogy lesz-e hagynak még. Elavult az állo
munkájuk, el tudják-e tartani más, a műszaki fejlesztéssel év
tisztességgel a családot, előte- tizedek óta nem foglalkoztak. 
remthetik-e azt, ami egy nyu- A _ielzők_et például még "":indig 
godt élethez kell. Tehát ebben a kezz�! a(lit;uk. V?lt �mikor a 
nagy politikai változásban is' legszukseg;s:bb letszamot se!11 
számukra ez a legfontosabb. tudtuk kiall1tam. Ezek i:�a� 
A többség ma is úgy érzi. hogy nem csoda. ha a_zok, �kik huse
a feje fölött döntenek és a l�g- g:sek_ voltak, "'.alla�ták a mun
fontosabb dolgokban nem kérik ka,!, f1:1ka1_�ag. idegileg mentek 
ki a véleményüket. 1do elott tonkre. Ugyams a� a 

Í •t -1 • ? maroknyi ember felelt azert, - gy van _ez a vas� na is. hogy ne késsen a vonat, hogy 
. -: Nem t��esen ... Bar a sok ne legyen baleset. Ha bármi 

b1rala! nem UJ �elet�, az emb�- történt, jelentésben kellett indorek regebben 1s szoltak, knti- kolni. A feltételek hiánya azonzáltak. Csak akkor nem hallga- ban senkit sem érdekelt. 
tott senki rájuk, nem figyeltek _ Hol szorít legjobban a ci-r�. Va?,y c�ak igen ritká_n. �z at- pő? tol is függott, hogy ki kepVIselte _ A kocsirendezőknél a lega� érdekei_ket

'. 
akár állami, akár súlyosabb a helyzet. Előfordult tarsada�: szmten; Nem_ cso�a, nem is egyszer, hogy Veszp

h<;, most Jol megnezi�, ku:e _biz- rémben, vagy Várpalotán csak 
��k sorsukat, s , to?bs�geben egy tolatásvezető és egy kocsi
u3akat akarnak _latm mmd�n- rendező dolgozott. Mit tehetett 
hol. Azokban meg nem csalod- itt a szakszervezet? Az után
tak. pótlással is gondok vannak. Az 

- Vagyis önt sem választják a néhány hét vagy hónap bi-
újjá? zony nem elég az átképzéshez, 

de ha azt akarjuk, hogy men
jen a munka, akkor a képzetle
nebb embert is alkalmazni keU. 

A megoldhatatlan gondokat ma 
a szakszervezet számlájára ír
ják. Például az egyenruhák hiá
nvát, a nehéz munkakörülmé
nyeket, azt, hogy hónapok óta 
nincs állomásfőnök Papkeszin, 
hogy kevés a fizetés. És még so
rolhatnám. Nem véletlen, hogy 
a csődbe jutott vállalatoktól 
sem jöttek az emberek a vasút
hoz dolgozni. Gondolom ez ön
magáért beszél. 

- Mondhat nekem bárki 
bármit. a szakszervezeti munka 
eredményessége nem csupán a 
tisztségviselőktől függ - foly
tatja. - Igaz. sok múlik rajtuk 
is, mert többen csak funkciót 
vállaltak. Azoktól most megvál
nak. Az elmúlt időszakban ke
veset tudtunk tenni azért, hogy 
megváltozzon itt a légkör. A 
béreket ugyan valamelyest kor
rigálták, s az itteni vezetők töre
kedtek a megoldásra, de ma is 
túlfeszítettek, túlterheltek az 
emberek, még mindig alacsony 
a bérük! Így persze, van ok pa
naszra. 

- Lesz munkája bőségesen 
az új titkárna�! A tisztségvise
lőknek szintúgy! Talán jobb is, 
ha egy új, egy bátrabb émber 
jön, aki merészebb, aki követ
kezetesebben képviseli a vas
utasok érdekeit. Mert azt is ta
nulni kell. Régen ez egysze
rűbb volt. s legfőbb feladatunk 
az állami vezetés, a tervteljesí
tés támogatása volt. Ma is fon
tos ez. de a legfontosabb az ér
dekvédelem. 

Sz. M. 

munkaverseny-mozgalom 
tért veszített. Cserébe olyan 
verseny kialakítását kell ösztö
nözni, amelyben a korábbinál 
jóval több a vállalkozói, a kez
deményezői hajtóerőket felszín
re hozó elem. A hagyományos 
helyébe, vagy mellett tehát új
szerű megoldásokat 1s kell al
kalmazni. A dolgozóknak ez
után is fontos marad a munka
helyi lét minősége. A „virtus" 
sem hal ki az emberekből, 
vagyis az a fajta becsvágy, bizo
nyítási készség, amelyben a 
vállalkozó legyőzi a konkuren
ciát, egyik túr sikeresebben old
ja meg feladatait mint a másik. 
�z a többre igyekvő hajlam a 
jövőben is hasznosítható, 
amelynek társadalmi értékét 
korántsem szabad lebecsülni. 
Az ilyen mozgalomban a ver
sengés - ha az önkéntes elha
tározáson alapul - a gazdasági 
munka kiegészítő hajtóereje
ként tovább élhet. 

Tanfolyamok, konzultációk 
A balatonfüredi SZOT-iskola programjai 

Kovács Vilmos 

Elkészült a SZOT balatonfü
redi oktatási intézetének prog
ramja az 1989/90-es oktatási év
re. 

Az alapképző tanfolyamok 
közül a mozgalmi gyakorlattal 
nem rendelkező szb-titkárok ré
szére, illetve az újonnan válasz
tott titkárok felkészítő tanfolya
mát novembertől 1990. április 
22-ig tartják. (Az előbbiek díja 
4000 Ft, az utóbbiaké 2000 Ft.) 

Az alapszervezeti munka ter
vezése, szervezése elnevezésű 
tanfolyam részvételi díja (5 x 2 
napos) igény szerint a hét vé
gén is éjszakai szállással 4000 
Ft, 5 x 1 napos éjszakai szállás
sal 3000 Ft, bejárók díja: 2000 
Ft. 

A hagyományoknak megf ele
lően tematikus tanfolyamokat 

A Magyar Alumíniumipari T�öszt 

gazdasági vezetése és dolgozói 
nevében sok szeretettel és tisztelettel 

köszöntjük a vasutasokat. 

A MAT gazdasági tevékenységében 
a belföldi ellátás biztosítása 
és az export teljesítése 
elképzelhetetlen a vasutasok 
munkája nélkül. 
Külön szeretnénk kiemelni a magyar-szovjet 
Timföld Alumínium Egyezmény 
teljesítésében végzett 
áldozatos munkájukat. .-

Kérjük, hogy további 
jó együttmüködéssel 
a jövóben is segítsék 
céljaink megvalósítását. 

HUNGALU 

és konzultációkat is szervez
nek. Ezek az igények szerint no
vember 1-jétó1 indulnak és 
1989. április 22-ig tartanak. Há
rom éjszakai szállással 1000, 
kettővel 800, egynapos éjszakai 
szállással 600 Ft; szállás nélkül 
a részvételi díj 400 Ft. 

A tanfolyamok témái közül 
érdemes megemlíteni: 

A közPleti szereplés elmélete 
és gyakorlata; kommunikációs 
és retorikai alapismeretek, a 
nyilvános megszólalás fajtái. 

Bérreform és a szakszerveze
tek (bérpolitika, béralku). 

Életszínvonal- és szoc;álpoli
tikai kérdések (gazdasági össze
függések, pénzügyi források és 
felhasználásuk). 

A meggyőzés módszerei és 
eszközei (lélektani, logikai alap-

ismeretek szerepe, a befolyáso
lás rejtett csatornái). 

Az említetteken kívül még 
kilenc témában szerezhetnek 
ismereteket a jelentkezők. 

Az oktatási intézet a szakmai, 
ágazati szövetségeknek tovább
ra is rendelkezésére áll. A térí
tési díj 400 Ft naponta. A tanfo
lyamok kétoldalú szerződés 
alapján szervezhetők. 

Jelentkezési határidó'k: erre 
az évre október 10-ig, 1990 első 
félévére 1989. december 20-ig. 

A tanfolyamokra a SZOT ok
tatási intézet tanulmányi osztá
lyán lehet jelentkezni. Levél
cím: 8230 Balatonfüred, Szé
chenyi u. 20. Telefon: 06/ 
86/43-033, illetve: 42-292. Te
lex: 32-622. 

A cukoripari vállalat 
köszönti a vasutasokat 

Mint az ország legnagyobb 
vasúti fuvaroztatói kérjük, 
hogy a korábbi évek 
gyakorlatához hasonlóan, 
jó együttműködéssel segítsék 
vállalataink vasúti szállítmányainak 
gyors és pontos célba juttatását. 

A cukoripari vállalatok 
nevében 

a Cukoripari Közös Vállalat 





A körillményekel még vlzsgáQák 

Két ember halála a síneken 
,,A főn/Jkségen a vezetők egymással foglalkoztak
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Augusztus 7-én a tiszafüredi hfd közelében meghalt két 

ember a síneken. Egy pályamunkás, aki második hó

napja dolgozott a vasútnál, és egy 15 éves gyerek. A ket

t6s tragédia körülményeinek vizsgálata, a f elel6sség 

megállapítása még tart. 

pírforma szerint mindketten 
csak felügyelet mellett dolgoz
hattak volna a pályán. 

öt év alatt 
négy vezető 

úgy, mint egy jól fizető válla
lat. Petrányi a legjobb pálya
mesterek egyike, de lássuk be, 
hogy száz kilométeres pályát át
látni igen nehéz. Lehet, hogy 
adott esetben ő sem tudott min
dent megfelelően mérlegelni. 
S ebbe belejátszhatott az is, ha 
a MÁV-nál az utasításokat min
denki betartaná, egy napon be
lül megállna a vasút. 

Azon a reggelen Kiss Lajos 
6 óra előtt jelentkezett munkára a 
tiszafüredi állomáson. Petrányi 
Barna főpályamester közölte 
vele, hogy a Tisza-híd túlolda
lán, egy hosszú ívben kell meg
jelölni a mérési pontokat. Nyolc 
óra után érkezett meg Balmaz
újváros ból Dudás Ferenc ta
nuló, aki a szünidőre vállalt 
munkát a MÁV-nál. Ekkor a 
raktáros kiadta a jelöléshez 
szükséges olajfestéket, a főpá
lyamester pedig többek előtt 
utasította Kisst, hogy amíg Du
dás a jelölést végzi, neki figyel
ni kell, nem jön-e vonat. Külön 
felhívta a figyelmet a közvetle
nül a sínek mellett húzódó 
33-as főút zajára, amely el
nyomhatja a mozdonyzakato
lást. Amikor kilenc körül Kiss 
és Dudás elindultak, Petrányi 
még utánuk szólt, hogy az 
élénksárga munkavédelmi mel
lényt vegyék fel. Kiss Lajos el
menőben visszaszólt: ,,Rá

érünk, ha kinn leszünk a pá
lyán". 

Testek görögtek 
a síneken 

Az M44-es „Bobo" mozdony 
menetrenden kívül, gépmenet
ként jött Tiszafüred feló1, hogy 
szerelvényt hozzon visszafelé. 
A híd előtt hangjelzést adott, 
majd 78 kilométeres sebesség
gel belehajtott a hosszú, balra 
kanyarodó ívbe. A mozdonyve
zető a jobb oldalon ült, mert 
ezen az oldalon vannak a jelzC
berendezések, s ezért az előre
nyúló motorháztól nem látta be 
a pályát. A híd után mintegy 
340 méterrel valami koppanást 
hallott a mozdony elején, és 
olyan hangokat, mintha kövek 
verődnének föl a kerekekhez. 
Visszanézve még látta a teste
ket görögni a két sínszál között. 
Ekkor a gyorsfékhez nyúlt, de a 
mozdony már lassult. A nyo
másmérőre pillantva látta, hogy 
a fővezetékben a nyomás nulla: 
feltehetőleg a baleset következ
tében az Ackermann-váltó le
törött, s ez állította meg 230 
méteres fékút után a gépet. 
A szakértők szerint az M44-es 
mozdony szabványos fékútja 
ennél a sebességnél több mint 
300 méter. 

Petrányi Barna főpályames
ter 28 éve vasutas, s 16 éve pá
lyamester. A helyszínen komor 
arccal mutatja, hogy a pályán 
mindkét irányban messzire lát
ni, a töltésen nincsenek bokrok, 
tehát ha Kiss Lajos ellátta vol
na a figyelőőri teendőket. nem 
következett volna be a tragédia. 

A baleset után a debreceni 
vasútigazgatóság szakértői 
megállapították, hogy ebben a 
kanyarban a mozdonyvezető 
legfeljebb 70 méterrel koráb
ban láthatta volna meg a pá
lyán tartózkodókat. Tolnai Atti
la, az igazgatóság munkavédel
mi vezetője elmondta, hogy a 
vezetőállásból készített video
felvételek is azt bizonyítják, 
hogy az ide-oda rázkódó motor
ház teljesen eltakarta a pályát. 
Kissnek viszont a síneken kí
vül, a jobb oldalon kellett volna 
állnia, hogy belássa a kanyart 
mindkét irányban. 

Felvetődik a kérdés: vajon 
Kiss Lajosnak volt-e figyelőőri 
vizsgája? 

Miért vitték 
ki a müszert? 
- Nincs elegendő vizsgázott 

figyelőőr a szakaszomon 
mondja a főpályamester. -- De 
azt néztem, hogy Kissnek a leg
jobb, első csoportos vasútalkal-

massági egészségügyi papirJa 
volt, és értelmes, érettségizett 
ember lévén igen gyorsan sajá
tította el a korábbi oktatások 
anyagát. Jobban bíztam benne, 
mint más pályamunkásban. 

- Egy újonc vasutast hány 
hónap után lehet önállóan a pá
lyára engedni vizsga nélkül? 

- Tíz napot felügyelet alatt 
dolgozott, aztán meg minden
ről beszámolt nekem - kerüli 
meg a választ Petrányi. 

- A gyereket szünidei köny
nyű fizikai munkára vették fel, 
s ennek megfelelően vizsgálták 
meg egészségügyi szempontból 
- veti fel Pásku Jenő, a Vas
utasok Szakszervezete munka
védelmi főellenőre. - De ah
hoz, hogy valaki a pályán dol
gozzon, legalább harmadik cso
portos vasútalkalmassági kell! 

- Én nem kapom meg az 
egészségügyi vizsgálat eredmé
nyét - védekezik Petrányi. -
Csak annyit tudtam, hogy figu
ránsnak vették fel. A MA V 
munkavédelmi szabályzata he
lyi függeléke szerint pedig nyá
ri munkán lévő tanuló mérőse
gédként foglalkoztatható a pá
lyán. 

A tragédia pontos körülmé
nyeiről csak feltételezések szü
lettek. Szemtanúk nincsenek. 
Senki sem tudja, miért álltak 
mindketten a sínek között fel
tehetőleg háttal a közeledő 
mozdonynak. Az előzményeket 
a jegyzőkönyvi vallomások őr
zik. Részlet Petrányi Barna 
jegyzőkönyvbe diktált vallomá
sából: 

.. . . . Mindketten bejöttek a 
pályamesteri irodába. Dudás 
Ferenc az anyagostól átvette a 
festékesdobozt, Kiss Lajos meg 
magához vette a Plasser-féle 
vágánymérőt (kézi) és az ív
adatokat tartalmazó kimuta
tást." 

- Ön azt mondta, hogy fi
gyelőőrnek küldte ki Kisst. A 
jegyzőkönyvből viszont az de
rül ki, hogy mérési munkát 
akart végezni, ami közben vi
szont nem tud figyelni. Nem lát 
itt ellentmondást? - kérdezi 
Petrányit a szakszervezet kép
viselője. 

- Nem tudom, miért vitték 
ki a műszert. Én csak kinn lát
tam meg, a helyszínen, s csak 
azért mondtam így a jegyző
könyvbe, mert az a műszer va
lahogy kikerült. 

A késóbbiekben Petrányi 
Barna elmondta, hogy amikor 
3 éve idehelyezték, rajta kívül 
még egy elszámoló, egy mun
káltató és két felügyeleti pálya
mester volt a szakaszon. A múlt 
hónapra azonban már csak ket
ten maradtak. Kollégája az éj
szakai gépláncnál dolgozott, így 
Petrányi 14 napig egyedül látta 
el a szolgálatot a közel 100 kilo
méteres szakaszon. Amikor két 
hónapja főnökei meg akarták 

Amíg Tiszafüredről a pálya
fenntartási főnökségre men
tünk, Tolnai Attila, a debreceni 
vasútigazgatóság munkavédel
mi vezetője elmondta, hogy a 
felismerhetetlenségig összeron
csolt holttestek látványa nem 
rendítette meg annyira, mint a 
hozzátartozókkal való találko
zás: két nappal a baleset után 
személyesen adta át a vezér
igazgató által kiutalt gyorsse
gélyt mindkét családnak. N erri 
először képviselte ilyen alka
lommal a vasutat, de minden 
esetben a tehetetlen düh fűti, 
ha gondatlanság miatt hal meg 
valaki. 

- Azt nem mondom, hogy 
törvényszerűen következett be 
a baleset - folytatja indulato
san -, de a főpályamester el
mondta a helyi gondokat. Én 
meg tudom, hogy az utóbbi öt 
év alatt már a negyedik szolgá
lati vezető, a harmadik vezető
mérnök és a harmadik munka
védelmi vezető dolgozik a fő
nökség központjában, ahol a 
szükségesnél többet f oglalkoz
tak egymással és önmagukkal 
- ideértve a társadalmi szer
vek vezetőit is -, és ezáltal ke
vesebb idő és energia jutott a 
területen folyó munka szervezé
sére, irányítására, ellenőrzésé
re, és a feltételek biztosítására! 

A pályafenntartási főnökség 
munkaügyi csoportvezetője és a 
pft főnök szabadságon van. 
Utóbbi helyett Tóth László ve
zető mérnök kérdésünkre el
mondta, hogy ők �egbíztak 
egy vasutast a szakaszon dolgo
zó gyerekek felügyeletével. 
Kettőjükkel ki is ment egy má
sik területre, de a harmadikat, 
Dudás Ferit a főpályamester 
bízta rá egy olyan emberre, akit 
javasolt ugyan figyelőőri vizs
gára, de akit gyakorlatlansága 
miatt csak későbbre - szep
temberre - osztottak be. 

- De Petrányi jelezte önök
nek, hogy nincs elég megfelelő 
végzettségű embere - jegyzem 
meg. 

- Az egyedül rajta múlik -
így Tóth László. -- Nincs kor
látozva, hány embert küld 
vizsgára! 

- Ám azt is elmondta, hogy 
nem tudja rávenni az embere
ket arra, hogy vizsgázzanak, 
mert a megnövekedett felelős
ség nem áll arányban a bérük
kel. 

Sándor Zoltán szb-titkár ve
szi át a szót: 

- A létszámhoz képest túl 
nagy. 25 százalékos a fluktuá
ció. A gyakorlott, jó szakembe
rek kiöregedtek, vagy elmen
tek. Tehát olyan kalappal kell 
köszönni, amilyen van! Felvé
telkor a MÁV nem rostálhat 

A vonalat 
be kell járni 

Sok vezető úgy van vele -
folytatja az szb-titkár -, hogy 
nem gondolja át az intézkedést, 
talán a leterheltség miatt nincs 
is ideje rá. Mindez addig megy, 
amíg valami baj nem történik, 
de akkor már végtelenségig az 
előírásokat nézik. 

A beszélgetés közben kide
rül, hogy az a vonal, ahol a bal
eset történt, a legnehezebbek 
egyike. Nem véletlenül vették 
tervbe, hogy ősszel kettéoszt
ják . . . A munkásállományról 
szólva pedig Sándor Zoltán a 
következőket mondja: 

- Egy példa: a beiskolázott 
vágánygondozókat a legna
gyobb jóindulattal lehet levizs
gáztatni, mert négy-ötezer f o
rintért ki jön ide dolgozni? 
Nem lehet a 20-ból 10-et meg
buktatni, pedig nem éri el a 
szintet, de a vonalat valakinek 
be kell járni, kell az ember . . 

Csürjük
csavarjuk 

,,Csűrjük-csavarjuk, de más
fél hónapra csak két pályames
ter maradt a szakaszon .. - álla
pították meg a főnökségen. 
majd Tóth László hozzáfűzte: 

. 

- A kirendelés viszont nem 
olyan egyszerű Tiszafüredre, 
é_ppen a hosszú szakasz miatt. 
Es máshol is vannak létszám
gondjaink: például egy 80 kilo
méteres szakaszon csak egy pá
lyamesterünk van. Tavasszal 
három fiatal szakemberünk vo
nult be katonának. Egyszerűen 
nem tudjuk betömni a lyuka
kat! 

Végezetül hadd álljon itt 
Füzy Lőrincnek, a SZOT mun
kavédelmi főellenőrének véle-
ménye. 

- A fővonalon közlekedő 
mozdonyokon van rádió. A mel
lékvonalakon pedig bármilyen 
állomáson lehetne figyelmez
tetni a mozdonyvezetőt, hogy a 
pályán valamelyik szelvény
ben dolgoznak. Ez a baleset 
sem következett volna be, ha a 
mozdonyvezető számít arra, 
hogy a síneken munkások van
nak. Ha harminc éve ezt meg 
lehetett csinálni, ma vajon mi
ért nem lehet? 

Demeter Kálmán 

hosszabbítani a megbízatását
..---------------------------

1992-ig, a főpályamester kije-
lentette, hogy ilyen körülmé
nyek között csak október elsejé
ig vállalja a munkát. Hiszen 
nincs elég vizsgázott embere, 

Cs_endes napok Apátfalván 
hogy a fegyelmezetleneket ki Csendes, nyugod napok szabb útra menetjegyet, így be-
lehessen cserélni, s egyébként vannak, alig történik valami - vételi eredményük emelkedik. 
is minden területen egyre rosz- fogad Apátfalván Csertusné 
szabbak a munkavégzés és el- Nagy Katalin állomásfőnök. . A kis létszámú - mindössze 
lenőrzés feltételei. A sors külö- Majd így folytatja: 14 fős - vasútállomás árufor
nös fintora, hogy a debreceni - Makó és Apátfalva között galma ezekben a hetekben igen 
főnökségen korábban úgy dön- a Vízügy töltésátereszt épít, csekély. A februári erős forga
töttek, hogy augusztus tizedi- emiatt három napig Makó irá- lom után (160 kocsi feladás) 
kén ide helyeznek még két pá- nyából nem közlekednek a vo- csökkent a szállítási kedv és jú
lyamestert. De addigra már be- natok. Az utasokat vonatpótló liusban mindössze csak 22 ko
következett a megmásíthatat- autóbuszokkal szállítják. Ez ré- csit adtak fel. Leginkább egy 
lan. Most, hogy már négyen szünkről nagyobb figyelmet magánfuvarozó homokszállít
vannak, felsőbb utasításra ide- igényel, az utasok biztonságos mányai adnak munkát. Sajnos 
iglenesen az eddigi munkáltató átszállítását zavartalanul meg- az előzetes információk szerint 
pályamester látja el a főpálya- /oldjuk. a közeljövőben jelentősebb áru
mesteri feladatokat. Beszélgetés során megtudom berakásra nem kerül sor. A lea-

Visszatérve a vizsgálatra: azt is, hogy az utasok, főleg a dási áruk zöme a Tüzépnek ér
megállapították, hogy az munkába és iskolába járók Ma- kezik: szén, fa, cement és építő
élénksárga munkavédelmi mel- kóra, Szegedre és a cukorrépa- anyagok, s elvétve egy-egy mű-
lényt nem viselték a szeren- kampányban Mezőhegyesre trágya a helyi tsz-nek. 
csétlenül jártak, s hogy a pa- utaznak. Többen váltanak hosz- (G) 

s 

Hánnan a munkásszállóról 

,,Intézeti srácok 
vagyunk'' 

Az egyik vasutas-munkás
szállón három fiatalemberrel 
beszélgettem. Csak ann)'it tud
tam róluk, hogy intézetben ne
velkedtek, s azt, hogy néhány 
hónapja szegődtek a vasúthoz. 
Érdekelt a sorsuk, elképzeié
seik a jövőről: elvégre már nem 
gyerekek, mindhárman betöl
tötték a 18. életévüket. A fiúk 
szívesen nyilatkoztak, ám mon
dandójuk, mi tagadás, meghök
kentett. Sz. Pista beszélgeté
sünk kezdetén ké1te, hogy a ne
vét és a szálló címét ne írjam le. 
A többiek is egyetértettek ezzel. 

A környezet 
lenézi őket 

- Minket a környezetünk 
lenéz, mi intézeti srácok va
gyunk. Nem szeretnénk, ha a 
vasutasújság „ vilaggci ku rtöl
né" nevünket, és így mindenki 
megtudná, hogy számunkra a 
családi otthon ismeretlen foga
lom. Amíg lehet, titkoljuk, kü
lönösen a „csajok" előtt. Mert 
azt tudni kell, hogy rendesebb 
lány szóba sem áll velünk, ha 
megtudják, honnan jöttünk. 

S. László szavai voltak az iga
zán döbbenetesek, ugyams ő 
arra a kérdésre, hogy milyPn Pl 
képzelése van további FletútJá
ról, határozottan k1Jelmtette a 
következőket: 

- Kimegyek Nyugaüa, sok
sok pénzt fogok kt>resm és 
élem világomat. Ott vannak le
hetőségek, itt viszont sf'mm1 
sincs. Például vegyük csak a la
káskérdést. Ha megfoswlök 
sem tudok annyi „manit ' ossze
gyűjteni, hogy bE>látható 1d(in 
belül saját otthonom lf gyen. 
Pedig erre vágyunk a lt gero
sebben, ami talán érthl'lo h
szen mi kicsi korunktói fL gva 
közösségben éltunk fo,yton 
mások mondták meg, h<Jgy mit 
csináljunk, mások os.ltották be 
pénzünket, mások szervezték 
meg szórakozásunkat, szóva 
mi nem ismerJÜk a magany t. 
Pedig az kell az embE>r� ek; 
hogy időnként félrE>vonulJO'i é.s 
egy kicsit eltóprengJen s ,Thá
ról; hogy csakis onmag<1val roJ 
lalkozzon. Nyugaton lehet ke
resni, a nyelvet majd c�ak mea
tanulom. Meg killonbe1, is: 
miért éljek én itt? Apám bur
tönben van, és tudja, miert? 
Sohasem találja ki' Az én 
apám gyilkos . . 

B. Lajos 1s bekapcsolódott a 
beszélgetésbe, mert m•m 'aga
dom, László utulsú mondata 
után percekig nem tudtam szól
ni. Lajos törte meg a csendet. 

- Pár hete kaptam kvelet 
az anyámtól. Elcsodálkoztam, 
mert 18 évig egyetlen Sl'rt sem 
írt, azt sem tudtam, hog)' a vilá
gon van. Kicsit érdekel, nem ta
gadom. de néha c>lfog az mdu
lat, hogy miért ilyen kPgyetlen, 
megszült. de elhagy vtt. ml'St 
akkor mi a fenének kíváncsi 
rám? Azt hiszem. nem keri>sem 
meg, pedig mondom. kicsit iz
gat, jó lenne tudni, hogy milyen 
a haja, hogyan néz ki. miként 
él ... 

- Kényszerből - feleli Sz. 
István. A munkásszálló 
miatt, meg talán a szabadje
gyért. De megbántuk mind a 
hárman. Sok a meló, kevés1 

roppant ket>és a pénz, még a 
kajára is szűkösen elég. 
A munkabeosztást pedig képte
lenek vagyunk megszokni. 
12 24-be járunk. Jóformán csak: 
dolgozunk meg alszunk. Az ün
nepek nem érdekelnek bennün
ket. A többiektől gyakran hall
juk a panaszt, hogy karácsony
kor, húsvétkor is dolgozni kell. 
Mi kinél karácsonyozzunk? Szó
val ez nálunk nem számít, de a 
12 órai munkát nagyon nem 
szeretjük. És hiába van utána 
24 óra szabadság, a fele elmegy 
az alvással, a másik fele mosás 
me� ilyesmik. Szórakozásra 
nmcs pénzünk, még öltözkódés
re ís alig jut. 

- Különben én a munkahe
lyemre nem panaszkodhatom 
- jelenti ki határozottan. -
Vonat/elvevő vagyok, a kollé
gáim becsülnek, ők nem érezte
tik velem, hogy intézetis vol
tam, mégsem tudom magamat 
elképzelni va..c-utas nyugdíjas
ként . . . Nem látok jövőt a 
vasútnál. Nyugatra nem vá
gyom, és szerintem Laci terve 
gyerekes. Abban a világban in
kább a tanult emberek érvé
nyesülnek, a segédmunkást, 
plánr>, ha külföldi, ott lenézik, s 
nekem ·abból már elegem van. 
Inkább arra gondolok, hogy a 
katonaság oldhfltja meg az én 
gondjaimat. U gy tervezem, 
hogy mint sorkatona igyekszem 
kitűnni, azután bent maradok, 
,skolákat végzek, s talán idővel 
a hadsereg lakást is tud adni. 
Szenntem ez reálisabb terv, 
mint nekivágni a nagyvilágnak. 

Életük 
kelepce 

- Vezetőitek tudják, hogy 
nem rajongtok a vasútért, és rö
videsen továbbálltok? 

- M, erről nem beszélünk. 
Végezzük a munkánkat, amíg 
bírJuk. Kükinösebben nem ug
rálhatunk, mivel a szálló min
denképpen a vasúthoz köt ben
nünket Ammt lesz egy jobb 
megoldás: ,,agyő", vasút ... ! 
Azután azt gondolnak rólunk, 
amit akarnak. Az intézetben ne
velődött srácok kedvelik a sza
badságot. Talán éppen azért, 
mert ntkán volt benne ré
szünk ... Nem mondom, ha a 
M.ÁV adna lakást, nagyobb fi
zetést, akkor aláírnánk még 
húsz esztendőt is. De hát ez 
álom, a MÁV ezt még a csalá
dos, nálunk iskolázottabb és 
idősebb munkatársainak sem 
tudja nyújtam. A mi sorsunk, 
úgy látszik, már akkor eld6lt, 
amikor drágalátos szüleink in
tézetbe adtak. Életünk kelepce, 
a kitörés nehéz, nem véletlen, 
hogy a bűnözők egy tekintélyes 
része íntézetisekbó1 ,,verbuvá
lódik". A tehetetlenség, az elő
ítélet. a rossz gazé:iasági helyzet 
mmket jobban szorít, mint má

- Miért vála:-;ztottátok a sokat. 
vasutat? Sárközi Gábor 

Eszperantó találkozó Tatán 
A Magyar Vasutas Eszperan

tó Mozgalom július elején ren
dezte meg országos seregszem
léjét Tatán. A város vezetősége 
fogadást adott a számos ország
ból érkező vasutas eszperantrs
ta küldöttségek tiszteletére. 

A fogadás alkalmával Bács
kai István, a Magyar Vasutas 
Eszperantó Szakosztály vezető
je értékelte a vasutasság szere
pét az eszperaPtó mozgalom
ban. 

A külföldi eszperantisták kö
zül többen köszönetet mondtak 
a város vezetőinek, hogy támo
gatják a mozgalmat. 

A vendégeket üdvözlő ta
nácselnök-helyettes válaszában 
elmondta. hogy a mozgalom tá
mogatása szorosan összefügg 
Tata város idegenforgalmával. 
Utalt arra, hogy a városban 
megforduló soknyelvű külföldi 
számára az eszperantó nyelv a 
legalkalmasabb egymás, illetve 
az ország megismerésére. Vé
gül azzal zárta szavait, hogy a 
város vezetősége a jövőben is 
támogatni fogja a mozgalmat, 
figyelemmel kíséri az eszperan
tó nyelv megtanulására vállal
kozókat, propagálni. fogja a 
nyelv előnyeit. 
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A hat nagy vasutasüdiilA egyik.e a Veleneei-
16 partjén levő gárdonyi iidülér. ahol tmzer 
túmapo8 tumw.ok.ban, egy-egy alkalommal 
121) vasutas és bouátartozója pihenhet jú
aiu& el&ejét61 �aeptember 8-ia, Az üdül« két-
48Yas, kényelmes � sportolási lehettí
ségei, napozói jó lehetd'ségel kínálnak. a ki
kapesolódásra. pihenésre. Gyermekmedenee 
és játllzótér várja a kicsikét. A parton a bor
p&fl>k is hódolhatnak uenwdélyüknek. 
Mint baloldali képünk is bizonyítja, ezt a 
foglalatosságot a gyerekek í sen i&ik. 
A beulaltakról 32 tagú sze gondosko-
dik. Az fdetes ételek a kon • dolgoaók jó 
munkáját di�rik. F elso képijnkön u üaü
.llJ 1ága8 étkewéje 

(Zelman Fe�nc felvételei)' 

U jabb l<amatemelés ! 
A Budapest Bank Rt. Értékpapír Iroda 
megemelt hozammal kínálja 
6, 12 és 24 hónapos 

lejáratra határidős árfolyamgaranciás kötvényszerződését. 

Ez a szerződés előre meghatározott névértékű (például 
10 OOO forint vagy többszöröse) kötvény megvételét és 
letétbe helyezését jelenti, amiről az ügyfél letéti szerződést 
kap kézhez. 

A szerződés lényege ügyfelünk számára: 
a garantált, névértéken történő visszavásárlás a lejáratkor 
ugyancsak garantált kamat, amely 

6 hónapra 
12 hónapra 
24 hónapra 

10 OOO Ft után 
10 OOO Ft után 
10 OOO Ft után 

800,- Ft 
1750, - Ft 
3800,- Ft 

Ez az összeg adómentesen kerül kifizetésre 
a lejárat napján. 

Amennyiben a lejárat előtt fel kívánja bontmii a szerződést, 
az alábbi hozadék illeti meg: 

3 hónap után 10 OOO Ft-ra 200, - Ft 
6 hónap után 10 OOO Ft-ra 520, - Ft 
9 hónap után 10 OOO Ft-ra 900, - Ft 

12 hónap után 10 OOO Ft-ra 1300,- Ft 

15 hónap után 10 OOO Ft-ra 1720,- Ft 
18 hónap után· 10 OOO Ft-ra 2160, - Ft 
21 hónap után 10 OOO Ft-ra 2620,- Ft 
ha/1989. július 20-a után kötötte meg a szerződését. 

Ne hagyja ki ezt a lehetőséget! 

Forduljqn hozzánk bizalommal minden értékpapírügyben ! 
Várjuk Önt a Budapest V., Deák Ferenc u. 5. sz. alatti 
központunknál és kirendeltségeinknél. 

1989. AUGUSZTUS 24. 

Csak erős idegzetűeknel( 

Utazási próbatétel 
Be kell vallanom, hogy (nem 

vasutas) barátaim mindig iri
gyeltek. Ha másért nem is, de a 
szabadjegyemért feltétlenül. 
,,Tiéd a világ", mondták, ,,utaz
hatsz, világot láthatsz, míg ne
künk főhet a fejünk, miből fi
zetjük ki az útiköltséget, ha két 
országgal arrébb akarunk 
utazni". 

Mit tagadjam, jó érzéssel dó1-
tem hátra ilyenkor, noha még 
sosem használtam ki a szabad
jegy nyújtotta lehetőséget, hogy 
külföldre menjek, de már maga 
a tudat, hogy bármikor ingyen 
utazhatok, nagy önbizalommal 
töltött el. Ez az érzés mindaddig 
tartott, amíg a közelmúltban 
nem találkoztam egy (vasutas) 
ismerősömmel, aki elmesélte 
úti kalandjait. Pontosabban 
nem is az utazás alatt történte
ket, hanem azt a krimit, ami 
megelőzte az indulást. 

Ismerősöm Leningrádon ke
resztül akart Helsinkibe menni 
átutazóvízummal. A MÁV Nép
köztársaság úti jegyirodájában 
két és fél órai sorban állás után 
átvette a jegyét egészen Lenin
grádig, de tovább nem, mert 
mint mondták, ezzel az IBUSZ 
foglalkozik. Hazafelé menet te
hát beugrott a Déli pályaudvar 
IBUSZ-kirendeltségébe. On
nan elküldték a Tanács körútra. 

de mivel a nevezett körúton két 
iroda van, persze hogy a rossz
nál kezdte. Végül is aztán már 
jó helyen állt sorba újabb két 
órát, de hiába, mert innen is el 
akarták küldeni: vissza a MÁV
hoz. A kör bezárult. Mivel (vas
utas) ismerősöm legalább olyan 
kitartó, mint a népmesék legki
sebb királyfia, - de lehet, hogy 
addigra már megelégelte a her
cehurcát -, a sarkára állt, s vé
gül vonakodva bár, de felvették 
a jegyrendelését. Igaz, választ 
nem kapott határidőre, így Le
ningrádba egy üres helyfoglaló 
kártyával érkezett, hogy to
vább utazzon. Érdekes viszont 
- csodák nemcsak a mesében 
vannak -, hogy a Helsinki
Leningrád jegyet minden to
vábbi nélkül megkapta. 

Helsinki bó1 már minden úgy 
ment, mint a karikacsapás. le
számítva azt az apróságot, hogy 
a szovjet kalauz nem akarta el
fogadni a finn és a szovjet vas
utakra szóló szabadjegyet. mi
vel még sosem látott olyat ... 

Kérem a tisztelt olvasót. ne 
izgassa fel magát, hiszen (vas
utas) ismerősöm már közeleg 
hazafelé. Már csak egy próbát 

kell megváltania. Viszont az öt
milliós városból olyan sokan 
akarnak hazánkba látogatni, 
hogy hetekre előre elfogytak a 
jegyek. Mit tehet ilyenkor egy 
magyar (vasutas), ha a tranzit 
vízumja csak 72 órás tartózko
dást engedélyez? 

A MALÉV képviselőjének se
gítségével a saját megtakarított 
98 rubeljéért (közel kétezer fo
rint) hazarepül, hiszen szárnya
kat adtak vágyainak. 

Vannak emberek. akiknek 
semmi izgalom nem elég. Isme
rősöm, nem tanulva az eddi
giekbó1, Eurocity vonattal el
utazott az NSZK-ba. Indulás 
előtt azonban - élve a gyanú
perrel - megkérdezte, kell-e az 
EC vonatra pótjegyet venni? 
A Keleti pályaudvari informá
ció szerint igen, de a pénztárnál 
nem adtak, mondván. hogy má
sodosztályra nem kell. 

Sajnos kellett (volna). Így hát 
bátor ismerosom Passautól 
Frankfurtig azon vitatkozott a 
kalauzzal, hogy ilyen esetben 
kinek kell kifizetnie a hat nyu
gatnémet márkás EC pótje
gyet?. Netán a MÁV-nak? 

kell kiállnia. Azt hiszem, ha nem vasutas 
Az történt ugyanis. hogy itt- barátaim is átélték volna a fen

hon nem kapott a Leningrád- tieket, nem irigyelnének annyi
Budapest viszonylatra helyje- ra. 
gyet, azzal. hogy azt odakint D. K. 

Feledékeny szülők 
Lassan vége a nyárnak, a 

gyerekek már iskolába készü
lődnek, s ha találkoznak az osz
tálytársak, természetesen el
mondják egymásnak, ki hol 
nyaralt. Ilyenkor a szüló'k is elé
gedetten nézik a gyereket: so
kat nőtt a szünidő alatt. 

Ám, sajnos nem minden szü
lő viselkedik úgy, ahogy azt ter
mésztesnek vélnénk. A kenesei 
üdüló'bó1 hazautazó gyerekek 
kísérői meghökkentő dolgokat 
mesélnek. Minden turnusnál 
előfordul egy-két olyan eset, 
amikor az anyuka egyszerűen 
megfeledkezik arról, hogy a 

gyereke a pályaudvaron várja 
őt. 

A napokban például a mun
kahelyére, a MA V Tervezőinté
zetbe vitték a kísérők egy fele
dékeny szülőnek a kisfiát, de 
cifrább eset is előfordult: a 
MÁV-kórházban dolgozó anyu
kát hiába hívták föl telefonon, ő 
éppen vidéken tartózkodott. Mi 
ilyenkor a teendő? 

A kísérő fogja magát - őt 
nyilván nem várják sehol. tehát 
van ideje elég -, és hazakíséri 
a gyereket. De a kíslány, ki tud
ja miért, a metrón megszökik. 
A kísérő kétségbeesetten taxiba 

vágja magát, megy a gyerek la
kására, ahol a nagymama felhá
borodottan támad a szerencsét
len kísérőre, miért keresi azt a 
gyereket! Még szerencse. hogy 
szegény ártatlan tizennégy éves 
lány hazaszaladt. 

A kísérő persze nem kap le
vegőt, egyrészt az izgalmaktól, 
másrészt a dolgok ilyetén f or
dulatától. El sem mondhatja, 
hogy felelősséggel tartozik még 
egy kamasz gyerekért is, amíg 
át nem veszi a szülő. akiről a 
véleményét esetleg nem is 
akarja elmondani. 

d. 

Emléktáblát a mártíroknak 
t Levelet kaptunk Hegyesha-

lomból, írója Czotter Gábor 
mozdonyvezető. Mondandója 
korántsem szívderítő, azt vi
szont egyértelműen igazolja, 
hogy lapunk figyelmes olvasó
ja. Néhány figyelemre méltó 
részlet kissé indulatosan fogal
mazott, ám a vasút szeretetét 
bizonyító leveléből: 

„Nem olyan régen tudtam 
meg, hogy a világhírű 424-es 
gőzmozdony konstruktőre, Var
ga László is a Rákosi-rezsim 
áldozata lett, aljas pribékek 
felakasztották, holott bűntelen 
volt. A nagyszerű mérnök meg
érdemelné, hogy a MÁV méltó 
emléket állítson neki. Úgy vé-

lem, erre a legegyszerűbb mód 
az lenne. ha az országban több 
helyen is felállított mozdonyok 
örökítenék meg alkotójuk ne
vét. Van egy eredeti formájá
ban rekonstruált üzemképes 
mozdony is. a 424-009-es, ez
zel vontatják a nosztalgiavona
tokat. Ezen is lehetne egy fel
irat a tervezőró1! 

Olvastam az 1953-as, úgyne
vezett „ fekete vasutasnapról«. 
Megrázó tényeket közölt a 
cikk! Úgy tudom. az áldozatok 
között volt dr. Varga Károly is, 
aki a szombathelyi igazgatóság 
egyik vezetőjeként dolgozott. 
Eltüntették őt is. mégpedig 
azért, mert akkoriban folytatott 

vizsgálatot egy nagy összegű 
sikkasztás ügyében. Eltűnésé
nek körülményei ma sem isme
retesek. Azt hiszem, ő is megér
demelne egy emléktáblát az 
igazgatóság épületében' 

Más témára térek át, de ez 
legalább annyira izgat, mint az 
ötvenes évek szörnyusegei. 
Bánt, és gondolom, ezzel nem 
vagyok egyedül, hogy a moz
donyvezető egykori anyagi-er
kölcsi megbecsülése szinte sem
mivé foszlott, ennek a hivatás
nak ma nincs tekintélye. Rá
adásként még az is zavar, hogy 
az egyenruhánk inkább „mas
kara". mint tiszteletet kiváltó 
elegáns ruha ... " 

Felújítják az épületeket 
Lapunk 10. számában ripor

tot közöltünk Ebek harmincad
ján két állomásépület címmel. 
A cikkre Csárádi János, a bu
dapesti igazgatóság vezetője vá
laszolt. 

„Bicske állomás fejlesztési 
terve az 1970-es években lett jó
váhagyva (selejtpótlás), amely 
illeszkedett a népgazdaság ter
véhez, nevezetesen az eocén
programhoz. 

A kivitelezés időszakában, az 
1980-as években látható volt a 
pr�gram módosulása, így a 
MA V a tervezett beruházás 
csökkentett programját valósí
totta meg. 

A felvételi épület kivitelezé
sének befejezésénél egyértelmű 
volt, hogy az állomási funkció 
ellátásához a 2. emelet nem 

szükséges, ezért rendelkezé
semre a szociális ellátás javítá
sára, a munkaerőhiány enyhíté
sére női munkásszálló lett ki
alakítva a kelenföldi körzeti 
üzemfőnökség részére 7 szobá
val, 18 féróbellyel. 

Az épület tervezését és kivi
telezését a MÁV saját kapacitá
sával végezte, a hibák helyreál
lítása is közös gond. 

A régi felvételi épület koráb
bi lebontási határozatát újratár
gyaltattam, és a tanács vezeté
sével egyetértésben - MÁV
dolgozók számára - lakások 
kíalakítására renrielkeztem. " 

* 

sajnos, az épületek látványa a 
tényeken aligha változtat. 
A legszomorúbb az, hogy egy 
néhány éve átadott objektum 
már pusztulásra kárhoztatott 
- és a hibák helyreállítása kö
zös gond lett. 

Egyébként pedig• a cikkben 
olvasható, hogy a régi felvételi 
épületet lakásokká alakítják 
át. Utaltunk arra is, hogy az 
eocénprogram leállítása miatt 
Bicskén alaposan megváltoz
tak a fejlesztési tervek, közöt
tük természetesen a vasútra 
vonatkozóak is. 

A valószínűleg igen költsé
ges felújítást, helyreállítást 
várjuk, alkalomadtán arról is 
szívesen beszámolunk alva

Nem vonjuk kétségbe az sóinknak. 
igazgatóság erőfeszítéseit, de (A szerk.) 



A MÁV Szombathelyi Jármüjavító 
Üzem 

pályázatot hirdet 
ipari üzemi igazgatóhelyettes 

(f6mérnök) munkakör betöltésére. 
tzern f6m6m6ktne1c feladatait, 1tal8/1•. GJi=. e. ntmü ........_ 
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K& éo alatt zöld Cint'. 
vidám nr,ár-vas�p, 
m� tücsök-nép 
dús J4.k,:dvben ;árhat. 
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A mesteredzo bizakodó 

A BVSC vívószakosztálya lenti, hogy egy nemzetközi szin-
15-20 évvel ezelőtt a világ leg- ten eredményesen szereplő ví
jobb szakosztályának számított. vó egzisztenciát teremthet ma
Manapság már nem ragyog gának. 
olyan fényesen a csillaguk, de - Dr. Fenyvesi Csaba há
ki tudja, talán ismét feljönnek, rom éve vezeti a szakosztályt, 
ugyanis az Újpesti Dózsából át- amely az elmúlt években elég 
igazolt Beliczay Sándor mester- szerény eredményeket ért el. 
edző, akit jó néhány kitűnő ver- Manapság bizakodó-e? 
senyző követett. - Ha a saját sportmúltam-

- Hogyan látta a BVSC ví- ra gondolok - kezdte a több
vószakosztályának helyzetét, szörös olimpiai bajnok -, meg
amikor a múlt év novemberé- szoktam, hogy a jól végzett 
ben elfoglalta a vezető edzői munka eredménye a siker. 
posztot? Ezért nehezen viseltem el az 

- úgy láttam, biztató a állóvizet: a vezetéssel egyetér
helyzet, hiszen az ideigazolt tésben meghívtuk Beliczay Sán
versenyzői gárda - Érsek, Sze- dort, és úgy vélem, jó választás 
keres, Hegedűs, Bálint Tamás volt. Más lett a siker minősége, 
- révén nyugodtan vártam a magyarán előtérbe került az 
jövőt, s itt egy jó magot, tehet- olimpiai bajnoki cím, mint cél, 
séges versenyzőket találtam. mint sikertényező. És az is 
Mindenesetre az utánpótlásr� nagyszerű dolog, ha egy edzőt 
nagy gondot fordítunk: közel így követnek versenyzői, hiszen 
kétszáz gyerekkel foglalko- ez garancia a jó szellemű közös
zunk. A 8-10 évesekkel pél- ség összekovácsolására. 
dául Bóbis Ildikó és Nedeczky - Mi a véleménye a sport 
Györ�y. magyarországi helyzetéről? 

- On 38 éves. Ilyen fiatalon - Az anyagi lehetőségek be-· 
hogyan lett vezető edző? 1 szűkülése és a magas szintű 

Való igaz, hogy manap- sportvezetés hibái rengeteg 
ság 35 éves korig vívnak a ver- kárt okoztak. Doppingbotrány, 
senyzó?c, de én már 16 évvel ez- labdarúgóbotrány, bunda. Eze- . 
előtt edzősködésre adtam a f e- ket nem a sportolók kezdemé
jem, és tavaly kaptam meg a nyezték, de őket állították bűn
mesteredzői címet, ami az ed- baknak bizonyos vezetők. Ér
digi munkásságomat ismeri el. dekes módon egyetlen vezető, 

- A hazai bajnokságon is jól vagy orvos, aki ezekben részt 
szerepeltek . . . vett, nem került a vádlottak 

- Tlír egyéniben Érsek, és a padjára. Ugyanúgy igazgatója 
tőrcsapat aranyérmes lett, pár- annak a kórháznak, ahol kikí
bajtőrben Szőke Attila mása- sérletezték azokat a gyógysze
dik, a csapat a harmadik helyet reket, ugyanúgy igazgatója an• 
szerezte meg. A női tőr- és a nak az intézménynek, ahol uta
kardcsapat negyedik lett. sításba adták, hogy melyík 

- A vívás köztudottan pénz- mérkőzést hogyan kell „elren
igényes sportág. Egy jó plaszt- dezni". Utána pedig a játéko
ron árát bizony ötjegyű szám- sokra hárították a felelősséget, 
mal írják. Hogyan boldogul- s ez le!áratta a: sportot. 
nak? - Ersek Zsolt talán a legte-

- Mindig támaszkodhatunk hetségesebb magyar vívó. Ed
Fenyvesi. Csaba szakosztályve- dig milyen eredményeket ért 
zető és a Balázs Ákos vezette el? 
elnökség támogatására. Egyéb- - Tőrvívásban idén szerez
ként az egymást sűrűn követő tem meg a harmadik egyéni ·és 
nemzetközi versenyek, kupák az ötödik csapatbajnokságot 
azt is jelzik, hogy a pénz bevo- - mondja a 23 éves fiatalem
nult a vívásba, egyre több a ber. - Es junior vb-t is nyer-
pénzdíjas verseny, ami azt je- tem. (Tüttő) 

Most szárító szél sürög 
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Vízszintes: 1. A Visztula mellékfo- megyei település. 22. Erdei állat. 24. 
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Függőleges: 1. Denís 
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Parlagon. hagyott föld. 3. A 61. sz. el
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Nyíregyházi VSSC 

Már nem szólnak 
az „elvtársi" tele/ onok 

A Nyíregyházi VSSC labda
rúgói évekig állandó tagoknak 
számítottak az NB I-ben. A ne
gatív fordulat esztendejeként 
1984-et emlegetik a városban, 
amikor a helyi kedvencek bot
rányos körülmények között, 
dicstelenül búcsúztak az élvo
nalból. A bundabotrány ütötte 
sebek mély nyomokat hagytak, 
és az akkori csalódást, kiábrán
dultságot azóta sem sikerült el
feledtetni a szurkolókkal. 
A vasutascsapat máig is a má
sodik vonalban vegetál, s ez bi
zony a nézőszámon is meglát
szik: a Fradi, a Vasas, és a többi 
neves együttes vendégjátékai
hoz szokott nyíregyháziak az 
alacsonyabb színvonalú bajno
ki mérkőzésekre nem szívesen 
pazarolják pénzüket és szabad 
idejüket. 

- Valóban, amikor a hetve
nes években a mainál lényege
sen erősebb NB II-ben szerepel
tünk, még a húszezres telt ház 
sem számított ritkaságnak � 
mesélte nem kevés nosztalgiá
val Neuman Gábor, a NYVSSC 
volt játékosa, mai szakosztály
vezetője. - Mostanában már 
annak is örülünk, ha két-há
romezren belépőt váltanak a 
csapat találkozóira . . . 

- Egykor a Ferencváros· 
után önöknek volt a leglelke
sebb és a legnépesebb szurko
lótáboruk. Mi történt 1984 óta? 

- Az a bizonyos „fekete esz
tendő" szerencsére nem zárta 
be az összes kaput előttünk, 
Szabolcs-Szatmár megye és a 
város továbbra is támogatta a_ 
csapatot. Azóta a vezetőség át
alakult s meggyőződésem, hogy 
a szakosztály mai irányítói vala
mennyien tisztességesen látják 
el munkájukat. 

- · Mi az oka annak, hogy 
mégsem tudnak előrelépni? 

- Erre a kérdésre nem 
olyan egyszerű pár szóban vá
laszolni. .Ma már nem bízha
tunk abban, hogy segítenek 
azok az „elvtársi" telefonok, 
amelyek oly sokszor meglökték 
egy-egy futballcsapat szekerét 
a múltban. Félreértés ne essék: 
eszem ágában sincs a régi idő
ket visszasírni, sőt, politikai 
hitvallásom szerint nagyon 
örülök a társadalmi változá
soknak. 

- Tehát ezért az egyhelyben 
topogás? 

- Részben igen. Valamikor 
a NYVSSC bajnoki helyezése 

. politikai kérdésnek számított, 
ma már nem az. De helytelen 
lenne a változásokra fogni a 
gyengélkedést. Bennünket in
kább az sújt, hogy a hazai lab
darúgópiacon irreális viszonyok 
uralkodnak, s ez ellen tehetele
nek vagyunk. 

� Úgy veszem ki a szavai
ból, mintha az anyagi helyzetük 
se lenne valami rózsás. 

- Tény, · hogy nem dúská
lunk a javakban, és minden fil-

lérnek megvan a helye a szak-
osztálynál. Elég, ha annyit Mozdonyüzlet. Egy oszt- Nyugdíjas-találkozó. A 
mondok: a legnagyobb támo- rák üzletember, akinek a tulaj- szolnoki vontatási főnökség ti
gatás, amit egy összegben ka- donában van Ausztriában a szaligeti üdülőjében a közel
punk, 200 ezer forint, miköz- Felsőőrs és Rohonc közti múltban megtartották a hagyo
ben az éves költségvetésünk 5 szárnyv?n,al,. egy M31-es mo

7- mányos nyugdíjas-találkozót, 
és félmilliót tesz ki. Bevétele- donyt vasa��lt, amelyet egy ho- amelyet a körzeti üzemfőnök
ink nagy része jogi- és tagsági nap ala_t�, UJlt��a� _fel a szo�- ség patronált. A szolnoki cso
_díjakból, valamint játékosela- bathe�yi JarmuJavitoba?. A _mar port augusztus 9-én megtartot
dásból származik. lesele1tezett mozdonyert es a ta II. félévi taggyu'1ését. Hor-

- Ilyen feltételekkel nem le- f�lújításért„5�? �zer �chillinget. váth István, a csoport elnöke' 
hetnek valami vérmes remé- fizetett a kulfold1 vevo. beszámolt az első félévben vég-

'k 
· 

t ·t l' b · k ' zett munkáról, az üdültetéssel nye1 a mos raJ o o aJno sag _ Vonatszörf. ÚJ'·nagyvárosi 
l "tt 

kapcsolatos eredményekről. e O • divat kergeti kétségbeesésbe a 
- Sokszor mondtam, hogy nyugatnémet vasutak dolgozó-

el kellene dönteni: akarjuk-e az it. Fó1eg tizenéves fiúk csim
NB 1-et,. vagy sem. Ha nem, ak- paszkodnak a. vonatok kapasz
kor viszont a jelenlegi appará- kodójába, vagy másznak ki az 
tus létszámát csökkenteni kell, ablakon, s így vitetik magukat 
mivel egy alacsonyabb osztályú - nemegyszer 120 kilométeres 
csapatnak nincs szüksége ennyi sebességgel, néha csak hajszál
ügyintézőre. nyira süvítve el az oszlopok 

- Mi a célkitűzésük a követ- mellett. Hamburgban már van 

Tízezredik ·utas. Szeged 
és S?abadka között. május 29-én 
indult meg ismét a :vasúti sze
mélyforgalom. Júliusban több 
mint tízezer. utas fordult rneg a 
röszkei határállomáson. A tízez
redik utast a MÁV, a _határőr
ség ·és a vámőrség virágcsokor
ral, ajándékcsomaggal és egy 
Szeged-Szabadka viszonylatú 
ingyenes men�ttérti jeggyel kö
szöntötte. 

kező idényre? halálos áldozat, egy 14 éves 
- A körülmények -is1T1ereté- lány pedig olyan szerencsétle

ben nem tartom valószínűnek, nül súrolt fejével egy oszlopot, 
hogy felj_uthatunk az élvonalba. hogy az eszméletét nem nyerte 
A terveinkben az 1-5 közötti he- vissza. 
lyezés szerepel, ami a keleti 
csoport erőviszonyait figyelem-
be véve nem elérhetetlen. Ez 
.mindenesetre nagy .elorelépés 
lenne, hiszen tavaly mindössze 
a 11. helyen végeztünk. 

- A nehézségek csak a lab
darúgókat érintik Nyíregyhá
zán? 

Nem, a többi szakosztály 
is hasonló gondokkal küzd. 
Nem kis eredmény viszont, 
hogy szorult anyagi helyze„ 
tünk ellenére még egyetlen 
sportolót .sem tettünk ki az ut
cára, s ez n(Lgyrészt Pók István 
elnök érdeme. A legnagyobb tö
megeket mégis a foci vonzza, 
vagy vonzaná, így érthető, ha a 
szurkolók sokat mérgelődnek a 
sikerek elmaradása miatt. 

- Ön nem is olyan régen 
még a pályán harcolt a nyíregy
házai színekért. Sokat változott 

azóta a hangulat a csapat öltö-
z�ében? 

- Mint elmondtam, a hetve
nes években viszonylag stabi0 

labbnak tűnt· a szakosztály 
helyzete. Az akkori vezetők ma
gas _beosztású emberek voltak, 
akik presztizskérdést csináltak 
a klub szerepléséből. Manap
ság a papírgyár kivételével a 
többi nyíregyházai vállalat fő
város központú. A T�urus tevé
kenységét említeném példakép
pen: a gyár működéséből a 
.sport vajmi kevés hasznot élvez 
a városban . 

- Szakmailag van esély a 
fejlődésre? 

- Tavaly került a csapat élé
re Buus György vezetőedző, s 
az ő munkájáról eddig jó véle
ménnyel voltuQk, s bízunk ben
ne a jövóben is. Persze, . hogy 
őszinte legyek: nagy gondban 
lennénk, ha · valami szerencse 
folytán feljutnánk az NB 1-
be ... 

Papp Istv�n 

A szerkesztőség fenntartja a Jogot, hogy a beküldött kéz• 
iratokat rövidítve közölje. Kéziratokat nem (frzünk meg és 
nem küldünk vissza. A lapunkban megjelent írások nem 

. feltétlenül a szerkesztőség álláspc>ntját tükrözik. 

Elcserélném Budapest VII. kerületi, csi lakásomat az (Árpád Gimnázium 
Akácfa utcai 70 négyzetméteres 2,5 . mellett), 1 plusz félszobás vagy na· 
szobás, tanácsi, telefonos, összkomfor- gyobb MÁV-bérlakásra. · Érdeklődni 
tos lakásomat hasonló MÁV-bérlakás- lehet: a 220-660/664 telefcins.zámon. 
ra .. Érdeklődni lehet: a 226-166 városi Elcserélném tanácsi 72 négyzetmé
telefonszámon este, vagy· a 45-19 üze- teres 2,5 szoba hallos, összkomfortos, 
mi számon. · 

IV. emeleti, 2 erkélyes, telefonos újpa-· 
. Elcserélném újpesti, 50 négyzetmé- lotai lakásomat, rákospalotai MÁV-te

ter�s, 2 szobás, félkomfortos, kertes lepi kizárólag földszinti hasonló vagy 3 
MAV-bérlakásomat egy+félszobás szobás, telefonos MÁV-bérlakásra. Er
gázfűtéses tanácsira a IV. vagy a XIII. deklődni lehet: a 01/45-18-as üzemi te-
kerületben, MÁV-dolgozóval. Érdek· lefonszámon. · 
lődni lehet: a 895-102 telefonszámon, Elcserélném Gyáli úti. 3 szobás gáz-
hétköznap 16-20 óráig. fűtéses, telefonos, félemeleti MAV-

Eladó Budapesten a XXII. kerület� bérlakásomat, hasonló 1 szobás taná
ben másfél szobás, kertes, családi ház. csira MÁV-dolgozóval. Négy,öt tagú 
Érdeklődni lehet: a 780-H67 városi tele. családnak kényelmes. Más ·megoldás 
fonszámon. is érdekel. Érdeklődni lehet: 273-963 

Elcserélnénk Budapest X. kerület, vagy 836-066 városi telef!>nszár;non. 
Hungária krt.-nál lévő MÁV északi la- . Elcserélném 96 négy�etméteres 2 és 
kótelepi · kettő MÁV-bérlakásunkat félszobás, lodzsás· MAV-telepi össz
(egy másfél és egyszobás), mindkettő komfortos lakást,. kettő 1 +félszobás 
els6 emeleti, kertes egy másfél szubás összkomfortos tanácsi, vagy . egy 
tanácsi -lakásra.• Érdeklődni lehet: a 1 + félszobás lakásra ráfizetéssel. (IV., 
44-09 üzemi, ,.,agy a 124-625 városi te- XIV. XV. ker,. előnyben.) Érdeklődni: 
lefonszámon, hétfőtől .péntekig 8-12 327-950/26 városi telefonszámon. 
óra közi:ítt. · · · Eladó Érd, Kerékgyártó u. 19. szám 

·Elcserélném balatoni kertes, 2 szo- 120 négyzet;néteres· családi náz (köz
·bás szolgálati lakásom budapesti taná- ponti fűtés, víz, villany, melléképüle· 
csi lakásra MÁV-dolgozóval.· Érdek- tek, kert, gyümölcsös). Érdeklődni le
lődni lehet telefonon: 499-702-es szá- het: mindennap a helyszínen vagy te-
mon egész nap. 

· lefonon: a 73-94-es üzemi számon. 
Elcserélném budaörsi 67 négyzet- Elcserélném 100 négyzetméteres 10 

mé_teres I. emeleti, 2 szobás, komfortos helyiséges, összkomfortos (gázfűtéses) 
MAV-lakásotnat (kerthasználattal) bu- MAV-bérlakásomat egy 2 szoba össz
dapesti garzon v� másfél szobás ta- komfortos (Rákospalota vagy Újpest) 
nácsi lakásra, MA '[-dolgozóval. (Zug- és egy 1 + ½ szoba összkomfortos la· 
ló .előnyben.) Erdeklődni lehet: kásra (Rákospalota yagy Újpest). Ér-
635-180 városi telefonszámon. . deklődni leh,et: Darlaczi János, Bp., 

·Elcserélném 2 szoba külön étkezős, 
Lenin útja l 1. II. lép1sőház 7.-sz. 

g�téses, erkélyes; zöldövezeti Elcserélném százhalombattai távfű
MA V-bérlakásomat hasonló, vagy téses II. emeleti 64 négyzetméteres, 2 
másfél szobás, komfortos tanácsi la- szoba összkomfortos tanácsi bérlaká
·kásra. (Az épület zártkertes, második �oma� k�ttő és félszobás:':'.agy·2 szoba 
emeleti, nem panel.) Érdeklődni lehet: et_kezos, �sszkomfortos !'1A �-, vagy ta
mindennap Gémes, Budapest xv., Le· • nacs1 laJrnsr� II. emeletig (kis kertes 1s 
nin útja 16/D 1/E. ·tehet), Erdligetre vagy Budapestre, Ér· 

Lövészverseny 
Elcserélném 2 szobás tanácsi bérla

kásomat nagyobbra, lehetőleg zöld
övezetben. Érdeklődni lehet: a 200-079 
városi telefonszámon. 

· 

deklődni lehet; Sárközi János, 2440 
Százhalombatta, Tóth J. u. 8. ll/9. Le
vélben, vagy az 52-21 üzemi telefon
számon. 

Eladó Kőbánya-Újhegyen 3 szobás, 

A gyöngyösi Kitérőgyári Vas- Eger és Leninváros lövészei. 
utas Lövész Klub vendége volt A kétnapos viadalon 110 spor
július végén a GTS Wiszla Kra- toló 21 versenyszámban mérte 
kow lövészcsapata. össze a tudását, s bár a gyön-

A két egyesület sportbaráti gyösiek ezúttal is jeleskedtek, 
kapcsolata pontosan húszéves, .az összesített csapatversenyt a 
ezért nagy -érdeklődés előzte lengyel vendégek nyerték meg. 
meg a jubileumi versenyt, ame- A vendéglátók viszont. megfo
lyen részt vett . a budapesti gadták, hogy visszavágnak jövő 
KLK, a Chinoin és az Ikarus, nyáron - Krakkóban. 
valamint Salgótarján, Miskolc, 

Felújított állomásépület 
Szeged-Rókus állomás több delő épült meg. A felvételi épü

mint százéves felvételi épületét ·let. emeletén korábban is meg
a szegedi igazgatóság mintegy lévő lakásokat szintén felújítot-
46 millió forintos ){öltséggel fel- ták, összkomfortossá alakítot
újította. A munka első ütemé- ták át. 
ben az üzemi helyiségek és a A megfiatalodott épület az ott 

központi kazánház készült el, a dolgozó vasutasoknak jobb 
második ütemben pedig az munkakörülményt és szociális 
utasforgalmi helyiségek (váró- ellátást, az utasoknak pedig ké
termek, jegypénztárak stb.), á nyelmesebb várakozási és uta
szociális rész, az Utasellátó he- zási feltételeket biztosít. 
lyiségei és az üzemorvosi ren- (g) 

Elcserélném Keletinél levő 50 négy- 68 négyzetméteres szövetkezeti lakás 
zetméteres, 1 szoba, komfortos, gázfű- 27 ezer FUnégyzetméterenként. Ér· 
téses lakásomat közel hasonló alapte- deklődni lehet: 16 óra után a 
rületű másfél, kétszobás komfortos ta- 780-697-es városi telefonszámon. 
nácsi lakásra, MÁV-dolgozóval, Ér-
deklődni lehet: munkaidőben a Elcserélném Gyáli úton Jévő, 2 szo· 
665 0 

· ba komfortos, telefonos MA V-bérlaká· - ll/l438 városi telefonszámon. somat tanácsi lakásra. Érdeklődni le· 
Elcserélném XVII., Borsó u. 38. het: a 685-545 telefonszámon. 

szám alatti egy plusz két félszobás 
öröklakásomat, egy plusz félszobás ta
nácsi lakásra ráfizetéssel. Érdeklődni 
lehet: Miskolcziné, 217-275 városi tele
fonszámon 8-15 óráig. 

Elcserélném óbudai 37 négyzetmé
teres 1 szoba komfortos, e_rkélyes taná-

Elcserélném váci, 2 szoba összkom· 
fortos,. telefonos, nagyméretű tanácsi 
lakásomat budapesti, vagy közvetlen 
Pest köm::tékire. (Bármilyen megoldás 
érdekel.) Erdeklődni lehE:t: Bi:rki Adri· 
enn, Vác, Vám u. 14. X/4. Telefonon az 
esti órákban: a 27 fl 2-110 s·zámon. 
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Demonstráció Pécsett 

Együttérzés a bányászokkal 
Tisztességes munkáért tisztességes bért! 

Az augusztus 30-i bányászdemonstráció nemcsak a bá

nyászok ügye volt. Valamennyi ágazati szakszervezet 

képviseltette magát a megmozduláson, így a Vasutasok 

Szakszervezete központjából és a pécsi területi intézó'hi

zottságtól egyaránt érkezett küldöttség a sportcsarnok

béli nagygyűlésre. Határainkon túl is visszhangra talált 

a tiltakozó akció: a Nemzetközi Bányász Szervezet tele

xéhen hatmilliós tagságának támogatásáról biztosította 

a magyar szaktársakat, s a tiltakozó gyűlésen részt vett 

a Brit Bányamunkások Szövetségének delegációja is. 

Mi élesztette fel az évtizede „ nem vonjuk kétségbe a kor
halottnak hitt munkásszolidari- mány tisztességes szándé
tást azon az augusztus végi dél- kát . . . ", füttykoncert szakí
utánon? Vélhetőleg nem a pro- totta félbe, s a hangzavar csilla
paganda, az öntudat, hanem a pultával felolvasott mondatát 

már nem tudta befejezni. 
A mondattöredék így hangzott: 
,,Körültekintően, ha kell, tudo
mányos ismeretekkel alátá
masztva . .. " 

- Nem tudomány kell ne
künk, hanem biztos munka' -
kiabálták be az „Ökölbe szorít
juk tenyerünket, ha elveszik a 
kenyerünket" táblát tartó mun
kások. 

Igen forró lett a hangulat, m_i
re Nagy Sándor lépett az emel
vényre. A SZOT főtitkára azon
ban már az első mondataival 
megnyerte a hallgatóságot, s a 
bevezető után a többi közt kije
lentette: 

- A hatalmat gyakorló poli
tikai tényezők egy része már 
rég elfelejtette azt, ami a szocia
lista berendezkedésű társada
lom értéke: a dolgozó, munka

napjainkban nagyon is erősen végző ember. Azt meg még 
fenyegető létbizonytalanság. nem tanulták meg, amit a tőkés 
Ezért biztosította együttérzésé
ről a bányászokat a többi szak
szervezet, hiszen a több évtize
des rossz gazdasági és munka
erőgazdálkodási koncepció 
erőteljesen érezteti hatását az 
élet minden területén. 
A bányaipart érintő kapkodá
sok sorozata azonban modell
értékű. 

Emlékezetes, hogy 1967-ben 
a tudományra hivatkozó kor
mány sorozatban záratta be a 
bányákat, s az MSZMP KB 
szentesítette ezt. Akkoriban is 
az volt az indok, hogy a szénbá
nyászat gazdaságtalan. Azután .� 
begyűrűzött két olajárrobba
nás, és a szénbányászat egybó1 
gazdaságos lett, olyannyira, 
hogy a hetvenes évek közepén 
már se szombatjuk, se vasár
napjuk nem volt a bányászok
nak. Ezért a Minisztertanács 
határozata mindenféle kedvez
ményt beígért azoknak, akik le
szállnak az aknákba. Lett to
borzás, béremelés, bányászla
½ás-akció, ám napjainkban az 
Allami Tervbizottság ugyanazt 

vállalkozók rég tudnak: a dol
gozó ember megnyerése, mun
kájának megbecsülése nélkül 
nincs gazdasági eredmény. 

az érvrendszert használja, mint 
húsz évvel ezelőtt. Nem gazda
ságos, be hell zárni. Nem csoda 
hát, hogy a bányászok végső
kig elkeseredtek. S az elkesere
dettség néha türelmetlenségre 
sarkall. 

A pécsi demonstrációra ösz
szegyűlt bányászok - nemcsak 
helybéliek, de itt voltak a Ba
konyból, Mátrából, mindenhon
nan - bizony türelmetlenek 
voltak. ,,A dumából nem lehet 
megélni", kiabálták közbe, ami
kor a Szakszervezetek Baranya 
Megyei Tanácsának titkára a 
korábbi beidegződéseknek 
megfelelő módon próbált szólni 
hozzájuk. Beszéde elején kije
lentette, hogy aggódva figyeli, 
hogy csökkenteni akarják a 
széntermelést. A munkások vá
lasza az volt, hogy ez kevés. Ké
sőbb, amikor előre megírt be
szédében odáig jutott, hogy 

- Mivel korlátozottak ter
mészeti erőforrásaink, s tőkével 
sem rendelkezünk, tilos megfe
ledkezni a legfőbb erőforrásról, 
a dolgozó emberről. Ha nem tö
rődnek vele, akkor az Európá
hoz való csatlakozási álmaink 
kudarcba fulladnak - fejtette 
ki a SZOT főtitkára, majd 
hangsúlyozta: 

- A Szakszervezetek Orszá
gos Tanácsa támogatja az 
urán- és szénbányászok, az óz
di kohászok, a szabolcsi mun
kát keresők, az elhelyezkedni 
nem tudó fiatalok, a munka 
nélkül maradt értelmiségiek jo
gos követeléseit. 

Az előttünk álló hónapra úgy 
tekintünk, mint a szakszerveze
ti szolidaritás hónapjára, ami-

kor a szokottnál is erőteljeseb
ben kívánjuk hallatni a han
gunkat. Azt szeretnénk: hallha
tóvá váljon a csendes milliók 
hangja is. 

A demonstráció céljáról. a 
szakszervezeti mozgalom szoli
daritásáról szólva Nagy Sándor 
a következőket mondotta: 

- Mit akar, minek az érde
kében lép fel a szakszervezeti 
mozgalom? A szükséges szer-

(A szerző felvételei) 

kezetváltás, a valóban indokolt 
felszámolások, a gazdaságta
lan tevékenységek megszünte
tése ellen? 

Nem' Mi azért lépünk fel 
mindenekelőtt, hogy az érintett 
emberek egzisztenciális, foglal
koztatási gondjai megoldódja
nak. Úgy is mondhatnám: azért 
lépünk jel, hogy azok a dolgo
zók, akik nem voltak alakítói a 
gazdasági szerkezetnek, ne 
egyedül viseljék a gazdasági 
szerkezetátalakítás összes ter
hét. 

Azért lépünk fel, hogy megfe
lelő kormányzati programok és 
garanciák szülessenek a szerke
zetváltás foglalkoztatási köve
telményeinek megoldására is. 
Szülessenek új munkahelyek, 
ahol tisztességes munkáért tisz
tességes fizetést kapjon a dolgo
zó. 

(demeter) 

CEGLÉDEN 

Kihelyezett elnökségi ülés 
A Vasutasok Szakszervezete 

elnöksége és MÁV-bizottsága 
augusztus 22-én Cegléden tar
totta kihelyezett ülését. A napi
rend szerint az elnökség először 
Koszorus Ferenc szóbeli tájé
koztatóját hallgatta meg a sza
bálytervezetek tagsági vitájáról 
és az időszerű szakszervezet
politikai kérdésekró1. A főtitkár 
egyebek mellett kifejtette, hogy 
elképzelhető egy pártoktól füg
getlen szakszervezet, majd utalt 
arra is, hogy a pártok keresik a 
szakszervezetekkel való együtt
működés lehetőségeit, de szak
szervezetünk csak azt a pártot, 
illetve pártokat támogathatja, 

amelyek programja legköze
lebb esik érdekvédelmi célja
inkhoz. 

Az elnökség egyetértett az 
előterjesztésben meg/ ogalma
zottakkal, így többek között az
zal is, hogy a Vasutasok Szak
szervezete soron következő, 12. 
kongresszusát a jövő év októ
berében tartsák meg. A továb
biakban három szabályterveze
tet vitatott meg az elnökség: a 
választási útmutatót, az ideigle
nes alapszabályt és a sztrájk
szabályzat tervezetét. (Az első 
kettőt lapunk 4. és 5. oldalán 
közöljük, a sztrájkszabályzat 
tervezetére a következő szá-

munkban térünk vissza.) Az 
ülés résztvevői megszavazták a 
szabálytervezetek KV elé kerü
lését. 

Döntés született a felosztható 
évközi lakásalap-pótkeret ügyé
ben is. A tervezetből azt a vál
tozatot hagyták jóvá, amely a 
létszámarányos felosztás mel
lett a lakások elidegenítését is 
figyelembe veszi, tehát, hogy 
az egyes vasútigazgatóságok a 
területeken hány lakást tudtak 
eladni a bérlőknek, s ezáltal 
mennyi pénz folyt be. A továb
biakban ennek arányában tör
ténik az elosztás. 

Tárgyalások a szovjet partnerekkel 

A rádió az utóbbi hetekben 
gyakran sugározta azt a hírt, 
hogy a Szovjetunióból érkező 
expresszek több órás késéssel 
lépik át a magyar határt. Az 
okokról Mészáros András üze
meltetési vezérigazgató-helyet
tes augusztus 24-én tájékoztatta 
a sajtó képviselőit. 

Elmondotta többek között, 
hogy a rendellenességek eleinte 
főleg a Budapestig közlekedő 
Tisza és a tranzitkocsikat továb
bító Puskin, valamint a Buda
pest expresszvonatoknál egyre 
nagyobb késésekben mutatkoz
tak. Ez utóbbi vonat állandósult 
késése miatt a Moszkva-Zág
ráb - Róma -Torinó rendel
tetésű közvetlen hálókocsikat a 
Keleti pályaudvarról induló 
Dráva vonat helyett kénytele
nek voltak hat órával később a 
Déli pályaudvarról a Maestral-

lal meneszteni Jugoszlávia felé, 
ahol a csatlakozások hiányában 
természetesen újabb hosszadal
mas várakozás után lehetett 
csak továbbítani. 

A Puskin tetemes késése mi
att közlekedési zavarok kelet
keztek Kiskunhalas-Belgrád 
viszonylatban is. Az ismétlődő 
késedelmes belépések Záhony 
határállomáson szintén érez
tették kedvezőtlen hatásukat a 
MÁV kezdeményezésére forga
lomba állított kishatárforgal
mú vonatoknál. 

A nagy kihasználtságú vona
tok feltartóztatása türelmetlen
séget és Záhonyban (Csap ké
sedelmes fogadása miatt) 
egészségügyi szempontból le 
sem írható állapotot váltott ki. 
A hel:'tzet rendezésére a MÁV, 
felajánlva messzemenő segítsé
gét, a fokozatosság elve alapján 
kezdte meg tárgyalásait szovjet 

partnereivel, kifogásolva azok 
halogató taktikáját. 

Jelenleg a budapesti szovjet 
nagykövetség nyilatkozatára 
várnak. A mostani helyzetről el
mondhatjuk, hogy a többoldalú 
nemzetközi megállapodáson 
alapuló szovjet-magyar vasúti 
menetrend esetlegessé vált, 
kulturált utazásról pedig egyál
talán nem beszélhetünk. 

A MÁV mindent elkövet az 
utasok kényelmének biztosítá
sára. A jugoszlávokkal például 
megállapodtak abban, hogy 
Csap és Szabadka között egy 
üló1rncsis nemzetközi gyorsvo
natpár közlekedik Budapest ki
kerülésével a túlterhelt Puskin 
expressz mentesítésére. A sajtó
tájékoztató napjáig azonban ér
re a szovjet partner nem rea
gált. 

H.K. 

A Ganz Vasúti Jármíígyár Rt. 
nagy üzlete 

Magyar s�aktudás - nyugati komputertechnika 

Augusztus 21-én írták alá azt nincs a piacon ilyen termékkel 
a szerződést, amelynek értelmé- Európában. 
ben a Ganz Vasúti Járműgyár A cég vezetői úgy számol
Rt. 51 százaléka brit tulajdonná nak, hogy három év múlva a 
lett. A brit Telfos holdinghoz Ganz-Hunslet termékei a brit 
tartozó Hunslet vasúti jármű- államvasutak által jóváha
gyár a többségi tulajdonért gyott - tehát egész Nyugat
készpénzben kétmillió fontot fi- Európában is elfogadott - mi
zetett, a többit gépekben, tech- nőségi vonatok lesznek. 
nológiákban adja majd át á brit A brit tulajdonosok nagyra 
tulajdonos a vegyes vállalat-. értékelik a magyar mérnökök, 

technikusok munkáját. A vas
útijármű-tervezés egyébként is 
hiányszakma Nyugaton. Ezért 
arra törekednek, hogy a ma
gyarok szaktudását nyugati 
komputertechnikával segítsék. 
Számítanak a szakmunkásgár
dára is, és valószínű, hogy a 
vegyes vállalat jelentős bér
emeléssel rukkol elő hamaro
san. 

nak. Az új cég neve ezentúl: 
Ganz-Hunslet Rt. .--------------------------

A szerződés ünnepélyes alá
írási ceremóniáján rövid beszé
det mondott Beck Tamás keres
kedelmi miniszter. A magyar és 
az angol ipari vezetők szerint a 
Ganz-Hunslet Rt. rövid időn 
belül megkétszerezheti a bevé
teleit. A Telfos elsősorban azért 
vette meg a nagy hagyományú 
magyar céget, hogy ezáltal 
részt vehessen a brit helyiérde
kű vasutak rekonstrukciójá
ban, illetve a városi villamos
közlekedés fellendítésében. 

A Hunslet részt vesz a csa
tornaalagút munkálataiban, s 
jó lehetőség van arra, hogy a 
Ganz szállítsa a La Manche 
alatt húzódó vasút számára 
azt a hat 1 OOO lóerős moz
donyt, amelyeket az esetleges 
áramszünet esetén a szerelvé
nyek kimentésére kell használ
ni. Az angolok szerint más cég 

Felújított üdülő 

A balatonszabadi vasútállo
más mellett van az Utasellátó 
Vállalat családi üdülője. Az öt
venéves épület az idei nyárra 
megújult. 

- Kifestették az épületet, a 
társalgó falait lambériázták. 
A teljes födémcserét is elvégez
ték, felújították a zuhanyozókat 
- mondja Boldizsár József 
üdülővezető. 

- Meddig tart a szezon? 
- Június 19-én nyitottunk 

és augusztus 29-ig fogadjuk az 
Utasellátós dolgozóit és család
tagjait. 

Egy turnusban - kétheten
ként ötvenen-ötvenöten 
üdülhetnek itt. Ez összesen 250 

felnőttnek, gyermeknek nyújt 
felejthetetlen kikapcsolódást. 

Az ellátás jó, a személyzet 
udvarias. Balatonszabadi 
strandja és a vize kiváló. Igaz, 
ez az üdülő nem olyan korsze
rű, mint a MÁV boglárlellei 
vagy a gárdonyi üdülője. Ki
kapcsolódásra, pihenésre és 
szórakozásra azonban alkal
mas. 

- Augusztus végén bezár
nak? 

- Nem. Két hétre a bolgár 
testvérvállalat dolgozói jönnek 
ide, utánna vállalati nyugdíja
sokkal népesítik be az üdülőt, 
majd továbbképző tanfolyamo
kat szerveznek itt. 

Sz.Jakab 
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Olasz tapasztalat 

A vasutat érdemes fejleszteni· 
A köttlmúlllMUt (augusztus 21-tó1 2.5-ig) �zakszer
wzetünk vendf.ge voJt az Olasz Közlekedési Szak
szervez.-1 (Uiltr.-nsport) főtitkára, Giancarlo Aiaz
zi és Carlo Berti nemzetközi r„Jelős. Elutazásuk 
t:olt'i'tt hesúlgenünk vendég<"inkkel szaksz.-rveZt"ti 
törekvéseiknd, programjaikról. itt szerzett ta
pasztalataikról. 

- Olvasóink viszonylag ke
veset tudnak az önök szakszer
vezetéró1, törekvéseikro1, prog
ramjaikról. Mi most az Olasz 
Közlekedési Szaksz"rvezet leg
fontoi,abb teendője? 

- Olaszországban a vasúti 
közlekedés nagy változások 
előtt áll - válaszolja a főtitkár. 
- Lényeges fejlesztések, új 
technológiák bevezetése van 
napirenden. Ennek természetes 
velejárója a létszámcsökkentés. 
Mi arra törekszünk, hogy minél 
kevesebb dolgozó maradjon 
munka nélkül. Ennek az a felté
tele, hogy új munkalehetősége
ket teremtsünk, új beruházá
sokba kezdjünk. 

Az elkövetkezendő öt eszten
dőben 40 ezermilliárd líra ér
tékű beruházást akarunk meg
valósítani, amely elsősorban a 
vasúti teherszállítás moderni
zálását szolgálja. Olaszország
ban az áruknak csak tíz száza
lékát szállítják vasúton. Mi ezt 
az arányt szeretnénk megvál
toztatni. A vasút - mint az köz
tudott - kevésbé szennyezi a 
környezetet, mint a közúti jár
művek. 

- A fejlesztés, átszervezés 
miatt hány vasutast bocsáta
nak el, és hogyan próbál segíte
ni a szakszervezett? 

- Öt év alatt negyvenezer 
vasutas veszíti el munkahelyét. 
A jelenlegi 210 ezres létszám te
hát 170 ezerre apad. Meg kell 
jegyezni, hogy régebben az 
olasz vasút állami vállalatként 
üzemelt, és vezetője a közleke
dési miniszter volt. Nemrég az 

állami vasútból változatlanul ál
lami tulajdonú, de gazdasági 
társulást hoztak létre, s vezeté
sével egy tapasztalt menedzsert 
bíztak meg. A fölöslegessé váló 
negyvenezer vasutas sorsát fi
gyelemmel kísérjük. Egy ré
szük előbb nyugdíjba mehet, a 
fiatalabbakat pedig átképzés 
után más államigazgatási terü
letre irányítjuk. 

- A két szakszervezet kö
zött korábban is volt kapcsolat, 
ez azonban csak a nemzetközi 
fórumok találkozóira korláto
zódott. Ebben az évben szak
szervezetünk főtitkára részt 
vett az önök kongresszusán, 
most pedig nálunk szerezhettek 
tapasztalatokat. Hogyan képze
lik el a kapcsolatok fejlesztésé
nek a jövőjét? 

- Az eddigi kapcsolatok el
sősorban a barátságra és a ro
konszenvre épültek - veszi át 
a szót Carlo Berti nemzetközi 
felelős. - Természetesen politi
kai céljaink is vannak. Mint az 
köztudott, 1992-re a nyugat-eu
rópai határok megszűnnek. Mi 
nem szeretnénk, ha ez a folya
mat megállna, azt akarjuk, 
hogy a szocialista országokkal 
is szorosabb legyen a kapcsolat. 
Reméljük, hogy ehhez Magyar
ország és Jugoszlávia nyújtja 
majd a legnagyobb segítséget. 

A közlekedés elsősorban gaz
dasági tevékenység. A mi szak
szervezetünk szeretne ezen túl
lépni, és társadalmi összefogás
ra, szolidaritásra építve elérni a 
környezet hatékonyabb védel
mét, javítani a munka biztonsá-

gát. A környezetkímélő közle
kedésé a jövő, ezért a vasutat 
érdemes fejleszteni. Napjaink
ban a piac törvényei uralkod
nak, a gazdaságosság a fontos. 
A vasút is csak akkor lehet 
eredményes, ha gazdaságos, ha 
olcsóbban és gyorsabban szál
lít, mint például más konkurens 
vállalat. Éppen ezért az új tech
nológiákra nem mondhatunk 
nemet csak azért, hogy védjük 
a foglalkoztatottságot. Arra tö
rekszünk, hogy a fejlesztések 
mellett segítsük a munkanélkü
liség gondjainak megoldását is. 

- Az olasz sajtóban is bizo
nyára sok cikk jelenik meg a 
magyarorszag1 változásokról. 
Milyen benyomásokkal távoz
nak hazánkból? 

- Az olasz sajtóban valóban 
sokat olvashatunk a magyaror
szági helyzetről. Az a kép ala
kult ki bennünk, hogy az or
szág komoly gazdasági nehéz
ségekkel küzd. Ennek az oka az 
ország eladósodása. Írtak arról 
is a lapok, hogy Magyarország 
a világháborúk után nagy terü
leteket veszített. Amikor idejöt
tünk, vártuk, hogy találkozunk 
a gazdasági nehézségek jelei
vel, de mi virágzó fővárost, jó
létet, jól öltözött embereket lát
tunk. Vidéken is hasonlókat ta
pasztaltunk. A kép tehát pozi
tívabb, mint amit a lapok írá
sai alapján képzeltünk, és en
nek őszintén örülünk. 

Végezetül egy javaslatot sze
retnénk tenm a magyar vasuta
soknak. Nálunk a szakszerveze
ti munkát nehezíti, hogy szaka
dásokra került sor a szerveze
ten belül, különböző csoporto
sulások jöttek létre. Mi arra sze
retnénk felhívni a figyelmet, 
hogy a vasutas-szakszervezet 
tagjai törekedjenek az egység
re, közös erővel lépjenek fel, ne 
pedig egymás törekvéseit ha
tástalanítsák. 

K. s. 

,,Örülünk az enyhülésnek" 
Beszélgetés Georges Lanouval 

Augusztus végén hazánkba európai folyamatokhoz, külön- lyamatosan történnek azok a 
látogatott Georges Lanou, a ben elszigeteli magát. lépések, amelyek előkészítik a 
Közlekedési és Szállítási Dolgo- - A pillanatnyilag élő elkép- kapitalisták számára a köny
zók Nemzetközi Szövetsége el- zelés a tőke Európáját jelente- nyebb átmenetet. Úgy tűn�k, a 
nöke, a francia vasutas-szak- né, ami például a honvédelem nemzetközi szövetségnek ebből 
szervezet főtitkára, és tárgyalá- területén bizonyos tekintetben a helyzetbó1 adódóan két terü
sokat folytatott szakszerveze- a nemzeti szuverenitás elveszté- letre kell összpontosítania. Az 
tünk vezetőjével, Koszorus Fe- sével, a gazdaságban pedig a egyik az új helyzet politikus 
renccel. A francia vendég eluta- polarizálódással - a szegények elemzése, s a lehetséges cselek
zása előtt interjút adott a Ma- még mélyebbre süllyedésével - vési variációk meghatározása, a 
gyar Vasutas számára. járna együtt. Ezt a verziót tehát másik a lehetséges cselekvési 

- Elnök úr! Napjainkban két, nem fogadhatjuk el. De lehetne formák koordinálása, de nem 
eddig nem tapasztalt folyamat egy más alapon nyugvó kon- csak a tagszervezetekkel, ha
zajlik a világban, ami az érdek- cepció is. Hadd hivatkozzam nem mindazokkal a csoportosu
lődés homlokterébe került: az Gorbacsovra, aki a közös ház lásokkal, amelyekkel élő kap
enyhülés, és a Nyugat-Európá- fogalmát használta, egy olyan csolatunk van. 
ban bekövetkező integráció, együttműködő Európáról be- - Kérem, tájékoztassa az ol
amely a kontinens nyugati felét szélt, ahol a kapcsolatok erősö- vasókat a magyar-francia 
a világ egyik legerősebb gazda- désével párhuzamosan javul- szakszervezeti kapcsolatok ala
sági tömörülésévé teszi. Ho- nak az életkörülmények. Az a kulásáról, s hogy ezek a kapcso
gyan szemlélik önök ezeket a koncepció azonban, amit most latok milyen irányba mutatnak 
folyamatokat? Európára akarnak kényszeríte- a jövóben? 

- Az enyhülésnek feltétel ni egyértelműen a keleti tömb- - Országaink vasutas-szak-
nélkül örülünk, hiszen ez an- től való eltávolodást jelenti. szervezeti kapcsolatai hagyo-
nak a hosszú ideje tartó követ- - E változások milyen hatás- mányosan jók: eddig is számos 
kezetes harcnak az eredménye, sal vannak a nemzetközi szö- alkalommal cseréltünk véle-
amiben a vasutas-szakszerve- vetség munkájára? ményt, s tájékoztattuk egymást 
zetek is részt vettek. Ami az a szakszervezet álláspontjáról. 
1992-ben kialakuló európai - A nemzetközi szövetség- Mindkét szakszervezet számára 
helyzet várható következmé- nek természetesen alkalmaz- nagyon fontos, hogy e kapcsola
nyeit illeti, annak már láthatók kodnia kell ehhez a helyzethez, tok minősége a továbbiakban is 
a negatív következményei is. hiszen már megtörténtek és fo- megmaradjon. D. K. 
Így többek között a vasutakra,-------------------------
nézve is hátrányos lehet az in
tegráció. A tervezett egységes 
szabályozás reven elvesztik 
nemzeti jellegüket a vasutak, s 
az általános munkakörülmé
nyek tekintetében - és bizonyos 
mértékben az életkörülménye
ket illetően - romlásra lehet 
számítani. Ugyanakkor meg 
kell jegyeznem, hogy az integ
rációnak nem feltétlenül így 

kell bekövetkeznie. A pillanat
nyi tervezet lehetővé tesz egy
/ ajta politikai választást több 
lehetséges alternatíva között. 

· - A nyugat-európai tömörü
lés miatt nem következik-e be 
egy újabb gazdasági-politikai 
szakadás a Kelet és Nyugat kö
zött? Hiszen Helmut Kohl ép
pen a közelmúltban rliondta, 
hogy az NDK csatlakozzon az 

Sztrájktörvény 
a Szovjetunióban? 

A sztrájktörvény szovjetunió
beli szükségességének gondola
tát először az Ekonomicseszka
ja Gazéta, az SZKP KB hetilap
ja vetette fel áprilisi számában, 
amelyben másfél hasábos cikk
ben foglalkozott az üzemek ve
zetése és munkásai közötti 
konfliktusok megoldási módjai
val. A cikk szerzői, M. Panova 
és J. Jakutyin elismerik a 
sztrájkok lehetőségét a szocia
lista társadalomban: de szerin
tük ez nem jelenti szükségsze
rűségüket is. 

Véleményük szerint „a 
sztrájktörvény elfogadása fon-

tos eszköz lehet számos konf
liktus megoldásához, a széles 
tömegek jogi, gazdasági és szé
les értelemben vett demokrati
kus kultúrájának emeléséhez", 
és hozzáteszik, hogy a törvény 
egyben garancia lehetne arra 
is, hogy a munkások és kollektí
váik kritikai észrevételei, véle
ménye nem marad kivizsgálás 
nélkül, nem kerül elolvasás nél
kül a szemétkosárba, és így 
megszilárdítaná a munkások és 
kollektíváik jogát a termelés és 
az állam irányításában való 
részvételre. 

MEXIKÓ 

Halottak az áradatban 
Az ítéletidő nehezítette a mentést 

A szibériai gázro b banásos 
vasúti szerencsétlenség után 
(évtizedünk legpusztítóbb vas
úti katasztrófájaként tartják 
számon!) a nyár közepén az 
amerikai földrészen is súlyos 
balesetekről érkeztek hírek az 
érintett országok vasúti köz
pontjaiból. Kubában például 
két, igen sok áldozatot követelő 
szerencsétlenség történt. Az 
egyik Matanzas tartományban 
következett be, amikor két sze
relvény ütközött össze, és több 
százan sebesültek meg, a halot
tak száma 33 volt. 

A másik kubai vasúti szeren
csétlenséget Guantanamóból, a 
karibi szigetország legkeletibb 
tartományából jelentették. A 

Guantanamo-Havanna kö
zött közlekedő személyvonat 
éppen a Jaibo folyó felett átve
zető hídon ment át, amikor a 

mozdony váratlanul kisiklott, 
és a 25 méteres mélységbe ma
gával rántotta a vonat tíz ko
csiját. Tizenöten meghaltak, 
219-en pedig megsebesültek. 

Hasonló hídi baleset volt Me
xikó csendes-óceáni vidékén, 
Sinaola tartományban, ahol óri
as1 esőzések következtében 
meglazultak a Bamos folyó fe
lett átívelő híd pillérei, a híd
szerkezet már nem bírta el a 
terhelést, amikor egy személy
vonat hafadt át rajta. A moz
donyvezető a híd előtt még 
meghúzta a vészféket, a vonat 
azonban kisiklott, és a moz
donnyal együtt 15 kocsi zuhant 
a megáradt folyóba. Az utasok 
többsége aludt és hazatérőben 
volt Kaliforniából. ahol idény
munkát vállaltak ... 

A mentőosztagot drámai kép 
fogadta: nyolcvanhárom halott 

a kocsikban és nagy területen 
szétszóródva a környező bok
rok és fák között, ahová az ára
dat elsodorta őket. Az ítéletidő 
megnehezítette a mentést, száz 
sebesültet azonban sikerült el
szállítani, igaz, az eltűntek szá
ma sem volt csekély. 

A súlyos balesetek egyébként 
nem ritkák a Mexikó csendes
óceáni partján vezető vasútvo
nalon. A régi, elavult sínpályá
kat gyakran alámossák az ára
dások, a rettentő viharok okoz
ta víztömegek. A szerelvények 
is elöregedtek már, s így a bal
esetveszély igen nagy errefelé a 
síneken. Májusban is volt egy 
kisiklásos baleset: akkor „csu
pán" nyolcan haltak meg, a se
besültek száma pedig elérte a 
félszázat. 

E.P. 

A legrövidebb távra - a legmagasabb kamatot! 

ÚJABB KAMATEMELÉS! 

Az állami költségvetés 1989. július l-jétől 
megemelt kamatokkal kínálja a 

Kincstárjegy 
ez évi I. sorozatát. 

AZ ÚJ KAMATOK: 
3 hónapra bruttó évi 16% 
6 hónapra bruttó évi 17,5% 
9 hónapra bruttó évi 19%. 

Valamennyi júliusban, illetve azt követően vásárolt 
kincstárjegy már az új feltételek szerint kamatozik. 

A kamatjövedelmet adófizetési kötelezettség terheli. 

A kincstárjegyet mind belföldi magánszemélyek, 
közületek, gazdálkodó szervezetek és jogi személyek 
megvásárolhatják. 

Államilag garantált. 

CÍMLETEK: 
10 OOO,- Ft 

100 OOO,- Ft 

1 OOO OOO,- Ft 

Megvásárolható az ország összes pénzintézeténél: 
- az OTP egységeinél, 

a takarékszövetkezeteknél, 
a biztosítóknál, 
és valamennyi banknál. 
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Kártérítés gmk-tagnak A pismányi domboldalon 
A bíróság a keresetet megalapozottnak tartotta 

A 13. Sz. Építésvezetőség dol
gozója üzemi balesetet szenve
dett, mégpedig olyanformán, 
hogy hídelemek szétszerelését 
végezte munkatársaival. Az 
utolsó járdaelem kiemelésénél 

. a lemez sarka megszorult, azt 
B. J,""o"", z'""se._if_m_u_n_k __ a _v-ez_ e_ t _ő _ e_' s-cs_a ____ fo_ l _

yta
_ tá_'_s _a_s _o-ra"", n __ m_e_g_áll_a ... p-ít-o-'t- Z. �imon három t_ársa önkénte-

pata január 27-én reggel az épí- ták a dolgozók vétkességét, és lE;nul elengedte: ugy,_ hogy ,e�t 
tésvezetőtől azt� feladatot kapta, az 5/1988. sz. fegyelmi határo- �rsukna� ne1;1 Jeleztek. A biro
hogy az sz.-i MA V-állomásnál le- zatban megrovás fegyelmi bün- sag megállap1totta, hogy a fel
vő gyaloghíd járólemezeit bont- tetést alkalmaztak. Az indoklás- peres ,a bal�set után ?PP�nzes 
sák fel. A munka irányításával B. ban még az is szerepelt, hogy a betegallomanyba kerult, 1gy ,a 
József lett megbízva, és munka- munkát összehangolatlanul és gz;ri.k-b�n sem tudo� m;in,k�t 
társaival együtt felhívták figyel- felügyelet nélkül végezték vegezm. A rendelkezesre állo es 
müket a munka veszélyességére, A megrovás fegyelmi bilnte- csatolt iratok alapj_án, v�lam_�nt 
valamint arra, mivel a munka- tés időközben jogerőre emelke- a __ fel

E;
k meg�a?-�atasa után don

hely a vasúti vágányok közvetlen dett, mivel z. S•mon a munka- tott ugy a birosag, hogy a kere-
közelségében van, munkáJ'ukat • t 1 .. . d .. t'"-· , 'l k' l se a apos. 
fokozott körültekintéssel végez- ugyi on ouizottsagna ere -
zék, és amennyiben szükséges, met sem terjesztett elő. Ezt a 
tartsanak figyelőszolgálatot. tényt úgy értékelte a munkálta-

A figyelőszolgálat ellátását B. tó, mintha a dolgozó ezzel vét
József vállalta magára, akit kességét elismerte volna. 
egyébként a munka, vezetésével Ilyen előzmények után for
bízott meg főnöke. !gy a csapat dult kérelemmel a dolgozó a négy tagja irányítás nélkül kezd- vállalati munkaügyi döntőbite bontani a gyalogjáró Lemezeit. zottsághoz, ahol is kérte a bal-

Fegyelmi 
büntetés 

Az utolsó lemez kivételekor 
az megakadt, ezáltal a dolgozók 
önkéntelenül is elengedték 
emelés közben a nagy súlyú le
mezt. Z. Simon, aki kevésbé 
volt éber, és akit társai nem 
tudtak figyelmeztetni, nem is
merte fel a helyzetet, és a visz
szaeső lemez középső ujjának 
első percét összezúzta, úgy, 
hogy azt néhány napon belül 
amputálni kellett. 

A balesetet vizsgáló megálla
pította, hogy az esemény azért 
következett be, mert a munka
vezető irányítási kötelezettségé
nek nem tett eleget, csapatát in
dokolatlanul magára hagyta, és 
így a munka összehangolatla
nul folyt. De a vizsgáló szerint 
hibáztatható a többi dolgozó is, 
mert nem hiányolták az irányí
tást, és nem fordítottak kellő fi
gyelmet a megelőzésre. 

A sérült dolgozó ettó1 függet
lenül kárigényt jelentett be 
szolgálati f őnökségénél. A fő
nökség vezetője a dolgozó igé
nyét azzal az indoklással utasí
totta el, hogy a balesetvizsgála
tot követő fegyelmi eljárás le-

esetből fakadó kárának megté
rítését. Kérelmében előadta, 
hogy nem vagyoni kártérítésre 
tart igényt, ujjának csonkolása 
miatt, valamint elmaradt jöve
delem címén gmk-tagságának 
szünetelése miatt kéri kárának 
megtérítését. 

Z. Simon 
nem hagyta 

A döntőbizottság a nem va
gyoni kártérítés iránti igényt el
ismerte, a kár további részét az
zal utasította el, hogy a kérel
mező nem bizonyította, hogy 
amíg beteg volt, gmk-tagtársai 
milyen munkát végeztek és 
ezért mennyi pénzt kaptak. 

A következő lépés, mert Z. 
Simon nem hagyta ennyiben, a 
bíróságra vezetett a jogsegély
szolgálat közreműködésével. 
A Fővárosi Munkaügyi Bíróság 
hosszas bizonyítási eljárást 
folytatott le, és a kereseti kérel
met megalapozottnak tartotta. 
Megváltoztatta a döntőbizott
ság határozatát, és kötelezte a 
munkáltatót, hogy a pernyer
tes dolgozónak elmaradt jöve
delemként 56 OOO Ft-ot fizes
sen ki. A bíróság az ítélet in
doklásában a következőket ál
lapította meg. 

A munkáltató 
tudott róla 

Nem vitás az, hogy az alperes 
az MT 62. § (1 ) bekezdése alap
ján az okozott kárért tárgyi fele
lősség alapján felel. Az összeg
szerűség vonatkozásában pedig 
a 26/1980. (XII.20.) MÜM sz. 
rendeletben foglaltak szerint 
kell a dolgozónak mind a va
gyoni, mind a vagyoni kárát, 
amely a sérelemmel okozati 
összefüggésben áll, megtéríte
ni. 

A perbeli esetben megállapít
ható volt, hogy a munkáltató 
tudott arról, hogy dolgozója 
1983 óta gazdasági munkakö
zösségi tag. Az is perbeli tény, 
hogy táppénzes ideje alatt, va
lamint további négy hónapig, 
amely idő alatt kezét kímélő 
munkakörban foglalkoztatták, 
a munkaközösség nem tudta 
foglalkoztatni a társasági szer
ződésben meghatározott mun
kafeladatok elvégzésével. 

A gmk tagjai a jelzett idő 
alatt bizonyítottan átlagosan 
56 OOO Ft jövedelemhez jutot
tak. Ettől a jövedelemtől Z. Si
mon azért esett el, mert balese
tet szenvedett. Az összegszerű
ség vonatkozásában egyébként 
a gmk képviselője által adott 
igazolás alapján döntött a bíró
ság. Tekintettel arra, hogy az 
alperes pervesztes lett, a bíró
ság kötelezte az eljárási illeték 
megfizetésére is. 

Dr. Péter Mihály 

„A belső emigráció, a saját 
nézetekbe való bezárkózás nem 
más, mint azokra a kérdésekre 
adott kényszerű felelet, amiket 
nem az egyén tett föl önkénte
sen, hanem maga a történe-
l ,,, em. 

A kemény tartalmú, ám csen
desen elmondott mondat legör
dült a pismányi domboldalról. 
Hallgattunk. A csöndet csak a 
tolóhajó rekedt bőgése zavarta, 
amely erőlködve küzdötte ma
gát, rakományát, a sodrás ellen. 
A pismányi kis kőház gazdája 
- beszélgetőpartnerem - az 
eró1ködő hajóra mutatott: 

- Az csak gép, tud küzdeni. 
Én meg ember voltam - gyön
ge. 

- úgy tudom - igyekeztem 
a tárgyra térni -, Gáspár bá
tyám vasutas volt, de már az 
apja is a vasút kenyerét ette. De 
azt is tudom, hogy magának, 
noha munkáját mindig ponto
san és lelküsmeretesen végezte, 
mégis fölmondtak 1950. márci
us l -jén. Miért? 

* 

Nem fértem bele a képbe! 
- így a válasz. 

Furcsa. Ilyen „korszerűen" 
beszél a 89 éves Szőke Gáspár 
nyugdíjas segédmunkás, volt 
vasúti pályaszakaszfőnök. Ezzel 
a válaszmondattal bizonyította, 
hogy a mában, s nem a múlt
ban él. Szellemileg fiatal, testi
leg megtöretett. 

Tekintete - kékvizű hegyi
patak - tisztán csillanó, keze, 
széltó1 borzolt eres levél, néha 
rebbenő. Két válla, dűlő fa bil
lenése, két ferdére tört vonal. 
Régmúlt megaláztatásoktól mé
lyen árkolt homlok mögött a le
morzsolt évek keserű emléke. 

Szőke Gáspár a század szü
lötte: 1900. november 10-én lát
ta meg a napvilágot Vácott, 
ahol édesapja állomásfőnök 
volt. Egyetlen gyerekként szü
letett, többet nem adott a sors a 
családnak. Akkor, nyilván ké
nyeztették? Aligha. Az önmagá
hoz is szigorú apa, kemény, cél
ratörő, de szeretetteljes neve
lést nyújtott fiának. 

- Legyél büszke arra -
mondta az édesapja, amikor a 
fia 1920. június l -jén magára öl-

-----------------------------------------------------

A szolgálat utolsó fél órája 
Ma reggel is ötkor kelt, az

után megitta a kávéját, azt hol 
ő, hol a felesége főzi, aki szintén 
itt dolgozik az állomáson, sze
mélypénztáros. 

- A negyedikró1 áll kif e
Lé . . . áll kifelé - mondja 
Miklya András a hangosbeszé
lő mikrofonja fölé hajolva, az
után ismét hozzánk fordul. 

- Hat óra tíz, mire átveszem 
a szolgálatot. Ilyenkor nyáron 
megnő a személyforgalom. 
A nap legnehezebb része tizen
három és tizenhat óra között 
van, mert ilyenkor nagy sze
mélyforgalom közben tolatunk 
is. 

A szúnyoghálóval borított ab
lakon át látni, piros mozdony 
halad át lassan az állomáson, 
kék sapkás vasutas sárga zász
lóval vezényli. 

- Beállt a háromra, beállt 

a háromra . . . - szólal meg 
ismét a megafon Miklya And
rás hangján. 

A pályaudvar egyben infor
mációs központ is, így van ez 
városon és falun egyaránt. Mer
re van a híres strandfürdő, 
hogy lehet eljutni a várszínház
hoz, hol van a szép Körös-part? 
Számtalan kérdésre kell vála
szolni egy városfia vasutasnak. 

- Szerbusz Pista bátyám -
köszönti a veszteglő Körös exp
ressz kalauzát a szolgálattevő. 
- Visszafelé nincs rendelke
zés. 

A vasútállomás irodájának 
ablakához borzas, ősz hajú, idős 
asszony hajol. Először azt hinni, 
valamit kérdez, de a motyogás 
egyenletes és folyamatos. Vá
laszt nem vár zavaros gondola
taira. 

- Minden nap átjön Csabá-

ról - magyarázzák az irodá
ban. - Itt motyog az ablak 
alatt egy darabig, azután vala
melyik vonattal hazamegy. 

A háttérben a zavaros motyo
gás kíséretében Miklya András 
tovább mesél az állomás hét
köznapjairól. Szó esik egyebek 
között arról, hogy Gyula a kis
határforgalom kedvelt célpont
ja. A román kocsik azonban 
nem jönnek be Magyarország 
területére, innen futnak át a 
magyar szerelvények Szalontá
ra. Híres is a gyulai román piac. 

- Ma szerda van - magya
rázzák az irodában tartózkodók. 
- Ilyenkor csabán van a pia
cuk, csütörtökön meg itt. 

- Lejt is Lehet kapni, egy az 
egyben, de hát kinek kell? So
kan vannak akik csak átjön
nek, megebédelnek és otthon el-

mesélik, hogy mit Láttak és per
sze, hogy mit ettek. 

Nagy a meleg. A szolgálatte
vő asztalra borított egyensapká
jának peremén lusta légy mász
kál. 

Az ablak alatt lehajtott fejjel, 
akár egy siratófalnak fordulva, 
egyvégtében motyog, panasz
kodik az öregasszony. Aztán 
egyszer csak megjelenik az el
lenség. Egy másik öregasszony 
bukkan fel a peron bejáratánál, 
öklét rázza a csendesen panasz
kodó felé, mire az sivalkodni 
kezd. Egy idő után szamárfület 
mutatnak egymásnak, sőt sep
rűt is ragad egyikük, hogy a 
másik „életét kioltsa". 

- Csend Legyen már, hall
ják! - szól ki az ablakon ko
molyságot eró1tetve magára a 
szolgálattevő. A viszály elcsitul. 
Az ablak alatti öregasszony új
ra a falnak fordul. 

- Beállt a negyedikre, be
állt a negyedikre - tölti be a 
szolgálattevő hangja a gyulai 
vasútállomás peronját. 

A falon bekeretezve a vas
utas rangjelzések színes ábrái, 
ha valaki nem tudná, kinek ki a 
felettese, innen leolvashatja. 

Bajuszos fiatalember lép a 
helyiségbe, ő állt az előbb egy 
beálló mozdony vezetőfülkéjé: 
ben. Kissé gyanakodva teszi fel 
keresztkérdéseit, melyik lapban 
és mikor jelenik meg az írás, 
színes lesz-e a fénykép. Mentsé
gére legyen mondva, közel a ro
mán határ. 

A váltás már megérkezett. 
Miklya András átadja a szolgá
latot. Ma, hála Istennek, ma 
nem történt semmi különös. 

Pataki Kálmán 

tötte az egyenruhát -, hogy 
vasutas Lettél. Tisztességes ke
nyér, becsületes munka . . . 

Az újdonsült vasutas a budai 
Déli Vasút szolgálatvezetőjénél 
jelentkezett. 

- Hozok egy kis bort -
mondta Gáspár bátyám. Aztán 
még nyomatékkal hozzátette: 

- Saját! 
Elámultam. 
- Ehhez is ért? 
- Igen. Konyítok valamit. 

A kényszer vitt rá. 
A bor hűs és testes. Vegy

szert nem látott. 
A fiatal vasutas élete sínre 

került. Szolgálatát jól és ponto
san látta el. Felettesei továbbta
níttatása mellett döntöttek . 
A tisztképzőt kitűnő eredmény
nyel végezte el, de az első 
aranycsillaggal bánat is érte: el
temette édesapját. 

- Tudja - emlékszik vissza 
-, különleges viszony volt a 

miénk. Édesapám már gyerek
koromban is felnőttként kezelt, 
s úgy is bánt velem. A szeretet, 
ami összekötött bennünket, a 
vérségi kapcsolaton kívül, két 
férfi tiszteleten és megbecsülé
sen alapuló vonzalma volt egy
más iránt. Ő volt a példaké
pem ... 

* 

Az egycsillagos tiszt élete 
meglódult, önálló munkakört 
kapott Debrecenben. 

- Debrecen 1928-ban még 
amolyan poros, elhízott mező
város volt. Szélei, külső kerüle
tei, akárcsak falvak is lehettek 
volna, de a történelmi mag szel
lemi életet élt. Bekapcsolódtam. 
Noha katolikus vagyok, jól 
éreztem magam a protestáns cí
visek városában ... 

1938-ban vezette oltárhoz P. 
Ugray Erzsikét, aki reverzálist 
adott férjének. (Vegyes házas
ságban a gyermek vallása te
kintetében az egyik fél kizáróla
gos jogának elismerése a másik 
fél részéró1). 

- Tudja, ehhez ragaszkod
tam. Az apám emléke miatt .. 
Számtalanszor mondta: a be
csülettől, a vallásodtól soha ne 
térj el. Ne hagyd magad eltérí
teni! 

Erzsike 1939 végén áldott ál
lapotba került, majd a szíve 
alatt hordott magzatával elköl-
tözött egy jobb világba. Talán 
jobb is, hogy az újszülött nem 
látta meg a közeledő világhábo
rú torkolattüzeit. 

Szőke Gáspár élete összeom
lott. Keserű, magába zárkózott 
ember lett belőle. Csak munká
ja adott némi vigaszt. 

- Meg az - mondja elmé
lázva -, hogy ismeretlen vas
utasok is küldtek részvéttáv
iratot. Akkor értettem meg, 
hogy egy nagy családban, a 
vasutasok családjában élek. 
Fájdalom az enyém, de JLetem 
a vasúté. 

A háború alatt, 1943-ban 
Celldömölkre került főnöknek. 
Ott küldött egy gúnyos mosolyt 
a menekülő náci csapatok után, 
s ott tekintett bizakodóan a nyo
mukba lépő, keletről jött idegen 
katonákra. A koalíciós időkben 
távol tartotta magát a pártok 
acsarkodásaitól. Nem engedett 
a csábításnak, sem az erőszak
nak. A szolgálatban viszont 
nem ismert pardont. Sok új em
ber jött a vasúthoz, hiszen a 
pártok marakodtak a pozíció
kért. Ellentét feszült a régi és az 
újonnan jöttek között. Szőke 
Gáspár számtalan figyelmezte
tést kapott, de nem engedett a 
negyvennyolcból. 

- Nézze, a vasútnál nem Le
hetett sem kommunistaként, 
sem kisgazdaként dolgozni. 
Ott csak vasutasként kellett 
gondolkozni, dolgozni. Mert 
tudja, a vasút márcsak ilyen. 
Ha nem a szakértelem az úr, 
akkor ... 

Másfél esztendő múlva, 1950 
februárjában - kemény tél 
volt - kézhez vette a felmondá
sát. Indok: osztályidegen szár
mazású, reakciós gondolkodá
sú. Alkalmatlan a szocialista 
vasúti munkára. Harmincesz
tendei szolgálat után, három 
csillaggal a gallérján. Ötven
éves korában. Aztán - hiszen 
élni kellett - segédmunka kü
lönféle gyárakban egészen 
1963-ig, a nyugdíjig. 

- Nem harcolt az igazáért? 
- Az igazamért? Hát mi-

csoda világ az, ahol a kétszer 
kettő négy igazságát csak harc 
árán lehet bebizonyítani. 

- Kijön a nyugdíjából? 
Gondolom, nem lehet sok. 

- Szerényen - így ő. -
Nagyon szerényen. Meg a kis 
kert is segít - mutat a ház kö
ré. - Meg aztán, mondja csak, 
mi kell már nekem? Jövőre 
kezdem a kilencedik ikszet, az 
utolsót . . .  

* 

Megborzongok, noha meleg 
júliusi alkony van. 

- Gáspár bátyám - mon
dom -, mit tud mondani a mai 
vasutasnak? 

- Mit? . . . Amit apám 
mondott nekem, amit aztán sa
ját bőrömön tapasztaltam: a 
vasút, az egy nagy család! 

- Gondolja, korszerű tanács 
ez ma? 

- Az együvé tartozás min
dig is korszerű Lesz! 

Horpadt arcában mélyebbek 
lettek a ráncok. Amikor elbú
csúztam tó1e, tekintetében a re
ménykedés csipkebokra égett. 
Ugyan miért? ... Így csak erős 
és tudatos ember élhet, re
ménykedhet. Tudja, jövőre kez
di a kilencedik ikszet. ő mond
ta: az utolsót . .. 

Karácsonyi István 

A MÁV Szak- és Szerelőipari Főnökség 

pályázatot hirdet 
elemző közgazdász, valamint független belső ellenőr 
hlunkakörök betöltésére. A munkakörök betöltéséhez 
szükséges képesítési előírások: 

Elemző közgazdász: 
szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettség 
legalább ötéves szakmai gyakorlat. 

Függetlenített belső ellenőr: 
Pénzügyi-számviteli főiskolai (közgazdaság-tudományi 
egyetemi) végzettség, vagy 
középiskolai végzettség felsőfokú vasúti (vagy azzal 
egyenértékű) szakképesítéssel együtt 
legalább ötéves szakmai gyakorlat. 

A beküldendő pályázatok tartalmazzák: 
- az eddigi tevékenység (munkakörök) felsorolását 
- jelenlegi munkahelyét, beosztását, besorolását, bérét, 

jövedelmét 
iskolai végzettségét 

- szakmai képzettségét 
- részletes, kézzel írott szakmai önéletrajzot. 

A munkakörök azonnal betölthetők. 
Bérezés: a MAV Kollektív Szerződésben foglaltak, 
illetve megegyezés szerint. 
A pályázatot a MAV Szak- és Szerelőipari 
F6nökségéhez kell benyújtani. 
CÍM: 1103 Budapest X. ker., Kőér utca 3/D. 
LEV�LC(M: 1475 Pf. 19. 
HATÁRIDŐ: a közzétételtől számított 30 napon belül. 
R�SZLETES felvilágosítást ad: Mekes József személyzeti 
és munkaügyi osztályvezető, a 147-2555/321, vagy a 
147-1970/321 postai, illetve a 01/73-21 üzemi telefonon. 
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Az új, egyesillésró1 szóló jogszabály alapján az eddigi 

egységes SZOT-alapszabály helyett minden önálló szak

szervezetnek az év végéig saját alapszabályt kell készí

tenie, hogy annak alapján a cégbíróságnál bejegyzést 
nyerjen. Jelen tervezetünk ebből a célból készült. Ter

mészetesen a tagság igényei alapján az alapszabály a 

kongresszus időpontjáig is módosítható lesz, a végleges 

alapszabály elfogadásáról pedig a kongresszusnak kell 
majd döntenie. 

A VSz ideiglenes alapsza
bály-tervezetének előzetesen 
megtartott alapszervezeti vitája 
alapján az alábbi fontosabb mó
dosításokat hajtottuk végre. 

A Vasutasok Szakszervezete 
jogállásának meghatározásánál 
lényeges új elemként vettük fel 
az „országos jellegű szakmai 
szakszervezet" kifejezést. 

pontot ennek megfelelően mó
dosítottuk. 

\1.-\G\._\R \�\Sl "[\S 

getlenül, önállóan látja el. A de
mokrácia, a munkavállalói szo
lidaritás és közmegegyezés 
alapelvei szerint működik. 

Az alkotmányban, a Munka 

Törvénykönyvében és más jog
szabályokban biztosított jogok 
gyakorlását elősegíti, illetve tes
tületei e jogokat gyakorolják. 

Ill. 

A tagság feltételei, 
jogai és kötelességei 

1. A VSz tagjai lehetnek 
nemre, fajra, vallásra, pártállás
ra, vagy bármely más körül
ményre való tekintet nélkül -
az I. fejezet 1. pontjában foglalt 
természetes személyek. 

hat választott tisztségviselőj�
hez, alapszervezetéhez, szükség 
esetén bármely vezető testület
hez és tisztségviselőhöz. 

7.2. A tag választó és bár
mely tisztségre választható, ki
véve: országos vezető testület 
tagjának legalább 1 éves tag
ság után választható. 

alapszervezetek támogatását 
igényelni. 

- A VSz koordinációs szol
gáltató tevékenységét, például 
oktatás, adatszolgáltatás, üdü
lés, sajtó stb. igénybe venni, 

- a VSz irataiba, ügyintézé
sébe és gazdálkodásába bete
}tinteni és arról felvilágosítást 
kémi, 

- a szakszervezetek megyei 
(budapesti) szövetségéhez csat
lakozni. 

10.2 Az alapszervezet köte
les: 

- az alapszabállyal össz
hangban a szolidaritás elve 
alapján a vasutas-szakszervezet 
tevékenységét aktívan támogat
ni, 

- a szakszervezet országos 
testületeinek határozatait, aján
lásait, állásfoglalásait, gyakor
lati tevékenysége során figye-
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lembe venni, illetve végrehajta
ni. 

- az MSZDSZ és a Vasuta
sok Szakszervezte fenntartásá
hoz, működéséhez szükséges 
anyagi hozzájárulást a KV által 
meghatározott százalékban biz
tosítani. 

11. A VSz tagozatai 
11.1. Szakmai tagozatok 
- a dolgozók szakmai érde

keinek megjelenítésére szolgál. 
11.2. Réteg jellegű tagozatok, 

amelyek az életkorral, foglalko
zással, vagy egyéb rétegképző 
elemmel összefüggő érdekek 
megjelenítésére szolgál. 

11.3. Területi Bizottságok 
- a területi elv, vagy szak

mai, rétegérdekek figyelembe
vételével szerveződött, közép
szinten elhelyezkedő területi, il
letve szakmai érdeket koordiná
ló testület. 

A III. fejezet 3. pontjában a 
tagfelvételt decentralizáltuk a 
javaslatok alapján. Eszerint a 
VSz-nek tagja lehet más, állan
dó munkaviszonyban nem álló 
dolgozó, akinek tagságát az 
alapszervezet engedélyezi. Ezt 
a jogkört eredetileg a Központi 
Vezetőség gyakorolta volna. 

Az alapszervezetek kötelessé
geit igyekeztünk részleteiben 
alaposan megfogalmazni, ezé() 
volt szükséges a 10.2. pont újra� 
gondolására és a jelenlegi szö
veggel történő közreadására. 
A 10.2. pont harmadik francia 
bekezdésében lényeges kiegé
szítésként került be az, hogy a 
központi vezetőség határozza 
meg az alapszervezetek által fi
zetendő hozzájárulás mértékét 
az országos szövetség, illetve a 
VSz központi kiadásainak fede
zéséhez. 

2. A VSz tagjai egyidejűleg 
más olyan érdekvédelmi szer
vezetnek is tagjai Lehetnek, 
amelyek törekvései nem ellen
tétesek a szakszervezet törek
véseivel. 

3. A szakszervezetbe való 
belépés önkéntes írásbeli nyi
latkozat alapján történik. 

7.3 A tag közvetlenül, vagy 
közvetve részt vehet a szakszer
vezeti feladatok, állásfoglalások 
kialakításában, megvalósításá
ban, azok végrehajtásának el
lenőrzésében, értékelésében. 

v. 

A VSz testületei 

A 3.1. pontban is történt lé
nyeges módosítás azzal, hogy a 
belépés feltételeinek meghatá
rozásánál csak alapfeltételeket 
határoztunk meg. 

A III. fejezet 4. pontját telje
sen átdolgoztuk és a tagfenntar
tás. fogalomrendszerét meg
szüntettük, így csak ,.rendes" 
tagról, illetve jogf enntartóról 
beszélünk a továbbiakban. 

Fontos változás az eredeti 
anyaghoz képest a fegyelmire 
vonatkozó részletes szabályok 
törlése. helyette csak a 6.1. pont 
maradt meg, utaló jelleggel. 

Nagy vihart kavart a tagok 
jogai című 7. pont 7.2 pontjá
nak meg/ ogalmazása, ahol is a 
tisztségre választhatóság felté
teléül 2 évet javasoltunk. Ez 
kompromisszumos megoldás
ként egy évre módosult, és csak 
a vezető tisztségviseló?c vonat
kozásában jelent fontos meg
szorítást. Így elkerülhető, hogy 
külső „ejtőernyősök" kerülje
nek a vezetésbe. 

Több alapszervezet javasolta, 
hogy a szavazás módját hely
ben dönthessék el attól függő
en. hogy titkos, vagy nynt sza
vazást kíván a tagság. A 9.1. 

A 13. pont új második fran
cia bekezdésében pótlólag meg
határoztuk a kongresszus ösz
szetételét. 

Az alapszervezet tisztségvise
lői című rész (18. pont) negye
dik francia bekezdéséből töröl
tük, a „ha tisztsége ellátására 
érdemtelenné válik, illetve" 
mondatrészt. Ezt több helyen 
bírálták, hiszen így a tisztessé
ges visszavonulás lehetősége 
nem volt adott. 

Ugyanitt módosítottuk a visz
szahívás kezdeményezéséhez 
szükséges legkisebb szavazati 
mértéket. E tekintetben nem 
alakult ki a társadalmi viták so
rán egységes álláspont, így a 
legkisebb mértéket az eddigi 
gyakorlathoz igazodóan állapí
tottuk meg. 

Az ideiglenes alapszabályt 
- amely a szakszervezet jövő 
évi kongresszusáig maradna ér
vényben - központi vezetősé
günk októberi ülésére kívánjuk 
előterjeszteni. 

Most abból a célból tesszük 
közzé, hogy tagságunk addig is 
közvetlen észrevételeket, javas
latokat tehessen a tervezetre. 

Az észrevételeket, javaslato
kat a VSz Jogi iroda (1068 Bp., 
Benczúr u. 41.) címére kérjük 
lehetőleg szeptember végéig el
küldeni. 

1. 

Általános szabályok 

3.1 A szakszervezetve való 
belépés alapfeltétele, hogy a be
lépni szándékozó személy elfo
gadja a VSz alapszabályát, az 
alapszervezet szervezeti és mű
ködési szabályzatában foglalta
kat. 

3.2. Az alapszervezetnek jo
ga van a nyilatkozat átvételétől 
számított 30 napon belül a fel
vételt megtagadni, ha a jelent
kező a felvételi feltételeknek 
nem felel meg. 

4. Jogfenntartónak kell te
kinteni a sorkatonát, a gyer
mekgondozási díjban, illetve 
gyermekgondozási segélyben 
részesülőt, valamint azt, aki fi
zetésnélküli szabadságon van. 
A munkavégzéstől, tanulástól 
huzamosabb ideig távollevőt 
(például munkanélküli), ha azt 
a tag kéri és az alapszervezet el
fogadja. 

4.1. A jogfenntartó a tag
sággal együtt járó jogokat gya
korolhatja és a tag számára 
biztosított juttatásokban része
sülhet. 

5. A VSz-tagság folyama
tosságának elismerésére, az 
utólagos tagdíjfizetés engedé
lyezésére az alapszervezet jogo
sult. 

6. A szakszervezeti tagság 
megszűnése: 

- a tag írásban nyilatkozik 
a kilépésről, 

- a tagdíjfizetés saját hibá
jából eredő 6 hónapot meghala
dó elmaradásával, 

1 kizárással, 
- a tag halálával. 
6.1. Az alapszabály súlyos 

megszegése, a tagsághoz súlyo
san méltatlan magatartás ese
tén a taggal szemben szakszer
vezeti fegyelmi eljárás indítha
tó. 

7. A tagok jogai 
7.1 Munkavállaló jogainak, 

jogos érdekeinek védelméért, 
tanácsért, támogatásért fordul-

7.4. A tag joga, hogy véle
ményét szabadon kinyilvánít
hatja az alap- és középszervek, 
értekezletek, a kongresszus és 
választott egyéb testületek 
előtt, valamint sajtó útján tör
ténő közzétételét is kérheti. 

Javaslataival, véleményével, 
észrevételével. beadványával, 
panaszával fordulhat alapszer
vezetéhez, vagy akár közvetle
nül felsőbb szakszervezeti fó-
rumhoz. 

Ezekre 30 napon belül érde
mi választ kell kapnia. 

7.5. Valamennyi tag jogo
sult - az érvényes szabályok 
alapján - mind az alapszerve
zet, mind a VSz egyéb kulturá
lis, szociális és sportlétesítmé
nyeit és intézményeit igénybe 
venni. 

7.6 A tag munkaviszonyból 
keletkező és más jogkérdések
ben jogosult ingyenes szakszer
vezeti jogsegélyszolgálatot 
igénybe venni, a jogsegélyszol
gálatra vonatkozó külön szabá
lyok szerint. 

7. 7 A tag jogosult segélyek
re a segélyezési szabályzat sze
rint. 

7.8 A tag jogosult közvetlen 
hozzátartozóival (szülő, házas
társ, élettárs, eltartott gyermek) 
kedvezményes üdülésre az 
üdültetési szabályzat szerint. 

12. A VSz választott testüle-
tei: 

- a Kongresszus, 
- a Központi Vezetőség, 

(Titkárok Országos Tanácsa) 
- az Elnökség, MÁV Válla

lati Bizottság 
- a Számvizsgáló Bizottság 
Megjegyzés: a Pénzügyi El

lenőrző Bizottság kifejezést a 
Számvizsgáló Bizottság helyett 
javasoljuk elfogadni, mert ez a 
kifejezés nem fedezi pontosan a 
bizottság nélkülözhetetlen tevé
kenységét, de ezt csak a kong
resszus után. 

13. A Kongresszus 
- a VSz lefelsóbb döntési 

joggal felruházott testülete, 
amelyben közvetlenül megvaló
sul az alapszervezetek képvise
lete, 

- tagjai: - az elnökség tag
jai, a Számvizsgáló Bizottság el
nöke és a küldöttek. 

13.1. Megvitatja a VSz prog
ramnyilatkozatát. 

13.2. Elfogadja, illetve módo
sítja a VSz alapszabályát. 

13.3 Megválasztja a KV veze
tő tisztségviselőit (elnök, főtit
kár, titkár, továbbá a KV és az 
elnökség tagjait, a PEB tagjait). 

13.4. Megvitatja és értékeli a 
központi vezetőség, az elnök
ség, a VSz két kongresszus kö
zött végzett munkáját. 

- 13.5. Meghatározza a köz
ponti vezetőség számára a kö
vetkező kongresszusig végzen
dő munkát. 

7.9. A tagság érdekeit bizto
sító további jogosultságokat az 
alapszervek szervezeti és mű
ködési szabályzatukban rögzít
hetik. 13.6. Megvitatja a Számvizs

gáló Bizottság jelentését az álta
alap- luk végzett munkáról és dönt 

ennek elfogadásáról. 

8. A tag kötelességei 
8.1. Tartsa be a VSz 

szabályát. 
8.2 Tartsa be a törvényeket, 

az együttélés normáit, szabálya
it és segítse azok érvényesíté
sét. 

8.3 Az alapszabályban meg
fogalma�ott tagdíjfizetési rend 
szerint fizesse a tagsági díjat. 

13.7. Dönt az országos szövet
séghez csatlakozás kérdésében. 
Dönt az esetleges szétválásról, 
egyesülésró1. 

13.8. Meghatározza a szak
szervezet nemzetközi kapcsola
tainak irányát, kereteit. 

A vasutasok szakszervezete 
országos jellegű szakmai szak
szervezet, önálló jogi személy, 
amely az alapszervezetek ön
kéntes szövetkezése útján egy
séges szervezetbe tömöríti a 
Magyar Államvasutak, a 
Győr-Sopron-Ebenfurti Vas
út, az Utasellátó Vállalat, továb
bá a vasutas egyesületeknél 
foglalkoztatott magyar és kül
földi állampolgárságú szerve
zett munkavállalókat, továbbá 
a szakszervezet működési köré
hez tartozó tanulókat, hallgató
kat. nyugdíjasokat. a jog- és 
tagfenntartó szakszervezeti ta
gokat, valamint azon munka
nélkülieket, akik előzőleg a 
szakszervezethez tartozó mun
káltatónál dolgoztak, taninté
zetnél tanultak. 

(továbbiakban VSz) ellátja a 
dolgozók érdekvédelmét és ér
dekképviseletét, csatlakozva a 
Magyar Szakszervezetek Szö
vetségéhez, elismerve azokat a 
szakszervezeti jogokat és köte
lezettségeket, amelyeket az 
MSZMSZ alapokmánya, vala
mint nemzetközi alapokmá
nyok biztosítanak. IV. 

13.9. Meghatározza a tagdíj 
fizetésének és felhasználásá
nak elveit, valamint a szak
szervezet pénzügyeivel, va
gyonkezelésével kapcsolatos te
endó?cet. 

A VSz célja, hogy tevékeny
ségével előmozdítsa a tagság 
élet- és munkakörülményeinek 
javítását, gazdasági, szociális, 
kulturális érdekeinek védelmét, 
képviseletét és érvényesítését. 

A VSz szervezeti felépítése 
13.10. Meghatározza a VSz 

zeti bizottságot. Ezen belül kü- szervezeti felépítését, az appa
lön az elnököt, a titkárt, továb- rátus szervezetét. 

A Vasutasok Szakszervezete 

A VSz székhelye: Budapest 
VI., Benczúr u. 41. sz. 

A VSz alap- és középszerve
zeti önálló ügyintéző és érdek
képviseleti testülettel, továbbá 
önálló költségvetéssel rendelke
ző önálló jogi személyek. 

9. Alapszervezetek 

II. 

9.1 A tagság az adottságok 
és szükségleteknek megfelelő
en bizalmi csoportokat hoz lét
re. A csoport tagjai ti�kos vagy 
nyílt szavazással bizalmit vá
lasztanak. A bizalmi gyakorolja 
a jogszabályokban biztosított 
jogosítványokat, képviseli a 
tagságot az alapszervezeti, 
szakszervezeti testületekben és 
más szervek előtt. A bizalmi 
munkájáról rendszeresen be
számol a csoport tagjainak. 
A helyi viszonyoknak megfele
lően a bizalmiak főbizalmit vá-

Működésének alapelvei 
A VSz biztosítja a szakszer

vezet működésének demokrati
kus formáit, a tagság érdekei
nek demokratikus úton történő 
érvényre juttatását. Ellátja az 
egész tagság képviseletét, álla
mi, gazdasági, illetve más ér
dék-képviseleti szervek előtt. 

Biztosítja a VSz-hez tartozó 
tagok, csoportok, alapszerveze
tek önálló véleményének meg
ismerését, elősegíti az egyezte
tett közös érdekvédelmet és ér
dekképviseletet. 

Biztosítja az alulró építkező lasztanak, vagy ettől eltérő mó
önszerveződési kezdeményezé- don szerveződnek. 
seket, elősegítve a munkáltatói, Az alapszervezet vezető tes
illetve döntéshozói szinteknek tülete a taggyűlés, vagy a bizal
megfelelő szervezeti formákat, miak testülete. A tagság joga 
illetve az ezekhez kapcsolódó _dönteni arról, hogy melyik for
nyilvánossági fórumokat. mát választja, azaz a közvetlen, 

Biztosítja a tagság folyama- vagy közvetett képviselet kere
tos és állandó tájékoztatását a tében kívánja az alapszervezet
hírközlő és saját sajtó útján, vé- ben jogait gyakorolni. A tag
leményt ad a mozgalomban ki- gyűlés, illetve a bizalmiak tes
alakult eltérő állás_pontoknak is. tülete választja meg titkos sza-

A VSz feladatát pártoktól, ál- vazással az alapszervezet vég
lami és más szervezetektől füg- rehajtó szervét, a szakszerve-

bá az szb mellett működő pénz-• 13.11. Meghatározza a VSz 
ügyi ellenőrző bizottságot és. viszonyát az egyéb érdekvédel
más szakmai réteg, illetve mun- mi szervekhez. 
kabizottságok tagjait. 13.12. Meghatározza összehí-

9.2. Az alapszervezetek hoz- vásának rendjét. 
zák létre a felettük lévő struktú- 13.13. Dönt a szakszervezet 
rákat (középszerv stb.). működésével kapcsolatban a 

10. Az alapszervezet jogai és kongresszus elé terjesztett fel-
kötelességei lebbezésekről, kérelmekről, pa-

10.1. Az önálló költségvetés- naszokról. 
sel rendelkező alapszervezet jo- 13.14. A Mandátumvizsgáló 
gosult: Bizottság beszámolója alapján 

- a saját szervezetét, műkö- dönt arról, hogy a KV megala
dését a tagság igényeinek meg- kultnak tekinthető-e, és dönt az 
felelően meghatározni. esetlegesen felmerülő vitás kér

désekről. - a VSz testületeibe - a vá
lasztási szabályzat alapján -
küldötteit a szervezeti és műkö
dési szabályzat szerint megvá
lasztani és visszahívni, 

- a szakszervezet testületei
nek napirendjére javaslatot, il
letve indítványt tehet, 

- konkrét ügyekben, konf
liktushelyzetekben a Vasuta
sok Szakszervezete, illetve a 
VSz-ben tagként részt vevő 

14. A Központi Vezetőség 
A kongresszusok között a 

szakszervezet legfőbb érdekvé
dő, érdekegyeztető, érdek-kép
viseleti, döntést hozó, állásfog
laló képviseleti testülete. 

Tagjai az alapszabályban 
meghatározott tisztségviselők, 
valamint a tagság küldöttei ál
tal választott arányos képvise
let elve alapján delegált szak
szervezeti tagok, 

14.1. A KV jog- és hatásköre 
- Az alapszabály és a kong

resszus állásfoglalásai, határo
zatai alapján meghatározza a 
szakszervezet két kongresszus 
közötti legfontosabb feladatait. 

- Elfogadja, és szükség sze
rint módosítja a szervezeti és 
működési szabályzatot. 

- Elfogadja azokat a sza
bályzatokat, amely kérdéskö
rök ilyen formában szabályzan
dók. 

·- Elfogadja saját munkater
vét, meghatározza az éves költ
ségvetést és annak végrehajtá
sát. 

- Állást foglal a VSz-t érin
tő időszerű politikai, társadal
mi, gazdasági kérdésekben. 

- Meghatározza az elnöki 
tisztség tevékenységének irá
nyát és konkrét feladatok el
végzésére utasíthatja. 

- Meghatározott feladatok
ra tagjai közül állandó, vagy 
ideiglenes jellegű munkabizott
ságot hoz létre. 

- Rendkívüli, előrehozott 
kongresszust hívhat össze. 

Meghatározza a (rendes) 
kongresszus időpontját, helyét, 
a megtárgyalandó napirendet, 
állást foglal az alapszervezetek 
kongresszus elé terjesztendő in
dítványaival kapcsolatban. 

- A PEB észrevételeit is 
meghallgatva dönt a szakszer
vezet éves költségvetésének 
végrehajtásáról szóló elnökségi 
jelentés jóváhagyásáról és a 
következő évi költségvetés elfo
gadásáról. 

- Meghatározza a VSz ap
parátusának létszámát. 

Kinevezi a központi appará
tus osztályvezetőit. 

- Dönt a VSz szintű általá
nos, vagy szolidaritási sztrájk 
meghirdetéséről. 

- Dönt az alapszervezetek 
által konkrét ügyekben előter
jesztett kérelmekről, panaszok
ról. 

- Jóváhagyja az ÖTA alap
szabályát, működési szabályza
tát, éves költségvetését, és a 
végrehajtásáról szóló beszámo
lót. 

- Megválasztja az ÖTA 
ügykezelési bizottság tagjait. 

14.2. A KV határozatképes
ségéhez a szavazásra jogosul
tak legalább 213-ának jelenléte 
szükséges. 

14.3. A KV, a VSz szervezeti, 
működési szabályzatának mó
dosítása, sztrájk meghirdetése, 
az éves költségvetés elfogadása 
esetében minősített, azaz 2/3-os 
szótöbbséggel - egyéb kérdé
sekben szótöbbséggel határoz. 

14.4. A KV-ben tanácskozási 
joggal részt vesz a Számvizsgá
ló Bizottság elnöke is. 

14.5. A KV szükség szerint, 
de legalább évente négy alka
lommal ülésezik. 

15. Az elnökség, MÁV Válla
lati Bizottság 

Az elnökség a KV ülései kö
zött irányítja a szakszervezeti 
érdekvédelmi munkát és a VSz 
apparátusát. Állásfoglalást ad 
ki, véleményt nyilvánít a saját 
hatáskörét érintő kérdésekben, 
és dönt mindazon kérdésekben, 
amelyek nem tartoznak a kong-
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resszus és a központi vezetőség 
kizárólagos hatáskörébe. 

15.1. Az elnökség működésé
nek főbb elveit a központi veze
tőség határozza meg. 

15.2. Az elnökség operatív 
ügyekben intézkedhet. 

15.3. A MA V Vállalati Bizott
ság jog- és hatáskörét az 
SZMSZ állapítja meg. 

16. Számvizsgáló Bizottság 
A kongresszus által válasz

tott, központi vezetőség mellett 
működő önálló, a kongresszus
nak és a KV-nek felelős testü
let. 

16.1. A Számvizsgáló Bizott
ság pénzügyi, gazdasági hozzá
értéssel rendelkező képviselők
ből, továbbá szakismeretekkel 
rendelkező tagokból kerül meg
választásra. 

16.2. Tagjai sorából választja 
elnökét és titkárát. Tagjai nem 
lehetnek más szakszervezeti vá
lasztott testületnek a tagjai. és 
nem állhc:tnak a szakszervezet 
apparátusában munkaviszony
ban. 

16.3. Jog- és hatásköre: 
- előzetesen véleményezi a 

költségvetés tervezetét, 
- évközi módosításokról, 

beruházásokról, rendkívüli ki
adások indokoltságáról, a gaz
dálkodásról véleményt, illetve 
beszámolót készít, 

- őrködik a VSz pénzügyi 
gazdálkodása, számviteli rend
je, tulajdona felett, ellenőrzései
vel segíti a gazdálkodás haté-

konyságát, a takarékosság 
szem előtt tartásával, 

- vizsgálatot tart hatásköré
ben minden olyan esetben, ami
kor a gazdálkodás rendjét, vagy 
a vagyonkezelés szabályait sér
tő intézkedésre észrevétel, beje
lentés, vagy panasz érkezik. 
A szabálytalanságok megszün
tetésére intézkedik, határidőt ír 
elő, az érintetteknek válaszol és 
tájékoztatja a KV-t. 

16.4. Tevékenységéről beszá
mol a kongresszusnak, évente 
legalább egyszer a központi ve
zetőségnek, elnöke útján, felké
résre, tájékoztatást ad ellenőr
zéseiről az elnökségnek. 

16.5. A Számvizsgáló Bizott
ság hatásköre nem terjed ki az 
alapszervezetekre és a közép
szervek pénzügyi ellenőrző bi
zottságaira, de azok működését 
köteles segíteni szakmailag. 

17. Középirányító szervek 
Az alapszervezetek a regio

nális, illetve szakmai érdekek 
képviselete céljából, valamint a 
területi, szakmai tevékenység 
koordinálása, összehangolása 
érdekében középirányító jelleg
gel működő intézőbizottságokat 
hoznak létre. Az IB az alap
szervezetek szakszervezeti 
bizottságainak titkáraiból áll. 

18. A szakszervezet tisztség
viselői 

A VSz tisztségviselői a bizal
miak, bizalmihelyettesek, főbi
zalmiak, szakszervezeti bízott-

ságok tagjai, titkárai. bizottsá
gok és munkabizottságok veze
tői, középszervi intézőbizottsá
gok titkárai, testületi küldöttek, 
a választott tisztségviseló'k és a 
bizottsági tagok. 

- A szakszervezeti csopor
tok, testületek, bizottságok 
ügyeinek intézése, képviselete 
a demokratikusan választott 
tisztségviselők feladata. A tiszt
ségviselők választóik megbí
zottjaiként tevékenykednek. 

- Az azonos szinten műkö
dő testületek tisztségviselői 
egyenjogúak. Határozataikat 
nyat szavazással, szótöbbség
gel, minősített többséggel, tit
kos szavazással, a tagság véle
ményének ismeretében kellő 
mérlegelés után hozzák. 

- A dolgozók nagyobb cso
portjának érdekeit érintő kérdé
sekben a döntések kialakítása 
előtt a tisztségviselők kötelessé
ge a tagság véleményének 
megismerése. képviselete, a vi
ta szervezése, és ez alapján a 
tagság érdekének legjobban 
megfelelő döntés elősegítése. 

- Bármely választott szak
szervezeti tisztségvise.lő megvá
lasztásának helyén tisztségébó1 
felmenthető, visszahívható, ha 
azt választóinak legalább 20 
százaléka kezdeményezi. A tes
tületek tagjainak, tisztségvise
lőinek visszahívását a dolgozói 
kollektívák, csoportok és testü
letek is kezdeményezhetik. A
megválasztott tagok visszahívá-

sáról az illetékes testület dönt 
minősített szavazással. 

19. A tagok, az alapszervek, a 
tisztségviselők és a testületek 
kapcsolatainak alapelve. 

19.1. A testületek és alapszer
vek az üléseiket az alapszabály
ban, illetve a működési szabály
zatban meghatározott időben 
rendszeresen, illetve szükség 
szerint tartják. 

19.2. Rendkívüli módon ösz
szehívható bármely szerv és 
testület, ha a tagság, illetve tes
tületi tagok legalább 20 százalé
ka azt kezdeményezi. 

19.3. A csoportok döntéseiket 
titkos szavazással hozzák, ha 
azt a tagok igénylik. A vezető 
testületek személyi kérdések ki
vételével nyílt szavazással dön
tenek. 

19.4. A KV és az elnökség ak
kor határozatképes, ha tagjai
nak legalább 2/3-a az ülésen 
megjelent. 

A szavazás esetén, a tiszt
ségviselők megválasztásakor, 
illetve visszahívásakor, vala
mint minden egyéb külön nem 
szabályozott kérdésben a sza
vazás akkor érvényes, ha a 
szavazásra jogosultak leg
alább 213-a jelen van és szava
zatát érvényesen leadja. 

A határozat érvényességének 
feltétele az 50 százalék+ 1 fős 
többség. 

Minősített szavazás esetén 
szintén kötelező legalább a sza-

vazásra jogosultak 2/3-ának 
megjelenése és az, hogy a részt
vevők az ügydöntő határozatot 
kétharmados többséggel hoz
zák (minősített többség). 

s 

19.5. Többségi döntések ese
tén a szavazók (tag, bizalmi, 
küldött, tisztségviselő) kisebb
ségi véleményét is ismertetni 
kell, ha ezt igénylik. 

VI. 

A VSz pénzügyi alapja, 
gazdálkodása 

20. A VSz pénzügyi szabályo
zásának főbb kérdései. 

20.1. A VSz pénzügyi alapja a 
tagdíjakból, valamint az egyéb 
bevételekből, juttatásokból áll. 
A tagság által fizetendő tagdíj 
összegét százalékos mértékben 
a kongresszus határozza meg 
(országos szövetség alapokmá
nyától függően). 

Nyugdíjasok, tanulók, kere
settel átmenetileg nem rendel
kezők, munkaviszonyukat szü
neteltetők, munkanélküliek, 
jog/ enntartók tagdíjfizetési 
hozzájárulását százalékos, 
vagy konkrét összegben a 
kongresszus határozza meg. 

20.2. A VSz anyagi forrásait 
vagyonának felhasználási elvei 
- a testületek által elfogadot
tak -, valamint a költségvetés
ben rögzítettek szerint le�t fel
használni. 

20.3. A VSz vagyonát a szak
szervezeti bizottságok, illetve a 
testületek felhatalmazása alap
ján megjelölt egységek kezelik. 

A VSz részletes költségvetését, 
vagyonleltárát a választott 
Számvizsgáló Bizottság évente, 
a leltár elkészítésekor és az év 
végi mérleg készítésekor köte
les felülvizsgálni és megállapí
tásait nyilvánosságra hozni. 

20.4. A tagdíjbevételből az 
alapszervezetnél maradó részt, 
illetve a központi szervek része
sedésének arányát a kongresz
szus, két kongresszus között a 
központi vezetőség (Titkárok 
Országos Tanácsa) határozza 
meg. 

Jelen alapszabály a VSz mű
ködésének, szervezeti életének 
alapdokumentuma. Jóváhagyta 
a Vasutasok Szakszervezete 
központi vezetősége. 

Az alapszervezetek, valamint 
a testületek - ezen alapszabály 
keretei között - működési fel
tételeiket szervezeti és működé
si szabályzatban rögzíthetik. 

Választási útmutató 
A Va&ulaSOk Suksurvezete alapfeladatainak ellátúüoz, 
mGWSdA.épee�ek javítbához olyan uerveRti keni
lékff na � amelyben a tagság leginkább bidosf
....._ lailja &dekeinek kifejezését. A1t alulNSI épftkens el
véaek hffll)ff jutúa érdekéhen az alap- és köúpirányít6 
� a Vasutasok Szakszervezete XD. k008ftU• 

indokolt • tagság tizánd&a alapj6n és 
iidéshel létrehozni - � v..,-

- - � te&tiiteteket. kialákftani ...... 
.mGlúklési rendjGket. A szaks�er.eli tesrüktdl 

�ni f.gyelembe venni a IDWlkahelyi 
••e "tc•ordéN tonnákat. 

A tisztségviselők megválasz
tásában a választásra jogosul
tak akarata a meghatározó! 
A Magyar Szakszervezetek Szö
vetségi Kongresszusa küldöttei
nek megválasztására az alap
szervezetek választói értekezle
tén kerül sor. 

Az alap- és középirányító 
szervezetek a választásokon 
saját hatáskörben, a tagság 
igényének megfelelően alakít
ják ki szervezeti felépítésüket, 
határoznak a réteg- és munka
bizottságokról, s azok létszá
máról. Ahol a tagság a jelenle
gi szervezeti formát megfelelő
nek tartja, nem szükséges vál
toztatni. 

A választásokon minden 
tisztségviselőnek és testületnek 
számot kell adnia választóinak 
a végzett munkáról. 

A választás elveivel, a válasz
tás módjának újszerűségével, 
és a szervezeti struktúrára tett 
javaslatokkal kívánjuk szolgál
ni a jobb, hatékonyabb műkö
dést. Központi vezetőségünk a 
választási útmutatóval segítsé
get kíván nyújtani a szakszer
vezeti szervezetek kialakításá
hoz, a választások lebonyolítá
sához. 

A választások időrendje 
I. alapszervezetek: 1990. jan. 

2.-ápr. 30. középirányító szer
vezetek: 1990. máj. 2.-jún. 30. 

Szakszervezetünk XII. kong
resszusának javasolt időpontja: 
1990. októLer. A MÁV Landler 
Jenő Járműjavító Üzem Műve
lődési Házában. 

II. Ajánlás az újjáválasztandó 
tisztségviselőkre és testületek
re. 

1. Munkahelyi szervezetek 
A) Szakszervezeti tisztségvi

selők köre: 
- szakszervezeti bizalmiak, 

btzalmihelyettesek, 
a) főbizalmiak. főbizalmi-he

lyettesek, vezetői főbizalmiak 
és helyettesek, 

b) műhely-, illetve osztálybi
zottsági titkárok, - munkahe
lyi szervezet titkára, 

- PEB, társadalombiztosítá
si tanács elnöke, 

- a testületek, a munka- és 
rétegbizottságok, tagozatok tag
jai. 

B) Alapszervezet szervezeti 
felépítése: 

Általában kétszintű felépítés 
célszerű. 

a) - taggyu'1és, 
- szakszervezeti bizottság; 
b) - bizalmitestület - szak-

szervezeti bizottság, 
c) - az a) és b) változat ki

egészülhet a műhely, illetve 
osztály bizottsággal. 

Az a) változat szerint egy tes
tületet választanánk. 

(Szakszervezeti bizottság 
3-13 fő, tagjai a rétegbizottsá
gok, munkabizottságok, tagoza
tok vezetői közül kerülnének 
megválasztásra.) Évente leg
alább kétszer, illetve a tagság 
igénye szerint adna számot vá
lasztóinak a végzett munkáról. 

A b) változat szerint a szak
szervezeti bizottság ugyanaz, 
mint az a) változatnál. A bizal
mitestület tagjai bizalmiak, fő
bizalmiak lennének (illetve 
ezek küldöttei), létszámukat 
max. 30 főig célszerű meghatá
rozni. 

Minden alapszervezetnél 
szükséges létrehozni pénzügyi 
ellenőrző bizottságot (3-5 ta
gú). A 100 fő alatti létszámú 
alapszervezetnél e feladatok el
látására 1 személy is elegendő. 
Társadalombiztosítási tanács 
létrehozása szükséges minden 
alapszervezetnél, ahol kifizető
hely van. A munkaügyi döntő
bizottságok tisztségviselőit a 
hatályos jogszabályok, vala
mint a kollektív szerződés 
(munkaügyi szabályzat) szerint 
kell megválasztani. . 

2) Középirányító szervezetek 
Működésük, tevékenységük 

javítása érdekében az alábbia
kat javasoljuk: 

Titkári Tanács 
Tagjai: az szb-titkárok, mun

ka- és rétegbizottságok, tagoza
tok vezetői. 

Intéző Bizottság 
Tagjai: a szakszolgálatok 

képviselői (5-7 fő) 
(Ezt a szervezeti felépítést el

sősorban a hat vasútigazgató
ság és a központi hivatalok te
rületén javasoljuk). 

3) Központi vezető testületek 
Kongresszus 
Küldötteit a középirányító 

szervezetek választói értekezle
te választja - az alapszerveze
tek javaslata alapján - az alap
szervezetek létszámának meg
felelő arányban. Biztosítani 
kell, hogy az 1000 főnél na
gyobb taglétszámmal rendelke
ző alapszervezetek közvetlenül 
delegálják küldöttüket. A kong
resszuson az elnökség tagjai, 
valamint a számvizsgáló bi
zottság elnöke küldött mandá
tummal bírnak. 

Meghívottként lehet biztosí
tani részvételét: 

- a jelenlegi központi veze
tőség azon tagjainak, akiket 
nem delegálnak az új központi 
vezető testületbe. 

A kongresszus dönt: - a 
szakszervezet szervezeti felépí
téséről -, az MSZDSZ-hez tör
ténő csatlakozásról -, a mun
ka- és rétegbizottságok létreho
zásáról, létszámáról. 

Megválasztja: - a Vasuta
sok Szakszervezete elnökéL 

- a Vasutasok Szakszerve
zete elnökhelyettesét -, ügyve
zető titkárát -, tagokat választ 
a vezető testületekbe -, a 
pérlzügyi ellenőrző bizottságot 
-, a munka- és rétegbizottsá
gok vezetőit. 

Kinevezi: 
- a VSz osztályvezetőit 
A VSz XII. kongresszusának 

időpontja: 1990. október 
Napirendjei: - alapszabály 

jóváhagyása -. választások -, 
a KV írásos beszámolója -, a 
kongresszus határozattervezete 
-. az ÖTA jelentése -, a szám
vizsgáló bizottság jelentése -, 
csatlakozási szándék megerősí
tése a szövetségi szaktanács
hoz. 

A két kongresszus közötti 
időszakban működő vezető tes
tületek: 

Az Országos Titkári Tanács, 
tagjai: alapszervezeti titkárok, 
rétegbizottság-vezetők . . .  

Vezetője: a VSz elnöke. El
nökség: Tagjai: középirányító 
szervezetek titkárai, a rétegbi
zottság vezetői (21-23 fő) 

Vezetője: a VSz elnöke. 
Ajánlás a választások előké

szítésére és lebonyolítására. Ja
vasoljuk, hogy az alap- és kö
zépirányító szervezetek a tag-

ság igényét figyelembe véve 
készítsék el választási feladat
és ütemtervüket, amelyben rög
zítsék elképzeléseiket: 

- a beszámolások és válasz
tások ütemezéséről. 

(Bizalmitól az alap- és közép
irányító szervezet vezető testü
leteinek, tisztségviselőinek 
megválasztásásig bezárólag): 
- a beszámolás módjáról (írás
ban, vagy szóban) az esetlege
sen újonnan kialakításra kerülő 
szervezetről, munka- és rétegbi
zottságok, tagozatok létrehozá
sáról. Az alap- és középirányító 
szervezet vezető testületeinek 
létrehozásáról. A választás 
módjáról (egyszakaszos, vagy 
kétszakaszos, titkos, nyílt). 

A beszámoló és választói ér
tekezleteket megelőzően - leg
alább 30 nappal - a feladat
és ütemtervet a tagsággal (tag
gyűlés, bizalmitestületi ülés, 
intézőbizottsági ülés, vszb
ülés) jóvá kell hagyatni. 

Ugyanezen az ülésen kell 
megválasztani a választói érte
kezleten közreműködő munka
bizottságokat és tisztségviselő
ket. (Jelölőbizottság, szavazat
szedő bizottság - szükség ese
tén mandátumvizsgáló bízott-

ság - a levezető elnököt, a 
jegyzőkönyvvezetőt és hitelesí
tőket.) 

A tisztségviseló'k és testüle
tek választásának általános el
vei: minden szakszervezeti tag 
választó és választható. A vá
lasztásokat demokratikusan 
az egyszerű többség elve alap
ján kell lebonyolítani. A vá
lasztott tisztségviselők csak az 
őket megválasztóknak tartoz-. 
nak felelősséggel, így választ
hatóságuk (visszahívhatósá
guk) felsőbb testület vagy poli
tikai szervezet hatáskörébe 
nem tartozik. A választások so
rán törekedni kell a többes jelö
lésre és a közvetlen választás 
elvének érvényesítésére. 

A vezető tisztségviselőket a 
tagság lehető legszélesebb kö
rének bevonásával kell megvá
lasztani. A választói értekezlet 
akkor határozatképes, ha a kül
döttek és a választásra jogosul
tak kétharmada jelen van. (A 
választáson szavazati joggal 
résztvevők száma legalább há
romszoros legyen a megválasz
tott tisztségviselők számának.) 

Megválasztottnak az tekint
hető, aki az egyszerű többségi 
elv alapján a legtöbb szavaza-

A szakszervezet közbenjárt 

tot (a szavazatok legalább 50 
százaléka + 1 fő) megkapta. 
A választások egész folyama
tában biztosítani kell a nyilvá
nosságot és a szakszervezeti 
tagság számára az ellenőrzés 
lehetőségét. 

A választói értekezlet java
solt napirendjei: 

- A határozatképesség 
megállapítása, 

- a választói értekezlet tiszt
ségviselőinek megerősítése, 

- a vezető testület beszámo
lója a végzett munkáról, ennek 
vitája, 

- a számvizsgáló bizottság 
jelentése, 

- a VSz XII. kongresszusát 
előkészítő dokumentumok meg
vitatása, 

- jelölőbizottság - a jelö
lést végző - jelentése, 

- jelölés, 
- a választás nyílt vagy tit-

kos szavazással. 
A választásokat lehetőleg 

munkaidőn kívül, illetve a leg
kisebb munkaidőkieséssel java
soljuk megrendezni. Azokra a 
kérdésekre, melyre az útmutató 
nem tér ki, az érvényben lévő 
választási szabályzat mérvadó. 

Felemelték a kiküldetési 
átalány összegét 

Már közvetlenül a befejezés és a MÁV vezetőihez eljuttatott 
előtt álltak a MÁV Kollektív 1levelekből, információkból ta
Szerződés 1989. évi módosításá- pasztalhattuk, hogy az átalány
nak munkálatai, amikor a Mi- nyal kapcsolatban nem sikerült 
nisztertanács módosította a ki- a napidíj mértékének rendezé
küldetésről és külszolgálatról se. Vajon miért? Megállapítot
szóló 1951 óta hatályos előírá- tuk, hogy a MÁV dolgozói egy 
sok egy részét és ezzel vállalati 1962 óta hatályban lévő belső 
hatáskörbe utalta a napidíj ösz- utasítás alapján - amely tulaj
szegének megállapítását. donképpen az akkori hatályos 

A minél előbbi bevezetés ér
dekében a kollektív szerződés 
alkotói úgy állapodtak meg, 
hogy alapjaiban nem változ
tatnak a kiküldetés és a kül
szolgálat szerkezetén, hanem 
100 százalékkal felemelik a je
lenlegi díjazásokat. Ez is, előre
lépést..,jelentett. mert a MA V ve
zetői eredetileg csak 60 százalé
kos emelést akartak végrehajta
ni. A szerkezet alapvető fenn
tartását az is indokolta, hogy 
időhiány miatt nem készülhe
tett teljes körű felmérés a díja
zásban részesülők köréről. 

Később szakszervezetünkhöz 

jogszabály kötelező előírásának 
a megkerülését jelentette -
átalány formájában nagyobb 
összegű külszolgálatos napidí
jat számolhattak el. Ez azt ered
ményezte, hogy a 100 százalé
kos alapdíj emelése mellett lé
nyegében 1,- forinttal csök
kent a külszolgálatos dolgozók 
napidíja, átalánya. 

A kialakult helyzetet elfo
gadhatatlannak ítélte szak
szervezetünk, és ezért írásban 
azonnal kezdeményezte a 
probléma orvoslását. Többszö
ri tárgyalások után született 
kompromisszum, amelyről a 

következő távirati rendelkezést 
adták ki: 

,,A 103 572/1989. Pü- F. sz. 
utasítás 3.) pontját a továbbiak
kal kell kiegészíteni: ,,Azokban 
a munkakörökben, amelyekben 
az utasítás hatályba lépésekor 
a dolgozók átalányban része
sültek, az új átalány összege el 
kell, hogy érje a korábbi áta
lányösszeg kétszeresét. " 

Így tehát az átalány összegét 
a jelzett utasítás hatályával egy
idejűleg, tehát 1989. június l-től 
100 százalékkal emelik. A gya
korlatban várhatóan több prob
léma is a felszínre kerül, ame
lyeket a tapasztalatok értékelé
se után az év végén rendeznek. 

A MÁV vezetése egyúttal 
ígéretet tett arra, hogy az év vé
gén komplex módon felülvizs
gálja a kiküldetés és a külszol
gálat rendszerét és javaslatot 
tesz a hideg élelmezés és az uta
zó dolgozók étkeztetési gondjai
nak megoldására is. 

Sz. L 
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Festői tájakon 

Elindult az új Bimbó 
Bensőséges ünnepség, nagy 

közönségsiker! Augusztus 
15-én, délben a szalagátvágás 
után útjára indult a nyugdíjas 
mozdonyvezető, Berti bácsi pa
rancsának engedelmeskedve az 
,, új Bimbó", a zöld dízelmoz
dony, hogy három kocsijával 
felkapaszkodjon a pálházai er
dészettől a kőkapui kastély
üdülőig. A régi „Bimbó" , a 
357 311-es keskenynyomközű 
mozdony már csak romjaiban 
érte meg ezt a napot: 1965-ös 
nyugdíjba vonulása után még 
18-20 évig gőzt termelt a par
kettaüzemnek, majd vandál ke
zek hamar szétszedték, szét
hordták darabjait, a maradék 
már műemléknek sem állítható 
helyre. Így történt, hogy a ne
gyedszázadosan újjászülető C-
50-es dízelmozdonyt „új Bim
bó "-ként köszöntötte a felújított 
állomás falára helyezett transz
parens. 

Két éve kevesen hitték volna, 
hogy Kemence-patak völgyé
ben Lesz még egyszer vasút: ta
lán csak az a néhány elszánt és 
lelkes ember bízott az újjászüle
tésben, akik 1981-ben, amikor a 
Hegyközi Kisvasutat (Sátoralja
újhely-Füzérkomlós) egy hi
bás, de kierőszakolt döntés nyo
mán - ami akkoriban nem 
ment ritkaságszámba! - meg
szüntették, és szinte nyomtala
nul eltörölték a zempléni föld 
színéről. Az erdei vasútnak 
csak eau kicsi szakaszát bon
tatták el, felszedés helyett csak 
üzemszünetet rendeltek el a 
vasúton! 

Nekik lett igazuk: 1985-től 
egy csendes folyamat indult 
meg a helyreállítás érdekében, 
meggyőzve a helyi és idegen
forgalmi vezetőket, hogy a hely
reállítás szükségességének elis
merésén túl még anyagi támo
gatással, sok-sok társadalmi 
munkával is segítsék - vállala
tok, szövetkezetek, a honvéd
ség, a környékbeli MÁV-szer
vek, Budaeestről az Északi Jár
műjavító Uzem néhány lelkes 
aktívája, és természetesen a 
MÉM és az erdészet - a forga
lom újraindítását. 

A vonal centenáriumán, 
1988-ban még semmi sem mu
tatta, hogy Pálházán készül va
lami, de ősszel kezdték felhal
mozni a pályafelújításhoz, épí-

GESZTUS 

A vasutasnak munkahelyi 
kötelessége az utazóközönség 
tájékoztatása. Vasutasnak vas
utashoz már nincs mindig türel
me. A segítőkészség és a jó üz
leti magatartás példáinak be
mutatásához kérek itt teret. 

Olcsósága miatt jött divatba 
hétvégeken a munkahelyiek 
családos kirándulása. Az utazás 
díjmentes, étkezés az Utasellá
tóban rezsire, sőt vendégszoba 
is jut, ha elég' korán fognak a 
szervezéshez. 

Augusztusban 35 tagú társa
ság indult Pécsről Sárospatak
ra, hogy II. Rákóczi Ferenc 
nagyságos fejedelem emléke 
előtt tisztelegjen. Maguk előtt 
csak egy telefonon röpített ké
rés az ottani állomásfőnökhöz 
- akkor meg ekkor érkeznek 
-, legyen szíves őket a várhoz 
vezető útra irányítani. 

Szécsi Dezső állomásfőnök 
egyenruhában fogadta az érke
zó'lcet, majd civil ruhát öltött. 
Egészen a várig kísérte messzi
ről jött kollégáit. Útközben tu
dós lokálpatriótának bizonyult. 
Idegenvezető sem adhatott vol
na bőségesebb korrajzot a szá
zadok szelleméről s a tárgyi em
lékekről. Szinte minden házat 
ismert s mesélt róla. Szinte 
minden szembejövő ember őt is 
ismerte s köszöntötte. 

A jó közérzetben telt délelőt
tel sikeresnek vélt napra újabb 
figyelmesség következett. 
A' szerencsi Utasellátó éttermé
ben udvarias kiszolgálást, fi
nom ebédet kaptak. E párját rit
kító esemény után természete
sen a vendégkönyvben rögzítet
ték elismerésüket, dicséretüket. 

K.T. 

téshez a kőanyagot, tavasszal 
már az átereszeket, hidakat be
tonozták, megindult a kocsik, 
mozdonyok felújítása. 

Hetekig tisztították a földtó1, 
erdei szeméttó1 betemetett pá
lyaszakaszokat. Sajnos, a kő
kapui alagutat még nem sike
rült biztonságosan, az űrszel
vénynek megfelelően helyreál
lítani - így a látogatók ott 
gyalog kelnek át -, de hama
rosan megoldódik ez a gond is. 

Máris megvan a menetrend: 
naponta két vonatpár közleke
dik, a heti pihenő- és munka
szüneti napokon egy további 

vonatpár. A menetidő 31 perc, 
két közbeeső megállóval. Saj
nos, Pálházát csak autóbusszal 
lehet megközelíteni, elsősorban 
Sátoraljaújhely irányából, tehát 
a kisvasút főleg a zempléni he
gyeket felkereső turisták, sáto
rozók, és környéken található 
- még nem túl nagyszámú -
üdülő vendégeinek igényeit elé
gítheti ki. 

A vendégek és turisták: pedig 

napról napra szaporodnak: a 
festői, szinte még érintetlen táj 
olyan szépségekkel szolgál, 
amilyeneket országunk más ré
szein nem találunk meg. Sokan 
tudják, tudták ezt, nem vélet
len, hogy az erdészet adatai sze
rint a 70-es évek közepén a kis
vasút utaslétszáma elérte a 20 
ezret is. Igaz, akkor még a 
Hegyközi kisvasút hordta fel a 
közönséget! 

Az erdei vasút felújítása nyi
tánya lehet egy ésszerűbb köz
lekedéspolitikai koncepció ki
alakításának a környéken, 
mintegy „arccal a régi vasút 

felé". Fel kell ismerni a kör
nyék hatalmas idegenforgalmi 
lehetőségeit, de ne harácsoló, 
kapkodó üzletpolitikával, ha
nem a környezetet kímélő, utó
daink érdekeit is figyelő, meg
fontolt befektetésekkel. Ha így 
cselekszünk, akkor az erdei kis
vasút - amely nyolc évig csip
kerózsika-álmát aludta - meg
érhet még újabb 100 esztendőt! 

Parragh Péter 

Utaspanasz 
Salgótarján és Debrecen kö

zött július l-jétől augusztus 
27-ig közlekedik gyorsvonat 
szombat és vasárnap. 

Augusztus 5-én utaztam ezen 
a gyorsvonaton, és sajnos, igen 
rossz tapasztalatokat szerez
tem. Az öt másodosztályú, illet
ve az egyetlen „párnás" kocsi 
WC-tartályaiban nem volt víz, 
még kezet mosni sem lehetett a 
négyórás utazás folyamán. 

Egy héttel később egy másik 
vonaton értek kellemetlensé-

gek. Az 582. számú gyorsvona
tot a Keleti pályaudvarról 
mindössze négy kocsival közle
kedtették, és már Hatvan állo
máson alig lehetett a folyosóra 
felszállni, Salgótarjánig kényte
len voltam állva utazni. Utas
társaim is joggal megjegyezték, 
hogy a gyorsvonatokkal az ille
tékeseknek gondosabban kelle
ne foglalkozni, elvégre a menet
díj manapság nem olcsó mulat
ság. 

Sz. F. 

A névsorból senki 

nem maradt ki 
Lapunk augusztus 3-i számá

ban Keserü vasutasnap cím
mel közöltük egyik olvasónk 
panaszát, amelyre a következő 
választ kaptuk: 

,,A békéscsabai vontatási fő. 
nökségen a hagyományoknak 
megfelelően az szb egyetértésé
vel valamennyi dolgozó meg
kapta az őt illető törzsgárda-ki
tüntetést. Kovács József (sz. 
1941. december 24.) sem ma
radt ki a névsorból. A központi 
ünnepségen csak a magasabb 
kitüntetéseket és a törzsgárda-

szolgálati emlékérmeket adjuk 
át. 

A többi törzsgárdafokozatot 
csak szám szerint említjük, és 
azokat a részlegvezetők a főbi
zalmival együtt, úgynevezett 
házi ünnepségen adják át. 

Mivel Kovács József a házi 
ünnepségen nem vett részt, így 

az aranymozdonyt sem tudta 
átvenni, amit azóta már megka
pott. 

Műhelyi István 
vontatási főnök" 

Helytörténeti vetélkedő 
Az üzemigazgatóság területi 

művelődési bizottsága és az 
üzemi ifjúsági szervezet hely
történeti vetélkedőt hirdetett 
Záhonyban. A vasutasváros la
kóterületi fejlődése különösen 
az utóbbi négy évtizedben igen 
szorosan kapcsolódott a vasút
üzem bővüléséhez, gyarapodá
sához, ezért a rendezők a tele
pülés története legérdekesebb, 
legfontosabb momentumainak 
felelevenítésével szorosan kö
tődnek az átrakókörzet históriá
jához is. 

A vetélkedőn bármilyen ösz
szetételű négytagú csapatok ve
hettek részt, s selejtező feladat
ként valamennyi nevezőnek vi-

deoriportot kellett készítenie 
egy-egy érdekes személyiség
ről, eseményről vagy emlékről. 
A döntőben a legjobbak azután 
különféle gyűjtő-, mozaik-, in
formációs, improvizatív stb. já
tékok, tesztek, villámkérdések 
során döntötték el a helyezése
ket. 

A rendezőkön kívül további 6 
szerv és intézmény is támogatta 
a közművelődési akciót, amely
nek győztesei jelentős jutal
makban részesültek, de aligha
nem valamennyi résztvevő é� 
néző is nyertesnek tekinthető a 
szűkebb pátriáról szerzett 
újabb ismeretek révén. 
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ötletes kezdeményezés 

Kerékpárral a Balaton partján 
A Zánka-Köveskál vasútállo

máson már a harmadik nyár, 
hogy kerékpárkölcsönzéssel 
foglalkoznak. Ottjártamkor a 
budapesti Kis Kéry János két 
gyermekével vette igénybe a 
vasút e „sportos" szolgáltatá
sát. 

Kiss Tibor állomásfőnök -
1977 óta teljesít itt szolgálatot, 
27 éve vasutas - a következő
ket meséli erről a vállalkozá
sukról: 

- Három évvel ezelőtt, már
cius elsején a Balaton-parton 
mi kaptunk elsőnek kerékpáro
kat, s csak egy évvel később a 
tapolcai állomás is. Rajtunk kí
vül kerültek még kerékpárok 
Kőszegre, Jánosházára,_ Csá
kánydoroszlóra is a MÁV
TOURS szervezésében. Ők 
azok, akik „átirányítják", ha 
kell, egyik állomásról a másikra 
a bringákat. 

- Hogyan lehet a kétkere
kűeket kölcsönözni, egyáltalán 
mennyiért? 

- Igen, maradandó sérülést 
egyik sem szenvedett. Jó-jó, le
esik egyik vagy másik csavar, 
de ezt inkább otthonról pótol
juk, mintsem elküldjük őket 
Szombathelyre, ahol ősztől ta
vaszig felújítják valamennyit. 
Ha valaki visszahozza a kerék
párt azzal, hogy kilyukadt a gu
mija, 10 forintot kérhetnénk tő
le áfával. Ezek után a szereló'k
höz kellene küldeni a „jár
gányt", de mivel ez az összeg az 
önköltséget sem fedezné, továb
bá rengeteg adminisztrációval 
jár - sajnos, ez jellemző erre a 
kölcsönzéssel-, inkább mi elvé
gezzük a javítást. 

- Tűnt már el bicikli? 

- Csak egy alkalommal. A le
százalékolt fiatalembert felke
restük lakásán. Egészségügyi 
helyzetére való tekintettel a 
mintegy ötezer forintos hátralé
kát elengedték neki. De annyi 
esze azért volt, hogy a kerék
párról leszedje a MA V feliratú 
táblát. 

- Kik a kölcsönzők? 
- Magyarok és külföldiek, 

fele-fele arányban. Főleg a 
nyugatnémetek szeretnek kere
kezni, ismerkedni a környék
kel, de volt holland, belga, 
amerikai vendégünk is. Los 
Angelesből egy diáktól még le
velet is kaptunk, továbbá egy 
nyugatnémet mozdonyvezető 
is képeslapon köszönte meg 
szolgáltatásunkat. 

- Hogyan lehetne még nép
szerűbbé tenni a vasút, úgy tű
nik, jól bevált kezdeményezé
sét? 

- Ha a többi állomás is fog
lalkozna kölcsönzéssel, eseten
ként nem kellene arra várni, 
amíg a biciklik visszaérkeznek 
hozzánk, ugyanis akár Debre
cenig elkerekezhetnek a túrázni 
vágyók. Mindehhez az is kelle
ne, hogy kerékpárutak épülje
nek a Balaton partján, mert itt 
közlekedni a szezonban elég ve
szélyes. De ez már valóban 
nem a vasút feladata lenne. 

Mátételki András 
- A személyi igazolványból-------------------------

vagy az útlevélből kiírják az 
igénylő adatait, akinek előre 
kell kifizetnie a tarifát. Az első 
napra 88, a másodikra 138, a 
harmadikra 175 forintot kell fi
zetni. Minden további nap 
plusz 88 forintba kerül. Három 
éve 50, 80, 100 forinttal kezd
tünk, csakhogy közben „bejött" 
az áfa is. Ami a bevételeinket il
leti, havonta 4000-5000 forintot 
hoz az öt bicikli, de ez nem fon
tos adat, hisz valamelyik hosz
sza b b-rövide bb időre másik ál

Külsőség a homlokzaton 

lomáson szolgál. 
- Ami azt illeti, nem olvas

ható sok helyen erről a kölcsön
zésről. Talán nagyobb reklám 
kellene. 

- A vasútállomásokon pla
kát hirdeti, s úgy tudom, más 
utazási irodák is tájékoztatnak 
erről. Nos, abban igaza lehet, 
nem ártana nagyobb reklám, 
de én nem vagyok szakem
ber . .. 

- Gondolom, megéri ezzel 
foglalkozni, bizonyára a 
jutalom osztásnál figyelembe 
veszik. 

- Hát eddig nem . . . Plusz 
pénzt ezért még nem kaptunk, 
igaz, nem is ígértek. Nem ka
punk jutalékot sem. Ez is be
megy a nagy kalapba, mi is 
hozzájárulunk a MÁV bevéte
leinek növeléséhez. Pénztáro
sunk, az adminisztrátor, a 
málházók adják ki a kerékpá
rokat, s ha kell, javítják is. 

- Ahogy elnéztem a bringá
kat, elég jó állapotban vannak. 
úgy tűnik, a kölcsönzők vigyáz
nak rá. 

Vasutasok kérdezték a mi
nap: miért kell vörös csillagot 
viselniök sapkájukon, miért vi
rít vörös csillag a mozdonyok 
elején, amikor a vasút nem a 
kommunista párt tulajdona, ha
nem az egész országé, ha úgy 
tetszik - államvasutak lévén 
- a magyar államé, szűkítve a 
kört, a magyar kormányé. Azt 
pedig már a MÁ V-alkalmazot
tak 1s tudják - igaz, csak né
hány hete -, hogy a kormány 
nem a párt meghosszabbított 
karja. 

Engem ugyan nem zavarnak 
az effajta külsőségek, a sapkán 
alig látszik, a mozdonyok or
rán meg direkt jól inutat, Leg
feljebb ott tűnik irritálónak, 
ahová nem való. Mint például 
az esztergomi vasútállomás fel
vételi épületén, ahol a szokvá
nyosnál jóval nagyobb, mond
hatni monstre méretű vörös 
csillag szinte ellenkezést nem 
tűrően uralja környezetét. 

A műemlékekben gazdag kis
városról, az egykori Reg1a Civi
tasról tudni kell, hogy nincse
nek kiemelkedő munkásmoz
galmi hagyományai, a „szocia
lista város" megkülönböztető 
jelzővel sem büszkélkedhet, a 
múlt század végén épült és az 
Esztergomban végződő vasút
vonalak pedig értelemszerűen 
nem tartoznak a „népi demok
rácia" vívmányai közé. 

- Én még csak rövid ideje 
dolgozom Esztergomban, az ál-

lomást is a vörös csillaggal 
együtt vettem át - mondja a· 
legilletékesebb, Arany Elemér 
állomásfőnök. - Tény, hogy a 
vasút jelképe a szárnyas kerék, 
nem pedig ez. Egyébként már 
mások is észrevették, szóvá tet
ték. Ha a nosztalgiavonattal 
külföldi turisták érkeznek Esz
tergomba, az első, amit lefény
képeznek, az az állomási névfel
irat, fölötte a hatalmas vörös 
csillaggal. 

- A vasút működési mecha
nizmusának minden apró rész
letét utasítások szabályozzák. 
Előírja-e valamilyen, akár helyi 
utasítás, hogy az épületen vörös 
csillagnak kell lennie? 

- Nem írja elő semmilyen 
utasítás. Meggyőződésem, 
hogy annak idején egyfajta túl
buzgóság, politikai túlteljesítés 
eredményeképpen került föl 
oda, ahol van. Mára mindez 
már anakronizmus, én már ré
gebben fontolgatom a levételét, 
és rövid időn belül - szépen, 
csendben - el is fogjuk onnan 
távolítani. 

- Kell-e hozzá engedélyt 
kémi az üzemfőnökségtől vagy 

annak pártszervezetétől? 
- Szerintem nem kell . . . 
- Ezek után talán helyénva-

ló megkérdeznem: ön tagja a 
kommunista pártnak? 

- Igen, de a kettőnek sem
mi köze egymáshoz. 

Thorday Zoltán 

Az szb-titkár útja 
Túri Antal, a kecskeméti hogy a gépek alkatrészre ne vá

vontatási főnökség lakatos cso- rakozzanak. 
portvezetője régi vasutas di- - Ez mindig sikerül? 
nasztiából származik. Apja és - Néha azért előfordul al-
nagyapja nyomdokait követve, katrészhiány, de a hosszú évek 
a négy polgári elvégzése után ő alatt a járműjavítókkal jó kap
is a vasúton helyezkedett el. La- csolatot építettünk ki, ó?c min
katostanulónak jelentkezett az dig segítenek nekünk. 
Istvántelki főműhelybe, ahol Munkatársaitól tudom, ha al-
1950-ben szabadult és a szer- katrészhiány miatt fennakadás 
számgépjavító részlegben dol- van a mozdonyjavításban, csak 
gozott. Aztán két év katonaság a Tóni bácsinak szólnak, sok
következett, majd ismét szer- .szor még munkaidő után is. ő 
számgépjavító, később csoport- felül a vonatra és estére meg
vezető a Landler járműjavító- van a hiányzó munkadarab. 
ban. Innen kérte áthelyezését Előfordult az is, hogy M 41-es-
1958-ban Kecskemétre, ahol hez indító motort hozott, amit 
immáron 31 éve dolgozik, előbb helyben beszereltek, s nem kel
mozdonylakatosként, majd a la- lett a mozdonyt a járműjavítóba 
katosok csoportvezetőjeként. bevinni. 

- Idejöttemkor még gőzö
sökkel dolgoztunk, javítottuk a 
424-es, és 375-ös mozdonyokat 
- emlékezik vissza. - Még 
most is kellemes érzés fog el, ha 
a füstös gőzparipákra gondo
lok, a szívemhez nőttek. Évek 
múlva a dízelmozdonyok meg
jelenésével, új technológiát, ja
vítási módot kellett megtanul
nunk. Szerencsére itt Kecske
méten mindig jó szerelőcsapat 
volt, így nem okozott gondot az 
átállás. Jelenleg belsős csoport
vezetőként dolgozom, felada
tomhoz tartozik az elszámolá
sok, az anyagigénylések és vé
telezések, és annak biztosítása, 

Túri Antal több mint két év
tizede a szakszervezeti munká
ból is kiveszi részét. A vontatási 
főnökség szakszervezeti bizott
ságának titkára, korábban az 
üzem.főnökségi szb-elnöke, s 
egyben fó'bizalmi volt. 

- Jelenleg mintegy 300 
szakszervezeti tagunk van, 
szervezettségünk meghaladja a 
92 százalékot. Tagságunk 
gondját, baját jól ismerem -, 
hiszen közöttük élek és dolgo
zom. Az ország gazdasági hely
zetébó1 adódóan elsősorban 
megélhetési gondokkal küsz
ködnek az emberek. Városban 
drágább a lakásl a megélhetés, 
drágább a piac. Igy aztán a leg-

kisebb lehetőséget is meg kell 
ragadni, hogy segítsünk az.em
bereken. 

A bérfejlesztésnél, a jutalmak 
adásánál a szolgálati főnökkel 
közösen döntünk. A lehetősé
gekhez mérten segítünk a la
kásgondok enyhítésében, ka
matmentes kölcsönök igénylé
sével. Az arra rászorulókat 
szakszervezeti segélyben is ré
szesítjük. Egyre többen igé
nyelnek segélyt, de vannak 
olyanok is, akik rászorulnak a 
támogatásra, de szégyellnek 
kérni. Ezekre a munkatársakra 
nekünk jobban oda kell figyel
ni. 

- Van-e olyan kérés. ame
lyet hosszú idő óta nem tudnak 
teljesíteni? 

- Sajnos van. A kocsivizs
gálók régi óhaja, hogy az uta
zókhoz hasonlóan ó'lc is kapja
nak korkedvezményt. Hiszen 
télen és nyáron az időjárás vi
szontagságainak kitéve dol
goznak, naponta sok-sok kilo
métert gyalogolnak, ami egész
ségükre is kihat. 

A munkatársakkal való törő
dést. a korrekt, fegyelmezett 
négy évtizedes munkát ismer· 
ték el a vasút vezetői, amikor 
Túri Antalt legutóbb, idén ta
vasszal a Munka Érdemrend 
arany fokozatával tüntették ki. 

Gellért József 
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Ilyen üzletpolitikával 
elúszik a haszon 

A Kisalföld nyugati peremén 
fekvő, mintegy 35 ezer lakosú 
Mosonmagyaróvárról annyit 
feltétlenül el kell mondani, 
hogy ez a nyugati turista- és be
vásárlóforgalom által érintett 
első nagyobb magyar település. 
Főleg e ténynek köszönhető, 
hogy a belvárosban időnként a 
budapesti Nagykörúthoz ha
sonló tömegjeleneteknek lehet 
tanúja a bennszülött és a kósza 
idegen egyaránt. Ehhez persze 
jó volna rögtön hozzátenni, 
hogy a töméntelen valutát hozó 
turizmusból a vasút is kiveszi a 
maga részét, de helyileg nem ez 
a jellemző. 

Kényszerű 
kirendelés 

Ám, ha a jóféle osztrák schil
lingért vásárolgató szomszéda
inkat történetesen hidegen is 
hagyná, a környék lakosságát 
azért nagyon is közvetlenül 
érinti a vasút. Mosonmagyaró
várott, a Kisalföld második 
legnagyobb ipari, mezőgazda
sági centrumában tucatnyi 
üzem, gyár funkcionál, mint a 
Rába, a Timföldgyár, a Kon
zervgyár, a Mofém, hogy csak 
a fontosabbakat említsük. Ter
mészetes, hogy a vonzáskörzet 
falvaiban élők elsősorban a vá
ros termelő szektoraiban keres
nek munkalehetőséget, ami vi
szont a vasútállomás 18 millió 
forintos évi személyszállítási 
bevételeiben mutatkozik. 

Még ennél is lényegesebb -
és a környékbeli üzemek kivite
li tevékenységének enyhe növe
kedését is jelzi -, hogy tavaly 
326 ezer tonna áru került vago
nokba, tetemes részük nyugati 
exportként. 

- Ha a rendkívül mostoha 
körülményeinket is figyelembe 
vesszük, akkor azt kell monda
nom, hogy a 326 ezer tonna föl
adás sok - avat a mosonma
gyaróvári vasutasok munkájá
ba Czuppon Jenő állomásfő
nök. - A feldolgozott elegy 
nagyságához képest szűkös a 
nyolcvágányos állomási ke
resztmetszet. Kilenc iparvá
gányt kell kiszolgálnunk, újabb 
kettő építését most tervezik. 
Igaz, hogy segítség a korszerű 
Integra-Dominó biztosítóberen
dezés, az alapvető problémák 
azonban továbbra is megma
radtak. 

A fővonali rekonstrukció 
csak félig-meddig érintette Mo
sonmagyaróvárt, a két átmenő 
fővágányra ma sincs terelési le
hetőség, vagyis érkező, induló, 
áthaladó vonatok közlekedése 

előtt a tolatási munkákat be 
kell fejezni. A rendelkezésre ál
ló időt így maximálisan kell ki
használni. Az emberekkel bor
zasztó nehéz volt megértetni, 
hogy nem akkor reggelizhetnek 
amikor megéheznek, hanem 
akkor, amikor amúgy sem tud
nak dolgozni ... 

- Úgy tűnik, egyelőre meg
oldhatatlan a megfelelő térvi
lágítás - sorolja tovább a ne
gatívumokat Czuppon Jenő. -
A jelenlegi vékony vezetékek 
oszlopoként csak egy-egy lám
pát bírnak el, a biztonságos to
latáshoz viszont oszloponként 
legalább két lámpa fényerejére 
volna szükség. A hegyeshalmi 
oldalon a hetedik és nyolcadik 
vágányok mentén teljes a sö
tétség. Foglalkozom a gondolat
tal, hogy munkavédelmi meg
fontolásból itt az éjszakai órák
ban megszüntetem a tolatást. 
A létszámhelyzet nem lenne 
tragikus, ha embereinket nem 
kényszerítenék kirendelésbe. 
Ezen az áldatlan helyzeten 
végre változtatni kellene. A ta
valyi eredményeket hatvan dol
gozóval értük el, a munkaerő 
ésszerű felhasználásával még 
olyan járulékos bevételekre is 
szert tettünk, amelyek teherko
csik tisztításából, homokolásá
ból erednek. Jó lenne megolda
ni a négytengelyes kocsik mér
legelését is, mert nem vagyok 
abban biztos, hogy a más állo
másra utalt kocsikat valóban le
mérik-e. Egy-egy mérlegelés 
ára 400 forint, nagyvonalúság
ból a vasút komoly pénzektől 
eshet el. 

Legközelebb 
másokkal ... 

" 

- Legnagyobb exportőrünk 
a timföldgyár - folytatja. -
Minden lehetséges eszközzel 
megpróbáljuk elérni, hogy ne 
közúton szállítsanak. Sajnos a 
vasút vaskalaposságának 
egyenes következményeként 
egyre nehezebb hatni rájuk. 
Idejön például a gyár képvise
lője, mondván: holnapután ra
kodnának, közúton ötezerért 
vinnék el az árut, tudnánk-e va
lamennyi kedvezményt adni, 
hogy mindkettőnknek megérje. 
Nekem azonnal azt kellene vá
laszolnom, hogy mi elvisszük 
négyezerötszázért, de mire a hi
vatalos út betartásával az 
üzemfőnökségtől ki tudok csi
karni valami engedményt, elte
lik két hét. Az áru már három 
határral odább jár - kamion
nal. 

Lehetetlenség ez a merev, kö
tött díjszabás, csak az abban le-

írtak vehetők figyelembe. Ne
kem, az állomásfőnöknek nincs 
jogom a helyzet ésszerű mérle
gelésére, improvizációkra, még 
akkor sem, ha emiatt az árut 
valóban teherautóval szállítják 
el. Véleményem szerint a ru
galmas üzletpolitikát a kocsi
álláspénzekre is ki kellene ter
jeszteni. Partnereinket rendsze
resen ,,megvágjuk", mivel nem 
rakodnak ki időben, holott ese
tenként talán nem is tehet köz
vetlenül az állásidő meghosz
szabbodásáról, csak mondjuk 
éppen nincs embere. Aztán lát
ják, hogy a fekbérezett kocsik 
még nyolc-tíz óra elteltével is itt 
,,hömbölögnek" az állomáson, 
mert nincs alkalmas vonat, ami
be be lehetne őket sorozni, 
vagy éppen a kutyának sem 
kellenek. A fuvaroztató jogo
san érzi, megfejték, becsapták. 
Legközelebb talán másokkal 
próbálkozik. Hát kérdezem: 
megér nekünk kétórai kocsiál
láspénzt, hogy cserébe elveszít
sünk egy szállíttatót? 

Bonyolult 
adminisztráció 
- Megszámlálhatatlan eset

ben úszik el exportfuvar, mert 
képtelenek vagyunk elfogadha
tó műszaki állapotú kocsit kiál
lítani - kesereg tovább a fő
nök. - Ha öt kocsira van szük
ség, legalább harmincat kell 
megvizsgálni és lehet, hogy vé
gül csak kettő lesz belőlük 
használható. Javításba nem 
küldhetjük őket, mert belföldi 
forgalomra még alkalmasak. 
Összegezve: a vasút kocsipark
jának műszaki színvonala kriti
kán aluli. Ha ez tovább romlik, 
akkor néhány év múlva vagy 
idegen kocsikat használunk, 
ami óriási többletkiadás, vagy 
nem fuvarozunk. 

- Hogy látok-e reményt a 
közeli változásokra? - kérdez 
vissza. - Nézze, nekem a szü
leim kereskedőemberek voltak 
és azt hiszem, én is örököltem a 
vérükből valamennyit. Azt min
denesetre tudom, hogy úgy 
nem lehet kereskedni, ha hátat 
fordítok a vevőnek. Harminc 
évvel ezelőtt egy hízott libáért 
és egy demizson borért alkal
maztak a vasúton pályamun
kásnak. Azóta végigdolgoztam 
néhány beosztást, de tapaszta
lataim szerint az elmúlt évtize
dekben egyre bonyolultabb lett 
az adminisztráció, jóval na
gyobb a bürokrácia. Ha �ajd 
ezek csökkennek, akkor talán 
lesz remény. 

Thorday Zoltán 

ÚJ ÉRDEKELTSÉGI RENDSZER 
Teljesítmény nélkül nincs jutalom 

A celldömölki építési fönök
ség a budapesti és a szombathe
lyi, valamint a GySEV Soproni 
Igazgatósága területén végez 
beruházási és ehhez kapcsolódó 
fenntartási munkát. A fennma
radó szabad kapacitásukat ide
gen vállalatoknál bérmunká
ban kötik le. 

Július elején, a vasutasnap 
táijékán nagy volt az elégedet
lenség a szolgálati főnökségen. 
Azon kevesek közé tartoztak a 
szolgálati helyek közül, akik a 
39. vasutasnapon egy fillér ju
talmat sem fizettek ki. 

- Valóban igaz, hogy nem 
kaptak ezen az ünnepen jutal
mat a dolgozók? - kérdeztük 
Szigeti Sándort, a főnökség 
igazgatóját. 

- Igaz. És kijelentem, hogy 
a jövóöen sem osztunk teljesít
mény nélkül jutalmat. Egyéb
ként én sem vettem fel egy fil
lért sem. 

·- Miért? 
- Még az esztendő elején -

a szakszervezettel közösen -
elhatároztuk, hogy csak a valós 
teljesítmények alapján fizetünk 
ki bért. Július elején még nem 
volt, nem lehetett félévi mérle-

günk. Így nem fizettünk, felvál
laltuk ennek a kellemetlen ódi
umát. 

- Megérte? 
- Örömmel mondhatom, 

hogy igen! Az első félévi mér
leg alapján közel hatmillió fo
rintos többleteredményt értünk 
el. Ennek a 33 százalékát fizet
hetjük ki, nem jutalomként, ha
nem jutalékként. 

- Most megtörténik a kifize
tés? 

- Részben - mondja az 
igazgató. - A több mint 680 fi
zikai és nem premizált munka
körben dolgozók részére a meg
termelt többletjutalékot szep
tember közepén teljes egészé
ben kifie:etjük. A hetven irányí
tó munkakörben foglalkoztatott 
a kifizethető jutalékának csak a 
felét veheti fel. Oka nagyon 
egyszerű: rajtuk múlik a mun
kálatok menedzselése, szerve
zése és irányítása. Ezzel ösztö
nözzük őket a kollektíva meg
felelő vezetésére. Amennyiben 
jó eredményt produkálnak, ak
kor az esztendő végén arányo
san hozzájutnak a pénzükhöz. 
A jutaléktömeget egyébként ki
adjuk a nyolc ép(�ésvez;tő�é
günknek. ők ezt saJat hataskor-

ben, differenciáltan osztják el a 
dolgozók között. 

Mibó1 született jobb termelé
si eredmény Celldömölkön? Az 
új ösztönzési forma megváltoz
tatta a vezetők és a beosztottak 
gondolkodását. Számos éssze
rűsítést és újítást vezettek be. 
Eredményes vállalkozásokra 
késztették az egyes termelő cso
portokat. 

- Valóban így van - helye
sel az igazgató. - Egy építési 
munkát például átadunk egy 
kollektívának. Norma szerint 
meghatározzuk ennek az elké
szítési idejét, mondjuk 12 hó
napban. Ha ők ezt a feladatot 
tíz hónap alatt befejezik, meg
kapják az évi munkabérüket. 
Természetesen szigorú minősé
gi ellenőrzést végzünk. 

Hasonló módszert vezettek 
be a gépkocsivezetőknél is. 
Meghatározták a fuvarozás ide
jét. Ha előbb végeznek, jól jár a 
megrendelő, a főnökség és a 
gépkocsivezető is. 

Ennek a jutalékolási rend
szernek nagy előnye, hogy az 
így kifizetett béreket a jövő év 
elején alapbéresíteni lehet. 

Sz. Jakab István 

A kísérletezés határa 
Olyan időszakban élünk, amikor a politikai, 

társadalmi, gazdasági életünknek kevés olyan 
eleme van, amelyet ne bírálnának a változtatás 
igényével. Ez az igény - és ez természetes is -
nem kerülhette el a szakszervezeteket sem, hi
szen az érdekvédelmi,, érdek-képviseleti munka 
előtérbe kerülése, az érdekek integrálódásának 
kitapinthatóan új vonalai a szakszervezetek 
szervezeti felépítésének az újraformálását is kö
vetelik. 

Ebben a folyamatban egyre-másra alakultak 
a különböző önálló-független szakszervezetek, 
tagozatok és csoportosulások. Kevés olyan ága
zati szakszervezet van, amelyben ne történt vol
na valamilyen struktúra-módosítás. A tagság és 
a tisztségviselők közül sokan úgy érzik, hogy e 
kevesek közé tartozik a mi szakszervezetünk, 
hiszen a szervezeti felépítés döntően nem válto
zott az elmúlt időszakban. 

Többen felvetik, hogy ennek a látszólagos 
,, megmerevedésnek" mi az oka? Miért nem tör
ténik itt is valamiféle struktúraváltás? Mi is
mét lemaradunk? 

Úgy hiszem, hogy a kérdések felvetése talán 
jogos, de a látszólagos változatlanság is érthető. 

A kérdésfelvetés adódik a jelenlegi közhan
gulatból, a látványos struktúraváltás elmaradá
sa pedig abból, hogy mi az érdemi változások je
lentős részét már évekkel ezelőtt - amikor 
még nem volt „divat" - végrehajtottuk. Gon
doljunk csak a szakmai középszervek létrehozá
sára, az intézőbizottságok, a MÁV-bizottság, a 
szakmai rétegbizottság kialakítására, és egy sor 
olyan újításra, amelyet a közelmúltban folya
matosan megtettünk. 

A mindenáron való változtatás híveinek 
nem szabad elfelejteni, hogy a szervezeti fel
építés a céljaink elérésének csak a kerete. Te
hát a szervezeti változásokat aszerint kell ér
telmezni, hogy azok mennyiben szolgálják a 
tartalmi munkát. A munka szempontjából tel
jesen egyértelmű, hogy a tartalomnak szavaz
zunk elsőbbséget, ne a formának. 

Minden olyan változtatás, amely ez utóbbit 
szolgálja öncélú, és megközelítőleg sem hozza a 
várt eredményt. Ellenkezőleg: az állandó újítga
tás elvonja az alkotó energiát, a figyelmet a va
lódi, érdemi munkától. 

Az elmúlt években - az állami-gazdasági 
élet területén - végrehajtott, de végig nem 
gondolt szervezések, átszervezések „jó például" 
szolgálhatnak. Az óriási anyagi-szellemi ráfordí
tások ellenére, értékelhető „haszon" nem volt. 

E kérdéskörnek azonban van egy másik olda
la is: a jobb munkát elősegítő lépéseket nem 
szabad „csak" szervezetinek tekinteni, hiszen 
egy-egy ilyen lépés elmaradása súlyos működé
si nehézségekhez vezethet. Nem szabad tehát a 
stabilitást sem mereven értelmezni, ezért szak
szervezetünk vezető testületei nyitottak min
den „alulról" jövő kezdeményezésre. 

Mindenki előtt világos, hogy ha a megújítást 
időben nem hajtjuk végre, később meg „impro
vizálunk", a szakszervezeti mozgalom súlyos 
helyzetbe kerülhet. 

Remélhetőleg ebbe az indokolt, és a tartalmi 
változásokat elősegítő kategóriába tartozik a pé
csi középirányító szervezetnél megalakuló Te
rületi Titkári Tanács, illetve az Operatív Terü
leti Intézó'bizottság, valamint a Szakszolgálati 
Érdekegyeztető Tagozat. 

Ezek a testületek a szakszolgálati képviselet 
hatékonyabb megjelenítése érdekében a tagság 
szándéka alapján és annak közreműködésével, 
kísérleti jelleggel jönnek létre. Fő célkitűzés, 
hogy ebben a szervezeti keretben a tagság job
ban érezze biztosítottnak sajátos érdekeinek ki
fejezését, és érvényesítésének lehetőségét. 
Olyan struktúra kialakítására törekednek, 
amelynek keretében külön-külön is feltárhatók 
az egyes „szakmák" legfontosabb érdekei. 
(Meg kell említeni, hogy az eddigi erőfeszítése
ink is egy „rétegérzékenyebb" szakszervezeti 
munkára irányultak.) 

A lehetőség adott lesz, félő azonban, hogy 
egy-egy szakszolgálati ág között az egymás 
iránti türelem hiányát nem pótolhatja egy új 
szervezeti forma. A vélt, vagy valós szembenál
lás nem szerelhető le egyszerű különválással. 

A Vasutasok Szakszervezete XII. kongresz
szusáig a működés során szerzett tapasztalatok 
alapján lehet majd érdemi, kísérleti jelleget 
megszüntető döntést hozni, avagy új „formu
lák" kialakításán gondolkodni. 

Nem szabad túlértékelni a stabilitást, mégis 
úgy gondolom, hogy a mozgalomnak egy vi
szonylagos stabilitásra van szüksége. A kísérle
tezéseknek is határt kell szabni, s a kísérleti, 
„félüzemi" tevékenység után gyakorlati, érdemi 
munkára van szükség. Csak olyan átgondolt 
szervezeti lépéseket tehetünk, amelyek a szak
szervezeti mozgalmat alkalmassá teszik a fel
adatok, a tagságtól kapott megbízatások ered
ményes végrehajtására. 

Szelei Ferenc 

Üdülő vendé.gszolgálati iroda 
Belföldre 80 százalékos támogatás 

Augusztus 21-től 1:1:1egkezdte 
működését a SZOT Udülési és 
Szanatóriumi Főigazgatóságon 
az üdülő vendégszolgálati iro
da, amely a szakszervezeti köz
pontok által újraelosztásra fel
ajánlott kedvezményes SZOT 
belföldi és külföldi beutalók új
bóli elhelyezésével foglalkozik. 

Az utóbbi két és fél esztendő
ben az újraelosztásra felajánlott 
jegyek tételes listáját a Népsza
vában hetenként kétszer, hét
főn és szerdán Hol van még 
szabad beutaló címmel tették 
közzé, amely továbbra is rend
szeresen megjelenik. 

Tájékoztatás céljából közöl
jük az 1989. évi utóidényi (IX. 
1.-XII. 31.) egy napra eső ked
vezményes térítési díjakat, 
amelyek az üdüló'k osztályba 
sorolásától függően differenci
áltak. 

Azt is jó tudni, hogy a belföl
di üdülésben a támogatás 
mintegy 80 százalékos, vagyis 
az igénybe vevó'k a fent közölt 
árakkal csak a költségek 20 
százalékát fizetik ki a beutaló
jegy ellenértékeként. 

Az üdülők szobáinak többsé
ge - mintegy háromnegyede 
- kétágyas, emiatt elsősorban 
házaspárok vagy élettársak, il
letve két azonos nemű felnőtt 
elhelyezésére alkalmasak. Arra 
is lehetőség van, mivel az üdü
lői szobák nagy része pótágyaz
ható, hogy a kéthetes pihenésre 
a nagyszüló'k magukkal vigyék 
nem iskolás korú unokájukat. 
Ilyenkor a kedvezményes gyer
mektérítési díj a helyszínen fi
zethető. 

Az iroda másik, nem kevésbé 
fontos feladatát képezi az úgy
nevezett forgalmi áras üdülői 

1/A I. II. III. szabadhelyek folyamatos érté-
Gyógy, magaslati kesítése. Az idén kedvezménye-
és felnőtt sen közel 300 ezren, míg forgal-
üdültetés 130 110 90 70 mi áron mintegy 80 ezren vehe-
Szanatórium - 100 80 70 tik igénybe a SZOT-üdülőket. 
Balaton- Feltétlenül tudni kell, hogy a 
Dunakanyar 100 90 70 60 forgalmi áras helyek bevételi 

A gyermektérítési díj 2-20 eredménye a kedvezményes be
év között kategóriától függetle- utalás támogatását egészíti ki, 
nül napi 70 forint. •némileg ellensúlyozva az állami 

(Kesztyűs Ferenc grafikája) 

hozzájárulás 1980 óta tartó reál
érték-csökkenését. 

A teljes képhez az is hozzá
tartozik, hogy a forgalmi áras 
helyek jóval olcsóbbak, mint a 
kereskedelmi vendéglátás díj
tételei. A SZOT-üdülőben egy 
személy a szállásért és teljes el
látásért az idei utószezonban ál
talában 400-700 forint közötti 
összeget fizet. A gyógyüdülők
ben és a fedett uszodás pihenő
házakban az említett tarifa tar
talmazza a fürdési költséget is. 

Az üdülő vendég-szolgálati 
iroda minden érdeklődő rendel
kezésére áll hétfő-szerda-pén
tek 9 és 18 óra között, a SZOT 
központi telefonszám 
1-532-900/172 és 364 mellékén. 
Természetesen személyesen is 
fel lehet keresni az iroda mun
katársait a megjelölt időpont
ban (Bp., Dózsa György út 
84/B). 

Ezúton ajánljuk az alapszer
vezetek figyelmébe a Népszava 
Kiadó gondozásában megje
lent, a SZOT-üdülőket részlete
sen, a külföldi csereutakat és az 
Uniontours útjait lényegre törő
en bemutató Üdülési kalauzt, 
amely 197 forintos áron szerez
hető be a kiadónál. 
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Hatvanéves a szófiai vasutasklub 

A bolgár fővárosban egy im
már hatvanesztendős vasutas
klub ünnepli a napokban szüle
tésnapját. A rendezvények és 
sportesemények sora az 
1929-ben alapított Lokomotív 
Szófiát, az ország egyik legna
gyobb, legrégibb és legkiterjed
tebb egyesületét köszöntik. Eb
ből az alkalomból arra kértem 
Ilia Jankovot, a klub elnökhe
lyettesét, hogy röviden mutassa 
be a szófiai Lokomotivot a Ma
gyar Vasutas olvasóinak. 

- Sok vasutasklub működik 
Bulgáriában? 

Veterán 
- Szófián kívül több nagy

városban, így Plovdivban, Szta
ra Zagorában és Mezdrában is 
alapítottak hasonló egyesülete
ket. 

f amadarak sikere 

- Tizenkét működő szak
osztályunkkal jelenleg az egyik 
élvonalbeli klubnak számítunk 
Bulgáriában. Gondolhatják, 
hogy nálunk is egyre kevesebb 
pénz jut a sportra, mi pedig 
ilyen körülmények között is 
fenntartunk 1200-1300 ver
senyzőt. Érdekesség, hogy ná
lunk még olyan kevéssé elter
jedt sportágak képviselői is le
hetőséget kapnak, mint példá
ul a szambósok. 

- És é;i labdarúgás? 
- A focistákat négy évvel 

ezelőtt elkülönítettük a többi 
szakosztálytól, ami annyit je
lent, hogy ők teljesen önálló el
számolási rendszerben gazdál
kodnak. 

- A helyi vasutak milyen 
mértékben járulnak hozzá az 
egyesület költségeihez? 

- A Bolgár Államvasutak, 
vagyis BDZS egyéves költség
vetésünk tíz százalékát biztosít
ja. További bevételi forrásaink 
állami támogatásból, valamint 
a totó-játék nyereségrészesedé
séből származnak. Hozzá kell 
tenni, hogy a Lokomotív Szófia 
ebből a pénzből nemcsak a 
nagyszámú versenyzőnek bizto
sít lehetőségeket, hanem egy 
saját sportiskolát is működte
tünk. Itt hétszáz gyerek tanul a 
hatodik osztálytól egészen az 
érettségiig. 

- Úgy hallottam, hogy ha
marosan egy igen rangos nem
zetközi sporteseményt készül
nek megrendezni. 

- Igen, rövidesen Várná- ,,, 
ban látjuk vendégül a konti
nens legjobb vasutas vízilabdá
zóit az Európa-bajnokság al
kalmából. A nemzetközi vas
utasszövetség keretein belül 
egyébként számos hasonló ren
dezvényen részt vettünk az 
utóbbi időben, így például női 
röplabdázóink rendszeresen 
járnak a miskolci nemzetközi 
tornára. 

Hat évvel ezelőtt - a szocia
lista országokban először -
már rendeztek nemzetközi old 
timer találkozót a farkashegyi 
sportrepülőtéren, s azon 43 
megfiatalított repülőmatuzsá
lem jelentette a részvételi re
kordot. Az akkori házigazdákat, 
a MÁV-os repülőket dicséri, 
hogy a magyar vitorlázórepülés 
kezdetének 60. évfordulóján is
mét hazánkban kerülhetett sor 
erre a látványos eseményre. 
Igaz, ez a megtiszteltetés - bi
zonyos anyagi előnyökön túl -
nagyon sok társadalmi munkát, 
ráfordítást igényelt. Annál is in
kább, mert az előjelek ismét 
részvételi csúcsot sejtettek. 

- Kik manapság a Lokomo
tív Szófia legismertebb sporto
lói? 

- Egyesületünk a múltban 
országos bajnokok egész sorá
val büszkélkedhetett, a maiak 
közül a sportvilág leginkább a 
birkózó Kraszmir Radoev és a 
cselgáncsozó Pavel Botev nevét 
ismerhette meg. A legnépsze
rűbb sportág persze Bulgáriá
ban is a labdarúgás, így az 
egyesület megítélését nagyban 
a focisták szereplése határozza 
meg. Nos, futballistáink sajnos 
több mint tíz éve nem nyertek 
országos bajnokságot, és az el
múlt idényben csak a nyolcadik 
helyen végeztek. Ezzel termé
szetesen sem az egyesület veze
tősége, sem a szurkolók nincse
nek túlzottan megelégedve. 

- A beszélgetés elején emlí
tette, hogy szívesen látnának 
vendégül magyar vasutascsa
patokat. 

- Igen, amennyiben erre 
Önöknél igény van, sportolóink 
mindig szívesen mérik össze tu
dásukat magyar vendégekkel. 

Papp István 

Bár a MÁV Repülő és Ejtőer
nyős Klub ezúttal alvállalko
zóként kapcsolódott be az elő
készületekbe, a vitorlázórepü
ló?c a rendezvény sikere érdeké
ben közel kétezer órát dolgoz
tak - többnyire a sporttevé
kenység rovására - társadal
mi munkában a repülőtéren. 
Eközben felújították a nyári 
vasutas gyermektáboroknak is 
otthont adó faházat, a hozzá tar
tozó csatornarendszert és az 
épület körüli „zöld övezetet". 
Így aztán nem jelentett gondot, 
hogy a 1 7. nemzetközi vitorlázó
repülő old timer találkozóra ér
kezett közel 80 veterán famadár 
és tulajdonosa megfelelő elhe
lyezést és ellátást kapjon. (Ez 
utóbbiban nem kis szerepet vál
laltak az MN 6145 alakulat ka
tonái.) 

A súlyemelo-bajnokno 
Manchesterbe készül 

A tervszerű felkészülés, a 
szervezett és feszített ütemű 
munkavégzés mellett - termé
szetesen - a kedvező időjárás
nak is meghatározó szerepe 
volt a másfél hetes rendezvény 
sikerében. bajnokságot. A 48 kilogram

mos súlycsoportban én lettem 
a legjobb. 

- Hány nő hódol ennek a 
sportnak az országban? 

- Körülbelül 120 versenyző 
van, az egyesületünkben nyol
can vagyunk. Összetettben én 
már 117 kilogrammot emelek. 
A magyar nők világviszonylat
ban is elismertek, az 1988-as 
VB-ről érmekkel tértek haza. 

- A súlyemelés nem ártal-
1 mas a női szervezetre? 
1.. - Semmivel sem ártalma-

sabb, mint más sportág. Az 
idén nemzetközi konferenciát 
rendeztek erről a témáról, és 
egy portugál orvos kifejtette, 
hogy a súlyemelés egészsége
sebb mint az úszás, a torna 
vagy a kézilabda. Jobban növe
li a szervezet kondícióját. 

A július végi szép nyárnak 
köszönhetően a résztvevők 
mintegy kettőezer felszállásból 
több mint ezer órát repültek -
ami valószínűleg szintén rekord 
e találkozók közel két évtizedes 
történetében. S ha már a 
„leg"-eknél tartunk, érdemes 
megemlíteni, hogy a legöre
gebb - 54 éves - repülőgép 
(Rhönbussard) Belgiumból ér
kezett, a legrégebbi konstruk
ció pedig az 1932-es terve?!ésű 
- 53 éves - Gruna Baby IIB 
az NSZK-ból. A legszebben új
jáépített gép díját az északír 
Alan Sands vehette át, aki egy 
,,kivénhedt" Grunau Baby Ill
at fiatalított meg mesteri ügyes
séggel. 

A leghosszabb időt a számos 
szépségdíjat is elnyert Minim0a 
típusú gépek �gyike töltötte a 
levegőben a holland Hans Dis
ma pilótával. S mivel a veterán 
repülő szerkezetek pilótáinak 
többsége nem tartozott az idő
sebb korosztályhoz, a norvég 
Bjarne Reiner példája azt mu
tatta, hogy még 71 éves korban 
is lehet aktívan repülőgépet ve
zetni. 

A program kiemelkedő ese
ményeként került sor a magyar 
repülés kezdetének 60. évfordu
lója alkalmából készült emlék
mű felavatására, majd a sok 
ezer nézőt vonzó farkashegyi 
repülőshow-ra. Ugyancsak 
nagyszerü élményt jelentett a 
magyar, illetve a nemzetközi 
est, melyeken az is kiderült, 
hogy az angol Christopher 
Wills, a nemzetközi old timer 
mozgalom létrehozásának kez
deményezője és a szervezet el
nöke ismeri a legtöbb dalt -
oroszul! 

A tíznapos találkozó sikerét 
pedig mi sem érzékelteti job
ban: a résztvevó'k közül, aki te
hette, még néhány nappal meg
toldotta a farkashegyi táborozá
sát. Ez a pozitív vélemény azért 
is fontos a házigazdák számára, 
mert a gazdasági feltételek szi
gorodásával jelentősen előtérbe 
kerültek a külföldiek repülteté
séből, illetve a hazai „pénzes" 
utas-, illetve kiképzési repülé
sekből megszerezhető bevéte
lek, mint a repülősport önfenn
tartóvá válásának fontos felté
telei. S ennek kifejlesztéséhez a 
„nyugati" pilótáktól szintén sok 
hasznos ötletet, tapasztalatot 
szerezhettek. Sokak szerint 
ezen a téren a MÁV Toursnak 
is vannak kiaknázható lehetősé
gei. 

Annak ellenére, hogy a nem
zetközi találkozó lebonyolítása 
nagyon komoly szellemi és fizi
kai igénybevételt jelentett a 
rendezők számára, a MÁV-os 
repülők egyetlen napot sem pi
henhettek. Még július 30-án 
rendbe kellett tenniük a repülő
téri faházukat és környékét, 
hogy másnap „steril" körülmé
nyek közt fogadhassák az im
már hagyományosnak számító 
gyermektáborba érkező vas
utasgyerekeket. Akik az elmúlt 
egy hónap tapasztalatai alapján 
- s a rendkívüli kánikula elle
nére - ezúttal is remekül érez
ték magukat a repülőtéren. 

Büki Péter 

A gárdonyi vasutas üdülőben 
sokan szemügyre vettek egy 
arányos testalkatú, csinos fiatal 
lányt. Kevesen gondolták, hogy 
az a mosolygós, közvetlen kis
lány - Kóós Veronika - a 
súlyemelés magyar bajnoka. 
A Szombathelyi Haladás VSE 
versenyzője a 48 kilogrammos 
súlycsoportban tavaly országos 
bajnokságot nyert. A szombat
helyi Szavaria Közlekedésgépé
szeti Szakközépiskola most ne
gyedik osztályos tanulóját arról 
faggattam, hogyan került kap
csolatba ezzel a „férfias" sport
ággal. 

- A szülei hogyan fogadták 
elhatározását? 

- Kezdetben nem örültek 
annak, hogy súlyt emelek, de 
most már nincs ellene kifogá
suk. Korábban tornásztam, at
letizáltam. Édesapám is vas
utas. A járműjavítóban dolgo
zik tizenöt éve. 

Sportlövők bajnoksága 

- Két évvel ezelőtt ismer
kedtem meg a súlyemeléssel -
mondja. - Kíváncsiságból be
mentem az egyesület edzőter
mébe. Odajött hozzám Berta 
János edző, és megkérdezte, 
hogy lenne-e kedvem a súly
emeléshez. Én azt válaszoltam, 
hogy megpróbálhatjuk. Szor
galmasan jártam az edzésekre 
délutánonként. Tavaly októ
berben rendezték a magyar 

- Mik a tervei? 
- Érettségi után szeretnék 

továbbtanulni a győri közleke
dési főiskolán. Természetesen 
- ha felvesznek - a súlyeme
léshez akkor sem leszek hűtlen. 
Most, a tíznapos üdülés után 
folytatom a kemény edzéseket, 
mert novemberben Európa-baj
nokság lesz Manchesterben. 
Arra készülök. 

(kaszala) 

Nyugdíjasok küldöttértekezlete 

Záhonyban, a vasutas nyug
díjasok küldöttértekezletét au
gusztus 25-én tartották. Az 1446 
nyugdíjas szakszervezeti tagot 
képviselő 56 küldött közel 
négyórás értekezleten tárgyalta 
meg a nyugdíjas vasutasok 
helyzetét, s szabott irányt az el
következő választási ciklusra. 

Az értekezleten Sipos István 
üzemigazgató bejelentette, 
hogy a nyugdíjasok ezentúl a 
MA V autóbuszokon ingyen 
utazhatnak. 
Továbbá azt is, hogy a vállalat 
üdülőit a nyugdíjasok elősze
zonban térítés nélkül használ
hatják. 

A Magyar Honvédelmi Szö
vetség lövészsportosztálya a na
pokban rendezte meg Kecske
méten az MHSZ XXI. nyári 
sportlövő országos bajnoksá
gát. 

A háromnapos versenyen 36 
lövészklub 500 versenyzoJe 
küzdött a dobogós helyezése
kért. Az MHSZ Kitérőgyári 
Vasutas Lövészklub versenyzői 
14 taggal, Belkovics Béla klub
titkár vezetésével vettek részt a 
versenyen. Az országos bajnok
ságra a versenyzők heti négy 
edzéssel készültek, Tóth János 
és Szó?ce Csaba irányításával. 

A versenyen szép sikerek 
születtek. A serdülő korosztá
lyú Németh Zoltán az ifjúsá
giak korcsoportjában új egyéni 
csúccsal, két körrel lemaradva 
az országos csúcstól, az Lpu 40 
L számban 384 köregységgel 
III. helyezést ért el. 

A légpuskás ifjúsági csapat 
(Németh-Molnár-Tóth össze
állításban 1113 körrel) szintén 
III. helyezést ért el, 16 csapat 
közül. Jól szerepelt a junior fiú
csapatunk is (Nagy-Bujáki-

Jáger összeállításban) a köspu 
60 L számban III. helyezést ér
tek el 1739 köregységgel, 4 kör
rel lemaradva a KLK csapatá
tól. 

A köspu 3-20 összetettben 
V. helyezést értek el 1643 kör
rel, még a légpu 60 L számban 
VI. helyezést értek el 1627 kör
rel. 

Egyéniben Jáger Jácint a 
köspu 60 f. számban V. helye
zést ért el. A junior fiúk így 9 
olimpiai pontot szereztek. 

Ugyancsak jól szerepeltek az 
ifi fiúcsapat tagjai az Stpu. 60 f. 
számban, 1681 körrel V. helye
zést értek el, még az Stpu 3 x 20 
összetett számban IV. helyezést 
értek el 1602 köregységgel. 

Gál Csaba az Stpu 60 f. 
számban 573 körrel VI. helye
zést ért el. Az ifjúsági leánycsa
patunk az Stpu 60 f. számban 
1689 körrel VI. helyezést ért el, 
még az összetett számban V. 
helyezést ért el a csapat 1565 
köregységgel. 

A háromnapos viadalon a 
gyöngyösi sportlövők 26 olim
piai pontot szereztek. 

- McDonald's étterem. Vár
hatóan novemberben nyílik 
meg a második magyarországi 
McDonald's étterem a Nyugati 
pályaudvaron. A MÁV és a Bá
bolnai McDonald's Gyorski
szolgáló Étterem Kft. ez év feb
ruárjában írt alá megállapodást 
arról, hogy a Nyugatiban lévő 
utasellátó éttermet a gyorsétke
ző lánc egyik tagjává alakítják 
át. 

- Munkástagozat. Mintegy 
háromszáz MSZMP-tag részvé
telével augusztus 17-én a deb
receni járműjavító színházter
mében megalakult az MSZMP 
munkástagozata, melynek tag
sága a Debrecen tucatnyi nagy
üzemében és lakóterületen te
vékenykedő párttagok közül 
kerül ki. 

- Almaszüret. Augusztus 
közepén megkezdődött a mező
gazdaság egyik legnagyobb 
mennyiségben külföldre jutó 
termékének, a téli almának az 
exportálása. Az ízletes gyü
mölcsre az idén is a Szovjetunió 
a legnagyobb vevő, a szerződé
sek szerint december végéig 
266 ezer tonnát vesz át. 

- Új üdülő. Az idén május
ban használatba vehették a 
vendégek a MÁV szentesi épí
tési főnökség „Sárga" üdülőjét 
Szegeden, a Tisza partján. A fő
leg hétvégi üdülésre szánt épü
letet egy régi csónakházból ala
kították át jól felszerelt, esztéti
kus pihenőhellyé. A gépállomás 
dolgozói sok társadalmi munkát 
végeztek. 

- Tanfolyam. Frissen érett
ségizett fiatalok részére szer
veztek új rendszerű kiképzési 
formát a záhonyi üzemigazgató-

Elcserélném vasutassal rákospalo
tán lévő MÁV-lakótelepi 100 négyzet
méteres 3 szobás összkomfortos, tele
fonos, pincével, kertrésszel, garázzsal 
rendelkező lakásomat, kisebb saját tu
lajdonú, szabad rendelkezésű teher
mentes, vagy kisebb méretű MÁV
bérlakásra, értékkülönbözettel. Érdek
lődni lehet: este 18-20 óra között az 
184-3216 telefonszámon. 

Elad6 Újpest városközpontban egy 
plusz két félszobás, 53 négyzetméteres 
VIII. emeleti, erkélyes öröklakás reális 
áron. Esetleg hasonló nívójú nagyobb 
lakásra való csere is érdekel. Erdek
lődni: 18 óra után az 169-9786 telefon
számon. 

Elcserélném Budapest XV111. kerü
leti KISZ-lakótelepi 1,5 szobás örökla
kásomat legalább 3 szobás komfortos 
MÁV-bérlakásra, vagy családi ház 
bérleményre. Érdeklődni lehet: Polgár 
József 31-62 üzemi telefonszámon. 

Elcserélném 100 négyzetméteres 10 
hel_yiséges összkomfortos (gázfűtéses) 
MA V-bérlakásomat egy 2 szoba össz
komfortos (Rákospalota vagy Újpest) 
és egy 1 + 1/2 szoba összkomfortos 
(Rákospalota vagy Újpest) lakásra. Ér
deklődni lehet: Darlaczi János 1155 
Bp. Lenin u. 11. II. lépcsőház II. em. 7. 
ajtó. 

Elcserélném Budapest VII. kerületi, 
Akácfa utcai 70 négyzetméteres 2,5 
szobás, tanácsi, telefonos, összkomfor
tos lakásomat hasonló MA V-bérlakás
ra. Érdeklődni lehet: a 122-6166 városi 
telefonszámon este, vagy a 45-19 üze
mi számon. 

Elcserélném újpesti 50 négyzetméte
res, 2 szobás félkomfortos, kertes 
MA V-bérlakásomat egy+ félszobás 
gázfűtéses tanácsira a IV. vagy a XIII. 
kerületben, MÁV-dolgozóval. Érdek
lődni lehet: az 189-5102 telefonszá
mon, hétköznap 16-20 óráig. 

Eladó Budapesten a XXII. kerület
ben másfél szobás, kertes, családi ház. 
Érdeklődni lehet: az 178-0967 városi 
telefonszámon. 

Elcserélnénk Budapest X. kerület, 

1989. SZEPTEMBER 14. 

ságon. A fiatalokkal három hó
napos tanulási időszakra kötöt
tek munkaszerződést. A 12 he
tes intenzív képzésen a tanulók 
többféle vasúti munkakör be
töltésére alkalmas képesítést 
szerezhetnek. 

- Fordítókorong. A Hámán 
Kató vontatási főnökségen, az 
üzem számára létfontosságú 
fordítókorong javítását rekord
idő alatt végzik el. A tervek sze
rint, a miskolci járműjavító 
szakembereinek segítségével 
szeptember végén befejeződ• 
nek a munkálatok. 

A szerkesztőség fenntartja 
a jogot, hogy a beküldött 
kéziratokat rövidítve közöl
je. Kéziratokat nem 6rzünk 
meg és nem küldünk vissza. 
A lapunkban megjelent írá
sok nem feltétlenül a szer
kesztőség álláspontját tük
rözik. 

Halálozás 

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy Belesik János nyugalma
zott főtanácsos életének 82. évé
ben rövid szenvedés után el
hunyt. Hamvait augusztus 
14-én helyeztük örök nyuga
lomra. 

Hálás szívvel mondunk kö
szönetet mindazoknak a vas
utas munkatársaknak, akik a 
drága édesanya és felejthetet
len feleség, Kővágó Istvánné, 
született Farkas Jusztina MÁV 
oktatótiszt temetésén részt vet
tek, és megjelenésükkel, virá
gaikkal gyászunkat enyhítet
ték. 

Hungária krt.-nál lé�ő MÁV északi la
kótelepi kettő MA V-bérlakásunkat 
(egy másfél és egyszobás), mindkettő 
első emeleti, kertes egy másfél szobás 
tanácsi lakásra. Érdeklődni lehet: a 
44-09 üzemi, vagy az li2-4625 városi 
telefonszámon, hétfőtől péntekig 
8-12 óra között. 

Elcserélném balatoni kertes, 2 szo
bás szolgálati lakásom budapesti taná
csi lakásra MÁV-dolgozóval. Érdek
lődni lehet telefonon: 149-9702-es szá
mon egész nap. 

Elcserélném budaörsi 67 négyzet
méteres I. emeleti 2 szobás, komfortos 
MÁV-lakasomat (kerthasználattal) bu
dapesti garzon va_gy másfél szobás ta
nácsi lakásra, MAV-dolgozóval. (Zug
ló előnyben) Érdeklődni lehet: 635-180 
városi telefonszámon. 

Elcserélném XVII. Borsó u. 38. 
szám alatti egy plusz két félszobás 
öröklakásomat, egy plusz félszobás ta
nácsi lakásra ráfizetéssel. Érdeklődni 
lehet: Miskolczmé, 121-7275 városi te
lefonszámon 8-15 óráig. 

Elcserélném 2 szoba külön étkezős, 
gázfűtéses, erkélyes, zöldövezeti 
MÁV-bérlakásomat hasonló, vagy 
másfél szobás, komfortos tanácsi la
kásra. (Az épület zártkertes, második 
emeleti, nem panel) Érdeklődni lehet: 
mindennap Gémes, Budapest XV., Le
nin útja 16/D I/E. 

Elcserélném 2 szobás tanácsi bérla
kásomat nagyobbra, lehetóleg zöld
övezetben. Erdeklódni lehet: az 
120-0079 városi telefonszámon. 

Elcserélném Keletinél lévő 50 négy
zetméteres, 1 szoba, komfortos, gázfű
téses lakásomat közel hasonló alapte
rületű másfél, kétszobás komfortos ta
nácsi lakásra, MÁV-dolgozóval. Ér
deklődni lehet: munkaidőben az 
166-5011/1438 városi telefonszámon. 

Elcserélném óbudai 37 négyzetmé
teres 1 szoba komfortos, erkélyes taná
csi lakásomat az (Árpád Gimnázium 
mellett), 1. plusz félszobás, vagy na
gyobb MA V-bérlakásra. Érdeklődni 
lehet: az 122-0660/664 telefonszámon. 
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Észak- és Kelet-Magyarországon 

Megkezdődött a répakampány 
Thbb termésre számítanak - Kedvező a világpiaci ár 

Szeptember első napjaiban 
az Észak-Magyarország terüle
tén lévő cukorgyárak és az ér
dekelt vasútigazgatóságok ve
zetői, képviselői előbb Hatvan
ban, majd Szerencsen tartottak 
tanácskozást. A répakampányt 
megelőző, s az évenként szoká
sos tanácskozáson szinte a rész
letekbe menően vitatták meg a 
közös tennivalókat. 

A Szerencsi Cukorgyárban 
Domonkos Imre kereskedelmi 
igazgatóhelyettes tájékoztatta a 
debreceni és miskolci igazgató
ság szakembereit a termés vár
ható mennyiségéró1, az üzem 
fejlesztéséről. Az előzetes becs
lések szerint a három megyé
ben lévő termést adó területek
ről a tavalyinál valamelyest 
több, mintegy 440 ezer tonna 
cukorrépára számítanak. En
nek kisebb része közúton, na
gyobb része vaspályán jut be a 
gyárba. 

Nagyarányú cukorrépa-ter
meléssel a Nyírségben és a Haj
dúságban foglalkoznak. A szál
lítás nagyobb terhe így a debre
ceni igazgatóságra vár, amely
nek 271 ezer tonna, a miskolci
nak pedig 16 ezer tonna cukor
répát kell a Hegyalja kapujába 
szállítani. A répa átvételét szep
tember 18-án kezdték. Az első, 
a Nyírségből vagy a Hajdúság
ból indított, répával megrakott 
szerelvény két nap múlva a 
gyárban volt. A cukorgyárban 
a feldolgozást szeptember 
22-én kezdték meg. 

A hatvani, s a hozzá 11 kilo
méterre lévő selypi üzemeket 
egyesítő Mátravidéki Cukor-

gyáraknak is a tavalyitól vala
melyest több: 560 ezer tonna 
cukorrépát kell feldolgozniuk. 
Ennek kis része közúton, nagy 
része, több mint 440 ezer tonna 
vasúton kerül a két gyárba. 
A szegedi igazgatóságnak meg
közelítően 150 OOO, a debreceni
nek 146 OOO, a miskolcinak 
110 OOO, s a budapesti igazgató
ságnak 38 ezer tonna alapanya
got kell a hatvani és a selypi 
üzembe fuvaroznia. Az átvételt 
a Jászságban szeptember 11-én 
kezdték. Tisztes mennyiség ér
kezett az üzemekbe, így a hat
vani cukorgyár szeptember 
15-én, a selypi három nappal 
később meg is kezdte a répa/ el
dolgozást. 

A miskolci igazgatóságra -
mint azt a megbeszéléseken 
részt vevő Ambrus Vince keres
kedelmi osztályvezető elmondta 
- a répakampány sikeres lebo
nyolítása érdekében többszörös 
feladat vár. Említettük, hogy 
Szerencsre csak 16 ezer, de a 
Mátravidéki Cukorgyárakba 
már 110 ezer tonna répát kell 
befuvarozni. Időben, s folyama
tosan gondoskodnak a segéd
anyagok - mészkő, fűtőanya
gok - üzembe juttatásáról is. 
Közel 80 ezer tonna cukrot kell 
a vasúton a három üzemből út
ba indítani a hazai ellátás bizto
sításához és az export1gények 
kielégítéséhez. A be- és kiszállí
tás mennyisége megközelíti a 
400 ezer tonnát. 

A gyárak folyamatos, gazda
ságos üzemeltetéséhez nélkü
lözhetetlen a répa, az alap
anyaggal teli vagonsorok f aga-

Hatmillió forint segély 
.Napjainkban az aktív dolgozók - a nagycsaládo

sok, a családalapító fiatalok - megélhetése egyre nehe
zebb. A Vasutasok Szakszervezete és a hozzá tartozó 
Önkéntes Támogatási Alap összesen 6 millió 250 ezer 
forint egyszeri segélyt utalt ki a legjobban rászoruló 
vasutasok támogatására. A területi és a szakmai közép
szervek a létszámarányosan kiutalt pénzt az alapszer
vezetek között osztják ki, s noha ez az összeg teljes kö
rű segélyezést nem te,sz lehetővé, arra azonban ügyel
nek, hogy a legkisebb összeg .se legyen kevesebb ezer 
forintnál. 

Ezt az akciót a szakszervezeti központ és az ÖT A 
gazdálkodásának eredményessége, valamint az appa
rátusban végrehajtott létszámcsökkentés tette lehetővé. 

A TARTALOMBÓL 

Némi nyomozás után sikerült az új szerveződés 

nyomára bukkannom; mint kiderült, a Keleti állo

másfőnökség néhány dolgozója döntött úgy, 

hogy „elég volt a főnöki gyóntatószékből", az „ér

dektelen érdekvédelemből", s ha társakat talál 

hozzá, saját kezébe veszi sorsa irányítását. 

(Riportunk a 3. oldalon.) 

* 

Nagynevű vezetői külföldre menekültek, vagy 

börtönben ültek. Mindmegannyi koncepciós per. 

Az elnémított sokszázezres tagság pedig munkájá

val politizált. Ideáljukat szívük mélyén rejtegették 

átmentési szándékkal, noha azokban a csillagta

lan, sötét esztendőkben még a remény is remény

telen volt. 

(Zászlót bontott ·a Kisgazdapárt Közlekedési 
tagozata című riportunk a 7. oldalon található.) 

dása, a kocsik gyors ürítése, és 
a fordaszerelvények visszain
dítása. A hatvani és a selypi 
gyár igényeinek zavartalanabb 
kielégítését könnyíti a hatvani 
csomópont tavaly befejezett re
konstrukciója. Korszerűsítették 
a répavágányt, az állomási és a 
gyári iparvágány csatlakozását, 
s ezeket is bekapcsolták az au
tomatikus biztosító berendezé
sekbe. 

Ettől ]Óval nehezebb a hely
zet a szerencsi csomóponton. 
Itt a gyár fejlesztése segít vala
melyest. A cukorgyáriak széle
sebbre cserélték ki a tárolóba 
vezető szállítószalagot, ez kb. 
20 százalékkal növeli annak ka
pacitását. 

Pál György, a szerencsi cu
korgyár igazgatója elmondotta, 
hogy a miskolci és a debreceni 
igazgatósággal évtizedes jó 
kapcsolat alakult ki. 

- Bízom benne - hangsú
lyozta -, hogy a vasutasok se
gítségével még az idén sikerül 
befejeznünk a feldolgozást. Öt
venezer tonna cukorra számí
tunk. A világpiaci ára kedve
ző, ezért a tavalyinál 30 száza
lékkal többet, hatezer tonna 
cukorrépát értékesítünk külföl
dön. A répa most több, mint ta
valy volt, de a sok esőzés követ
keztében alacsonyabb a cukor
tartalma, ez növeli a feldolgozás 
költségeit. Ennek ellenére gyá
runk létének 100. évfordulóján 
várhatóan 100 millió forintnál 
több nyereség elérésében re
ménykedünk. 

(Csorba) 

A vasutasok többsége elégedetlen 

A béremelés az ígéretek ellenére 
sem tart lépést az inflációval 

A július l-jei blrfejlt'sztés tc-rületi és alapsurvezeti vitá
in elhangzott hozzászólásokból, az alapszenezeli informá
t>i� hírekhó1 és a Nél>szavában a vasutasokkal készített ri
port„orozathól az derül ki. hogy a dolgoiiók többsége elége
detlen az idei bénár�alások eredményévt>I. De nemc.;ak a 
vai.utasok közérzete rossz. A számadatok alapjtúl megvont 
mfrleg ii, hiányt mutat. Az em.beffk pontosan érzékelik., az 
első félévi adatok Jk'dig jól mutatják, hogy a MA V-nál vég
rehajtott hfrt>melés nem tud lé�st tartani az inflációval, és 
- mt'gannyi ígéret elJt"nére - a népgazdai,ág ágaiban vég
bemenő bért>mel�i mért&et sem éri el, de még esak az el
maradá,, üteme !.em mérséklődik. 

1989-ben eddig az infláció át- emelést nem hajt végre a MÁV 
lagos nagysága - a KSH ada- - a vasutasok béremelése éves 
tai szerint - 16-17% volt, a átlagban nem lesz nagyobb 
nominálbér-emelkedés a gazda- 12%-nál. 
ság egészében 16%, az iparban Ezek után nem lehet megke
és építőiparban 19%, a MÁV- rülni a kérdést, lehetett volna-e 
nál - a vezérigazgatóság adat- többet elérni. volt-e elszalasz
közlése szerint - 13-14%. tott lehetőség, vagy elmulasz
A szakszervezetünk közgazda- tott lépés, jók voltak-e az erede
sági osztályán végzett számítá- ti célkitűzések? A tárgyilagos 
sok szerint (bértételenként, a válaszadáshoz vissza kell nyúl
hozzájuk tartozó létszámmal sú- ni a múlt év végén meghatáro
lyozott átlaggal számoltunk) a zott országos tervszámokig és 
vasutasoknak a gazdaság szakszervezetünk év eleji tár
anyagi ágaihoz viszonyított gyalási célkitűzéséig. 
bérel maradása ezzel már ab- A népgazdasági terv 6 % 
szolút értékben is meghaladja (nem tévedés, hat százalék!) kö
a 20Y-6-ot. rüli átlagos nominálbér-növe-

. Előre kell bocsátani, hogy kedést irányzott elő, de még az 
alig valamivel félév után még ez év márciusi OÉT is csak 
nem lehet az egész évre érvé- 10%-os mértéket ajánlott a vál
nyes, pontos mérleget készíteni, lalati béremelések felső határa
de a tendenciák és az arányok ként. A MÁV pénzügyi szabá
így is jól érzékelhetők. A hely- lyozása és március elején jóvá
zet javulása az év végéig már hagyott terve pedig mindössze 
csak azért sem remélhető, mert 4%-os bérköltség-növekedéssel 
két dolog, sajnos, nagy bizton- számolt, illetve ennél nagyobb 
sággal becsülhető: az egyik az, bértömeg-növekedést csak ter
hogy az infláció nem áll meg az ven felüli eredménnyel lehetne 
első félévi értéken, és a másik, elérni. 
hogy - hacsak további bér- Ebben a helyzetben tűzte cé-

lul szakszervezetünk a 10%-ot 
megközelítő bérszínvonal-növe
lést, amelyet áprilisban - érzé
kelve a gazdaságban végbeme
nő tendenciát - 10%-ot megha
ladó mértékűre módosított. Ezt 
a tárgyalási pozíciót - amely a 
maga idején a tisztségviselők és 
a vasutasság előtt is széles kör
ben ismert volt - lényegében 
elfogadta a vasutas közvéle
mény, itt-ott inkább kétkedést 
lehetett hallani a cél elérhetősé
gét illetően, mint elégedetlensé
get a célkitűzés nagyságával. 

Arra a kérdésre, hogy a ké
sóbbi tárgyalások folyamán -
amikor már lehetett sejteni az 
ipar „bérelfutását" - elérhető 
lett volna-e az iparban várható
an realizálódó béremelés, 
egyértelmű nemmel kell vála
szolni. Ismeretes, hogy a 
SZOT-kormány találkozó 
májusi második fordulójában 
mindössze 500 millió forintban 
sikerült a SZOT-nak megálla
podni, amiből 400 millió forin
tot a vasutasok kaptak. Ha 
mindehhez még hozzávesszük 
azt a tényt, hogy a vasutas
szakszervezetnek az eddig elért 
eredményekhez az összes lehet
séges sztrájkon kívüli eszközt 
- többszöri egyeztető tárgyalá
sok, kemény hangú levélváltá
sok, deklarációk, nyilatkozathá
ború, tömegdemonstráció -
igénybe kellett vennie. akkor il
lúzió azt hinni, hogy pusztán 
tárgyalásokkal lépést lehetett 
volna tartani az ipari béremelé
si mértékkel. 

Hogy hiba volt-e nem kezde-

(Folytatás a 3. oldalon.) 

A közelmúltban az Északi Járműjavító Üzem vezetése úgy dön
tött, hogy egy jó minőséget biztosító, embert és környezetet egy
aránt kímélő ívhegesztő robotot alkalmaz. 

A másfél éves eló'készítő munka folyamán találtak rá a győri 
REKARD cég által forgalmazott RT 280-6 típusú esuk.lós ívhe
gesztő robotra. Az osztrák-magyar kooperációban készült auto-

1 mata a legkorszerűbb elveken alapul, és egész sor szabadalmat 
tartalmaz . .-\lló és függesztett helyzetben egyaránt beépíthető; a 
pisztoly elektromos ütközésvédelme a maximális biztonságot ga
rantálja. A nagy forgástartományú mozgástengelyek mindt>nkor 
biztosítják a varratbelyek megközelítését, az optimális pisztoly
szög-beállítást. A vezérlőberendezés központi egysége egy 16 hites 
mikroszámítógép, amely az alaprobot hat te!1gelyén kívül további 
öt külső tengely pályavezfrlését teszi lehetővé. Memóriájában 
egyidejú1eg hatvanhárom programot tárol. A kész programok 
mágneslemezen archiválhatók. 

A robotállomást úgy ht>lyezték el. hogy maximálisan megf e
leljen a folyamatos üzem kívánalmainak. A fejlesztés ütemére jt>l
lemző. hogy a tárgyalásokat 1988 májusában kezdték, és a beren-
dezést már idén augusztusban üzembe helyezték. 

(Kép és szöveg: Tüttő Tibor) 
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JAPÁNBAN Kalandos történet 

Egy perc késésért 
büntetik a vezért 

Hogyan építsünk versenyautót? 
Határozat kísérleti üzem létrehozására 

Jó tizenöt évvel ezelőtt olvas
tam egy útleírásban, hogy még 
a vezető napilapok is megírták 
a szenzációt Japánban, hogy a 
Sinkanzen, a világ első nagy se
bességű expresszvonata több 
mint öt percet késett. Ez a törté
net jutott eszembe, amikor Ko
taki Rikuoval, a kyotói Ritsu
meikan egyetem professzorával 
beszélgettem, aki, mint a japán 
vasutas-szakszervezet munka-

egészségvédelmi intézetének 
szakértője tanulmányúton járt 
hazánkban. A professzort fo
gadta Koszorus Ferenc főtitkár 
is és kicserélték tapasztalatai
kat a vasutasok, és ezen belül a 
mozdonyvezetők egészségügyi 
helyzetéről. 

- Hány órát dolgoznak ha
vonta a japán mozdonyveze
tők? 

- Nálunk a heti átlagos 
munkaidő 45 óra. Ezt úgy kell 
érteni, hogy ha a hónap első he
tében túlórázik a mozdonyveze
tő. a második héten annyival 
kevesebbet dolgozik, s ez így 
megy a hónap többi hetén oly 
módon, hogy az egy hónapban 
ledolgozott időből heti átlagot 
számolva a heti óraszám nem 
lehet több 45-nél. 

- Hány órát dolgoznak egy
folytában a mozdonyvezetők? 

- Bár ez nincs pontosan 
meghatározva, az a bevett gya
korlat, hogy a 8 óra munkaidő 
körülbelül 50-55 százaléka az, 

amit kimondottan vezetéssel 
töltenek el. Nálunk azonban 
akkora, és olyan nagy sebessé
gű a forgalom, hogy már egy 
perc késésért nagy büntetést 
kell fizetni, s 10 perces késés 
már felborítaná az egész vas
úti közlekedést. Ezen kívül az 
állomásokon úgy kell megállni, 
hogy az ajtók pontosan a peron
ra festett jelnél nyíljanak, hogy 
megkönnyítsék az utasok ki- és 

beszállását. Nos, mindez igen 
nagy figyelmet kíván, s a bün
tetés réme is nyomasztja a dol
gozókat. 

- Milyen betegségek sújt
ják leggyakrabban a mozdony
vezetőket? 

- Derék-, gerincbántalmak; 
a rossz időbeosztás miatt az ál
matlanság; és a szellemi fáradt
ságból, idegkimerültségből fa
kadó betegségek a leggyakorib
bak, köztük a gyomorfekély és 
a szívritmuszavar. Sajnos egyre 
emelkedik az idegkimerültség 
miatti öngyilkosságok száma. 

- A szellemi, idegi fáradt
ság balesetet idézhet elő. Nö
vekszik-e azok száma, akiket 
emiatt, vagy esetleg más beteg
ség miatt el kell tiltani a moz
donyvezetéstől? 

- A felvételkor az általános 
orvosi vizsgálaton elsősorban a 
látást és a hallást vizsgálják, s 
évente van kontroll. Természe
tesen, ha valaki nem felel meg 
a normának, ezt jelzi a munkál
tatónak, ám hiába, hogy van
nak nagyon jó eszközeink arra, 

hogy megállapítsuk a problé- 1,. " 
mákat, ha a véleményünket � 
nem veszik figyelembe. "' 

- Bocsásson meg, lehet, 
hogy nem értettem jól. Az or
vos nem tilthat le valakit a 
mozdonyról, ha úgy úgy látja, 
hogy a betegség veszélyezteti a 
közlekedés biztonságát? 

- Nem hallottam olyan eset
ró1, hogy az orvos ezt megtehet
te volna. Hazámban az orvosok 
véleményét a vezetők még nem 
veszik figyelembe. Műszaki és 
gazdasági téren Japán csodála
tos eredményeket ért el, s en
nek előnyeit a világ élvezi, azt 
azonban nem tudják, hogy mi
lyen körülmények közt, milyen 
emberi áldozatok árán születtek 
ezek az eredmények. 1984-ig 
például 45-50 éves koruk után 
könnyebb beosztást kaptak a 
mozdonyvezetők, ma pedig az 
egészségügyi állapottól függet
lenül dolgoztatják őket a nyug
díjig. Egyébként érdekes ten
dencia, hogy a törvényes mun
kaidő Japánban is csökken, de 
amíg Európában a tényleges 
munkaidő csökkent, Japánban 
növekedés tapasztalható. Igaz, 
a teljesítmény meg ugrásszerű
en nő. 

- Önöknél jár nyugdíj-kor
kedvezmény a mozdonyveze
tőknek? 

- Nem, sőt két évvel ezelőtt 
a nyugdíjkorhatárt felemelték 
az addigi 60 évről 65-re. Ez a 
nőkre és a férfiakra egyaránt 
vonatkozik, bár a nó'k általában 
hamarabb hagyják abba a 
munkát. Nálunk ugyanis az a 
helyzet, hogy hamarabb is ab
bahagyhatják a munkát, de 
nyugdíjat csak a hatvanötödik 
születésnapjuk után kapnak 
az emberek. Igaz viszont, hogy 
ismert a végkielégítés intézmé
nye. Ezt úgy számítják ki, hogy 
- mondjuk húszéves munkavi
szony esetén - az egyhavi át
lagfizetés hússzorosát még be
szorozzák egy alfa szorzóval, 
ami a munkaviszony hossza, és 
a beosztás szerint 1,5-től 5-ig 
változhat. 

(Demeter) 

1987-ben, az „Ezer tó rali" 
idején Finnországban bemutat
ták a Lada Samarából kifejlesz
tett új szovjet versenyautót. 
A 2108-asból nem sok maradt 
meg - csak a szélvédő, az aj
tók, a tető és a fenéklemez egy 
része eredeti. Lényegét tekintve 
az autó teljesen egyedi tervezé
sű (a szakértők különösen fi
gyelemre méltónak találták a 
szélterelők kiképzését), a motor 
turbófeltöltős és 350 lóerő le
adására képes. 

Az autót a vilniusi autójavító 
üzem munkatársai tervezték és 
építették meg a tízszeres szov
jet bajnok autóversenyző, Sta
tis Brundza irányítása mellett. 
Ő egyébként az üzem főmérnö
kének a helyettese. 

Finnországban a tervezők le
hetőséget kaptak arra, hogy az 
,,Ezer tó rali" néhány gyorsasá
gi szakaszán kipróbálhassák az 
új autót. Brundza ült a kor
mány mellett és A rvydas Vir
dauskas - szintén híres ver
senyző - volt a mitfahrer. 

Annyira gyorsan mentünk 
- vallotta be utána Arvydas 
-, hogy időnként elfelejtettem 
beolvasni az itinert és csak ar
ra gondoltam, hogy mikor kezd 
el végre fékezni a kanyar előtt. 

A környezetvédelem 
stratégiája 

- A tesztelések után renge
teg fiatal finn vett minket körül, 
és mind azt kérdezték, hogy 
mennyibe kerül ez az új autó, 
és hogy hol lehetne megvásá
rolni - emlékszik vissza Statis 
Brundza. 

Akkor Statis még nem tudott 
válaszolni a kérdésekre, mivel 
az autó még csak egy példány
ban létezett, és elkészítésének 
háromévi kálváriája óvatosság
ra intett a jövővel kapcsolatban. 

nak is rendelkezésre a szüksé
ges eszközök. 

Tehát hogyan jött Léte az az 
autó? 

Néhány évvel ezelőtt a volgai 
autógyárban (V AZ) elkészítet
tek néhány öntvényt egy maj
dani kísérleti motor számára. 

saját tervezőirodával, termelő
egységgel stb. Ez az üzem szo
rosan együttműködne a SZU 
többi autógyárával, ami elősegí
ti a kölcsönös tapasztalatcserét. 
És ebből nemcsak a Lada-, ha
nem a Moszkvics- és a Zaporo
zsec-tulajdonosok is profitálhat
nak majd. 

Ezenkívül a vilniusiak szeret
nék bővíteni kapcsolataikat 
más országokkal is. (Jelenleg is 
számos alkatrészt szállít nekik 
Csehszlovákia.) Például tárgya
lásokat folytatnak angol partne
rekkel vegyes vállalat létreho
zásának a lehetőségéró1. 

A VAZ kísérleti műhelye 
1976-ban jött létre Brundza 
kezdeményezésére. Rövid időn 

belül nagy tekintélyt szerzett 
magának, mint az ország 
egyetlen - versenyképes sport
autókat előállító - üzeme. 

Szovjet versenyzők a műhe
lyek által felkészített Lada 2105 
típusú autóval versenyezve két 
ízben (1981 és 1982) nyerték 
meg saját kategóriájukban a vi
lág egyik legnevesebb verse
nyét, Anglián, Skócián és W ale
sen áthaladó RAC ralit. 1980 és 
1985 között többször értek el ér
mes helyezést olyan neves ver
senyeken mint az Akropo
lisz (Görögország), Hessen 

(NSZK), 1000 tó rali (Finnor
szág) stb. Persze az 1600 ccm-es 
géposztályban. 

Ugyanakkor mindezen győ
zelmek ellenére a szovjet ver
senyzó'k legtöbbször nem kerül
tek be az abszolút kategóriába, 
ahová - géposztálytól függet
lenül - az első tíz helyezett ke
rül. Egyébként az évenkénti vi
lágbajnokságon is csak azok 
kapnak pontokat, akik bekerül
nek az első tíz közé. A szovjet 
versenyzőknek, akik 1958 óta 
szerepelnek a világbajnokság 
egyes versenyein, ez mindössze 
négyszer sikerült. (Megjegy
zem, hogy ebbó1 kétszer Statis 
Brundza került a legjobb tíz 
közé. ) 

Az elmúlt néhány évben a 
külföldi autók jelentősen gyor
sabbak lettek. A nagy ászok 
400-500 lóerős gépcsodák felett 
uralkodnak. Nyilvánvaló, hogy 
a 2105-ös, ami még tuningolva 
is csak 160 lóerő (az alapválto
zat 69 LE), nem képes felvenni 
velük a versenyt. Ezért érthető, 
milyen reményeket táplálnak a 
2108-as versenyváltozata iránt. 
E nélkül az autó nélkül a szov
jet versenyzó'k nem számíthat
nak sikerre. 

Andrej Batasev 

Az Egyesült Nemzetek Szer
vezete megbízta az általa létre
hozott Nemzetközi Környezet
védelmi és Fejlesztési Bizottsá
got (NKFB), hogy dolgozza ki a 
környezetvédelem és a „tartós 
fejlődés" hosszú távú stratégiá
ját 2000-ig és azon túl, továbbá: 
készítsen ajánlást a fejlődő és a 
fejlett országok közötti együtt
működés módozataira. 

gazdasági egyenlőtlenségek, 
valamint a demokrácia és a le
szerelés problémái. A jelentés 
bemutatja, hogy a külföldi adó
ságkötelezettségek arra kény
szerítik a fejlődő országokat, 
hogy mind több nyersanyagot 
adjanak el olyan áron, amely 
nem segíti elő az érintett orszá
gokra nehezedő pénzügyi nyo
más csökkenését és a természe
ti erőforrások - köztük a ter
mészet egyensúlya szempontjá
ból létfontosságú szerepet ját
szó tropikus erdők - véglete
kig történő kifosztásához vezet
het. 

A bizottság kétségbe vonja a 
szegénység, az igazságtalanság 
és az ökológiai egyenlőtlenség 
végzetszerű elkerülhetetlensé
gét. Annak érdekében, hogy 
megindulhasson egy „ elviselhe
tő mértékű fejlesztés", amely 
megfelelne a jelenlegi igények
nek anélkül, hogy veszélyeztet
né a jövő generációinak érdeke
it, a bizottság meghatározta a 
legszükségesebb feltételeket, 
nevezetesen: a döntések meg
hozatalában az állampolgárok 
tényleges részvételét biztosító 
politikai rendszert; társadalmi 
igazságosságot; a kiegyensúlyo
zatlan fejlődés szülte feszültsé
gek megoldását elősegítő szoci
ális rendszer kialakítását; a 
technológiai fejlesztést; a fej
lesztést elősegítő beruházások
ra irányuló gazdaságot; a ter
mészeti erőforrásokat és a kör
nyezetet kímélő termelést; a né
pek kölcsönös érdekeit tisztelet
ben tartó együttműködést. 

Azonban a kísérletró1 lassan,----------------------------

A bizottságot - amely hat 
nyugati, három szocialista és ti
zenkét fejlődő országbeli képvi
selőbó1 állt - Gro Harlem 
Bruntland norvég miniszterel
nök fogta ösze. A bizottságban 
gyakorlatilag valamennyi föld
rész képviselve volt. 

Az NKFB nagyon részletes 
mérleget készített Földünk álla
potáról, ökológiai rendszereiről, 
népességéről, élelmiszer-, 
nyersanyag- és energiaforrásai
ról, urbanizációs és ipari prob
lémáiról, a környezetet fenye
gető súlyos szennyeződésekről, 
amelyek miatt már megkezdő
dött a vizek és a levegő minősé
gének a romlása. 

A Bruntland nevével fémjel
zett bizottsági jelentés megál
lapításai és következtetései 
nagy jelentőségűek a szakszer
vezeti mozgalom számára is, 
amely egyik fő feladatának 
tartja a környezetvédelmet. 

A bizottság jelentése helye
sen tárja fel a környezeti kérdé
sek és más, ún. globális problé
mák közötti kapcsolatokat, mint 
pl. a szegénység és a fejlődés 
szükségessége; a társadalmi és 

A Nemzetközi Környezetvé
delmi és Fejlesztési Bizottság 
előterjesztése olyan szempont
ból is jelentős, hogy a környeze
ti válság alapvető okainak vilá
gos elemzése mellett rámuta
tott olyan tényezőkre, melyek 
reményt ébresztenek arra, 
hogy „ eljön a gazdasági növe
kedésnek az az új korszaka, 
amely a Föld erőforrásainak 
kellő megbecsülésére és megőr
zésére képes politikán fog ala
pulni, és a fejlődés, amelyből 
egyesek évszázadokon át csak 
profitáltak, mindenki számára 
hasznot hajt az elkövetkező 
években". Melyek az említett 
tényezó'k? 

Mindenekelőtt az emberi 
gondolkodás, az ész kimeríthe
tetlen forrásai és „ az ember 
együttműködési képessége"; a 
tudomány és a technika fejlődé
se, amely lehetővé teszi a veszé
lyes jelenségek feletti uralmat, 
bármilyen kis mértékben állja-

Ezeknek a céloknak az eléré
sére a Bruntland-jelentés külön
böző, többek között pénzügyi 
eszközöket javasol nagyon 
konkrétan, számszeru7eg is be
muta.tva a fejlődés és a leszere
lés közötti kapcsolatrendszert. 
Össszességében, az évi katonai 
kiadások 10 százalékos csök
kentésével az évszázad végére 
lehetővé válna Földünk legje
lentősebb ökológiai problémái
nak felszámolása. 

Baranyai Zoltán 

megfeledkeztek és az öntvé
nyek majdhogynem a szemétbe 
kerültek. A vilniusiak, akik 
gyakran megfordulnak a VAZ

ban, felfedezték és elkérték eze
ket. Senki se tudja, hány napot 
és éjszakát töltött el az önt
vényt javítgatva Zbignev Ki
vert, a csodaszerelő. Végül is 
rengeteg különféle alkatrészből 
összeállított egy korszerű turbó
feltöltős motort. És ez, a szak
emberek nagy meglepetésére, 
minden utánálítás nélkül elsőre 
működni kezdett. 

És ezzel még nem volt vége a 
kalandos történetnek. 

A tervezők közül valaki „tit
kos ügynökei" révén megtudta, 
hogy a vilniusi repülőtéren ott 
áll egy leírt, félig szétszedett re
pülőgép. Minden hivatalos és 
nemhivatalos utat kihasználva 
sikerült beszerezniük néhány 
dúralumínium csövet, amiket 
felhasználtak az autó alkatré
szeihez. 

Nemrég határozatot hoztak 
a Szovjetunió első, versenyau
tókat előállító, kísérleti üzemé
nek létrehozásáról. Ez Vilnius
ban lenne, így a mostani mű
hely önálló vállalattá alakulna, 

445 kilométer! 

Vasúti világrekord 
Titokban állított fel új sebes

ségi rekordot a francia állam
vasutak híres TGV - nagy se
bességű - vonatának egyik 
szerelvénye. A Le Parisien Li
beré című lap jelentése szerint, 
a Párizs és az atlanti partvidék 
közötti, átadás előtt álló új vo

közelében lévő pályaszakaszon 
érte el a rekordsebességet, 
amelyet öt kilométeren át tu
dott tartani. Az NSZK-vasutak 
szerelvénye csak néhány száz 
méteres szakaszon haladt a je
lenlegi hivatalos vasúti csúcsse

nalon a próbajáratok egyike ,---------------
445 kilométeres óránkénti se
bességet ért el. Az eddigi világ
csúcs egy NSZK-szerelvényé 
volt, amely különleges pályán 
407 kilométeres sebességre tu

bességgel. 

dott felgyorsulni. 
Az atlanti partvidékre veze

tő különleges vasúti pályát 
szeptember 20-án avatták fel, s 
a nagy sebességű szerelvények 
négy nappal később kezdik 
majd meg a menetrendszerű 
forgalmat. 

Bár az államvasutak igazga
tósága hivatalosan nem erősí
tette meg a sebességi csúcs fel
állítását, a lap úgy értesült, 
hogy a szerelvény egy Chartes 

Baleset 

Negyvenöten megsérültek -
tízen közülük súlyosan - Finn
országban, amikor egy sze
mélyvonat és egy folyékony 
gázt szállító tehervonat összeüt
között a közelmúltban a Helsin
kitó1 70 kilométerre északra 
fekvő Riihimaki közelében. 
A tehervonatban levő folyé
kony gáz szerencsére nem rob
bant fel. így nem történt na
gyobb katasztrófa. A balesetet 
az okozta. hogy a Joenssu
Helsinki vonalon közlekedő 
személyvonat vezetője nem vet
te figyelembe a vörös jelzést. 
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Hátrányban a jövedelemelosztásban 
sem lehet tudni, hogy kinek ki 
a választója, melyik testületi 
tag kinek tartozik felélősséggel, 
ki hívhatja vissza, kinek köteles 
beszámolni, vagy kitől kaphat 
megbízást egy adott álláspont 
képviseletére. Így aztán ki-ki 

meggyőződése, szűk környeze
te érdeke, rosszabb esetben 
egyéni érdeke szerint vesz 
részt a vitában és a döntések
ben. 

. Hasznos szakdolgo2atok 
(Folytatás az 1. oldalról.) 

ményezni a vasutassztrájkot, 
ezt a kérdést csak azok vála
szolhatják meg, akik a sztrájk 
egzisztenciális kockázatát vi
selték volna, vagyis a vasuta
sok tízezrei. Mindenesetre az 
ország közhangulata (és közál
lapota) abban az időben nem 
volt alkalmas arra, hogy elfo
gadjon egy komoly zavart oko
zó általános vasutas bérsztráj
kot. A szakszervezeti alapszer
vezeteink és az intézőbizottsá
gok túlnyomó többsége maga is 
elvetette a sztrájk gondolatát -
ezt többször, több formában ki 
is nyilvánították -, de nyilván
való, hogy anyagilag is nehezen 
lett volna vállalható egy ilyen 
lépés. 

Ha mindez így igaz, akkor 
óhatatlanul adódik a kérdés, 
mit lehet tenni? Megváltoztat
hatatlannak kell tekinteni a 
helyzetet? Tudomásul kell ven
ni, hogy a vasutasság tartós 
hátrányba kerül az inflációs 
jövedelemelosztásban? Előre el 
kell könyvelni a bérharc kudar
cait. el kell fogadni sikernek a 
részeredményeket? Ez a pers
pektíva nyilván nem fogadható 
el. A megoldást sokUFtknak és 
sokféleképpen kell keresni, de 
véleményem szerint két dolog 
mindenképpen elkerülhetetlen
nek látszik. 

Az első és talán legfontosabb 
az, hogy a vasutas-szakszerve
zetnek rövid időn belül politika
ilag, szervezetileg és anyagilag 
- akár a központ működési 
költségeinek radikális csökken
tése árán is - alkalmassá kell 
válnia egy sztrájkhelyzet keze
lésére és szükség esetén a 
sztrájk végigvitelére. 

A sztrájkhelyzet kezelésére 
való politikai alkalmasság alatt 
azt értem, hogy a szakszervezet 
kritikus helyzetekben is képes 
legyen a tagság (sőt, a szerve
zeten kívüli dolgozók) cselekvé
sét befolyásolni. Egy sztrájkfel
hívást, vagy éppen a sztrájk be
szüntetésére vonatkozó felszólí
tást el tudjon fogadtatni, vagy a 
követelések elérése érdekében 
végsőkig kiélezett, feszült hely
zetben is képes legyen például 
a sztrájk ellen dönteni. 

Tömörebben fogalmazva, a 
szakszervezeti vezetők tudja
nak hatni a tagságukra, ugyan
akkor a tagság bizalmának biz
tos tudatában önálló cselekvés
re is képesek legyenek. Ehhez 
persze hiteles vezetők kelle
nek .. . A sztrájkra való anyagi 
és szervezeti alkalmasság nem 
szorul különösebb magyarázat
ra. Mindez nem biztatás a 
sztrájkra! Annál is inkább 
nem, mert véleményem szerint 
nem szabad sztrájkot f elülró1 
kezdeményezni. Ellenkezőleg! 
A tisztségviselőknek és az ap
parátusnak minden lehetséges 
eszközzel azért kell dolgoz
niuk, hogy a konfliktusok bé
kés eszközökkel rendezhetők le
gyenek, és tárgyalások útján el 
lehessen érm a kitűzött célokat. 

Sztrájkhangulat és sztrájk
helyzet azonban minden ellen
kező szándék és törekvés dacá
ra is ki9lakulhat. Hiszen a tár
gyalások eredményeinek elég
telensége miatt a dolgzók még 
a szakszervezet ellenében is 
dönthetnek a sztrák mellett, 
ugyanis a sztrájk munkaválla
lói, nem pedig szakszervezeti 
jog. Erre az eshetőségre előre 
fel kell készülni, ez viszont már 
a szakszervezet felelőssége és 
kötelessége. 

A második, nem kevésbé fon
tos feladat olyan vállalaton kí
vüli és belső tárgyalási mecha
nizmus kialakítása, amely a 
mostaninál alkalmasabb a vál
lalt célok elérésére, a konfliktu
sok kezelésére, a feszültségek 
legalacsonyabb szintjén megva
lósuló egyensúly létrehozására. 

Az érdekegyeztetési mecha
nizmus működőképessége szo
rosan összefügg a sztrájk kér
désével is. A szrájkok ugyanis 
ott kezdődnek, ahol a tárgyalá
sok kudarcba fulladnak. Az 
egyeztetésnek és tárgyalásnak, 
mint a konfliktusokat kezelő 
eszköznek a működőképessége 
azonban nemcsak a felek meg
egyezési készségétől és mozgás
terétól függ, hanem az egyezte
tési mechanizmus milyenségé
től is, azaz döcögő, akadozó, 

zsákutcába vezető, megfelelő 
felhatalmazás, jogkör, vagy tö
megbázis nélküli egyezkedési 
kísérletek is könnyen vezethet
nek sztrájkokhoz. Mégpedig fe
lesleges, értelmetlen, erőpocsé
koló, bomlasztó sztrájkokhoz. 

Ez lehetne talán az a fő érv, 
amivel tárgyalópartnereinket is 
meggyőzhetjük arról. hogy a 
tárgyalási mechanizmus átala
kítása közös érdek. Külső tár
gyalási viszonylatban ez az át
alakítás azt jelentené, hogy a 
kormánytól ki kell kényszeríte
ni a szakszervezetünkkel folyta
tandó közvetlen kétoldalú tár
gyalásokat. Itt az évi béremelés 
általános mértékéró1, a meg
egyezéstől eltérő folyamatok 
esetére vonatkozó garanciák
ról és kiegészítő intézkedések
ről, a vasutasokat érintő fog
lalkoztatási törekvésekről és a 
béren kívüli juttatások globális 
mértékéről kellene tárgyalni és 
dönteni. Ez egyértelműen azt 
jelentené, hogy a kormány eze
ken a tágyalásokon a munkálta
tót terhelő felelősséggel, kötele
zettséggel és jogokkal venne 
részt. 

Éppen az idei bértárgyalások 
tapasztalatai mutatnak rá a leg
világosabban, hogy a vasutasok 
gondjai eredményesen csak 
ilyen tárgyalásokkal oldhatók 
meg. Mi történt ugyanis az idén 
valójában? A VSZ elnöksége -
látva, hogy a vállalat vezetőivel 
folytatott tárgyalásokon nem le
het a kívánt eredményt elérni 
- egyre kevésbé udvarias for
mában többször is a kormány
hoz fordult a kezdeményezései
vel, amit a kormány rendre el
utasított. Csodák csodája, a 
májusi SZOT-kormány meg
állapodás részeként megis 
megjelent a vasutasok számá
ra elkülönített 400 millió fo
rint. 

Vagyis a kormány a közvet
len tárgyalás gondolatát eluta
sította ugyan, de tartalmában a 
vasutasok követeléseinek rész
ben eleget tevő megállapodást 
kötött - csak másokkal, így a 
SZOT-tal és az OÉT többi tag
jával. Csakhogy az Ilyen áttéte
lek semmi másra nem jók, mint 
időhúzásra, a felelősség elkené
sére, az egyeztetés hatásfoká
nak rontására. 

Könnyen belátható ugyanis, 
hogy a SZOT nem képes egyet
len szakma érdekvédelmét 
megkülönböztetett figyelemmel 
tartósan ellátni - ez ellenkezik 
a vállalt szerepével , és 
elóbb-utóbb az OÉT sem lesz 
hajlandó kompetenciáján kívül 
eső ügyben dönteni, vagy ha 
ezt megteszi, akkor súlyos konf
liktushelyzetet idéz elő. 

Tételezzük fel pl., hogy az 
OÉT-ben a kamara májusban 
vétót emelt volna a 400 millió 
forintos javaslattal szemben. 
(Ehhez joga lett volna, sőt fenn
állt ennek a reális veszélye!) 
Máris kialakulhatott volna a 
fentebb leírt - az egyeztetési 
mechanizmus hibás működésé
ből adódó - sztrájkhelyzet. A 
vasúton belüli tárgyalási me
chanizmus átalakítása, műkö
dőképességének megteremtése 
nem kevésbé fontos és nem is 
kevésbé sürgető, mint a külsőé. 
Erre utaló tapasztalattal is szol
gáltak bőven az idei bértárgya
lások. 

Egyes szakmai és területi ré
tegek között megmutatkozó 
éles ellentétek, helyenként el
lenségeskedések, a korábban 
közösen elfogadott bérezési 
alapelveket felrúgó marakodás 
jellemezte a július l-jei bérfej
lesztés bérfelosztási vitáit. 
Mindez - véleményem szerint 
- mégsem a vitázókat minősíti, 
hanem magát a mechanizmust. 
Ha azt lehetett mondani a külső 
egyeztetési gyakorlatra, hogy 
hibás működése egy általános 
vasutassztrájk veszélyét hordja 
magában, akkor a jelenlegi bel
ső mechanizmusra nyugodtan 
elmondható: helyi tűzfészkek, 
sztrájkgócok kialakulásának, a 
szakmai ellentétek szakadásig 
fokozódásának, végső soron a 
vasutas-szakszervezet dara
bokra hullásának veszélyeit 
hordja magában. 

De hát miről is van szó való
jában? Az első és legsúlyos�bb 
feszültségpont az, hogy a MAV

val folytatott bértárgyalások 

eddig adott bérösszegeknek a 
területek, szervezetek, szakmák 
közti felosztására irányultak. 
Ennek a gyakorlatnak egyenes 
következménye lett az egyes ré
tegek egymással szembekerülé
se, hiszen érdekeiket csakis má
sok rovására tudták érvényesí
teni. 

Másik következménye az lett, 
hogy a MÁV-nál mára olyan 
alapbérarányok alakultak ki, 
vagy ugyanazon szakmán, bér
tételen belül olyan alapbérkü
lönbségek jöttek létre, amelyek 
semmiféle munkaerőpiaci, 
munkaerő-gazdálkodási, vagy 
bérezési alapelvvel nem indo
kolhatók. 

Amikorra ugyanis a jelenlegi 
bérezési gyakorlatban az egyes 
szervezetek béremelési kereté
ből egyéni alapbér lesz, akkor
ra annyi transzformáción megy 
keresztül, annyi befolyásoló té
nyezőről válik függővé (lét
számgazdálkodás, túlóra, ké
szenlét, műszakpótlék stb.), 
hogy nyugodtan állítható; az 
egyem alapbér-megállapítás 
teljesen esetleges és szubjektív. 
Előállt az a képtelen helyzet, 
hogy ma nem az alapbértől 
függ a kereset (merthogy nem 
is az alapbéremelésről folynak 
a tárgyalások), hanem fordítva: 
a kialkudott keresetnövekedés
től, valamint a túlórától és mű
szakpótléktól függ az alapbér-

Ha ez aztán párosul egy egy
szerű szótöbbséggel hozott dön
tési gyakorlattal (a döntések 
többsége ugyanis így születik), 
akkor könnyen előfordulhat, 
hogy a többség kisebbségben 
marad, már ami a tényleges 
tagsági érdekeket illeti. 

Az itt leírtakkal nem az a 
szándékom, hogy kétségbe von
jam a jelenlegi működésben ré
szes személyek és testületek jó 
szándékát és igyekezetét, és ál
talában az sem vitatható, hogy 
a mai tisztségviselők a tagság 
bizalma révén kerültek a poszt
jukra. 

Ami alapvetően változott a 
választások óta eltelt 3-4 évben, 
az a szakszervezeti munkával 
szembeni tagsági elvárás, ezért 
kétséges, hogy a korábbi biza
lom érvényes-e, és a korábbi 
szervezet működőképes-e a mai 
helyzetben. Mindenesetre a 
kérdést a tagságnak, nem pedig 
a tisztségviseló1rnek vagy az ap
parátusnak kell megválaszolni. 
Mégpedig mielőbbi teljes körű 
választásokon. Németh László 

Diplomázás 
munka mellett 

Bár a záhonyi üzemigazgató- munkahelyükhöz szorosan kö
ság a térség egyik legjobban fi- tődő témakörökkel foglalkoz
zető és perspektívikus munka- tak. Így például szerepelt a té
helye, ám Szabolcs-Szatmár mák között az őszi almaszállí
közismerten hátrányos helyze- tási igény kielégítése számító
te, s egyáltalán az üzem mégis- gépes rendszeren, az üzem
csak periférikus földrajzi elhe- igazgatóság területén végzett 
lyezkedése következtében nem- szolgáltatások elemzése, a ten
igen vonzó a diplomás szakem- gelyátszerelés hatása az áru
berek számára. forgalomra és a kocsigazdálko-

Éppen ezért itt kijlönleges je- dásra. Valamennyien közepes, 
lentősége van a MA V ösztöndí- vagy annál jobb eredménnyel 
jakkal járó kedvezményekkel a diplomáztak. Nemkevésbé ör
munka melletti fovábbtanulás vendetes, hogy a későbbiek fo
támogatásának. Igy azután kü- lyamán szinte kivétel nélkÚl 
lönösen örvendetes, hogy a leg- szeretnének újabb magas szintű 
utóbbi tanév után tovább gya- szervezett (főiskolai, egyetemi 
rapodott az üzemben foglalkoz- postgraduális vagy kiegészítő) 
tatott diplomás fiatal szakembe- képzésben részt venni. Sokéves 
rek száma. Legutóbb ugyanis hagyomány különben, hogy a 
felsőoktatási intézmények nap- munka mellett diplomát szer
pali tagozatán nyolcan, levelező zett fiatalokat az üzem vezetői 
tagozatán pedig öten fejezték jutalomban részesítik és baráti 
be sikeresen tanulmányaikat. beszélgetésen látják vendégül. 
Előbbiek a vállalat ösztöndíja
sai voltak, s most Záhonyban 
kapcsolódtak be a termelőmun
kába. 

A diplomázók szakdolgoza
tukban általában a közvetlen 

Az említetteken kívül öt fiatal 
fejezte be tisztképzős tanulmá
nyait, míg egy dolgozó az első 
ízben rendezett vállalati mene
dzserképző kurzust. 

emelés. ,----------------'---------------------------
Az elmondottakból elég nyil

vánvalóan következik, hogy ha 
rendet akarunk teremteni az 
alapbérekben, az egyes szak
mák egymás közti bérarányai
ban és el akarjuk kerülni a kü
lönböző vasutas rétegek éles 
szembenállását, akkor a késób
biekben nem szabad tárgyalni 
adott bérösszegek felosztásáról. 
A tárgyalások és megállapodá
sok témája véleményem szerint 

- az egyes munkakörök 
bértételbe sorolása és a bérté
telbe sorolás feltételeinek meg
állapítása, 

- az évi alapbéremelés 
nagysága, 

- a kötelező minimális alap
béremelés nagysága és ezzel 
összefüggésben a szakmai, 
vagy bértarifa-minimumok 
megállapítása, 

- a különböző kiegészítő 
munkadíjazási szabályok (túl
óra, műszak, ügyelet, készenlét, 
stb. díjazása) meghatározása le
hetne. 

A vállalaton belüli béregyez
tető mechanizmus további el
lentmondása az érdekvédelmi 
munka területi szerveződése és 
az érdekek szakszolgálati
szakmai elkülönülése között f e
szül. Normális viszonyok kö
zött a munkavállalói érdekvé
delem szakmai-foglalkozási 
alapon szerveződik. Olyannyi
ra, hogy azokban az országok
ban, ahol a szakszervezetek 
külső kényszer nélkül szerve
ződnek, sok esetben egyugyan
azon munkahelyen több szak
mai szakszervezet is dolgozik. 

Ebből természetesen nem az 
következik, hogy darabjaira 
kell szedni a vasutas-szakszer
vezetet. De az igen, hogy a ke
retein belül szabad teret kell 
adni a tényleges érdekek sze
rinti szervezeti átrendeződés
nek. Olyannyira, hogy erről az 
érintetteknek közvetlenül ma
guknak kell . dönteni, tehát 
nincs helye semmiféle „fel
sőbb" testületi jóváhagyásnak. 
Sem elnökségi döntésnek, sem 
másnak. 

Ennek a folyamatnak bármi
féle akadályozása, vagy hátrál
tatása könnyen oda vezethet, 
hogy a vasutasok egyes cso
portjai a saját szakszervezetük 
testületeinek egyetértésével ho
zott döntések ellen lesznek 
kénytelenek demonstrálni, 
rosszabb esetben sztrájkolni. 
Ez pedig egyértelműen a tár
gyalópartneri képesség elvesz
tését jelentené. 

A tárgyalóképesség és a meg
egyezések hitelességének kér
dése - bár más okból - szak
szervezetünk központi testüle
teinél is felvetődik. Elsősorban 
azért, mert nem tisztázott a ki 
kit képvisel kérdése. Bár a vá
lasztások során fontos szem
pont volt, hogy lehetőség sze
rint valamennyi réteg és terület 
képviseltetve legyen, azt még-

,,Szimpi� hőbörgés az egész" 
Szeptember első felében két 

felhívás is megjelent két napi
lapban, a Magyar Nemzetben 
és a Magyar Hírlapban. Az Or
szágos Sajtószolgálathoz eljut
tatott dokumentumok arról ad
tak hírt, hogy megalakult a Ma
gyar Vasutasok Ffi:fJgetlen Ér
dekvédelmi és Onsegélyező 
Csoportja. A csatlakozásra fel
hívó programnyilatkozatból 
„csupán" az hiányzott, hogy 
hol, mikor és kinél jelentkezzen 
az a hagyományos szakszerve
zetben csalódott dolgozó, aki 
„ rendbe kívánja tenni közös 
dolgait'". N érni nyomozás után 
sikerült az új szerveződés nyo
mára bukkannom; mint kide
rült a Keleti állomásfőnökség 
néhány dolgozója határozott 
úgy, hogy „elég volt a főnöki 
gyóntatószékből", az „ érdekte
len érdekvédelemből ", s ha tár
sakat talál hozzá, saját kezébe 
veszi sorsa irányítását. 

Muszáj ennek 
reklámot csinálni? 

Lázár István, a Keleti állo
másfőnökség szb-titkára kész
ségesen áll rendelkezésemre, 
ám kissé elkomorul, amikor 
megtudja milyen ügyben is ké
rem a véleményét. Az állomás
főnök-helyettesi irodában szak
mai vezetők körében várja a 
,,vallatást", de még mielőtt bár
mit is kérdezhetnék, ő megelőz: 

- Mondja, muszaJ ennek 
reklámot csinálni?' 

- Szerintem alapvető szak
mai és politikai botorság lenne 
- válaszolom meglepve -, ha 
országos sajtó- és rádiónyilvá
nosságot kapott ügyről éppen 
a vasutas-szakszervezet lapja 
hallgatna. 

- Nézze - mondja az szb
titkár -, való igaz, hogy szak
szervezetünk nem minden eset
ben érte el azt amit akart. Mi, 
itt középszinten, az utóbbi négy 
évben, mást sem csinálunk, 
mint magyarázzuk a rosszul 
működő mechanizmust. Tesz
szük ezt a felső vezetők helyett. 
Szó sincs róla, hogy én kétség
be kívánom vonni a független 
érdekvédelmi szerveződések 
jogszerűségét. Másfelől viszont 
ennek a csoportnak megkérdő
jelezem a törvényességét. Úgy 
lépnek föl, akár egy hivatalos 
szervezet, holott nincsenek tu
domásom szerint bejegyezve. 
Azt is furcsának találom, hogy 
az általuk kritizált, becsmérelt 
hagyományos szakszervezet
nek ma is valamennyien tagjai. 

- Ennek a „csoportnak". a 
tagjai valamennyien forgalmi 
utazók - kapcsolódik az esz
mecserébe, Baranyi Imre állo-

másfőnök-helyettes. - Nem tu
dom, honnan veszik a bátorsá
got, hogy kellő szakmai felké
szültség nélkül felvállalják a 
magyar vasutasság érdekvédel
mét. Zentai kolléga, aki a szer
vezkedés vezetője, aligha van 
tisztában a vasút felépítésével. 
Egy szimpla hőbörgésbe fog
nak belemenni, ami-re akár azt 
is ráfoghatom, hogy forgalmat 
akadályozó tényező. Előbbiek
kel együtt, amennyiben ez egy 
korrekt „ellenszakszervezetté" 
alakulna, én örülnék neki a leg
jobban, hiszen, véleményem 
szerint, a vezetőnek minél több 
kontrollra van szüksége. De ak
kor ez a szakszervezet felké
szült szóvivőkből álljon, és ne 
szakadjon el a realitásoktól. 

Hülye gyerekeknek 
néznek bennünket 

- A programjukat olvasva, 
voltaképpen mindenben egyet
értünk - folytatja Lázár Ist
ván -, de a szélsőséges fogal
mazás bennünket taszít. Kíván
csi vagyok egyébként. hogy mi 
történik akkor, ha a hordószó
nokok valóságtól elrugaszko
dott ígéreteit pár hónap, év 
múlva majd számonkérik az 
emberek. Azok, akik már 
amúgy is torkig vannak az ígé
retekkel. 

Bár nem lett volna ellenem
re, sajnos a ,,szakszervezeti ke
rekasztal" nem jött létre, mert 
mire a „függetlenek., megér
keztek a „hagyományosak" el
mentek ebédelni. Ki tudja mi
ért, az előbbi zárt ajtó -a riport 
második részére félig kinyílt, 
ám ez csöppet sem zavarta be
szélgetőpartnereimet. 

- Senki előtt nincsenek ttt

kaink, a leírt és kimondott sza
vakért személyesen vállaljuk a 
felelősséget - kezdte Zentai 
Gy. László, a független szak
szervezet szervezőbizottságá
nak spiritusz rektora. 

- Ha a függetlenedés alap
vető okát egy mondatban kéne 
megfogalmaznom, azt monda
nám: elegünk volt a mai társa
dalmi szervezeteket jellemző 
politikai amatőrizmusból, 
amely a többséget képviselve 
annak nyakába telepszik. 

- Mi nem akartunk politi
zálni, de rákényszerítettek ben
nünket - veszi át a szót Kal
már Tibor, a másik szóvivő. -
Nyáron a rendkívül rossz mun
kakörülmények, a kedvezőtlen 
vonatelosztás miatt . .fellázad
tunk ". A budapesti vasútigaz
gatónak címzett beadványun
kat nyolcvanan írták alá. Kér
tük, hogy ő személyesen hall
gasson meg minket. Helyette 

azonban az az illetékes jött ki, 
aki a vonatelosztás szervezője, 
tehát a lehetetlen helyzet felelő
se volt. Négy órát tárgyaltunk 
vele, tizenketten a nyolcvanból. 
A hivatalos szakszervezet érde
kes módon nem volt jelen. Til
takoztunk amiatt, hogy jegyző
könyv helyett sima emlékeztető 
készült, amely meglehetősen el
! erdítette az ott elhangzotta
kat. Úgy éreztük, hülye gyere
keknek néznek bennünket. 

Követelések 
a faliújságon 

- Egy kartonlapra filctollal 
írtuk össze a követeléseinket a 
faliújságra - szólal meg újra 
Zentai Gy. László -, de ezt le
tépték és mehettünk raportra a 
főnökhöz. Ő ekkor kerek perec 
megtiltotta, hogy bármit is kira
gasszunk az állomás területén. 
Ehhez szerintem nem volt joga. 
Mire a dolgok ide jutottak, mi 
már a Szolidaritási Szakszerve
zeti Munkásszövetség szekció
jaként működtünk. Ezért teljes
séggel téves a hivatalosok fel
vetése: mi most igenis jogszerű
en működünk. 

- Nevetséges az az észrevé
tel is, hogy mi nem értünk a 
vasúthoz - reflektál az állo
másfőnök-helyettesi megjegy
zésre Kalmár Tibor. - Ha ez 
így van, akkor, hogy mernek 
több millió értéket nap mint 
nap ránk bízni. Ez egyszerű fis
káliskodás. Egyébként tagjaink 
némelyike, elég talán a buda
pesti igazgatóságon dolgozó 
Gaskó Istvánt említenem, szak
mai kompetencia dolgában bár
mikor kiállja az összehasonlí
tást teszem azt Baranyi Imré
vel. 

- Én valóban nem1 léptem 
ki a régi szakszervezetból -
lendül bele Zentai, amikor az 
szb-titkár észrevételét közvetí
tem -, de ennek korántsem 
kétkulcsosság az oka. Hajlandó 
vagyok, visszafizetni mindazon 
juttatást, segélyt, amit én ettól a 
szakszervezettől kaptam. de 
cserébe elvárom, hogy én is 
kapjam vissza, amit tagdíjként 
évtizedek alatt befizettem. Ha 

ez nem megy, követelni fogjuk, 
hogy zárolják a szakszervezet 
vagyonát. 

- Abban az ominózus új
ságközleményben mi nem a 
mai magyar vasutat neveztük 
sztalinistának - mondja vége
zetül Kalmár Tibor -, csupán 
néhány mai vezetőjét. 

A szervezőbizottság tagjai 
szerint nagy az érdeklődés a 
szeptember 30-i alakuló ülés 
iránt. 

Tódor János 



4 1989. OKTÓBER 5. 

Szakszervezetünk sztrá)kszab�lyzat-tervezete 
I 

1. § 

A sztrájkszabályzat célja 

1. A sztrájkszabályzat célja, 
hogy a sztrájkról szóló 1989. 
VII. 'törvény alapján (további
akban sztrájktörvény) megha
tározza azokat az eljárási szabá
lyokat, am�lyeket a vasúti köz
lekedés (MAV, GYSEV) sajátos-

ságaira tekintettel a Vasutasok 
Szakszervezete által kezdemé
nyezett sztrájk esetében alkal
mazni kell. 

2. Sztrájkra a sztrájktörvény 
1. §-ának meghatározott cél el
érése érdekében kerülhet sor. 

2. § 
Alapelvek 

A sztrájkjog alkalmazása so
rán: 

- a munkáltatónak és a 
munkavállalóknak folyamato
san együtt kell működniük, 

- fokozottan ügyelni kell a 
személyi és vagyonbiztonságra, 
továbbá a környezet védelmére, 

- tiszteletben kell tartani az 
önkéntesség elvét és a többségi 
akaratot, 

- érvényesíteni kell a ki
sebbség védelmét, 

- teljesíteni kell a lakossá
got alapvetően érintő tevékeny
ség még elégséges ellátását. 

Ennek során alkalmazni kell a 
Közlekedési, Hírközlési és Épí
tésügyi Minisztérium és a Vas
utasok Szakszervezete közös 
iránymutatását. 

3. § 

A sztrájkszabályzat hatálya 

1. A sztrájkszabályzat előírá- által - az illetékes szakszerve::
sait kell alkalmazni a Vasutasok zeti szerv határozatának ellené
Szakszervezete által kezdemé- re - kezdeményezett és végre
nyezett, a vasutasok munkabe- hajtott munkabeszüntetésekre. 
szüntetése esetében. .,B" 2. A Vasutasok Szakszer-

vezete sztrájkszabályzata nem 
,,A" 2. A Vasutasok Szakszer- érinti a sztrájktörvényben bizto

vezete Sztrájkszabályzat hatá- sított munkavállalói jogosultsá
lya nem terjed ki a vasutasok gokat. 

4. § 

Előzetes egyeztető eljárás 

1. Sztrájkra kizárólag a 
Munka Törvénykönyv 66. A. 
paragrajusá]>an előírt egyezte
tő eljárás le}olytatása után, il
letőleg az előzetes eljárás a 
szakszervezetnek jel nem róha
tó okból történő elmaradása 
esetében kerülhet sor. 

2. Egyeztető eljárást kell le
Jolytatni: 

- érdeksérelembó1 eredő ki
fogás ból, vagy 

- a kollektív szerződés meg
kötésével, vagy módosításával 
összefüggő, vagy 

- a munkaviszonyra vonat
kozó szabály megsértésével ösz
sze nem függő egyéb vita ese
tén. 

3. Az egyeztetési eljárás le
folytatására alapszervezeti, 
intéző bizottsági és ágazati 
szinten kerülhet sor. 

4. Az ágazati egyeztető bi
zottság összetételei: 

Központi Vezetőség delegál 
tagjaiból 6 főt; célszerű az 
üzemvitel, építési és ipari, hiva
tali területekró1 közgazdasági, 
jogi és szociálpolitikai szakem
bereket. 

Elnöke csak társadalmi tag 
lehet, tárgykörökhöz vonatko
zóan változhat. A tagok megha
tározott időre kapják megbíza
tásukat a KV-tó1. 

,,A" alternatíva: 
Hivatalból tagjai: főtitkár 

vagy titkár, közgazdasági, szoci
álpolitikai, jogi osztál:yvezetők. 

,,B" alternatíva: 
Az apparátus tagjai csak a bi

zottságban tanácskozási joggal 
vesznek részt. 

5. A bizottság feladata: 
Érdekegyeztetés a szakszer

vezet és a vállalat felső vezetése 
között felmerült vitás kérdések
ben. 

6. A bizottság jogköre: 
Tárgyal az elnökség és a köz

ponti vezetőség hatáskörébe 

tartozó kérdésekben a munkál
tatóval. Döntés céljából javasla
tot terjeszt az elnökség és a köz
ponti vezetőség elé. 

Javasolhatja a további érdek
egyeztető tárgyalás lefolyását, 
vagy kezdeményezheti a szak
szervezeti jogosultságok - vé
tó, sztrájk - alkalmazását. 

Sztrájk ideje alatt mindvégig 
egyeztetést folytat a munkáltató 
képviselőjével. 

7. Az elnökség és a KV előze
tesen felhatalmazhatja a bi
zottságot, hogy meghatározott 
kérdésekben az egyeztető tár
gyalások lej olyása után a 
munkáltatóval a kollektív szer
ződés rendelkezésével azonos 
erejű döntést hozzon. 

A döntéséró1 a legközelebbi 
ülésen részletesen beszámol. 

8. Az intézó'bizottságok és a 
szakszervezeti bizottságok ha
sonlóképpen kialakítják az 
egyeztető bizottságaikat. 

5. § 
1. Az egyeztető bizottságba a 

szakszervezet szerve és a mun
káltató azonos számú küldöttet 
delegáljon, akik közösen válasz
tanak. maguk közül elnököt, 
vagy erre a tisztségre közösen 
felkérnek rajtuk kívülálló sze
mélyt. 

2. Az egyeztető bizottságok 
az első (alakuló) tárgyaláson 
megállapodhatnak abban, hogy 
az általuk hozott döntést kötele
ző jellegűnek ismerik el, ha a 
vitatott kérdés rendezésére fel
hatalmazásuk van. 

3. A kötelező jelleggel hozott 
megállapodásról közös jegyző
könyvet kell felvenni. Az így 
hozott döntés a kollektív szerző
dés rendelkezésének minősül. 

4. Az egyeztető bizottságok 
az eljárásukat a Munka Tör
vénykönyvében előírtak szerint 
végzik. 

6. § 

Figyelmeztető sztrájk 

1. Az egyeztetés ideje alatt fi
gyelmeztető sztrájk tartható, 
ennek az időtartama azonban 
a 2 órát nem haladhatja meg. 

2. Figyelmeztető sztrájk al
kalmazásáról a szakszervezet 
testülete határoz. A határozat
ban meg kell állapítani a figyel
meztető sztrájk időpontját úgy. 
hogy az lehetőség szerint mun-

kakezdés, vagy befejezés idejé
re essen. 

3. A szakszervezet szervének 
kell gondoskodni, hogy a dolgo
zók a figyelmeztető sztrájkról 
megfelelő időben tudomást sze
rezzenek. 

Az érintett dolgozóknak a fi
gyelmeztető sztrájk tartama 
alatt végig a ·munkahelyen kell 
tartózkodniuk. 

7. § 13. § 

A sztrájk jogszerűsége A sztrájk befejezése 

1. Az egyeztető bizottságnak 
az egész eljárás ideje alatt vizs
gálnia kell, hogy az eljárás 
megfelel-e a sztrájktörvény 3. 
§-ában előírtaknak. 

2. Amennyiben az előzetes 
tárgyalások, egyeztetések során 
a sztrájk jogszerűsége vitatottá 
válik, akkor a sztrájk kitűzendő 
időpontja előtt kellő időben, de 
legalább 10 nappal a bizottság
nak a székhely szerint illetékes 

munkaügyi bírósághoz kell ke
resettel fordulnia. 

Ha a sztrájk több bíróság ille
tékességi területét érinti, akkor 
a sztrájk jogosságának elbírálá
sában a Fővárosi Munkaügyi 
Bíróság az illetékes. 

3. A kereset elkészítéséhez a 
szakszervezet szerve vonja be 
az illetékes jogsegélyszolgála
tot. 

1. A sztrájk befejezésére az 
érintett dolgozók többségi dön
tése alapján a sztrájkbizottsá
gok határozatának megfelelően 
kerül sor. 

2. A határozatban részlete
sen rögzíteni kell: 

- az elért teljes, vagy részle
ges eredményeket, illetó1eg az 
eredménytelenséget, 

tetés, ruhaviselési idő, mun
kásszállítás stb.) - megállapo-
dást, 

- a munkáltatóval a jogsze
rű sztrájkidőszakra kötött meg
állapodás a kiesett munkaidő 
díjazásáról. 

3. A határozat másolatának 
megküldésével értesíteni kell a 
munkáltató képviselőjét, a terü
leti intézőbizottságot, a Vsz köz
pontját, továbbá a helyi sajtót. 

8. § 

- a munkabeszüntetés blife
jezésének konkrét időpontját, 
és a munka megkezdésének 
részletes tervét, 

- a munkáltatóval a sztrájk
időszakra kötött - szociálpoliti
kai juttatásokra és ellátásokra 
vonatkozó (például üzemétkez-

4. A sztrájkbizottságok a 
megbízás visszavonásával fel
oszlatják a sztrájkőrséget. 

A sztrájk megkezdése 5. A határozat kimondásával 
megszűnnek a sztrájkbizottsá
gok. 

1. A mennyiben az egyeztető 
bizottság hét napon belül nem 
tudott megállapodni, illetó1eg 
az egyeztetés a szakszervezeti 
szervnek fel nem róhatóan 
nem jön létre, akkor kerülhet 
sor sztrájk alkalmazására. 

Sztrájkot kezdeményezhet: 
alapszervezet 

- területi intézőbizottság, 
- Vsz elnöksége, központi 

vezetősége. 
2. Sztrájkot a szakszervezet 

szerve akkor határozhat el, ha 
az alapszervezet tagjainak leg
alább 213-os része a sztrájk cél
jaival és végrehajtásával egyet
ért. 

Szavazás előtt a dolgozókkal 
részletesen ismertetni kell a 
sztrájk konkrét célkitűzéseit. 

3. A sztrájk meghirdetéséró1 
az érintett dolgozók többségi 
egyetértő szavazása alapján a 
szakszervezet szerve határozat
tal intézkedik. 

Határozatában meg kell je
lölni: 

- a munkabeszüntetés el
érendő célját, 

a munkabeszüntetés előre 

látható kezdő és befejező idő
pontját, 

- a létrehozandó sztrájkbi
zottságokat és a bizottságokban 
részt vevő tagok és vezetőik 
névsorát, 

- a sztrájkbizottságok jog
körét, 

- a helyi körülményeknek 
legjooban megfelelő demonst
rációt, 

- a sztrájkban résztvevők 
részére biztosítandó sztrájkse
gély összegé�. 

4. Amennyiben szüksé�es, 
meg kell határozni a - KHEM
VSZ közös irányelvében foglal
takat és a helyi körülményeket 
figyelembe véve - a lakosságot 
alapvetően érintő tevékenység 
elvégzésének szükséges mérté
két (minimális szolgáltatás). 

5. A határozat egy másolati 
példányát azonnal át kell adni, 
illetőleg el kell küldeni a mun
káltató képviselőjének, a terüle
ti intézó'bizottságnak, a VSZ 
központjának, esetleg a helyi 
sajtónak és egyéb hírközlő szer
veknek. 

14. § 

Regionális sztrájk 

A területi intézőbizottság az 
illetékességébe tartozó teljes te
rületét érintő problémák meg
oldása céljából regionális 

sztrájkot szervezhet. A regio
nális sztrájk szervezésére és 
végrehajtására az általános 
szabályokat megfelelően alkal
mazni kell. 

15. § 

Országos sztrájk 

1. A vasutasok széles körét illetve korlátozott sztrájkot szer
érintő problémák megoldása vezhet. 

2. A sztrájk kezdeményezése céljából a VSZ központi vezető- és végrehajtása az általános 
sége hálózati, regionális, helyi, szabályok szerint történik. 

16. § 

Szolidaritási sztrájk 
a szakszervezet helyi szerve, az 
IB és a VSZ központi vezetősé- -
ge és elnöksége is jogosult. 

9. § 

1. Szolidaritási sztrájkot vas
úton belüli, vagy más népgaz
dasági ágazatok, iparágak, 
vagy a SZOT felhívásához való 
csatlakozás, azok segítése, tá
mogatása céljából lehet szer
vezni. 

3. Szolidaritási sztrájk eseté
ben alkalmazni kell az általános 
előírásokat, azonban a sztrájk 
megindításához egyeztető tár
gyalás szükséges. A dolgozók áltat 

kezdeményezett sztrájk 

2. Szolidaritási sztrájk kezde
ményezésére és végrehajtására 

1. A dolgozók által kezdemé
nyezett sztrájkhoz a szakszerve
zet szerve határozatában csatla
kozást jelenthet be, ha a sztrájk 
kitűzött céljaival egyetért és 
rendelkezésre állnak a sztrájk
hoz szükséges feltételek. 

2. Csatlakozás esetén a sza
bályzat valamennyi előírását 
alkalmazni kell. 

3. Ha a szakszervezet szerve 
a dolgozók által kezdeménye
zett sztrájkhoz nem csatlakozik, 
akkor ezt a tényt indokolt hatá
rozatban az érintett dolgozók és 
a munkáltató tudomására hoz
ni. 

A szakszervezet szerve• köte
les a dolgozókat tájékoztatni a 
sztrájk jogi előírásairól és gya
korlati feltételeiró1. 

17. § 

Sztrájkalap 

l. A szakszervezet szerve a 
munkabeszüntetésben részt ve
vő dolgozóknak a kiesett mun
kabérhez és az elmaradt egyéb 
juttatásokhoz arányosan iga
zodó sztrájksegélyt fizethet a 
rendelkezésére álló sztrájkalap 

, terhére. 

a szakszervezet szerve a sztrájk 
idején folyósít. 

2. E célból a szakszervezet 
központi. középszintű és alap
szerve a költségvetési előirány
zatok alapján sztrájkalapot léte
síthet. 

10. § 
A sztrájksegély az átmeneti 

időszakra a szakszervezeti tag 
részére juttatott összeg, amelyet 

3. A sztrájkalap titkos, ezért 
mentes az adó- és a bírósági 
végrehajtás alól. 

A sztrájkbizottságok 
jogai és kötelezettségei 18. § 

1. A sztrájkkal összefüggő, a 
szakszervezetet érintő sürgős, 
halaszthatatlan kérdésekben át
ruházott hatáskörben a sztrájk
bizottságok döntenek. 

2. Sztrájk alatt a sztrájkbi
zottságoknak a munkáltatóval 
közösen kidolgozott intézkedési 
terv alapján kell gondoskodni
uk az adott üzemegység terüle
tén a Munkavédelmi Szabály
zat előírásainak megfelelően a 
személyi és vagyonvédelemről, 
továbbá a környezetvédelem
ről. 

Ennek érdekében a sztrájkbi
zottságok megalakulásukat kö
vető 6 órán belül kötelesek ösz
szeülni és a konkrét intézkedé
sekró1 határozatot hozni. 

3. A határozatban jel kell 
tüntetni: 

az elvégzendő feladato-
kat, 

a részt vevő személyeket 
és vezetőiket, 

- a sztrájkbizottságok mű
ködésének koordinációját, és a 
döntési fokozatokat. 

11. § 

1. A sztrájkbizottságok szük
ség esetén azonnal sztrájkőrö
ket jelölnek ki. 

2. Sztrájkőröket névre szóló 
megbízással kell ellátni, amely-

ben fel kell tüntetni a sztrájkőr 
nevét, munkahelyét és a 
sztrájkőri feladatait. A sztrájkő
röket el kell látni megkülönböz
tetési jellel. 

A szakszervezet szerveinek 
különös gonddal kell vizsgál
niuk a sztrájkban részt vevő 
dolgozók késó'bb keletkező 

3. A sztrájkőrök kötelesek az 
intézkedésük, irányításuk során 
megbízásukat a dolgozóknak 
önkéntesen felmutatni. 

4. A sztrájkőrség köteles gon
doskodni, hogy mindenki be
tartsa az önkéntesség elvét: 
sztrájkban való részvételre, il
letve az attól való tartózkodás
ra senki nem kényszeríthető. 

12. § 

1. A sztrájkban részt nem vál
laló dolgozók munkavégzését 
megakadályozni nem lehet. Er
re a sztrájkőrségnek külön fi
gyelmet kell fordítani. 

2. Az érintett dolgozóknak a 
sztrájk első napjái, a szokásos 
munkarend szerint kell a mun
kahelyükön tartózkodniuk. 
A sztrájkbizottságok határoz
zák meg, hogy a továbbiakban 
mikor kell a dolgozóknak a 
munkah�lyen tartózkodt;i, ille- .i'\ \� 
tőleg mikor kell munkara je- J.1'., 
lentkezni. -� 
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munkaügyi vitáit, a sztrájkban 
való részvétel és a hátrányos 
munkáltatói intézkedés közötti 
esetleges okozati összefüggése
ket. 
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Mozdonyvezetők ha összeülnek Tiltakozás egy baleset miatt 
Mozdonyvezetői rétegtanács

kozás volt szeptember 13-án 
Budapesten, amelyet azzal a 
céllal szerveztek meg, hogy a 
mozdonyvezetők érdekvédel
mét a pillanatnyi helyzethez al
kalmazkodva megerősítsék. 
A tanácskozásra egy vitaanyag 
is készült, amely az utazó dol
gozók (mozdonyvezetők, vonat
vezetők, jegyvizsgálók) bér
helyzetéből és szociális problé
máiból fakadó gondokkal kap
csolatosan fogalmazott meg el
várásokat a MÁV Vezérigazga
tóságával és a Vasutasok Szak
szervezetével szemben. 

lékeztetett rá, hogy a TDDSZ
szel sem tárgyalt a kormány. Nem korrekt 

kezdeményezés 

Nem kíváncsiak a magyarázkodásra 

Halász György, szakszerve
zetünk titkára a következőkkel 
kezdte hozzászólását: 

- Információink szerint a 
szociáldemokrata párt körei
bó1 meghirdették az úgyneve
zett szabad vasutas szakszer
vezet létrehozását. Rólam so
kan tudják, hogy párton kívüli, 
sőt egy kicsit szocdem érzelmű 
vagyok, mégsem tartom kor
rektnek a kezdeményezésüket. 

Vele szemben foglalt állást 
Izsák Csaba nagykanizsai felvi
gyázó, aki a SZOT-tál is függet
len mozdonyvezetői szakszerve
zetért szállt síkra. Mint mondot
ta, a mozdonyvezetó"k egysége
sek, ám erre nézve káros, hogy 
a dombóvári utazók átlagbére 
1200 forinttal magasabb, mint a 
kanizsaiaké; s ideje, hogy azo
kért a mozdonyvezetőkért te
gyenek végre valamit, akik azt 
sem tudták elérni, hogy megf e
lelő minőségű és teljesítményű 
fényszóró legyen a gépen. Lehe
tetlen állapot - fogalmazott 
élesen -, hogy a szakszervezet 
belement abba, hogy egy ember 
24 órát dolgozzon, s a vonatok 
úgy mennek százzal a pályán, 
hogy egy végsőkig elfáradt vál
tókezelő esetleg hibázhat. 

Tudniillik, elhatároztuk, hogy....., ..... ...,. __________________________ _ 

A rétegbizottság 
követelései 

A kibővített rétegbizottság 
egyebek között azt várja a ve
zérigazgatóságtól, hogy kezdjék 
meg a bérrendszer felülvizsgá
latát, hogy a jövőben az tükröz
ze a vasúti szakképzettséget, az 
eltöltött szolgálati időt és a 
munkakör fontosságát. A CSM
közlekedés műszaki feltételei
nek biztosításáig (rádió, pálya
telefon, vonatbefolyásolás) ál
lítsák le az arra ki nem épített 
vonalakon a CSM-es közleke
dést. A törzsgárda-elismerés, 
kitüntetés kivételével szűnjön 
meg valamennyi jutalom és 
prémium, viszont kapjon 13. 

havi fizetést minden vasutas. 
Az utazói létszám növelésének 
érdekében vedig a Vezérigaz
gatóság járjon el a Honvédelmi 
Minisztériumnál annak érdeké
ben, hogy az alternatív katonai 
szolgálat a vasútnál is letölthető 
legyen. 

Az említett vitaanyag elvárja 
a szakszervezettó1, hogy a felso
rolt kérdésekben rövid időn be
lül késztesse döntésre a MÁV 
vezetését, valamint azt, hogy a 
Vasutasok Szakszervezete 
sztrájkszabálytervezetét bo
csássák tagsági vitára. Ez utób
bi kitétel azért is érdekes, mert 
- ahogy azt a tanácskozáson 
jelenlévő dr. Halász György, 
szakszervezetünk titkára el
mondta -, az ágazati szakszer
vezetek közül a Vasutasok 
Szakszervezete készítette el el
sőként ezt a tervezetet,' és már 
két hónapja kiküldték a közép 
szervi titkároknak azzal, hogy 
az alapszervezetekben tagsági 
vitára bocsássák. 

- Úgyanígy kiküldtük az 
alapszabály-tervezetet is 
mondotta Halász György 
amely arra biztatja a tagságot, 
hogy az alapszinttől kezdve 
alakítsák meg a szakmai tago
zatokat, de nagyon kevés ész
revétel, vélemény érkezett rá. 

A tanácskozás elején Fekete 
Sándor KV-tag, a rétegbizott
ság vezetője az összefogást 
szorgalmazta, s a Keleti pálya
udvaron alakuló független vas
utas szakszervezetre utalva em-

- Érthetetlen, hogy akkor, 
amikor egy gazdasági vezető 
fölvesz 40 ezer forint prémiu
mot, a mozdonyra nem jut halo
génlámpa. Nagyon sajnálom 
egyébként, hogy a szociálde
mokrata kollégánk nem jött el, 
mert kíváncsi lettem volna a 
független szakszervezet véle
ményére - zárta hozzászólását 
Izsák Csaba. 

Fizessen adót 
a munkáltató 

egy megújított, egységes, és 
pártoktól független szakszerve
zetet akarunk létrehozni mind
amellett, hogy nyitottak va
gyunk a pártok felé, amennyi
ben azok hitelesen szolgálják a 
munkavállalói érdekeket. Nyi
tottak vagyunk, de ez nem azt 
jelenti, hogy minden párt hoz
zon létre egy szakszervezetet, s 
esetleg az egyéni és pártérde
keknek rendeljék alá a munka
vállalói érdekeket. 

- Úgy gondolom - folytat
ta Halász György -, ha a szo
ciáldemokrata párt részt kíván 
venni a szakszervezeti munká
ban - és ezt csak üdvözölni le
het-, akkor úgy vegyen részt, 
hogy jelöltet állít az elkövetke
zendő valasztásokon, vállalja a 
megméretést, de ne az egységes 

A további felszólalók szinte vasutas-szakszervezet megosz
egységesen amellett foglaltak tására törekedjen. Ugyanis két 
állást, hogy a Vasutasok Szak- szakszervezetet köztudottan ki 
szervezetén belül kell megte- lehet játszani egymás ellen, és 
remteni az erős mozdonyveze- ez csak a gazdasági vezetés és 
tői érdekképviseletet. Sőt, Vi- kormány malmára hajtaná a 
dacs János a Hámán Kató von- vizet. Mi olyan szakszervezetet 
tatási főnökségró1 egyenesen akarunk, amelynek tisztségvi
odáig ment, hogy azért nem selőit a tagság megfelelőnek 
kell mozdonyvezető szakszerve- tartja erre a munkára. 
zet, mert ez a rétegbizottság A továbbiakban a vélemé-vagy kihajtja a VSZ-en keresz
tül a követeléseket. és akkor nyek nem csaptak össze, in
máris hatalmas tekintélye lesz, kább egymást erősítették. Fel
vagy ha ez nem sikerül, akkor a vetődött többek között, hogy a 

következő kollektív szerződésszakszervezet jelenlegi appará- ből el kellene hagyni a kötele-tusa lapátra kerül, és máris zően elrendelhető túlórázás famegvan az új szakszervezet. 
_ Azt mondta Csehák Ju- galmát, s volt, aki úgy véleke-

dit, hogy alapvető érdek, hogy dett, hogy csak az a sztrájk, ha 
kipihenhesd magad _ fordult leáll a vasút, s ha a rendelet azt 
kollegáihoz Vidacs. - De nem mondja ki, hogy az alaptevé
tudod megtenni, mert be vagy kenységet el kell látni, akkor 
osztva újabb szolgálatba, és már inkább ne is beszéljünk 
még te fizetsz az adóban azért, sztrájkról. 
hogy nem lehetsz a családod- A tanácskozás végén az egy
dal. Ezt az adót fizesse a mun- begyú1tek abban állapodtak 
káltató! meg, hogy szeptember 30-ig fel-

- A vasútnak viszont nem- kérik a vontatási főnökségeket, 
sokára érdeke lesz, hogy elen- hogy minden száz mozdonyve
gedjen 25 év után nyugdíjba - zető képviseletében válassza
jelentette ki, utalva arra a köve- nak egy küldöttet a hat héten 
telésre, hogy a korkedvezmé- belül megrendezendő országos 
nyes dolgozók vagy ténylege- értekezletre. Ott a küldöttek 
sen ledolgozott óramennyiség, megválasztják a szakmai tago
vagy 25 ledolgozott naptári év zat vezetőségét, s véglegesítik, 
után legyenek nyugdíjjogusul- illetve pontosítják a mai napon 
tak. - Ugyanis akkora lesz a előzetesen jóváhagyott prog
munkanélküliség, hogy muszáj ramtervezetet, amiben azért 
lesz fölvenni másik embert. még van olyan pont, amihez 

- De mekkora lesz a nyug- például társadalombiztosítási 
díj? - sóhajtotta valaki inkább jogszabályt kellene változtatni. 
csak magának. Demeter Kálmán 

Tisztázni az ellentmondást 

„Egy kollégánk (és kis híján több fórumon is szóvá tettük 
több ember) tragédiájának ha- aggályainkat különböző ren
tására ragadtunk tollat. Cé- delkezések bevezetésével kap
lunk: felhívni az illetékesek fi- csolatban, de érdemi intézke
gyelmét, és nyomatékosan kö- dések nem történtek. A világí
vetelni az utóbbi években kiala- tással kapcsolatos felvetésünk
kult állandó veszélyhelyzetek re a következő választ kaptuk: 
megszüntetését. Mint ismere- ,,Nem az a lényeg, hogy mi lás
tes, augusztus 26-án a késő éj- sunk, hanem hogy minket lás
szakai órákban súlyos vasúti sanak. ". 
baleset történt, amelynek kö
vetkeztében egy kollégánk 
szörnyethalt. Tudjuk, hogy a 
baleset körülményeinek kivizs
gálása nem a mi feladatunk, és 
még sok szakértői vita fogja 
megelőzni a vétkesek felelőssé
gének megállapítását. Ennek 
ellenére szeretnénk felhívni a 
figyelmet néhány általunk le
vont következtetésre. 

Az utóbbi években minden 
gyakorlati tapasztalatot, hoz- :-L:------...:..::==: 
záértést nélkülöző, és a vonat-

--.
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kozó utasításokat figyelmen kí- -
vül hagyó, főleg anyagi nehéz- • 
ségekre hivatkozó rendeletek 
miatt alakultak ki veszélyhely
zetek. Ezek a rendelkezések, 
módosítások sajnos nap mint 
nap a fent említett hasonló, 
vagy annál súlyosabb balesete
ket idézhetnek elő. Talán a sze
rencsének vagy a mi áldozatos, 
körültekintő muokánknak kö
szönhető, hogy eddig nem tör
tént több baleset. 

A fent említett baleset isme
reteink szerint a következőkép
pen történt: Polgárdi-Ipartele
pek-Polgárdi állomások kö
zött · vörös, tehát tilos jelzővel 
feltartóztatott tehervonatba 
nagy sebességgel (talán fékezés 
nélkül, kb. 70-80 km/h) belero
hant a szabályosan, tehát sza
bad jelzéssel és menesztéssel 
indulásra felhatalmazott sze
mélyvonat. Minden mulasztás 
ellenére a terep- és a látási vi
szonyok figyelembevételével ez 
a baleset nem, vagy nem ilyen 
súlyosan következhetett volna 
be az alábbi körülmények kö
zött: 

Ha a mozdonyok és a vezér
ló1cocsik világítása a kornak és 
a körülményeknek megjelelő. 
Jelenleg a MÁV-nál a homlok
fényszórók max. 100 W teljesít
ményű izzókkal és kritikán aluli 
foncsorokkal vannak ellátva, a 
MÁV-előírásoknak nem megfe
lelően. Ezekkel az izzókkal 
max. 30-40 m-re lehet látni 100 
km/h sebesség mellett, ugyan
akkor a legkisebb féktávolság 
ennél a sebességnél 300-400 
méter. 

A saját és utasaink biztonsá
ga érdekében sürgős intézkedé
seket látunk szükségesnek a 
kétes biztonságot nyújtó ren
delkezések és technikai feltéte
lek megváltoztatására. Ezekből 
felsorolunk néhányat: 

1. A vasúti vontató járművek 
legalább a közúti követelmé
nyeknek megfelelő világítással, 
ködlámpával legyenek ellátva. 

2. Vonják vissza a jelfeladás
ra ki nem épített vonalakra a 
,,CSM" alkalmazását. 

3. A forgalmi dolgozók sem
milyen körülmények között ne 
dolgozzanak egyfolytában 14 
óránál többet. Szűnjön meg a 
24, esetleg 36 órás folyamatos 
munka; emberhiány miatt. 

4. Vonják vissza a 14 órás 
„CSM" alkalmazását, amit 12 
óráról emeltek fel. Köztudott, 
hogy egy idő után a koncentrá
ló képesség csökken. és ez nem 
elhatározás kérdése. A rendel
kezés megváltoztatása előtt 
sem volt gyakorlat ·a személy
vonatokkal történő lezárás a 12 
óra leteltével, de így a vezetőin
ket ösztönzi a fordák irreális ki
alakítására. 

5. A legutóbb bevezetett (pél
dául Székesfehérvár Vontatási 

Főnökség) gépvizsgálati idő és 
váltási idő lerövidítésének vis.z
szavonása. A mozdonyok felü
letes átvizsgálása és a kapkodás 
ugyanis sok veszély forrása. 

6. Fokozottan ellenőrizni kell 
a még alakjelzős vonalakon a 
jelzők kivilágítását és műszaki 
használhatóságát. (Sok esetben 
a feltételek sem biztosítottak.) 
Idővel a petróleumos betét 1? 
elektromos fényforrással való 
pótlása. 

7. A közvetlen Jorgalommal 
összefüggésben dolgozók béré
nek olyan szintre történő eme
lése, hogy meg tudjon élni a jö
vedelméből, ne kelljen különbö
ző módon szabadidejében még 
annyit dolgoznia. hogy a mun
kahelyén már eleve fáradtan, 
gondoktól agyongyötörten je
lentkezzék szolgálatra. Ez saj
nos majd' mindegyikünkre jel
lemző. 

Úgy gondoljuk. hogy a fent 
leírt ellentmondásos körülmé
nyek (technikai középkor) kö
zött biztonságos és korszerű 
áru- és utasszállítás nem bo
nvolítható le. Ne lehessen in
d�k a körülmények konzerválá
sára, vagy netán rontására a fil
léreskedés. amikor egyes veze
tőink tízezres tételű prémiu
mokat, jutalmakat kasszíroz
nak be, amely meghaladja né
hány apró, de fontos változta
tás bevezetésének költségeit. 

E sorokkal nem pánikkeltés 
vagy vezetőellenes hangulat 
ébresztése a célunk. hanem 
olyan változtatások megtétele, 
amelyek megszüntetnék szinte 
,.kamikaze„ módjára történő 
munkavégzésünket. Nem milli
árdos beruházásokat kérünk, 
hanem szervezési és kis költsé
geket igénylő változtatásokat. 
Ne történhessen újból áldemok
ratikus intézkedés. (Például a 
40 órás munkahét bevezetése a 
munkaidó"k, normaidó"k szorítá
sával és a béremelés visszatar
tásával.) 

A hasonló tragédiák elkerü
lése érdekében elsősorban nem 
magyarázkodást várunk, ha
nem konkrét és hathatós intéz
kedéseket!" 

A Magyar Vasutas ez évi 
12. számában (augusztus 
24.) A vezénylés nem bünte
tés címmel jelent meg írás, 
amelyben egy debreceni 
mozdonyvezető V. Kiss Sán
dor panaszával kapcsolato
san Marosán Antal vezető
mérnök, a vontatási főnök
helyettes véleményét ismer
tettük. Cikkünkre levélben 
reagált Kiss Sándor. Észre
vételeinek ezennel adunk 
helyt. 

tem a történtekről. A fűtő
ház/önök nem tudott nekem 
választ adni. Behívatta az 
üzemeltetési vezetőt, és tőle 
tudta meg a konkrét ténye
ket. Ezek után úgy ítélem 
meg, hogy a beosztást a fő
nök háta mögött csinálták. 

kor az lehetőleg olyan le
gyen, aki ért is a mozdony
vezető szakmához, és min
denféle magyarázkodó szö
veget nem fogad el. Ami az 
újságban megjelent, az csak 
magyarázkodás a főnökhe
lyettes részéről." 

Kivételek azok a mozdonyok, 
amelyeket a beosztott személy
zet a saját anyagából és munká

Választmányi ülés 

,,Kedves Főszerkesztő Úr! 
Elnézését kérem, hogy le

velemmel zavarom, de sze
retnék az újság augusztus 
24-én megjelent cikkére vá
laszolni. Szeretném taglalni 
az ellentmondásokat. A he
lyettes főnök az újságírónak 
úgy nyilatkozott, hogy az 
Fth. főnök szuverén joga 
minden hónapban a beosz
tást jóváhagyni. A szerkesz
tőségbe küldött levelemben 
említettem, hogy én az eset 
megtörténtekor felmentem 
hozzá, és a véleményét kér-

A szolgálatképtelenséggel 
kapcsolatban megjegyzem, 
hogy az eset 1987 decembe
rében történt, a 41-2185 szá
múl géppel, amely koráb
ban már ötször szolgálatkép
telen lett, hajtómű-meghibá
sodás miatt. 

A főnökhelyettes azt állí
totta, hogy öt alkalo�mal hí
vattak raportra. En csak 
egyró1 tudok. Akkor is olyan 
ürüggyel rendeltek be, hogy 
én szidtam az anyját két sze
relőnek. név szerint Porczió 
Istvánnak és Marosán Ist
vánnak, de őket nem hívták 
be szembesítésre, hogy bizo
nyítható legyen az állításuk. 

Ezek után, ha valamelyik 
munkatársát megbízza ilyen 
ügyek kivizsgálásával, ak-

* 

V. Kiss Sándor levelének 
utolsó bekezdésével nem ér
tünk egyet. Véleményünk 
szerint az újságírói munká
nak - még egy szakmai jel
legű lap esetében sem -
előfeltétele a mozdonyveze
tői jártasság, mint ahogy 
egy masinisztától sem vár
ható el, hogy zsurnaliszta 
módon fogalmazza meg 
mondanivalóját. Munkatár
sunk mindössze Marosán 
Antal információját adta 
közre. Ha olvasónk ezt csu
pán magyarázkodásnak ér
zi, ezért aligha az újságíró 
felelős. 

(A szerk.) 

jával átalakított. (Időszakos Az 1881-ben alapított Moz
mozdonyvizsgálatokon a műbe- donyvezetők Vasútüzemi Dol
lyekben „Nem szabványos" jel- gozók Biztosító és Segélyező 
igével megrongálják, és vissza- Egyesülete választmányi ülését 
szerelik a kisebb teljesítményű- szeptember 6-án tartotta bala
re!) Ugyanis a v.959b.1987/1 tonkenesei üdülőjében. Azért 
módosítás szerint szabványos itt, az általános szokástól eltérő
zárjelző tárcsa - közismert ne- en, mert a létesítmény jelentős 
vén macskaszem - csak akkor korszerűsítését is be akarták 
látható meg a vonat végén, ha a mutatni a tagságot reprezentáló 
megfelelő erősségű fényt visz- tisztségviselőknek. 
szavetíti. Mivel a személyvona- Nagy Lajos ügyvezető elnök 
tot továbbító mozdony ilyen beszámolójában elmondotta. 
fényerővel nem világított, ezért hogy az építkezés elsődleges 
kollégánk időben nem észlel- célja az üdülővendégek kényel
hette az előtte álló tehervona- mi igényeinek kulturáltabb 
tot. színvonalú kielégítése és a 

Hozzájárulhatott még a bal- meglevő vagyon gazdaságos 
eset kimeneteléhez az a körül- befektetése volt. A 8,4 millió /o
mény is, hogy a közelmúltban rintos beruházási és felújítási 
parancskönyvileg elrendelték munkák tavasszal kezdődtek; 
az említett vonalszakaszon a és kisebb határidő-túllépéssel a 
személyvonatok „CSM" - azaz kivitelezó1c á� is„adták. A,kés:
csak mozdonyvezetővel - tör- delem anyagi kovetkezmenye1t 
ténő továbbítását annak ellené- ők viselték: gondoskodtak a he
re, hogy a biztonsági berende- u�al�ak �egf�lelő elhelyezésé
zés az utasítás körülményeinek ro1 es meg kesedelmt kamatot 
nem felel meg. Ezt megelőzően is fizettek. 

Az építkezés során az emele
ten 250 négyzetméter alapterü
leten kétágyas szobákat, új 
konyhát, társalgót alakítottak 
ki. Jelenleg 34 (pótágyakkal 37) 
személy helyezhető el a csak fő
szezonban működő önellátásos 
üdülóben, amely panaszmente
sen szolgálja a p1henó"ket és 
családtagjaikat. 

A vezetőség tervében szere
pel még a gáz bevezetése, vala
mint a tűz és betörés elleni biz
tosítási díj összegének emelése. 

Az egyesület általános pénz
ügyi helyzetét Sztanó István 
vezető pénztárellenőr ismertet
te. Bejelentette, hogy a gazdál
kodás az ismert nehézségek el
lenére eredményes. Az évi tag
díjbevételnek több mint a felét 
könyvelhették el augusztus vé
géig, ugyanakkor 51,5 százalé
kot tesz ki a 14 segélyezési jog
cím alapján kifizetett összeg. Az 
egyesületnek 42 ezer tagja van. 

(horváth) 
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Őnként távozzon, aki terhes! 

Családos munkásszálló 

a Makk utcában 
Reményvesztetten, lakásra várva 

Büszkén hirdeti a tábla a ko
pottas Makk utcai épületen: a 
MÁV családos munkásszállója. 
Igaz is, nem sok ilyen intéz
mény van ma az országban. Az 
persze már más lapra tartozik, 
hogy tábla ide, tábla oda, az itt 
lakó gyermekes családok időn
ként felszólítást kapnak, ugyan 
tűnjenek már el innen gyerme
kestül, mindenestül. Az itteni 
asszonyok azt is beszélik, a be
költözéskor papírt kell aláírni, 
önként távozik az, aki három 
hónapos terhes. Nesze neked 
család! 

A távozásra felszólító hiva
talos iratok ellenére kilakolta
tás eddig szerencsére még nem 
volt. Talán humánusabb és 
szemérmesebb a MÁV, mint ar
ra bürokratikus ügyintézéséből 
következtetni lehet? 

Hogy kik laknak, kik kény
szerülnek ebben a szállóban 
lakni? Kopogtassunk be az 
egyik ajtón. Mihályné Hornok 
Klára a vasutas-szakszervezet 
ÖTA-osztályán dolgozik, és 
1987 augusztusa óta lakik két 
kisgyermekével a körülbelül ti
zennyolc négyzetméteres, repe
dező falú szobában. Amikor fér
jétől elvált, a bíróság neki ítélte 
a gyermekekkel együtt a lakást 
is. A volt férj azonban abból 
nem hajlandó kiköltözni. 

- Szemők Béla általános 
vezérigazgató-helyettesnél is 
voltam, meg a Rádiónál is -
meséli a fiatalasszony. - Min
denhol azt mondták, nem tud
ják kitenni a férjemet, mert fi
zikai dolgozó. Ő is vasutas, vil
lanyszerelő a Fradiban. Azt is 
mondták, én még egyszer a 
MÁV-tól Lakást nem kapok. 
A volt férjemnek fölajánlottak 
valami lakást, de azt természe
tesen nem fogadta el. Most a 
tanácshoz adtam be kérelmet, 
nem sok reménnyel. 

Harmadmagával tizennyolc négyzetméteren 

kavargatja, Herceghalomról - Így hát várunk. 
másfél éve iszákos férje elől Az emeleti folyosón egy név
menekült )de, amíg az éppen táblára leszünk figyelmesek. 
Nagyfán volt. Az asszony ott Borsányi György festőművész. 
adminisztrátorként dolgozott a S alatta legalább még négy 
kutatóintézetben. Most takarító- név. Mint ahogy öten laktak ab
nő, a lakásért. De már felszólí- ban a szobácskában is nemrég, 
tották, keressen magának más ahol most Udvari Lajos és Tóth 
lakhelyet. Itt két gyermekével Anna lakik. Májusban költöz
és élettársával lakik. tek ide, de lakásuk már bela-

A szálló egyik legrégebbi la- kott, a. lehetőségekhez képest 
kója Veres Gizella, aki a Fe- szépen berendezett. Minden 
rencvárosi pályaudvar üzem- négyzetcentiméternyi hely ki
gazdasági csoportjánál dolgo- használt. 
zik. Ugyanitt van élettársa, aki - Van is havi hatezer fo-
forgalmi szolgálattevő. rint tartozásunk - mondja ké-

- Ötezer forintig hozzájá- sőbb Udvari Lajos raktárnok. 
rulna a MÁV az albérlethez, de Mindenesetre otthonossá tették 
egy valamire való szobáért a néhány négyzetmétert. 
nyolc-tízezer forintot is elkér- amelyre két év óta vártak. 
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HOZZÁSZÓLÁS 

Milyen legyen a szakszervezet? 
A Magyar Vasutas 13. számá

ban megjelent szakszerveze
tünk új alapszabály-tervezete 
abból a célból, hogy a tagság 
kifejtse véleményét, megtegye 
javaslatait. Élve ezzel a lehető
séggel, több évtizedes tapaszta
lataim alapján szólok hozzá a 
tervezethez. 

Amikor a szakszervezetek 
szervezete kialakult, alapállás 
volt, hogy „transzmissziós" sze
repet töltsenek be, vagyis a 
párt politikáját közvetítsék tag
jaik, illetve a dolgozók körében. 
Ez a szerepkör már a múlté. 
A szakszervezetek azt hirdetik, 
hogy párttól (pártoktól) függet
lenek és legfontosabb feladatuk 
az érdekvédelem. Ebből viszont 
azt a következtetést is le kell 
vonni, hogy más szervezeti fel
építésre van szükség, amely 
leginkább szolgálja a fő feladat
kör minél eredményesebb ellá
tását. 

Milyen követelményeket elé
gítsen ki a szervezeti és műkö
dési rend? 

- Biztosítsa, hogy a tagság 
akaratát maximálisan érvénye
síthesse, 

- nyújtson a tagságnak 
messzemenő érdekvédelmet; 

- alulról építkezzen; 
- biztosítsa a helyi alapszer-

vezetek teljes önállóságát; 
- legyen független a mun

káltatótól is, ne legyen részese 
a munkáltatói döntéseknek; 

- legyen egyértelmű és vilá
gos, hogy mit nyújt tagjainak; 

- anyagi eszközeit teljes 
mértékben állítsa a tagság szol
gálatába, s annak felhasználá
sáról a tagság döntsön; 

- tisztségviselői a tagsági 
akarat és bizalom alapján nyer
jék el megbízásukat. 

Felmerül a kérdés, hogy mi

lyen szervezeti és működési 
rend elégítené ki a fenti köve
telményeket? 

Helyi szinten (főnökségek, 
üzemek, hivatalok stb.). A rész
egységeknél (csoport, részleg 
stb.) a tagok válasszanak bizal
mit, aki a szakszervezeti cso
port élén áll. Az összes bizalmi
csoport alkotja az alapszerveze
tet, amelynek vezetősége az 
összes bizalmi legyen, a bizal
miak maguk közül rotációs ala
pon válasszanak elnököt. Ezzel 
egyszerűsödik a szervezet, nö
vekszik a tagság és a bizalmi 

Működési formája: a bizal
micsoportok megbeszélése és 
az összes tagság részvételével 
tartott taggyú1és. A nagyobb 
alapszervezeteknél hozzanak 
Létre részfoglalkozású, illetve 
mellékfoglalkozású profi szak
emberekből álló érdekvédelmi 
csoportokat. 

Feladatuk Lenne: tanácsadás 
a vezetőség részére és a tagság 
érdekvédelmi ügyeinek intézé
se. Célszerűségi szempontból 
több alapszervezet is hozhatna 
létre egy érdekvédelmi csopor
tot. Meggyőződésem, hogy hat
hatós érdekvédelmet helyi szin
ten is kell nyújtani. 

Területi szinten (MÁV-igaz
gatóságok székhelyén) választ
mány működne, amelybe a ta
gokat az alapszervezetek dele
gálnák, szolgálati , áganként 
egyenlő arányban. Elén az el
nök állna, amelyet a választ
mány választana tagjai közül. 
A választmány mellett is mű
ködne profi szakemberekbó1 ál
ló érdekvédelmi csoport, jórészt 
félállásban. Az érdekek szolgá
lati áganként jelennek meg, 
ezért tartom fontosnak a szolgá
lati áganként történő delegá
lást. 

Hálózati szinten. 
Szolgálati áganként (forga

lom, vontatás, pft. távközlő és 
biztosítóberendezési, ipari, épí
tőipar, anyag-, közg. számvitel, 
ügyvitel stb.) alakuljon vá
lasztmány, tagjait az alapszer
vezetek delegálják. A választ
mány élén elnök állna. A szak
szolgálatot érintő kérdésekben 
lennének illetékesek. A szolgá
lati áganként létrehozott vá
lasztmányok együttesen alkot
nák a szakszervezet országos 
vezetőségét, az elnökét rotációs 
alapon választanák a szolgálati 
ágak választmányainak elnökei 
közül. Ezen kívül megválaszta
nák a szakszervezet ügyvezető 
elnökét, aki egyben a szakszer
vezeti központ dolgozóinak ve
zetője is Lenne. 

A központban kis létszámú 
érdekvédelmi szakapparátus és 
ügyviteli részleg dolgozna (pr9-
fi szakemberek). A vezető szer
vek tanácsadói, ügyintézői szer
veként és a dolgozók érdekvé
delmi ügyeinek intézőjeként 
működnének. Ezenkívül igény, 
illetve szükség szerint működ
hetnének különböző feladatok 
ellátására munkabizottságok is. 

A pénzügyi alapról szóló fe
jezetet elégtelennek tartom. 
A tagság nem tudja, mi az 
,,egyéb bevétel" és a „juttatás", 
ezt konkrétan kell meghatároz
ni. Nincs rögzítve, hogy a szak
szervezet a munkáltatótól elfo
gadhat-e támogatást, ha igen, 
milyen formában. Jelenleg 
többféle címen létezik ilyen tá
mogatás. 

A tagdíj mértékét ne az or
szágos szövetség, hanem a tag
ság döntse el. Ugyancsak a tag
ság joga legyen meghatározni 
azt is, hogy a tagdíjból mennyi 
maradjon az alapszervezetek
nél. Ha komolyan vesszük azt, 
hogy az alappillér a helyi szer
vezet és a munka döntő része itt 
folyik, akkor ennek anyagiak
ban is tükröződnie kell. vagyis 
a tagdíj nagyobbik részének 
kellene az alapszervezetekben 
maradnia. 

Az új stílusú szakszervezeti 
munka kialakítása kapcsán 
szükséges átgondolni azt is, 
hogy a szakszervezet mennyi
ben vegyen részt vállalati dön
tésekben. Szerintem a szakszer
vezet új feladatkörével nem 
egyeztethető össze a vállalati 
döntésben való részvétel. Ha a 
munkáltatói döntést szakszer
vezeti egyetértéssel, hozzájáru
lással hozzák, akkor milyen ala
pon bírálják, esetleg vétózzák'? 
Szerintem a szakszervezet ér
dekvédelmi szempontból nyil
vánítson véleményt, de a dön
tés meghozásában ne vegyen 
részt. A kialakult gyakorlat 
egyébként a vállalati önállóság
gal sem egyeztethető össze. 

A szakszervezet megújítását 
igényli a tagság, az elégedetlen
ség abban is jelentkezik, hogy 
másik szakszervezet alak:ítását 
is kezdeményezik. Ezt nem tar
tom célszerűnek. szerintem a 
jelenlegi szakszervezetet kell 
rugalmassá tenni a tagság ál
tal igényelt érdekvédelmi mun
kára. Írásommal ehhez kíván
tam hozzájárulni. 

Végül még egy megjegyzés! 
,, Vizsgálódásunkat időszerű

vé teszik a szakmák közelgő 
kongresszusai, s a központ 
várható megmérettetése is." 
(Magyar Nemzet 222. száma) 
Ehhez képes távolinak tűnik a 
jövő év októberére tervezett 
kongresszus. Ne hogy késő le
gyen! 

Dr. Garabon Sándor 

nek havonta - panaszkodik Jó, vagy rossz ez a helyzet? 
Veres Gizella. - Nem is be- A válaszon nem sokáig gondol
szélve arról, mennyivel nehe- kodik a szakállas fiatalember. 
zebb albérletet találni akkor, _ Egyfeló1 visszalépés. Leg-1--------------------------------------
ha az embernek gyereke van. alábbis számomra, hiszen én 

A közös konyhában ... 

A közös konyhában hat
nyolc gáztűzhely, kettő jó is be
ló1ük. A falon felrobbant kávé
főző nyoma. Érthetően nagy 
olykor a tumultus, előfordul a 
veszekedés. Akárcsak a beázott 
plafonú földszinti mosdóban. 

A konyha ezen a szombat 
délelőttön nyugodtnak tűnik. 
Haldarabok várják egy fatálon, 
hogy a fazékba kerüljenek. 
Nasz Jánosné, aki a paprikást 

Otthonossá varázsolták 

Az itt tartózkodóknak évente elváltam. Igazi lakást hagytam 
kell kérni a hosszabbítást. Kilá- hátra. Abból a szempontból vi
tásaik, hogy innen elkerülje- szont jobb, hogy most már nem nek, vajmi kevés. Szociális cí- különkasszán, különháztartásmen lakást se nagyon igényel- ban vagyunk Leendő feleségem
hetnek, annyi pénzük viszont mel. 
nincs, hogy öröklakásra fizesse- A fiatal pár vasúti bérlakásra nek be. Ez persze nemcsak a jogosult, de szolgálatira nem. vasútnál dolgozók problémája. Egyikük három, másikuk nem-- A MÁV felajánlott egy La- sokára ötéves budapesti munkás/ élét Taksonyban a vasú tál- kahellyel rendelkezik. lomás fölött. Hideg víz volt is a 

_ Két évet adok magunkhelyiségben. Hogy mennék oda nak arra, hogy itt Lakjunk -gyerekkel, ráadásul mind a mondja Tóth Anna. Hirtelen ketten itt dolgozunk Pesten. nem is tudni, ez elszántság, és Meleg víz persze itt a szállón 
bizakodás, vagy éppen fordítva, sincs mindig. Ezt ugyanis a beletörődés csendül ki hangjászomszédos vegyiüzem szolgál-

tatja. Sokszor azonban meleg ból. 
víz helyett csak az orrfacsaró A szobácska bére persze jel-
bűz ér a szállóig. képes, hatvanöt forint fejen-

- Nekünk nincs sehol sem- ként. Akikor ideköltöztek, még 
miféle ismerősünk _ összegzi festéket is kaptak, fessék ki ma
, zta1 , v: Gi ll guknak. Azt mondják, aki üres elettapas atat eres ze a. 

MÁV-lakásokat „fedez fel", 
előnyben részesül a kiutalásnál. 
Bár azt is mesélik, volt aki öt la
káscímet is bevitt, mégsem ő 
kapta meg egyiket sem. 

- Ezt a szobát se kaptuk 
volna meg - emlékszik Tóth 
Anna -, ha nem járok szinte 
naponként az illetékesek nya
kára. 

De járt a nyakukra, hát meg
kapták. Igaza volt. Nálunk ez is 
módi. Sokan vannak, akik sze
mérmességből vagy helyisme
ret híján nem tudják, merre 
hány méter. Pedig lakni min
denkinek kell. Ha átmenetileg 
egy munkásszállón. akkor ott. 

Elromlott, vagy újrakezdődő 
életek átmeneti szálláshelye a 
Makk utcai szálló. Jó hogy 
van, de jobb lenne, ha nem len
ne szükség rá. 

(Tüttő Tibor felvételei) Pataki Kálmán 

zázadik szezon Mezőhegyesen 
Idén száz éve annak, hogy 

GLuzek Gyula jószágigazgató 
- a mezőhegyesi ménesbirtok 
legnagyobb szervezője és veze
tője - közbenjárására cukor
gyár épült Mezőhegyesen, 
amely 1889. november elsején 
kezdte meg működését. Idén te
hát a századik szezont kezdik 
Mezó'hegyesen. Hogy milyen 
előjelekkel, arról a Mezó'hegye
si Mezőgazdasági Kombinát cu
korgyárában dr. Kató János ré
patermeltetési főosztályvezető
vel beszélgettünk. 

- Idén a szokásosnál ha
mar,abb kezdődik a kampány, 
mivel a répa a korábbi éveknél 
előbb beérett. A tervek szerint 
szeptember 11-én megtartottuk 
a hagyományos főpróbát. Répa 
bőven van, hiszen az elmúlt évi
nél kevesebb területről mintegy 
5 százalékkal több termésre 
számítunk. Az előzetes felméré
sek 1,zerint mintegy 300 ezer 
tonna cukorrépa feldolgozására 
készültünk föl, ennek 47 száza
lékát (ez is magasabb a tavalyi 
aránynál) vasúton fuvarozzuk 
be. Orosháza. Székkutas, Föl
deák és Makó állomásokról for
daszerelvényekkel érkezik a ré
pa. úgy tervezzük, hogy az idei 
kampány 103 napig tart, s kará
csonyra befejeződik. 

- Idén is exportálnak répát? 
- Igen. Október elejétől há-

rom jugoszláv gyárba - Belg
rádba, Crvenkára és Csuprijá
ra - 116 ezer tonna répát kül
dünk bér.feldolgozásra. 

- Milyen partner a vasút? 
- Jó, korrekt partneri kap-

csolatunk van úgy a helyi állo-

mással, mint a vasútigazgató
sággal. Hosszú évek gyakorlata 
alapján a szezon kezdete előtt 
közösen egyeztetjük a feladato
kat, a legfontosabb teendó'ket. 
Ennek is köszönhető, hogy 
évente zökkenőmentesen érke
zik feldolgozásra a répa. Termé
szetesen a beszállítás mellett 
biztosítják a segédanyagok ér
kezését is, például mészkőből a 
kampány alatt még 10 ezer ton
na érkezik. Feldolgozás után -
szintén a kampány ideje alatt 
- 21 ezer tonna cukor, 15 ezer 
tonna melasz és mintegy 45 
ezer tonna nyers répaszelet ki
szállítását tervezzük a hazai fo
gyasztóknak. Száraz répasze
letből idén a tavalyinak kétsze
resét, közel 1600 tonnát Olasz
országba exportálunk. 

A szomszédos vasútállomá
son Perlaki János állomásfő
nöktó1 arról érdeklődtünk, ho-

gyan készült fel a vasút a meg
növekedett ő::.zi forgalomra? 

- Nálunk az őszi forgalom 
egyet jelent a cukorrépakam
pánnyal, tehát erőinket főleg 
erre összpontosítjuk. Az előze
tes információk szerint az idei 
kampány nagyobb feladat elé 
állít bennünket. Egyrészt a ko
rábbi éveknél több répát foga
dunk és adunk át a gyárnak, 
másrészt a gyárból kikerülő ter
mékek elszállítását biztosíta
nunk kell. Gondolok itt elsősor· 
ban az olasz exportra menő szá
raz szelethez, vagy a cukorhoz 
szükséges 4 tengelyes fedett ko
csik biztosítására. A melasz ra
kodására is fokozottabban kell 
figyelnünk. mivel a gyár tájé
koztatása szerint a Cukoripari 
Tröszt idén nem biztosítja az 
egyenletes tartálykocsi-ellá�ást 
- így ez a feladat is a vasutra 
hárul. 

Gellért József 
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Alakuló ülésen 

Ez a vasút nem a régi 
Zászlót bontott a Kisgazdapárt 

közlekedési tagozata 
Debrecen. Április 4-e út. 

A vágány mögött, árnyas fáktól 
védett reprezentatív épület: a 
vasutasok Egyetértés Művelő
dési Háza. A városban a hirde
tőoszlopokon, egy-két üzlet ki
rakatában látható az invitáló 
plakát: szeptember 23-án, min
denkit szeretettel vár az FKP 
közlekedési tagozata. 

A művelődési ház színházter
mének ajtaja vendégváróan tár
va-nyitva. Lassan gyülekeznek 
az érdeklődők, a párt tagjai. Dr. 
Kovács Béla megyei elnök, Szi
lágy István megyei titkár, Ke
rékgyártó László városi elnök 
társaságában fogadja az érkező
ket. 

Csendesen 
elenyészett 
Sok a középkorú ember. Ért

hető. A Független Kisgazda
párt történelmi párt, 1949-ig lé
tezett, s a sors útja kiszámítha
tatlan, nem számolták fel, nem 
tiltották be, mint a többi „pol
gári", vagy az akkori szóhasz
nálattal „reakciós" pártot, ha
nem csendesen elenyészett a 
fojtogató levegőtlenségben, a 
nyomasztó légkörben. 

Nagynevű vezetői külföldre 
menekültek, vagy börtönben 
ültek. Mindmegannyi koncep
ciós per. Az elnémított sokszáz
ezres tagság pedig munkájá
val politizált. Ideáljukat szí
vük mélyén rejtegették, átmen
tési szándékkal, noha azokban 
a csillagtalan, sötét esztendők
ben még a remény is reményte
len volt. A történelem a bizako
dókat igazolta. Hajnalodik. 

Dr. Torgyán József, a párt 
Országos Elnökségének tagja, 
aki részt vett pártja képviseleté
ben az Ellenzéki Kerekasztal és 
az MSZMP egyeztető tárgyalá
sain, érdekes beszámolót tartott 
a hallgatóságnak az elmúlt hó
napok alatt lezajlott, méltán 
mondhatjuk maratoni és na
gyon nehéz tárgyalásokról. Is
mertette mindazokat az ered
ményeket - amiró1 már bősé
gesen beszámoltak a tömeg
kommunikációs eszközök -, 
amiket nehéz küzdelmek árán 
sikerült kivívni, de beszélt arról 
is, amiben nem született mind
két felet kielégítő megegyezés. 

Nagy tetszéssel fogadta a kö
zönség az előadó beszédének 
ezt a részét, amelyben arról 
szólt, hogy milyen párt is a Kis
gazdapárt? Elmondta, a párt 

speciálisan magyar párt, amely 
1930-ban alakult s azóta kizáró
lag csak sajátos magyar érdeke
kért harcol. Szemben a többi 
pártokkal, beleértve az 
MSZMP-t és más ellenzéki tö
mörüléseket is, az FKP-nak 
nincs hasonló politikai nézete
ket valló külföldi pandant 
pártja. 

A szaktudás 
tekintélye 

A beszámolót követő vita 
után Pápay Jenő nyugdíjas 
vasutas, Független Kisgazda
párt Távközlési és Közlekedési 
Titkárságának vezetője bejelen
tette, hogy újra elindítják a párt 
régi hagyományain élő, azt tisz
teletben tartó, de a mai követel
ménykhez igazított közlekedési 
tagozatot. 

Az idősebb vasutasok még 
bizonyára jól emlékeznek az 
1945-1946-os viharos eszten
dőkre, amikor az akkori vasutas 
tagozat harcolt a vasút fennma
radását biztosító jól bevált és 
kipróbált elvek tiszteletben tar
tásáért, jelesül, az eló1épteté
seknél vegyék figyelembe a 
szolgálati éveket, a szaktudást, 
csakis ez legyen a mérvadó, s 
ne az, hogy ki melyik pártnak 
a tagja. Mert a „Bebrits-kor
szak ", bizonyára erre is sokan 
emlékeznek még, elindította azt 
a káros folyamatot, aminek ké
tes eredményeit ma minden 
vasutas elkönyvelheti. 

Pápay Jenő ismertette- a ta
gozat programját. Ezek szerint, 
legelőször egy új közlekedési 
törvényre volna szükség, amely 
megnyugtatóan, s a mai elvárá
soknak megfelelően szabályoz
ná a közlekedési vállalatok 
szervezeti formáját. Ez a megal
kotandó törvény határozná meg 
a Magyar Államvasutak felépí
tését, úgy, hogy az gazdasági
lag, irányításilag a közlekedési 
tárca alá tartozna, mivel a MÁV 
130 ezer dolgozót foglalkoztató 
intézmény, fenntartása az állam 
létét jelenti, ezért működése 
csaak szervezeti egységben 
képzelhető el. 

Megnyugtatóan szabályozni 
kell az új törvénynek a vasutas 
társadalom erkölcsi és anyagi 
helyzetét. Ismét vissza kell állí
tani a szaktudás tekintélyét, a 
szolgálati évek tiszteletét, mert 
jól képezett és stabil személyzet 
nélkül nem képzelhető el jól 
dolgozó vasút. A vasúti munka 

szolgálat! Ezért szükséges az új 
fizetési rend kialakítása. Vissza 
kell állítani a rendfokozat sze
rinti fizetést, a törvénynek 
hangsúlyosan el kell ismernie a 
szaktudást. 

A hozzászólók - úgy tűnt -
megértették az elmondottakat, 
mert nemcsak helyeselték azt, 
hanem ki-ki saját területéről 
példákkal igazolta mai helyzet
visszáságát, ez előre lépést aka
dályozó régi, rossz beidegződé
sek meglétét. Ezek közé tarto
zik az is, hogy többen elpana
szolták, hogy a szolgálatban, a 
műhelyekben bizony nem ve
szik jó néven, ha valaki a meg
szokottól eltérő politikával is 
foglalkozik. 

Ideiglenes 
bizottság 

A szervezés hatásosabbá té
tele miatt a gyú1és három tagú 
ideiglenes bizottságot válasz
tott, amely magára vállalta a 
vasutasok körében kifejtendő 
szervezőmunkát. 

A gyűlés berekesztése után 
még kialakultak beszélgető cso
portok, amelyek értékelték a 
hallottakat. Egy nyugdíjas vas
utas elmondta, hogy már az ap
ja is vasutas volt, természetes, 
hogy ő is ezt az utat választotta. 
De bizony a fiát lebeszélte, 
hogy apja nyomdokaiba lépjen. 

Szerettem volna, ha kifejti a 
keserű mondat hátterét. Így 
folytatta: 

- Régen valóban rang volt 
vasutasnak lenni. Aki bekerült 
a vasúthoz, az nyugodtan néz
hetett saját és családja jövőjé
nek elébe. Előre ki tudta számí
tani, hogy nyolc, vagy akár ti
zenkét esztendő múltán mennyi 
lesz a fizetése. Tudott tervezni, 
akár a nyugdíjáig is. Biztonság
ban érezte magát. Igaz, követel
mény is volt. Azt kívánták tőle, 
legyen hűséges a vasúthoz, s 
dolgozzon tisztességesen. Ez a 
vasút, már nem az, ami a régi 
volt. 

A vasutas tagozat a vasutas 
munka megbecsülését tűzte 
zászlajára. Persze ennek sike
rét az elkövetkezendő eszten
dők eseményei, pártpolitikai 
küzdelmei is befolyásolják. Egy 
biztos, aki meg akarja nyerni a 
vasutasok bizalmát, támogatá
sát, annak tudnia kell, hogy 
csak az a politika lehet jó, ami 
értük is van! 

Karácsonyi István 

,, Kigyúlt egy csillag ... " 

Ezt a romantikusan hang
zó címet adták a szerzők: 
Vas Gábor és Rlik István 
annak a dalnak, amelyet a 
hajdúnánási születésű Lente 
Lajos legújabb lemezén, im
máron a negyediken hallgat
hatnak a népdal- és magyar
nóta-ked�lők. Lente Lajos
sal a balatonfüredi V ABE
üdülő teraszán beszélget
tünk. 

- Mikor jött el Hajdúná
násról? 

- 1957-ben kerültem el 
Hajdúnánásról, de nem sza
kadtam el teljesen a szülővá
rosomtól. A hajdúnánási táj
ház keresi a kapcsolatot a 
Nánásról elszármazott mű
vészekkel. Meghívják őket, 
fellépéseket szerveznek szá
mukra, kiállításokon mu
tatják be munkásságukat. 
Engem is meghívtak egy
szer ilyen bemutatkozásra. 

- Az eÍnÍúlt években 
meghívást kaptam Malmő
be, az ott élő magyaroknak 
adtam műsort - folytatja. 

Rádiófelvételeket készí-

tettek velem itthon, Máder 
László felkérésére. Dalaimat 
a Nótakedvelő, A muzsiká
nál nincs jobb barát, vala
mint a Jó ebédhez szól a nó
ta műsorokban szokták ját
szani. Részt vettem 
1987-ben Jákó Vera műsorá
ban, majd sajnos egy év 
múlva az emlékműsorában 
is. 

- Énekli-e a ma élő szer
zők dalait? 

- Természetesen a ma 
élő szerzők dalai is műsorai
mon vannak. Több dalszö
vegiro, akiknek a dalait 
éneklem, itt él a Balaton 
mellett. Például Rakk István 
Keszthelyen, Tütő János 
Balatonfenyvesen. Éneklem 
Leszler József, Keresztes 
Mihály, Szántó Ferenc ze
neszerző dalait is. 

- A magyar nótán és a 
népdalon kívül mi szerepel 
még a repertoárban? 

- Rádiófelvételeim kö
zött vannak régi katonada
lok, valamint 15-16. száza
di zsoltárénekek, virágéne
kek. 

- Gondolt-e arra, hogy 
szöveget írjon, zenét szerez
zen? 

- Szövegírással már ré
gebben is foglalkoztam. 
A Szól a nóta című nótafü
zetben megjelentek a szöve
geim. A szövegek nagy ré
szét Keresztes Mihály zené
sítette meg. Jelenleg Dará
nyi Lajos kollégámmal kö
zösen foglalkozunk zene
szerzéssel. 

- Mik a további tervei? 
- Legközelebbi tervem 

között szereoel szerzemé
nyeim hangl�mezre éneklé
se, és várom legújabb hang
lemezem megjelenését. Ez a 
hanglemez áprilisban ké
szült el Cifra tornyos szán
kó címmel. A lemezen ket
ten énekelünk Márkus Icá
val. 

- Melyik a kedvenc dala 
ezen a lemezen? 

- Kigyúlt egy csillag a 
Balatonon. 

Szabó Anikó 

Az intézkedések ellenére 

Még mindig nem megnyugtató 
a vasutasok ruhaellátása 

A vasutas-szakszervezet el
nöksége júliusi ülésén, mint ar
ról tájékoztattuk olvasóinkat, 
megtárgyalta a vasutasok ruha
ellátásával kapcsolatos előter
jesztéseket. Az 1988. január 
l -jével bevezetett Vasúti ruhá
zati szabályzat módosítását 
szakszervezetünk kezdemé
nyezte az azóta eltelt időszak ta
pasztalatai alapján. Az előter
jesztésben szereplő változtatá
sok a forma- és munkaruha-el
látás területére az alábbi bőví
téseket tartalmazta: 

A formaruhával ellátandók 
körének kiterjesztése a raktár
vezető-raktárnokok, áruátadó
átvevő (határállomásokon) 
munkakörökre. 

A különböző pénztárosi és 
hasonló tevékenységet folyta
tók (8 munkakörnél) körében a 
formaruha-juttatáson belül 
nőknél 2 szoknya, férfiaknál 2 
nadrág egyidejű biztosítása a 
kihordási idő megfelelő módo
sításával. 

A tehervonaton is szolgálatot 
teljesítő vonatvezetők egyenru
ha-ellátásának munkaruhával 
történő kiegészítése. 

A VSZ elnöksége egyetért a 
módosításokkal a következő ki
egészítések figyelem bevételé
vel: 

- Szükséges a váltókezelők 
egyenruhával való ellátásának 
sürgős, újbóli felülvizsgálata az 
üzemviteli szakszolgálat bevo
násával. Meg kell vizsgálni a 
pénztárfőnöki munkakörben 
dolgozók formaruhával való el
látásának szükségességét, lehe
tőségét. 

Az 1988-89. évi téli időszak 
alatt az évszaknak megfelelő 
ruhaféleségekből az ellátatlan
ság általános volt. A kedvező 
időjárásnak köszönhetően ez a 
munkavégzést nem akadályoz
ta, azonban tény, hogy a dolgo
zók jogos járandóságukat nem, 
vagy csak részben kapták meg. 
Ennek megelőzésére szakszer
vezetünk tájékoztatást kért a 
MÁV vezetőitől az 1989-90. 
évi időszakra való felkészülés
ről. 

Az előterjesztés szerinti be
szállítások határideje kedve
zőbb az előző évinél, azonban 
még mindig nem megnyugtató. 
A VSZ. elnökségének állásfog
lalása szerint a beszállításokat 
úgy kell ütemezni, hogy legké
sőbb a III. negyedév végéig -
mindenkor - a dolgozók ren
delkezésére álljon a téli ruhá
zat. 

A téliesített munkaruha -
mint új juttatás - szabályozá
sát a Vasúti ruházati szabály
zat 1988. októberi módosítása 
munkahelyi hatáskörbe utalta. 

A tapasztalatok azt bizonyít
ják, hogy ezt a lehetőséget -
néhány munkahely kivételével 
- a munkahelyi vezetés is, és a 
helyi szakszervezet is figyel
men kívül hagyta az igénylé
sek, valamint a KSz. 1989. évi 
munkahelyi függelék összeállí
tásánál. Ezért javasoljuk, hogy 
a munkahelyek időben foglal
kozzanak ezzel a témával 
azért, hogy 1990-ben emiatt se
hol ne forduljon elő téliruha-el
látatlanság. 

Panaszok érkeztek szakszer-

vezetünkhöz, hogy a méretes 
ruha. valamint a cserére szoru
ló ellátmány hiánya hónapokig 
- esetenként évekig - elhúzó
dó ellátatlanságot okoz, miköz
ben a ruházati szabályzat erre 
vonatkozólag is világosan ren
delkezik. Ezekben az esetekben 
azonnali intézkedés szükséges, 
nem maradhatnak a dolgozók 
munkaruha nélkül. 

A vasutasok jobb megjelené
se, valamint a ruházat kelle
mesebb viselhetősége érdeké
ben felül kell vizsgálni a ruhák 
méretszámozását. El kell érni, 
hogy legalább a magyar kon
fekcióból ismert változatok a 
dolgozók rendelkezésére állja
nak. 

A dolgozók ismét megerősí
tették a „ruhakönyv" szüksé
gességét. Haladéktalanul vissza 
kell állítani a ruhakönyvet 
azért, mert a dolgozók enélkül 
nem tudják, hogy mikor milyen 
ellátmányra jogosultak. 

Szakszerveztünk fontosnak 
tartja azoknak az intézkedések
nek a megtételét, amelyek - az 
objektív akadályokon kívül - a 
belső lehetőségeket, tartaléko
kat feltárják a minél zökkenő
mentesebb ruhaellátás érdeké
ben (például készletek mobili
zálása, a kiszolgáltatási út rövi
dítése, a ruhával foglalkozó 
egységek jobb együttműködése 
stb.) 

A vasutas-szakszervezet el
nöksége a fentiekben ismerte
tett kérdésekben állást foglalt, 
amelyet határozattal erősített 
meg. 

Várszegi Gyuláné 

A SEMMITMONDÁS HITELE 

Az újságíró noteszéből 

Hallgatjuk az előadást, 
amelynek előadója köztiszte
letben álló személyiség. Elme
rengünk egy-egy befejezhetet
len körmondaton, a méltóság
teljes képzavarban szinte érez
ni véljük a szóvirágok illatát. 
Néhány szóban elmondhatná 
azt, ami jó negyven perce re
ménytelen vállalkozásnak tű
nik. Okos szemmel bámulunk a 
semmibe. A semmitmondás 
azonban mindenkit, ki tudja 
miért, lenyűgöz. Megbabonáz
va meredünk szónokunkra. Hi
tele van az alig több mint sem
minek, erőt és magabiztossá
got sugároz. Az ürességnek -
megmagyarázhatatlan! 
meggyőző ereje van. A forma 
felöltözteti a hallgatóban a lát
szatot. Nem Pomádé király 
meztelen, nekünk van konzer
vatív elképzelésünk némely ru
hákról. 

* * * 

,,Nem lesz ebből baj?" - kér
dezi a nyilatkozó. Megnyugta
tom, hogy a beszélgetést meg
előzendően felhívtam a köz
pontban X. Y.-t, és ő hozzájá
rult(!), hogy a kényes kérdések
ről is írhatunk. Csak őszintén. 
Keményen. Csak arra kér, mi
vel neki ( a főnöknek) is vannak 
főnökei, hogy majd ha a cikk 
elkészült, mutassam meg. 
Mert, tudnom kell, hogy van 
ez: sose lehessen tudni, súgja 
és somolyog. Megnyugtatom, 
hogy sem ő, sem pedig a CÉG 
nem lesz kompromittálva, és 
majd a nyilatkozónak megmu
tatom a nyilatkozatát. 

Jó, jó, mondja ő (a főnök), az 
rendben is van, de amennyi
ben mód van rá, ő is szeretné 
látni. Mit tehetek, beleegyező
en bólintok, de magamban azt 
gondolom: neked juszt se! 

A cikk megjelenését követően 
csöng a telefon. Igen ő az, a 
nyilatkozó főnöke. Udvariasan 
szabadkozom, hogy nem volt 

bent, amikor is szerettem vol
na láttamoztatni . . . Sebaj, 
gratulál és köszöni, de azt re
mélem tudja, mondja, hogy 
szerencsénk volt, megúsz
tuk . . . Baj is lehetett volna 
esetleg belőle . . . 

* * * 

Fogalmazok. Kerülgetem a 
forró kását, pedig titkon némi 
(szellemi?) mazochizmussal 
gondolok rá, milyen is lehet 
megégetni a nyelvemet. Szavak 
kerülnek szavak mellé, miköz
ben körültekintően keverem a 
kötőanyagot. Fogalmazok, hol
ott sürgetően érzem, hogy írni 
kellene. Hasonlóan a szürrea
listákhoz, valamiféle naiv és 
fertőzetlen automatizmussal. 
Belülró1. Csakhogy, aki próbál
ta, az tudja: nincs ennél nehe
zebb. 

Tódor János 

A pécsi vasútigazgatóság területén jelenleg a legnagyobb méretű beruházást a siófoki rekonstruk
ció jelenti. Tavaly nyáron elkészült az utasaluljáró és a magasított, fedett szigetperon. Az idén el
készült az új üzemi épület, a térvilágosítás és a térhangosítás. Képünkön az úi üzemi épület látha
tó. (Visi Ferenc felvétele) 
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Papírmodellek a Közlekedési Múzeumban. Három grafikus irá
nyításával a gyerekek készítették a nyári szünidó'ben. 

(Fotó: Demeter) 

Új nyomvonalon, a sínek alatt 

Felújítás kölcsönből 
Nem először okoz gondot a 

BVSC-uszodában a vízellátás 
biztosítása. A medencéket 
ugyanis a Széchenyi fürdőbó1 
érkező termálvízzel töltik iel, a 
vezeték gyakran meghibásodik. 
Nehezíti a javítást, hogy a Nyu
gati pályaudvar felől induló vo
natok a vezetékszakasz egy ré
sze fölött haladnak át, s a villa
mos vontatás miatt kóboráram 
keletkezhet, mely tönkreteszi 
az acélcsövet. 

Az eredetileg százas kereszt
metszetű feketeacélból készült 
csövet a meghibásodások során 
mindig kesí�enyebbekkel bél�l
ték, így átmérője egyre szűkült, 
s mostanra javíthatatlanná vált. 
A Fürdőigazgatóság szakem
berei számára már tavaly nyil
vánvaló volt, hogy szükségessé 
vált a sínpályák alatti szakasz 
teljes rekonstrukciója. A Mély
építő Tervező Vállalat el is ké
szítette az erre vonatkozó terve
ket, s már folyamatban is volt 

az engedélyezési eljárás, ami
kor a szóban forgó szakaszon 
eltört a cső. Történt mindez jú
lius közepén, amikor a BVSC
uszodában lázasan készültek a 
sportolók a különböző hazai és 
nemzetközi versenyekre. 

Ismerve azonban a Fürdő
igazgatóság anyagi helyzetét, a 
felújítási munkára hirtelenjé
ben nem tudta előteremteni a 
szükséges pénzt. Az eredeti ter
veken is módosítottak a drá
gább vasbetonból készült ROC
LA cső helyett egy százas mµ
anyagcsövet vezetnek majd át a 
sínek alatt, melyet a kóbor 
áram ellen katódvédelemmel 
ellátott acél védőcsővel boríta
nak. 

Ennek költsége így is mint
egy hárommillió forintot tesz 
ki, amelyet a Magyar Állam
vasutak kölcsön formájában 
megelőlegez, s ezt a Fürdőigaz
gatóság jövő év végéig fizeti 
vissza. 

1989. OKTÓBER 5. 

Dzsúdós lányok 
a Mecsek alján 

Felhívás 

Felhí-vjuk kedves Olvasóink figyelmét, hogy a 
Magyar Vasutas 1990. január l-jétől ismét gyak
rabban� kéthetenként hat oldalon jelenik meg. 

A lap ára továbbra is 3,- fo.rint marad. Az élmezőnyben a PVSK versenyzóí 

A hatvanas-hetvenes évek 
fordulójától napjainkig a távol
keleti küzdősportok jelentős tö
megeket hódítottak meg egész 
Európában, így hazánlfüan is. 
Szerte az országban sorra ala
kultak azok az egyesületek, 
amelyekben a dzsúdó, a karate 
és a többi önvédelmi célú sport
ág alapjait oktatták. Az említett 
ágazatok közül a cselgáncs vív
ta ki magának igazán a polgár
jogot, hiszen 1972 óta rendsze
resen szerepel az olimpiai játé
kok műsorán. 

Münchentől a legutóbbi, 
szöuli ötkarikás találkozóig 
még csak a férfiak küzdel
meit díjazták aranyéremmel. 
A Nemzetközi Olimpiai Bizott
ság nemrégiben hozott döntése 
viszont a gyengébb nem dzsú
dósait is azonos rangra emelte, 
s 1992-ben, Barcelonában már 
a hölgyek is a nyári játékok 
teljes jogú résztvevőiként áll
hatnak tatamira. 

Hogy ez miért is érdekeltheti 
e lap olvasóit? Nos lehet, hogy 
kevesen figyeltek fel az idei or
szágos női cselgáncsbajnokság 
eredménylistájára, pedig a 
győztesek között két vasutas 
sportoló is a dobogó tetejére áll
hatott, mégpedig Lóga Gabriel
la (66 kg) és ·szabados Hajnal
ka (72 kg). 

Mindketten a Pécsi Vasatas 
Sport Kör (PVSK) versenyzői, 
edzőjük pedig Fekete Tamás. 

- Lehet, hogy a közeljövő
ben olimpikonok kerülnek ki a 
mecsekaljai dzsúdózó lányok 
közül? - kérdeztem a 38 éves 
szakembert. 

- Ezt nem merném kijelen
teni, de tény, hogy az elmúlt há
rom-négy esztendőben a női 
szakág rengeteget fejlődött Pé
csett. Az eddigi legsikeresebb 

nevelés szempontjából is igen 
hasznos -, vagy hogy edzés 
után rock and roll táncklubot 

kolják. A lap ára továbbra is 3.- forint marad. 

rendezünk termünkben. 
- Mennyibe kerül évente a 

Január l-jétől tehát a Magyar Vasutas egy évre 

szóló előfizetése 72,- forint lesz, hiszen az eddigi 
17 helyett 24 szám jelenik meg egy évben. 

szakosztály fenntartása? 
- Az idei tervünkben 345 

ezer forint szerepel. Ebbó1 az 
összegbó1 persze az említett 
szerelésgondon kívül nagyon 
sok mindent, így a bérköltséget 
és a versenyeztetési kiadásokat 
is fedezni kell. Nagy előny szá
munkra, hogy a vasút a külön
termet és az utazásokat bizto
sítja szakosztályunknak. 

Kérji.ik. Ohasóinkat. hogy a tartaJmában gazda
gabb, sokszínűbb Magyar Vasutast továbbra i� 

rendeljék meg, legyenek bizalommal a lap iránt. 
mert a Magyar Vasutas az Önök érdekeit képvise-
l., •• 

Korszerűsítés 

- Hány szakember foglalko
zik a pécsi cselgáncsosokkal? 

- Rajtam kívül a felnőttek
nél négy, a serdülőknél és az 
uttörőknél egy-egy edző dolgo
zik. 

A közelmúltban fejeződött be 
a szegedi vasútigazgatósághoz 
tartozó békéscsabai teherpálya
udvar bővítése. A 120 millió fo
rintos beruházás során hét vá
gányt és mintegy 20 ezer négy
zetméter burkolt rakterület lé
tesült, s vásároltak egy 40 ton-

nás bakdarut. A Ganz által 
gyártott daruval lehetővé vált a 
vasúti csomópont bekapcsolása 
a nemzetközi áruforgalomba. 
ugyanis a berendezés alkalmas 
a nemzetközi szabványnak 
megfelelő méretű konténerek 
le- és felrakodására. - Dzsúdós körökben nagy 

érdeklődéssel várják a szövet
ség közelgő vezetőségválasztó 
közgyú1ését. A pécsiek milyen 
változásokat tartanak szüksé Meghalt Kiss Károly 
gesnek? 

- Szerintem helytelen, hogy Szeptember 19-én, hosszan 
csak négy-öt kiemelt egyesület tartó betegség után, életének 
kap komoly erkölcsi-anyagi tá- 68. évéb�n elhunyt Kiss _ Ká

mogatást, a többiek pedig csak rol
)'.,_ a MA V nyugalmazott igaz-

magukra hagyatkozhatnak. Az -gatoJa. , , 
ilyen körülmények nem segítik , 193_9-ben lepett a v;;s,ut, szol
a tehetségek minél hatéko- galataba., ".: szegedi futo'haz la,: 
nyabb kiválasztását. �atos,_ kes�'bb m��donyveze�? 

- A legutóbbi országos baj- e� muszaki oktatoi munkako� 
nokság eredményei alapján úgy rokben, �olgoz��- , A sze?edi 
tűnik, hogy a PVSK a kedvezőt- ig�zgat�_sagb� t�rte�t fe�vetele 
len feltételek ellenére is nagy- u_tan mus}aki ��oado, maJ? o_�z� 
szerű versenyzőket nevelt . . . tályvez;to. Kozben mernoki 

- Igen, a két női aranyér- diplom�t szerzett. 195�_-6?_-ig 
mesünkre valóban nagyon igazgatohelyettes, ezt kovetoen 

tíz éven át a vasútigazgatóság 
vezetője. Szegedró1 a fővárosba 
helyezték, ahol 1977. január 
1-jétó1 nyugdíjazásáig a buda
pesti vasútigazgatóságot vezet
te. 

Munkásságát több magas ki
tüntetéssel ismerték el, többek 
között a Munka Érdemrend 
arany és a Haza Szolgálatáért 
Érdemérem arany fokozatával. 

Temetése szeptember 22-én 
volt Szegeden, az Alsóvárosi te
metőben. 

büszkék vagyunk, ráadásul --------------------------
mindketten igen fiatal, még az Találkozó nemcsak a magán és közületi 

gépkocsik, hanem a környék te
herautó parkjának és mezőgaz
dasági munkagépeinek javítá
sára és hatósági vizsgáztatására 
is felkészül. 

----------------------------1 magyar cselgáncsozónő, Par

ifjúsági korosztályhoz tartozó 
dzsúdósok. De hasonló dicsére
tet érdemel a 48 kg-os Vészi 
Klára is, aki az OB-n bronzér
met szerzett, valamint a Vas
utas Európa-bajnokság máso
dik helyezettje, Kersics Antal. 
Ha viszont arra gondolok, hogy 
miként fogjuk ezeknek a kie
melkedő versenyzó1mek a nem
zetközi utaztatását, szerepelte
tését megoldani, már koránt

A szegedi MÁV N evelőott
hon ban 1989. október 14-én 9 
órától találkozót szervezünk ré
gi növendékeinknek, dolgozó
inknak. Szeretettel várjuk ren
dezvényünkre! 

- Kiváló együttes. A közel
múltban ünnepelte fennállásá
nak 100. évfordulóját a szegedi 
vasutasok Hazánk énekkara, 
amelyet eddigi munkásságáért 
Kiváló együttes címmel tüntet
tek ki. A kitüntetést Benkőné 
Ürmös Ilona, a vasutas művelő
dési ház igazgatója, és Erdős 
János karnagy vette át a SZOT 
székházában. 

Hogy utánad esdem, 
ne ítélj meg érte 

ragh Katalin is nálunk kezdett, 
ő anyagi viták miatt döntött 
úgy, hogy Debrecenbe folytatja 
pályafutását. 

- Gondjaik vannak a gaz
dálkodással? 

MÁV Nevelőotthon 
6725 Szeged, Április 4. u. 44. 
Telefon: 14-07, Postai: 10-361 

Vízszintes: 1. Tűzhányók gázforrá
sa. 7. Herodiás lánya, operaalak is. 12. 
Az ott ellentéte. 13. Ázsiai állam. 14. 
,,Szegény legények" jelzője. 16. A Du
na balkáni mellékfolyója. 17. A molib
qén vegyjele. 18. Hivatali helyiség. 19. 
Erzéketlen, túlzottan igénytelen em
ber. 20. Húz. 21. Reggelire adott leves 
a katonaságnál. 22. A Kis-Szunda szi
getek tagja. 23. Betűpótlással bódít. 
24. Férfinév. 26. Rendbeteszi a lakást. 
28. Ugyanaz. 29. Szovjet autómárka. 
31. Ciprusi város. 32. Bangkok folyója. 
34. Afrikai folyó. 36. Latin perc. 38. 
A .. g·· hang. 39. Személyes névmás. 
40. Hazai katonaság. 42. Abszolút végi 
43. Gabonát takarít be. 44. Mestersé
ges szál. 45. Vízilabdajáték. 46. Szomo
rú. 47. Bejgli-féle. 48. Illatos kerti nö
vény. 49. Az arzén vegyjele. 50. Ked
velt csont. 51. Volt afgán politikus. 52. 
Spanyol tartomány és város. 53. . .. 
Jean Paul (1744-1793) a francia forra
dalom egyik vezére. 54. Sporteszköz 
márka. 55. A legnagyobb hindu mű
eposz. 

Függőleges: 1. Képmutató, álszent. 
2. Mezőköz a dór építési rendszerben. 
3. Emelkedett hangú költemény, néve
lővel. 4. Női név. 5. Régi társadalom
biztosítási intézet. 6. Lett szélek. 7. 
Függőkertje a hét vilgcsoda egyike. 
8 .... -kódex. ré_gi magyar nyelvemlék. 
9. Kis ház. 10. Allati lakás. 11. Vulkani
zált kaucsuk. 13. A dohány alkaloidá
ja. 15. Bolt. 16. Sri Lanka egyik nemze-

tisége. 17. Elmozdítható, mozgó. 19. 
Fővárosi Ingatlankezelő. 20. Nagy te
lepülés. 23. Ker!!sztül-.... 25. Oböl, 
üreg (latin). 27. Tengeri rabló. 29. Csil
lagászati tetőpont. 30. Oldalsó (latin). 
32. . .. Geraes, brazíliai állam. 34. 
A Dráva és a Mura közötti terület. 35. 
Szónoklattan. 36. . .. Sir Thomas 
(1478-1535) angol kancellár és író. 37. 
Görög sziget, a Cikládok egyike. 39. 
Szarvasmarha. 40. Kubai tartomány. 
41. Csak a végén haragos. 42. A Lóláb 
vége. 45. Spenót. 47 .... ilion, emléké
rem. 48. Török szóösszetételekben fe
kete. 50. Erdei állat. 51. Tam-... , ütő
hangszer. 52. Római 101. 53. Ezen a 
napon. 

A római számokkal jelzett kockák
ban levő betűk összeolvasva egy költe
mény címét adják. Megfejtésül be�ül
dendő a magyar költő neve. (Elt: 
1825-1918). A keresztrejtvény címe a 
költemény egy sora. 

Beküldési határidő: október 19. 
Az előző keresztrejtvény megfejté

se: Radnóti Miklós. (A vers címe: Zá
por után). 

Egy-egy könyvet nyert: 

- Mint manapság minden
ki, mi is küszködünk anyagi 
problémákkal. Ehhez tudni 
kell, hogy a mi sportágunk nem 
éppen a legolcsóbbak közé tar
tozik. Felszereléseink igen 
gyorsan elhasználódnak, s a 
dzsúdóhoz nélkülözhetetlen öl
tözéket ilyenkor azonnal pótol
ni kell. 

- Milyen bevételi források
kal számolhatnak? 

- Elsősorban a Vasutas 
Szakszervezettől és a városi 
sporthivataltól kapunk jelen
tős anyagi támogatást. Ezeken 
kívül igyekszünk különféle vál
lalkozásokból fedezni kiadása
inkat. Ilyen például, hogy rend
szeres tanfolyamokat indítunk 
- az egyébként az utánpótlás-

sem nevezném könnyűnek a - Nyugdíjas taggyűl�s. A 
helyzetünket. Azért bízom ben- salgótarjáni 203 tagú nyugdíjas 
ne, hogy ésszerű gazdálkodás- szakszervezeti csoport taggyű
sal minden célkitűzésünket lésén újraválasztották az eddigi 
megvalósítjuk. tisztségviselőket. A változatlan 

- Melyek a legközelebbi fel- felállású vezetőséget továbbra 
adatok? is Fazekas József titkár irányít-

- Most a debreceni orszá- ja. 
gos junior és ifjúsági bajnok
ságra készülünk. Ezekkel a kor
osztályokkal kapcsolatban el 
kell mondanom, hogy sajnos az 
utánpótlás-nevelés finanszíro
zása sem kedvez a vidéki kis
egyesületnek, s hibásnak tar
tom azt a szemléletet, miszerint 

- Segély. A veszprémi 
üzemfőnökség és vontatási fő
nökség szakszervezeti bizottsá
ga összesen 150 ezer forint se
gélyt utalt ki azoknak a csalá
doknak, amelyekben általános, 
vagy középiskolás gyerek van. 

az ifiknél is az eredményeket 
tekintik a teljesítmény mércéjé
nek. De reméljük, hamarosan 
ez is megváltozik. 

Papp István 

- Vasutasbarátság. Hatvan 
és Kassa, valamint Somoskőúj
falu és Fülek állomások dolgo
zói évró1 évre meglátogatják 
egymást vasutasnapjaikon. Ez
úttal a Csehszlovák vasutasnap 
alkalmából töltöttek néhány na
pot a hatvani és somoskőújfalui 
vasutasok a Felvidéken. 

- Rendkívüli vonatjárat. A 
jugoszláv, a szovjet és a magyar 
vasutak megállapodása alapján 
szeptember elsejétől rendkívüli 
vonatjárat közlekedik Szabad
ka és Csap között. A hét kocsi
ból álló szerelvény Magyaror
szágon sehol nem áll meg. 

- Jegykiadó gép. A tapasz
talatok szerint bevált az a négy, 
egyenként 200 ezer forintba ke
rült félautomata jegykiadó gép, 
amelyet a szombathelyi állomá
son helyeztek üzembe február
ban. A berendezés a jegykiadás 
mellett elvégzi az összes admi
nisztrációt, összegez és ellen
őriz is. Segítségével lényeges 
munkaidő megtakarítást értek 
el. 

- Vállalkozás. Gépkocsija- ____________ ...., 
vító és diagnosztikai központ, 
valamint vizsgáztató állomás 
kialakítását kezdte meg a cell
dömölki építési főnökség. 
A vasút ezzel a szolgáltatásával 
a kemenesaljai gépkocsitulajdo
nosok i-gényét igyekszik első
sorban kielégíteni. A jövő év el
ső felében elkészülő, négymillió 
forintos beruházással a MÁV 

A szerkesztőség fenntartja a 
jogot, hogy a beküldött kézi• 
ratokat rövidítvt> közölje. 
Kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem küldünk vissza. 
A lapunkban megjelent írá• 
sok nem feltétl<'nül a szer• 
kesztőség álláspontját tük
rözik. 

s'� 'ttl, :\U1o KS-i 
,--- A Vasutasok Szakszervezetének lapja 
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Szerkesztőség: 1068 Budapest VI., Benczúr u. 41. 
Telefon, városi: 229-872. üzemi: 19-77 

Kiadja és terjeszti a Népszavá Lap- és Könyvkiadó 
1064 Bp. VII., Rákóczi út 54. Telefon: 224-810 

Levélcím: 1064 Bp. Pf. 32. 

Lipák István 2740 Abony, Bicskei u. 
7/A; Érchegyi Jánosné 1155 Bp. Moz- Szeptember 20-án nyílt meg Kesztyűs Ferenc grafikus és festő
donyfűtő u. 2.; Ocsovai Szilvia 3000 művész állandó tárlata a Budapest VI. Lenin krt. 104. szám alatti 
Hatvan, Kastélykert u. 6-: özv. Kolozs- Gamhrinus étteremben. A tárlatot dr. Losonczi Miklós művészetvári Józsefné 3900 Szerencse. Bethlen 

Felelős kiadó: Kiss Jenő vezérigazgató 
Előfizetési díj egy évre: 51 forint 

Egyszámlaszám: MNB- 215-96 430 
89-1891. Szikra Lapnyomda. 

Budapest 
Felelős vezető: dr. Csöndes Zoltán vezérigazgató 

ISSN 0460-6000 G. u. 26.; Tallér János 2083 Solymár, történész nyitotta meg. 
Mátyás u. 25. (Tüttő Tibor felvétele) 1 2 4 8 16 ,;, ,:, ,:, 



ARA: 3 FORINT 

� .. 

XXXIII. �VFOLYAM, 15. SZAM A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 1989. OKTÓBER 26. 
� 

S■éliráay 
Divat mostanában a múltat szidni. Támogatásra számít

hat az, aki mást sem tesz, csak tiltakozik. És ígér. Mert 
ígérni mindig tudtunk. Ígéretekből - ahogy mondani 
szokták - tele a padlás. Ruhánkba belekapott a szabadság 
szele. Megrészegültünk a lehetőségtől, hogy azt mondha
tunk, állíthatunk, amit akarunk. Sokaknak kedvező ez a 
szél. Azoknak is, akik eddig a diktatórikus hatalom elszánt 
hívei voltak. Akik összeköttetéseik révén érvényesültek, 
akik mindig kihasználták a kedvező szelet. 

Bródy Jánosnak van egy dala. Koncz Zsuzsa énekelte 
1973-ban. Tíz évig tilalmi listán volt. Hadd idézzem két 
strófáját: ,,Ha én zászló volnék,/ sohasem lobognék, / min
denféle szélnek I játéka nem volnék. I Akkor lennék bol
dog, / ha ki/ eszítenének, Is nem lennék játéka / minden/ é
le szélnek. " 

Hát igen, ki tagadja? Napjainkban ugyancsak nehéz 
megítélni, hogy merről fúj a szél. S ez a kalózoknak kedvez 
leginkább. Mert belpolitikai életünknek is vannak kalózai. 
Olyanok, akik a függetlenség lobogójával hadonászva to
borozzák a legénységet. A másik hajóról jövő matróznak a 
kapitány mindig többet ígér. És sok matróz hisz a kalózka
pitánynak. Pedig nem ad semmiféle garanciát. A nyílt vize
ken csak a kaland, a veszély a biztos. 

Annyi ideig volt belénk fojtva a szó, korlátozva a cselek
vés, hogy most többen a biztosat is feláldozzák a bizonyta
lanért. Csak ígérgetni tudó, a szervezetek vezetőit becs
mérlő szónokocskákra van szükség, meg egy hangzatos 
névre, amelyben lehetó1eg szerepeljen a „szabad", a „füg
getlen", vagy a „demokratikus" jelző, s máris zászlót le
het bontani. Bizonyos, hogy alá áll pár száz ember. Mert 
sokan elkeseredtek az évtizedek alatt ebben az országban, 
mert sokan szeretnének végre jobban élni, csak tapasztalat 
nincs abban, hogy melyik zászló alá álljunk, hogy melyik 
hajó visz biztonságosabban a révbe. Ezért lehet hitele a ka
lózkap1tányoknak is. 

De közelítsünk konkrét témához. Tekintsünk például vi
harvert szakszervezeti mozgalmunk soraira. Sok tarka 
zászlócskák lobognak ott, bátor hazafiak izzadt kezében. 
Valamennyi független és szabad, meg demokratikus, meg 
szolidáris. Szónokaik többsége elítél, és keményen követel. 
Mint például - most legyünk még konkrétabbak - a 
Vasutas Dolgozók Szabad Szakszervezete. Zászlójuk alatt 
negyven-ötven tébláboló kíváncsi áll, akik még a régi szak
szervezetből sem léptek ki, mert nem tudhatják, hogy mit 
ad az új. Egyelőre csak „bátor", harcias szavakat halla
nak „bátor" és elszánt vezérüktől, aki ötvenedmagával 
ront a tömegre, hogy szétzilálja annak sorait. 

A módszer már közismert. Halált megvető bátorsággal 
támad a nem létező ellenségre és szigorú nyilatkozatot 
gyárt, amelyben leszögezi, hogy „az elmúlt 40 évben a hi
vatalos szakszervezetek - köztük a vasutasok szakszerve
zete - irányítói a tagságot cserbenhagyva, elárulva, a poli
tikai hatalom kiszolgálójává váltak. A tagság érdekeinek 
védelme helyett munkaversenyeket szerveztek, és alapve
tő feladatuknak a termelés segítését tekintették. Ezzel a 
dolgozók millióit kiszolgáltatottá tették és becsapták ... " 

Te jó ég! Hol éltek ezek az emberek, akik ezt fogalmaz
ták? Egy több mint negyven éve létező pártállamban, ahol 
drasztikusan elnyomtak mindenféle demokratikus kezde
ményezést, ahol fekete autók portyáztak az éjszakában, 
ahol kiközösítették a másképpen gondolkodót, ott vajon 
melyik szervezet mert volna nem kiszálgálója lenni a dikta
tórikus hatalomnak? Vajon hol húzta meg magát, vagy 
mit művelt az elmúlt évtizedek alatt e harcias szöveg
gyártó? Miért szolgálta a párthatalmat? Csak nem félt 
talán? Vagy mégis? És most megjött a fene nagy bátor
ság! Levágták a sárkány hét fejét, lehet hát ugrálni rajta. 

Sőt, lehet erélyesen figyelmeztetni, bűnbánásra kötelez
ni a többséget. Figyeljék csak, így kell ezt csinálni! 

„Felhívjuk a SZOT, köztük a Vasutasok Szakszervezete 
figyelmét az elmúlt évtizedek bűneinek elismerésére és a 
szükséges személyi és szervezeti következtetések levoná-

, " sara. 
Bravó! Szégyelljétek magatokat ti, vezetó'k és bűnös bi

zalmiak ezrei, akik (a szabad szakszervezet szerint) a tag
ság érdekének védelme helyett munkaversenyeket szer
veztetek, és becsaptátok a dolgozókat. Jöjjetek a mi zász
lónk alá, maj<}. mi elmondjuk nektek, hogy mi az igazság és 
hol lakik az Uristen! 

Hát kérem, még napjainkban is ennyire le lehet becsülni 
a tömeget, ennyire lenézni szellemiségét? A szólamok zaj�s 
petárdáival tagokat lehet toborozni? Igaz, másuk nincs, es 
még nem bizonyítottak semmit. Csak ígérnek és bírálnak, 
és igazságot osztogatnak. Tehetik, mert szerencsére már 
más szelek fújdogálnak. Csak azoknak mondom, akik hisz
nek a tömeg, a mozgalom erejében s egységében: minden
féle szélnek, játéka ne legyél! 

Kaszala Sándor 

Jugoszláv-magyar 

közös határállomás 

Az Ante Markovics vezette 
szövetségi kormány a szövetség 
parlamentje elé terjesztette a 
szabadkai a jugoszláv-magyar 
közös vasútállomás építésének 
finanszírozásáról szóló törvény
javaslatot. 

Mint a törvényjavaslat indok
lása hangoztatja, a szabadkai 

vasúti pályaudvar megépítése a 
jugoszláv fél Magyarországgal 
szembeni sokéves kötelezettsé
ge, mert a két kormány között 
1973-ban eláírt szerződés alap
ján a magyar fél már átadta 
rendeltetésének a gyékényesi 
és murakeresztúri közös határ
állomást. 

Párbeszéd 
vasutasokkal 

Ülésezett a központi vezetőség 

A magyar gazdaság gyengél
kedése a vasutat is érzékenyen 
érinti. Egyrészt azért, mert 
nagymértékben csökken a fu
varozásra felkínált áru mennyi
sége, másrészt az államkasszá
ból évró1 évre kevesebb jut fej
lesztésre. Márpedig köztudott: 
ha nincs meg a működéshez 
szükséges bevétel. kevesebbet 
lehet fordítani bérre, szociális 
juttatásra, s műszaki fejlesztés
re. 

Legyen önálló karaktere 
a szakszervezetnek 

S mivel a jövő évi kilátások 
még az ez évinél is rosszabbak, 
a vasút vezetői elhatározták, 
hogy a sokasodó gondokról, az 
egyre elviselhetetlenebbé váló 
nehézségekről a vasutas közvé
leményt is tájékoztatják . . 

A MÁV elnök-vezérigazgató
ja és helyettesei október köze
pén találkoztak a vasút-igazga
tóságok és a záhonyi üzemigaz
gatóság vezetőinek, s a külön
böző szakszolgálatok képviselő
ivel. Ezek a találkozók minde
nütt nélkülözték az ilyenkor 
szokásos protokolláris formasá
gokat. Közvetlen hangvételük 
miatt inkább párbeszédnek, 
mint aktívaértekezletnek ne
vezhetnénk ezeket a rendezvé
nyeket. 

Urbán Lajos elnök-vezérigaz
gató Záhonyban, Szemők Béla 
általános vezérigazgató-helyet
tes Békéscsabán, Mészáros 
András üzemeltetési vezérigaz
gató-helyettes Szolnokon, Dom
bóváron és Budapesten, Amb
rus András gazdasági vezér
igazgató-helyettes Celldömdl
kön tartott tájékoztatót, s vála
szolt a résztvevők kérdéseire, 
észrevételeire. 

Október 10-én Lugosi József 
elnökletével ülést tartott a vas
utas-szakszervezet központi ve
zetősége. A napirendjén szere
pelt többek között az alapsza
bály tervezetének és választási 
útmutatójának megvitatása. 
A testület tájékoztatót hallga
tott meg a szakszervezet idei 
nemzetközi tevékenységéről és 
a választási előkészületekró1, 
valamint az új szakszervezeti 
szerveződésekről. A napiren
dek vitái előtt Pallos György, a 
szakmapolitikai osztály vezető
je mondott szóbeli kiegészítőt. 

Az alapszabály-tervezettel 
kapcsolatban az előadó leszö
gezte, hogy a vasutas-szakszer
vezetnek olyan alapszabályt 
kell megfogalmaznia, amely le
hetőséget biztosít arra, hogy 
1989. december 31-re a szak
szervezetet hivatalosan is beje
gyezzék. A tervezetet a területi 
szervezetek, szakszervezeti bi
zottságok és az elnökség is 
megvitatta. Egy olyan országos 
jellegű szakmai szervezet arcu
latának megformálása a cél, 
amely egyúttal a MÁV vállalati 
szakszervezeteként funkcionál. 
A pártoktól, mozgalmaktól füg
getlenül akar működni, hiszen 
ahhoz, hogy hatékonyan képvi
selje a vasutasok érdekeit, önál
ló karakterrel kell rendelkez-

· e. ihhez olyan- tisztségvise
lőkre van szükség, akik élvezik 
a tagság bizalmát, akik ismerik 
a mozgalmat. 

FÓRUM 

Testületek, munkabizottsá
gok javaslatai alapján készült 
a választási útmutató is. A cél 
a szakszervezet egységének 
megőrzése, a választási küzdel
mekben való sikeres részvétel. 
A rétegérdekek hatékonyabb 
képviselete azért is fontos, mert 
ezt tűzték zászlajukra a közel
múltban alakult független szer
vezetek is. 

Szeptember 30-án megala
kult a Vasutas Dolgozók Sza
bad Szakszervezete. A Keleti
ben tartott alakuló ülésen 40-45 
vasutas fejezte ki belépési szán
dékát. A másik szerveződést a 
dunaújvárosi mozdonyvezetó'k 
kezdeményezték. Körülbelül 
harmincan alakították, illetve 
jegyeztették be magukat Mun
kásszolidaritás néven. Függet
lenül szeretnének működni, a 
vasutas-szakszervezettel sem
milyen kapcsolattartásra nem 
törekednek. 

a vasutas-szakszervezet sztrájk
szabályzat-tervezete is, amihez 
dr. Szabó László, a jogsegély
szolgálat vezetője fűzött szóbeli 
kiegészítőt. Megállapította, 
hogy a tervezet ún. sarkalatos 
kérdésekben - az elégséges 
szolgáltatás kimunkálása, 
sztrájkalap feltöltése és felhasz
nálása - objektív körülmé
nyek folytán nem tud megfelelő 
megoldást adni. A tervezetet 
újabb átdolgozásra javasolta. 

Az elégséges szolgáltatás te
kintetében az érintett tárgyaló
feleknek kell majd az egyeztető 
tárgyalásokon megegyezniük, 
ennek ellenére szükséges lenne 
a vasút kiemelkedő népgazda
sági és katonapolitikai szem
pontjai miatt a minisztérium
mal egyeztetett iránymutatás 
kiadása. 

Az elégséges szolgáltatásra 
vonatkozó iránymutatásokat 
még ez ideig sem a MÁV, sem 

A vasutas-szakszervezet pedig a Közlekedési Miniszté-
nem becsüli le ezeket a mozgal- rium nem dolgozta ki. A 
makat, szerveződéseket, min- sztrájkalap feltöltése pedig 
dig kész a tárgyalásra, az olyan közgazdasági és pénzügyi 
együttműködésre, hiszen célja- átfogó munkát kíván, amely so
ik sok dologban hasonlóak, rán meg kell határozni a 
többnyire megegyeznek a ha- sztrájkalap forrását, az össze
gyom_ányos szakszervezet tö- gyűjtésének szintjét, továbbá 
rekveseivel. elosztásának szabályait. Mind-

A testület hosszas vita után ez pedig a költségvetés megál
az alapszabAly-tervezetef �apításával egy időben mehet 
választási útmutatót módosítá- végbe, természetesen változtat
sokkal elfogadta. va a kialakított arányokon. 

Az ülés napirendjén szerepelt A KV a javaslatot elfogadta. 

Szombathelyi 
elégedetlenkedők 

,. Tudok a kezdt>ményezésről, 
azt sem tagadom, hogy a köve
telések zöme jogos. Mindezek

A Inegosztott eróK.ön 
könnyű uralkodni 

ellenére felelőtlennek tartom, Az elmúlt hónapokban szá
pontosabban: komolytalannak.· mos támadás érte a szakszerve
Szerintem a refonnkör csak zeteket. A bírálók azt rótták fel 
ígér, ám tenni szinte semmit többek között, hogy negyven 
sem tud. Egy követelési liSlát éven át kiszolgáltak egy káros 
bárki össze tud állítani. A véle- politikát ahelyett, hogy a dolgo
ményem az, hogy a hagyomá- zók érdekeit védték volna. Nos, 
nyos szakszervezet m..,gújítása ebben a megállapításban van is 
az egyetlen megoldás." némi igazság, azonban nem ár
(Szomhathelyi elégedetlenke- tana, ha folyamatában tekinte
dök című riportunk az 5. old-.:- nénk végig az eseményeket. Az 
Ion) tagadhatatlan, hogy akkoriban 

alkalmatlan vezetők is kerültek 
a szakszervezeték élére, így a 
SZOT történetében is megvolt 
a „pangás időszaka". Ugyanak
kor, ha bármit is megpróbáltak 
elérni a zárt ajtók mögötti tár
gyalásokon - mert voltak ilye
nek -, nem publikálhatták, 
mert kötötte őket a pártfegye
lemnek nevezett béklyó. Így az
tán a dolgozók joggal gondol-

Kevesebb áru, több utas 
Az elmúlt évtizedekben rend

re úgy alakult a MÁV áruszáll,
tási teljesítménye, hogy a mér
sékeltebb első félévet az őszi 
hónapokban - egészen az év 
végéig - dinamikus fellendü
lés követte. A nagy őszi szállítá
si csúcsforgalom időszakában 
voltak olyan hónapok - szep
tember, október - amikor több 
mint 12 millió tonna árut szál
lított a vasút. 

Ez az időszak már a múlté. 
Az utóbbi években ugyanis az 
első és a második félév közötti 
különbségek folyamatosan zsu
gorodtak. A csökkentő tenden
cia az idén is jól nyomon követ
hető. Augusztusban és szel':' 
temberben a vártnál kisebf> 
volt a fuvarigény. Ebből faka� 
hogy a lemaradás tovább nő\t. 

A háromnegyed.évi gyors
mérleg adatai szerint a vasút ki
lenc hónap alatt 

csupán 77 millió tonna árut 
szállított, 3 millióval keve
sebbet a tervezettnél. 

Ez a bázishoz és a tervezett
hez képest 95 százalékos teljesí
tésnek felel meg. Hasonlóan 
alakult az árutonna-kilométer 
teljesítmény is. 

Különösen szembetűnő a le
maradás a belföldi forgalom
ban. A legnagyobb visszaesés a 
tömegáruknál - szén, kő, épí
tőipari alapanyagok és műtrá
gya - tapasztalható. 

Szerencsére a belföldinél 
kedvezőbb az export, az import 
és a tranzit. Az utóbbi a terve
zetthez viszonyítva 100 száza-
1éknak megfelelően alakult. 

Az áruszállítással ellentét
ben, a személyforgalom alaku
lása megfelelt a várakozásnak: 

az év eddig eltelt kilenc hó
napjában 169 millióan utaz
tak vasúton. 
Ez az előző évinek 101, a ter

vezett értéknek pedig 108 szá
zaléka. Az utaskilométer telje
sítmény is hasonlóan alakult. 

A gyorsmérlegtől az is kitű
nik, hogy a belföldi forgalom
ban, a kedvezményrendszer bő-

vítésének hatására a korábbi 
időszaknál többen választották 
a vonatot, viszont 6 százalékkal 
kevesebben utaztak teljesárú 
menetjeggyel, ami bevételki
esést eredményezett. A belföldi 
forgalomnál meg kell még emlí
teni, hogy mintegy 6 százalék
kal nőtt a gyorsvonattal utazók 
száma. 

A nemzetközi forgalomra 
sem lehet panasz, különösen a 
nyári turistaidényben vették so
kan igénybe a vasutat. A viszo
nyítási alapokhoz képest 

a szocialista relációban uta
zók száma 30, a tőkés vi
szonylatú forgalomban 
40-50 százalékkal volt na
gyobb az utasok száma. 

Ha ehhez hasonló mértékű 
lenne a javulás a személyszállí
tó vonatok menetred szerinti 
közlekedését, s tisztaságát ille
tően is, - meggyőződésünk -
még többen utaznának vas
úton. 

-i-

hatták, hogy megfeledkeztek 
róluk. 

Emlékezzünk csak a múlt év 
elejére, amikor 17 ágazati 
szakszervezet, köztük a miénk 
is, a sajtóban felemelte a sza
vát a SZOT és a kormány által 
aláírt áremelési stop felrúgása 
ellen. Az akkori kormány inge
rülten reagált erre, sőt Grósz 

(Folytatás a 3. oldalon.) 

Kisiklott 
a gyorsvonat 
Marhacsordába rohant szep

tember 12-én 19.55-kor Bács
almás és Mélykút között a 
Pécsró1 Szeged felé tartó 
788-as számú gy9rs"onat. 
A hátul működő mozdonnyal, 
tolt üzemben közlekedő MDa 
motorvonat szerelvényének ve
zérló'kocsija a nagy erejű ütkö
zés hatására kisiklott, a pályán 
keresztbe fordult, majd fölbo
rult. Két utas súlyosan, egy pe
dig könnyebben megsérült. 
A vonaton s�olgálatot teljesítő 
vasúti dolgozók közül hárman 
szenvedtek könnyebb sérülése
ket. Az anyagi kár jelentős. 
A termelőszövetkezet vesztesé
ge: 35, valutáért vásárolt, a te
nyészállomány felfrissítésére 
szánt növendékmarha. 
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Szakszervezeti diplomácia 

Kelet és Nyugat eszmecseréje 
Beszélgetés a belga vasutas-szakszervezet elnökével 

A közel két évtizedes múltra 
visszatekintő Vasutas-szakszer
vezetek Nemzetközi Szeminári
uma következő ülésének meg
szervezése céljából tartózkodott 
rövid munkalátogatáson ha
zánkban Jose Damilot, a belga 
vasutas-szakszervezet elnöke. 
A szeminárium mintegy negy
ven résztvevője közt Észak
Amerika kivételével mindegyik 
kontinens képviselteti magát, 
így hát felettébb hasznos a sze
minárium munkája, mivel ez az 
egyetlen olyan szakmai szak
szervezeti fórum, amely a rend
szeresen megtartott találkozók
kal lehetőséget nyújt a keleti és 
nyugati szakszervezetek közti 
eszmecserére. Jose Damilot 
szerint hazánk mellett még há
rom kelet-, és öt nyugat-európai 
ország működik közre legaktí
vabban a munkában. 

- Hogyan látja a nemzetkö
zi szeminárium lehetőségeit, 
amikor az erős Nyugat-Európa 
egyre inkább növeli előnyét a 
többi országgal szemben, s ez 
alól csak Japán, Új-Zéland és 
Ausztrália kivétel? 

- Már a nyugat-európai or
szágok sem egyforma lelkese
déssel üdvözlik a szeminárium 
létét, s ez megnehezíti törekvé
seinket. A nagy országok egyi
ke-másika ugyanis nyilván úgy 
gondolja, hogy egyedül is meg 
tudja oldani a gondjait, s ehhez 
nem kell egy nemzetkö�i fó
rum. Tehát az EGK-n belül is 
gondot okoz a különböző orszá
gok szakszervezeti mozgalmai
nak egységesítése, s ez még in-

ká b b így van a harmadik világ 
vonatkozásában. 

- Az EGK-országokban 
olyan vélekedést is hallani, 
hogy 1992 után, az integráló
dott Európában megszűnik a 
vasutak nemzeti jellege, s ez el
bocsátásokhoz vezet ... 

- Nem hiszem, hogy erre 
számítani kellene. Az egységes 
piac kialakulása után a vasút
társaságoknak az állam sokkal 
nagyobb függetlenséget fog 
ugyan biztosítani, de a vasutas 
mint állami tisztviselő megtart
ja majd a munkahelyét. 

- Mennyiben és milyen for
mában tartja szükségesnek a 
nemzeti ágazati szakszerveze
tek kapcsolatait? 

- Rendkívül erős együttmű
ködésre van szükség, ám ennek 
gátja, hogy eltérőek az érdekek 
a különböző országokban, 
ugyanis a gondok nem egy idő
ben és nem azonos intenzitással 
merülnek fel. Arról nem is be
szélve, ha meg is állapodnánk 
az egységes fellépésben, rögtön 
szembetalálnánk magunkat a 
hogyan kérdésével. Az eltérő 
nemzeti karakter révén ugyan
is másként reagálnak bizonyos 
dolgokra a latin, és másként az 
északi országok. Vagy vegyük 
például a sztrájkot. Ha európai 
vasutassztrájkot hirdetnénk, 
néhány országban ez ellenállást 
váltana ki az eltérő sztrájkha
gyományok miatt, NSZK-ban 
pedig egyenesen törvényes 
akadályba ütközik egy sztrájk 
megszervezése. 

- A belga vasutas-szakszer-

vezet belső érdekvédelmi tevé
kenysége milyen hatással van 
a nemzetközi kapcsolatokra? 

- A mi mozgalmunkban jó
részt szocialista és kommunista 
érzelmű dolgozók vesznek 
részt. Az az álláspontunk. hogy 
nem elegendő csak a saját tag
ságunkkal foglalkozni. Így a 
hatvanas években kezdemé
nyeztük egy fórum létrehozá
sát - ebből nőtt ki a szeminári
um -, amely lehetőséget nyújt 
a keleti és nyugati szakszerve
zeti tagok találkozására. Ak
koriban ennek a kontinens bé
kéje megőrzésében még politi
kai jelentősége is volt. 

- Milyennek látja a belga 
és a magyar vasutas-szakszer
vezet kapcsolatát? 

- Kapcsolatunk baráti, an
nál is inkább, mert tulajdon
képpen Koszorus úr elődje és 
az én elődöm hozta létre a sze
mináriumot a szakszervezeti 
diplomácia terén. Manapság, 
amikor egyre inkább szükség 
van a létezésére, személyes tár
gyalásokon egyeztetjük vélemé
nyünket a vasutas-szakszerve
zetek vezetőivel. Budapestre 
érkezésem előtt találkoztam 
Georges Lanouval, a francia, 
és Jimmy Knappal, az an
gol szakszervezeti vezetővel. Én 
a nyugat-európai kollégák kö
zött töltök be bizonyos követi 
szerepet, s lehet, hogy Koszo
rus úr hasonlóképpen tud eljár
ni a keleti mozgalmakban. Töb
bek között ezt a kérdést is érin
tettük tárgyalásunk során. 

D. K. 

Technológiai forradalom 
Megőrizni a munkahelyeket a termelésben 

Az Amerikai Egyesült Álla
mokban a technológiai forrada
lom nem csupán a •termelési 
szerkezet megváltoztatásában, 
az üzemek külföldre telepítésé
ben és a dolgozók, valamint 
szakszervezeteik zaklatásában 
nyilvánult meg, hanem az Unió 
valamennyi állama gazdasági 
életének destabilizációjában is. 
Egyik példája ennek Massachu
setts állam helyzete. 

A negatív hatások mérséklé
se érdekében Massachusetts ál
lam mint ipari kulcskörzet a 
szerkezetváltás kiváltotta ter
melés-visszaesés és az ezt ered
ményező jövedelemcsökkenés 
ellen intézkedéseket kezdemé
nyezett. 

Az állam kormányzójának, a 
legutóbbi elnökválasztás egyik 
esélyes jelöltjének, Michael 
Dukakisnak a támogatásával 
az állam vezetése, az Alkalma
zott Technológiai Központ 
{ATK) bevonásával határozott 
lépésekre szánta el magát. A ki
tűzött cél: ,, ... a munkahelyek 
megőrzése a termelésben( . .. ) a 
kis és a közepes nagyságrendű 
vállalkozások segítése, hogy te
vékenységi körüknek megf ele
lő, korszerű technológiát ala
kíthassanak ki. " 

Tekintettel arra, hogy ,, ... le
hetetlen a legmegfelelőbb tech
nológia kidolgozása anélkül, 
hogy erről ne tanácskoznának 
az alkalmazottakkal és ne kér
nék ki javaslataikat.·• Az ATK 
véleménye szerint a dolgozók
nak és szakszervezeteiknek 
egyenlő félként kell részt venni
ük az új technológiai folyama
tok kimunkálásában. 

Az ATK a szakszervezetek
hez, így pl. az AFL-CIO-hoz 
intézett levelében felajánlotta 
segítségét valamennyi olyan 
helyi szakszervezeti egységnek, 
amely úgy véli, hogy az adott 
vállalatnak szüksége van a kor
szerűsítésre, vagy a már folya
matban levő fejlesztési folya
mat segítésére. Ha a megkérde
zett szakszervezet egyetértő vá
laszt ad, akkor az ATK kapcso
latba lép az érintett vállalat ve
zetésével, és megkérdezi: 
igényt tartanak-e a segítségük
re. 

A nagyszámú kisvállalat 

többsége tisztában van azzal, 
hogy számukra a legfontosabb 
tó?ce alkalmazottaikban teste
sül meg. Az ATK a maga részé
ről hangsúlyozza, hogy a tech
nológiai jellegű problémák 
megoldására felállított csoport 
a saját szakértők mellett egy
szersmind a vállalat alkalma
zottainak képviselőit is magá
ban foglalja. 

Az ATK feladata tehát abból 
áll, hogy a termelés korszerűsí
tése mellett megőrizze a mun
kahelyeket. S amikor a dolgo
zók úgy értékelik, hogy van le
hetőség a termelési kapacitás 
növelésére, akJrnr a Technoló
giai Központtal közösen igye
keznek meggyőzni a vállalat ve
zetését a vállalat túlélési esélye
it növelő pozitív fejlesztésre, kö
vetkezésképpen jelentős számú 
munkahely megmentésére. 

A kutatómunkát, melyet a 
kidolgozandó szervezési terv 

tesz szükségessé, két massa
chusettsi egyetem fogja össze. 
Ugyanakkor az ATK a más or
szágok vállalatainál alkalma
zott munkaszervezési módsze
rekről gyűjti össze az informáci
ókat és tájékozódik az alkalma
zandó technológiával kapcsola
tos új ötletekről. Az ATK sze
rint elképzelhető olyan megol
dás is. hogy a bevezetendő 
munkamódszereket és prog
ramkoncepciókat maguk az 
érintett dolgozók alakítsák ki 
saját munkaterületükre. Az 
ATK az összegyűjtött informá
ciókat a szakszervezetek, a 
szakmai továbbképzők, a gaz
dasági vezetők és a politikusok 
rendelkezésére bocsátja. Az 
ATK meggyőződése, hogy „a 
legjobb termelési rendszérek a 
régi és az új, a legújabb techno
lógiai ismereteket is magában 
foglaló szakértelem kombináci
ójából származnak". 

Baranyai Zoltán 

A Landler Jenő MÁV Jármüjavító Üzem 

pályázatot hirdet 
GYÁREGYSÉGVEZETÓ MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE. 

FELADATKÖRE: Vasúti vontatott jármüvek javításának (tartály, 
személy és élelmiszer szállító) irányítása 

A munkakör betöltésének feltételei: 
Szakirányú müszaki egyetemi, vagy föískolai oklevél. 
Felsöfokú vasúti (vagy azzal egyenértékü) szakképesítés. 
10 éves szakmai gyakorlat, ebböl 5 év vezetöi gyakorlat. 
Legfeljebb betöltött 45. életév. 
Erkölcsi bizonyítvány. 

A kinevezés határozott idöre szól (3 év), alkalmasság esetén meg
hosszabbítható. 

BÉREZÉS: a MÁV kollektív szerzödés szerint - a gyakorlattól füg. 
göen - 17 000-22 OOO forintig plusz prémium. 

AZ ÁLLÁS 1990. FEBRUÁR 1-JÉTÖL TÖLTHETŐ BE. 

• A pályázatot 1989. november 24-ig a Landler Jenö MÁV Jármüjavitó 
Uzem személyzeti és oktatási osztályára {1045 Budapest, Elem u. 
5-7.) kérjük elküldeni. 

A beérkezö pályázatokra 1989. december 20-ig választ adunk. 

A pályázat tartalmazza: 
- az eddigi munkakörök, tevékenységek felsorolását. 
- a jelenlegi munkahelyét, beosztását, havi alapbérét és jövedel-

mét, 
- a megpályázott munkakörre vonatkozó elképzeléseit. terveit. 
- szakképzettségét és egyéb végzettségét tanúsító okirat hiteles 

másolatát, 
- részletes önéletrajzot. 

A pályázatot bizalmasan kezeljük. Az értékelést szakmai bíráló bi
zottság végzi. 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad Dávid László személy
zeti és oktatási osztályvezetö a 01/83-16 üzemi és a 169-2561-es postai 
telefonon. 
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Érdeklődnek a turisták 

Vasutat vett a szövetkezet 

Testkultúraszalont is építettek 

Jaroszlavban, az évszázados 
orosz városban, harmadik éve 
működik a .,Gyekor'' szövetke
zet. Épületek dekorálásával 
kezdte, ma haszonbérleti ala
pon gyermekparkot tart fenn. 
gyógytorna- és testkultúrasza
lonnal rendelkezik. Ebben az 
évben pedig 150 kilométernyi 
keskeny nyomtávú vasútvona
lat vásárolt az Oroszországi Fű
tőanyag-ipari Minisztériumtól, 
mintegy 1.5 millió rubelért. 
Ugyan milyen meggondolások 
vezették a minisztériumot, ami
kor ráállt erre az adásvételre és 
voltaképp mire kellett a vasút a 
szövetkezetnek? 

- Az eladási ajánlattal 
nem a minisztérium hozako
dott elő - mondja a „Gyekor" 
elnöke, Anatolij Guszev. -
Pusztán úgy döntött, hogy a 
szóban forgó vasútvonalat fel
szedi, a kiszolgáló személyzetét 
pedig elbocsátja. Az ok igen 
egyszerű: a vasútvonalat egyál
talán nem használták, sok vesz
teségük származott belőle. A sí
neket a harmincas évek elején 
fektették le egy gazdag tőzegle-

lőhelvhez, mert abban az idő
ben �z volt az ország egyik leg
főbb energetikai fűtőanyaga. 
Ám azóta egy fél évszázad telt 
el. Az energetika már régen át
tért a folyékony fűtőanyagokra 
és a lelónely is kimerült, így hát 
a minisztérium úgy döntött, 
hogy megszabadul a felesleges 
vasútvonaltól, amelyért évről 
évre komoly adót utalt át a 
költségvetésbe. 

Tudni kell azonban, hogy a 
jaroszlavi terület nemcsak tő
zegben gazdag. A vasútvonal 
csodálatosan szép tájakon ha
lad át: gyönyörű erdó'lcön, folyó
kon, tavakon. Mellesleg az er
dőkben sok a gomba, ehető bo
gyó és erdei vad. Felvetődött 
bennük: miért ne lehetne ezen 
a helyen turistaparadicsom? 

- Ezért az útvonal mentén, 
- folytatja - a legvonzóbb he-
lyeken kempingeket és szállás
helyeket akarunk létesíteni. 
Természetesen magunk Jogunk 
építkezni, a „ Gy e kornak" eh
hez megvannak a szükséges 
eszközei és kapacitása. A vas
útvonal karbantartásához szak
embereket szerződtetünk, be-

vonva ó'lcet vállalkozásunkba. 
Meg vagyok győződve, hogy 
ezek a tájak nemcsak hazánk 
lakóit fogják vonzani, hanem a 
külföldi turistákat is. 

A vasutat' üzemeltető sze
mélyzet sem lesz kénytelen új 
munkát keresni. Igaz, legalább 
a felére csökkentik a létszámu
kat, de a többiekről is gondos
kodunk. A turistákat el kell lát
ni enni-innivalóval. Az útvonal 
mellett elterülő területen pedig 
több elhagyott falu található, 
ahol kisebb állattenyésztő-gaz
daságokat, méhészeteket, dísz
növény- és konyhakerti gazda
ságokat akarnak létesíteni. 
Ezekben a vasút volt alkalma
zottai kedvükre való munkát ta
lálhatnak és a szövetkezet is jól 
jár. Idővel meglesz mindenük, 
ami csak kell: tej, hús, zöldség, 
méz és gomba. 

Mi több, nincs kizárva, hogy 
új életre keltik a kézműipart, hi
szen a jaroszlavi földön sok fa
faragó, kosárfonó és más szak
mabéli mester akad. Így aztán a 
turisták nem maradnak szuve
nír nélkül. 

A Kreisky-bizottság jelentése 
A nyugat-európai szakszer

vezeteket legtöbbet foglalkozta
tó probléma a munkanélküliség 
alakulása. Az Európai Közös
ség munkaképes lakosságának 
11 százaléka nem rendelkezik 
jelenleg munkahellyel. A becs
lések szennt talán csak a ki
lencvenes évek közepe táján 
csökken le az aránya 5 száza
lékra. Ezeket az adatokat a kö
zelmúltban hozta nyilvánosság
ra az úgynevezett „Kreisky-bi
zottság" által készített jelentés. 

Az említett bizottságot -
amelyben számos neves politi
kus, szakszervezeti és tudós 
személyisé'g 'tevékenykedik -
Bruno K reisky, Ausztria volt 
kancellárja vezeti. 

A jelentés, amely e független 
bizottság kétéves munkájának 
az eredménye, kiemeli, hogy az 
európai országokban tapasztal
ható nagyarányú munkanélkü
liség azért elfogadhatatlan, 
mert létezik megfelelő stratégia 

A világon elsó"'ként az auszt
ráliai Sydneyben állítottak a 
nagy városi közlekedés szolgá
latára egysmű vasutat a múlt év 
júliusában. A harmin<'méteren
ként felállított oszlopokon fe
szülő pályán szinte hang nélkül 
suhan a vonat a gumikerekek
nek köszönhetően. A 32 méter 
hosszú <'Suklós szer.-lvények 
már 20 méter sugarú körben is 
kanyarodhatnak, ami a városi 
közlekedéshez való alkalmaz
kodást. valamint a !>Ürün beépí• 
�tt negyedekben a pálya veze
tését megkönnyíti. Az egy!>ínü l 
perces követéssel 12 ezer utast 
szállíthat óránként, s a megál
lókat úgy alakították ki. hogy a 
vasutat mozgássérültek is 
igénybe vehessék. 

ennek a társadalmi csapásnak a 
megszüntetésére. A jelentés 
szerint „a teljes foglalkoztatott
ság kulcsa intellektuális és po
litikai bátorság kérdése''. mivel 
a munkanélküliség nem kizáró
lag csak gazdasági, hanem egy
úttal politikai jelenség is. A bi
zottság javasolja az európai or
szágok kormányainak. hogy 
egyeztessék gazdaságpolitiká
jukat és tegyenek intézkedése
ket annak érdekében, hogy gaz
dasági növekedésük elérje a 
3,5-4 százalékot. 

Az ilyen nagyságrendű növe
kedés jótékony hatást gyakorol
na a foglalkoztatásra és nem 
keltene inflációt. A jelentés 
olyan stratégiát ajánl, amely
nek célja a gazdasági növeke
dés jellegének új irányokba va
ló befolyásolása olyan módon, 
hogy a munkahelyteremtő és az 
emberi élet minőségi oldalait 
jobbító beruházások kerüljenek 
előtérbe. 

A bizottság anyaga a követ-

kező hat területet említi meg 
mint e beruházási stratégia mű
ködési szférája: a környezetvé
delem; az infrastrukturális poli
tika; a technológia és innováció; 
a kultúra és az oktatás; az infor
máció-szolgáltatás; a Kelet
Nyugat és az Észak-Dél közöt
ti kereskedelmi kapcsolatok fej
lesztésének területei. 

A stratégia megvalósítása fel
tételezi, hogy az állami költség
vetés működési tere a hosszú 
távú gazdasági programokban, 
és ne a személyi jövedelemadó 
csökkentésében teljesedjen ki. 
Ez utóbbi egyébként inflációs 
hatást eredményezhet - emeli 
ki a jelentés. 

Az infláció másik gerjesztője 
a kereslet és a kínálat közötti el
térés. Ezért rendkívül fontos 
egyrészt az előrelátó munkaerő
piac politika, másrészt egy kö
vetkezetes, regionális fejlesztés
politika alkalmazása. 

B.Z. 



1989. OKTÓBER 26. :\l.\(�\.\R \.\Sl I.\S 3 

A megosztott erőkön 
könnyű uralkodni Hogyan válasszunk küldöttet? 

(Folytatás az 1. oldalról.) 

Károly egy tévéinterjúban va
lami olyasmit is mondott, hogy 
nem érdekli a szakszervezetek 
véleménye. 

S ha már a múlt évnél tar
tunk: akkoriban a ma méltán a 
népszerűségi lista élén lévő saj
tó sem számolhatott be a márci
us 15-i, vagy a június 16-i ese
ményekről, mégsem vádolják 
őket bizonyos körök azzal, hogy 
,,kiszolgáltak egy káros politi
kát". Talán azért, mert a sajtóra 
szükség van, de szükség van a 
szakszervezetekre is! 

Ilyen előzmények után hir
dette meg a SZOT szeptember
ben a „szakszervezeti napo
kat", aminek keretében Koszo
rus Ferenc főtitkár Celldömöl
kön, Kaposvárott és a budapes
ti Landler járműjavítóban meg
rendezett fórumokon válaszolt 
a tagság kérdéseire. 

Kaposvárott a legtöbb kér
dés a bérrendszerrel, a ruhael
látással, szakszervezetünk és a 
SZOT viszonyával foglalko
zott, de felvetődött az is, hogy 
várható-e átszervezés a MÁV
nál a svájci cég rendszerelem
ző munkáját követően? Egy fel
szólaló 280 vontatási dolgozó 
nevében reklamálta a beígért 
10 százalékos béremelést, mert 
ők csak 4,6 százalékot kaptak. 

Koszorus Ferenc elmondta 
többek között, hogy jövőre 
20-23 százalékos bérfejlesztési 
igénnyel lép fel a VSZ, s erről 
már a MÁV elnök-vezérigazga
tóját és a minisztert is értesítet
ték. A ruhakérdésre kitérve ki
fejtette, hogy a szakszervezet 
elnöksége júniusban az össze
gyűjtött panaszokat elküldte a 
vezérigazgatóságra, választ 
azonban szeptember végéig 
nem kapott. 

A Landler járműjavítóban 
felvetődött, hogy a SZOT által 
elért eredmények nem elégítik 
ki a tagságot. A főtitkár vála
szában rámutatott arra, hogy az 
eddigi tárgyalásokon a szak
szervezeteket nem úgy kezel
ték, mint a bérből és fizetésből 
élők képviselőit. 

a szakszervezetekkel, s nem az 
ellenzék, de a térvesztést köve
tően persze csökkent a mozga
lom szerepe, amit a többpárt
rendszerben különféle politikai 
szerveződések ki is használnak. 
Ma pedig a gazdasági helyzet 
miatt a kormánynak nem érde
ke az erős szakszervezet -
mondotta a VSZ főtitkára, majd 
hozzáfűzte: 

- A szakszervezetnek akko
ra az ereje, amekkora a mögöt
te álló tagság, így a tárgyalá
sokon nem mellékes, mekkora 
erőt képviselő küldöttek ülnek 
az asztalnál. 

A szociális és egészségügyi 
ellátást érintő kérdésre a jelen
levők megtudhatták, hogy ha
zánkban a szociálpolitikát tönk
retették az elmúlt években, 
ugyanis ha valamin takarékos
kod:1i kellett, akkor a szociálpo
litikától vettek el. A mai hely
zetben a szakszervezet sem az 
oktatásban, sem az egészség
ügyben nem tudja elfogadni a 
piacosítást. Ezt még a modell
ként előttünk álló - ők maguk 
is ezt mondják - szocialista tí
pusú Ausztriában sem teszik 
meg. Az üdülést pedig nem a 
szakszervezet, hanem a körül
mények kényszerítő hatása vi
szi a piaci mechanizmus ható
körébe. 

alakult, mert azt hitték, hogy 

majd egymaguk megoldják a 
problémákat. Csak egyvalamit 
nem vettek figyelembe: külön
külön gyengék. S íme, manap
ság újra egyesülnek a szakszer
vezetek, létrejönnek a nagy 
szakszervezeti tömörülések. 
Például Angliában a közelmúlt
ban a vasutasokhoz csatlakoz
tak a buszvezetők, a metrósok 
és a dokkmunkások. 

A bérhelyzettel kapcsolato
san a hallgatók megtudhatták, 
hogy manapság minden - ha
gyományos és újonnan alakult 
- szakszervezet bérkövetelés
sel lép fel a kormánnyal szem
ben. Az, hogy a kormány által 
kiutalt 500 milliós keretből 400 
milliót sikerült megszerezni a fi
zetések javítására, kétségkívül 
egy kis győzelem, ám a mél
tánytalanul háttérbe szorított 
vasutasoknak ez nem elegendő. 
Ezért szakszervezetünk, akár
csak az egészségügyiek, vagy a 
pedagógusok, 3 milliárdot kér, 
az azonban kétséges, hogy 
lesz-e olyan szakszervezet, 
amely meg is kapja e szűkös 
idó'ben. Pedig csak ahhoz, hogy 
a vasutasok bérhátránya meg
szűnjön, 24 százalékos fizetés
emelésre lenne szükség, ami a 
MÁV 10,8 milliárdos béralapját 
tekintve 2,6 milliárd forintot 
tenne ki. A továbbiakban a főtitkár el

mondta, hogy az egész mozga
lom létét kérdőjelezné meg a 
SZOT-tól való függetlenedés, 
hiszen ha minden ágazat „füg
getlen'' lenne, és külön úton ha
ladna, akkor éppen a mozgalom 
lényege, a szolidaritás, az egy
más támogatása nem érvénye
sülne. Természetesen az elkép
zelhető, hogy másik szövetség
hez, például a Független Szak
szervezetek Demokratikus Li
gájához tartozzon a Vasutasok 
Szakszervezete, de az esetleges 
csatlakozásnál azt kell mérle
gelni, többet tud-e nyújtani a 
vasutasok számára, mint 
SZOT? 

Mindenesetre szakszerveze
tünk azt az álláspontot lcépvi
seli, hogy a jövő évben emelni 
kell a vasutasok bérét, mégpe
dig olyan rendszerben, hogy a 
legalacsonyabb bér 4 ezer 
nyolcszáz forint legyen, azután 
pedig inflációt követő rendszert 
kell felállítani. Ugyanis inflációt 
gerjesztenek az olyan intézke
dések, amelyek például a hús
áremelést előzték meg. Tudniil
lik a húsiparban több mint 20 
százalékos béremelést hajtottak 
végre, miközben a teljesítmény 
98 százalékos volt, és a kiárama lott bér és a bevétel közti kü
lönbséget áremelésből pótolták, 
de ez az ipar szinte minden te
rületén így megy. 

Lapunk 13. számában a Vas
utasok Szakszervezete vezető 
szerveinek és tisztségviselőinek 
soron következő választásának 
lebonyolításával kapcsolatban 

"
választási útmutató" jelent 

meg. 
A megújulás szempontjából 

döntő fontosságú a küldöttek 
megválasztásának módja. Ha 
ebből a szempontból vizsgáljuk 
a közzétett „útmutatót", nem le
hetünk teljesen megnyugodva. 
Nem kétséges, hogy a kong
resszus küldötteit hiba lenne a 
régi módon megválasztani. Saj
nos az útmutatóban helyet kap
tak a napjainkra idejétmúlt 
módszerek is. Ezzel kapcsolat
ban idézem a „választási útmu
tató" 3. pontját: 

„Kongresszus: Küldötteit a 
középirányító szervezetek vá
lasztói értekezlete választja -
az alapszervezetek javaslata 
alapján - az alapszervezetek 
létszámának megfelelő arány
ban. Biztosítani kell, hogy az 
1 OOO főnél nagyobb taglétszám
mal rendelkező alapszerveze
tek közvetlenül delegálják kül
döttüket." 

Az ilyen választási útmutató 
azt bizonyítja, hogy az elmúlt 
30 év hibáiból a tanulságok le
vonása nem a kívánt mérték
ben történik meg. Fontosnak 
tartom, hogy minden küldött az 
alapszervezetekben mérettes
sék meg, itt legyen a választás. 
E kérdésben nem lehet más ér
dek és akarat, mint a tagságé. 

Nem lehet egyetérteni a 3. 
pont következő privilégium jel
legű előírásával sem: 

,,A kongresszuson az elnök
ség tagjai, valamint a számvizs
gáló bizottság elnöke küldött 
mandátummal bírnak. Ilyen 
előjogot senkinek sem szabad 
biztosítani. Küldött csak az le
hessen, akit az alapszervezet
ben választanak meg. Ez termé
szetesen nem zárja ki, hogy az 
említett tisztségviselők meghí-

vottként részt vegyenek a 
kongresszuson, más a helyzet, 
ha küldöttként választják őket. 

A „ Választási útmutató" az 
elmúlt 40 év választási mecha
nizmusát kívánja tovább mű
köqtetni. Erre jellemző példa a 
,jelölőbizottság". Valamennyi
en ismerjük a jelölőbizottságok 
eddigi szerepét, puszta létük al
kalmas arra, hogy a választások 
manipuláltságának látszatát 
keltsék. Működtetésükkel olyan 
embereket lehet tisztségekbe 
juttatni, akik nem „lefelé", ha
nem „felfelé" dolgoznak, a tag
ságnak elege van az ilyen tiszt
ségviseló'kből és „választások
ból". 

A demokratikus centralizmus 
elve nincs ugyan külön rögzít
ve, azonban ennek tovább élte
tését jelenti a következő előírás: 

„Az alapszervezet köteles a 
szakszervezet országos területe
inek határozatait, ajánlásait, ál
lásfoglalásait, gyakorlati tevé
kenysége során figyelembe 
venni, illetve végrehajtani." 

Ezen előírás nehezen egyez
tethető össze azzal a meghirde
tett ígérettel, hogy a szakszer
vezetek elvetik a demokratikus 
centralizmus elvét. Az alap
szervezetek önálló érdekvéde
lem helyett ismét a felsőbb ha
tározatok végrehajtásával fog
lalkozhatnak. 

Javaslom a kongresszust elő
készítő bizottság létrehozását, 
olyan személyekből, akik élve
zik a tagság bizalmát és elköte
lezett hívei a megújulásnak. 

Az események arra figyel
meztetnek, hogy a kongresszus 
összehívása halaszthatatlanná 
vált. Ha azt akarjuk, hogy a 
nagy múltú vasutas-szakszer
vezet a· tagság érdekének meg
felelően működjék, a szervezeti 
és személyi megújítás időpontja 
nem húzható tovább. 

Mivel kellene a kongresszus
nak foglalkoznia? 

A múlt értékelése mellett 
mindenekelőtt a szervezeti és 

Fő, hogy a vonat menjen 

személyi megújulás kérdései
vel. A szervezeti megújulással 
kapcsolatos javaslatomat la
punk 14. számában röviden 
körvonalaztam, amely lényege 
a vasúti csomópontonként, ill�
tőleg szakszolgálatonként törté
nő szerveződés. A választott 
szervek mellett pedig profi 
szakemberekből álló érdekvé
delmi csoportok működnének, 
feladatuk lenne egyrészt szak
mai tanácsadás a választott 
szervek, tisztségviselők részére, 
másrészt pedig a tagság érdek
védelmének (egyéni és kollek
tív) ellátása. 

A kongresszuson elfogadott 
döntésnek megfelelően történ
ne a szervezeti és személyi 
megújítás, alulról felfelé történő 
közvetlen és titkos választás út
ján. 

A szakszervezet szervezete és 
tisztségei nem lehetnelt öncélú
ak: a tagság igényét és érdekét 
kell szolgálniok. 

Ebből következik, hogy az 
adott szervezeti forma már nem 
felel meg az említett célnak, ak
kor meg kell változtatni. 
Ugyanez vonatkozik a tisztség
viselőre. Ha nem képes már .al
kalmazkodni a megváltozott kö
vetelményekhez, át kell, qogy 
adja helyét a nálánál alkalma
sabb személynek. Rögzíteni 
kellene azt is, hogy választott 
tisztséget csak egy, legfeljebb 
kettő ciklusban és ne tovább le
hessen betölteni. Ez biztosíték 
lenne arra, hogy a szakszerve
zeti munka időró1 időre meg
újuljon és ne laposodjék el. 

A megújítás és az ütőképes 
érdekvédelmi szervezet kialakí
tása új, hiteles emberek megvá
lasztása azért is szükséges-, 
mert az elkövetkezendő idők 
gazdasági rendjében az eddigi
nél is nagyobb szükség lesz a 
dolgozók érdekvédelmi szerve
zetére, vagyis a Vasutasok 
Szakszervezetére. 

Dr. Garabon Sándor 

- Már 1983-ban megfogal
maztam, hogy az MSZMP nem 
tudja, hogyan működjön 
együtt a szakszervezetekkel, 
sőt ellenük dolgozik: korlátoz
za jogaikat, s egy sor területet 
kivett a szakszervezetek kezé
ből. Tehát a politikai, majd az 
állami vezetés fordult szembe 

Az újonnan alakuló szak
szervezetekró'l szólva az előadó 
kifejtette, hogy a kormánynak 
és a gazdasági vezetésnek az 
az előnyös, ha minél több szak
szervezet van. A megosztott 
erőkön mindig is könnyebb volt 
uralkodni - mondotta, majd 
példának hozta a nyugat-euró
pai szakszervezetek kálváriáját: 

Tehát rendbe kell hozni a 
gazdaságot, és el kell dönteni, 
hogy mennyit ér a vasút az or
szágnak, hiszen a közúttal nem 
tudunk Európához csatlakozni. 
A Nyugat ugyanis a vasút fej
lesztésére állt rá, s ehhez vagy 
idejében hozzákapcsolódunk, 
vagy nagyon hosszú időre le
maradunk .. . 

Ruhaügyek közelről 
- Amikor a szociáldemokrá

cia megrendült nyugaton, ak
kor hirtelen több szakszervezet D. K. 
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Az érdekvédelem egységéért 
A VSZ elnökségének állásfoglalása 

A Vasutasok Szakszervezete elnöksége az 
október 20-án tartott ülésen részletesen tár
gyalt az újonnan alakult vasutas-szakszerve
zetekről, illetve a létrejöttükkel kialakult 
helyzetről. Az elnökség tudatában van an
nak, hogy ma a munkavállalóknak - köz
tük a vasutasoknak - sok oka van az elége
detlenségre, és azt is megérti, hogy egyes 
csoportok elkeseredésükben elfordulnak a 
jelenlegi szakszervezettől, kilépnek, vagy új 
szakszervezet alakítását kezdeményezik. 

Tisztában van azzal is, hogy az elmúlt 
évtizedekben a Vasutasok Szakszervezete 
olyan szerepvállalásra is kényszerült, 
amellyel rontotta a hitelét a tagság köré
ben. Ugyanakkor tiszta lelkiismerettel áll a 
tagsága előtt a tekintetben, hogy a vasuta
sok érdekeinek védelmében elment az adott 
körülmények között lehetséges szélső hatá
rokig. 

Kétségkívül igaz: nem lépte át, de nem is 
léphette át az egyközpontú hatalom szabta 
korlátokat. Mint ahogyan nem lépték át 
azok az új sütetű reformerek sem, akik ma 
az elmúlt negyven évről történő elszámolást 
követelik, és a Vasutasok Szakszervezete tá
madásában vélik megtalálni az elrugaszko
dó fix pontot saját politikai karrierjük elindí
tásához. 

Az elnökség úgy ítéli meg, hogy a jelenle
gi szakszervezet gyengítése, vagy párhuza
mos érdekvédelmi szervezetek létrehozása 
objektíve nem szolgálja a munkavállalói ér
dekeket. Ez óhatatlanul az eró'k szétforgácso
lásához és a szervezetek egymással szembe
ni kijátszásához vezethet. Ugyanakkor hatá
rozott véleménye az, hogy napjaink politikai 
változásai jó esélyt adnak az érdekvédelmi 

munkának a Vasutasok Szakszervezete kere
tein belül történő megújításához. Olyan 
esélyt, amellyel elkerülhető a széthullás, és 
az esetleges későbbi újraegyesülés kanyar- • 
gós és rögös útja. 

Ezért arra kéri és biztatja a tagságát, 
hogy az alapszervezetekben fogalmazzák 
meg programjukat a szakszervezeti munka 
megújítására, helyben alakítsák ki a legal
kalmasabbnak vélt szervezeti kereteket, és 
válasszák újjá a tisztségviselőket. 

Ezzel párhuzamosan az elnökség az 1988. 
novemberi országos értekezlet határozatai
nak szellemében hamarosan kezdeményezi 
a Vasutasok Szakszervezete Központi Veze
tőségénél olyan döntések sürgős meghozata
lát, amely széles körű lehetőséget ad egy 
alulról építkező, a tagsága által legitimált, 
belső működésében demokratikus szakszer
vezet létrehozására. 

A VDSZSZ-nek - és más új vasutas-szer
veződéseknek - az elnökségünk együttmű
ködést ajánl. Teszi ezt annak ellenére, hogy 
az említett szervezetek képviselőinek eddigi 
megnyilatkozásai a merev elutasítás, elhatá
rolódás és számonkérés szándékát tükrözik. 

Úgy gondoljuk, hogy a kritizálás, igazság
osztás és kinyilatkoztatások időszakát hama
rosan felváltják majd a vasutasok érdekei
nek érvényesítéséért folyó küzdelem hétköz
napjai, ahol az új szakszervezetek valószínű
leg ugyanazokért a célokért küzdenek és 
ugyánazokba a korlátokba ütköznek majd, 
mint amelyekkel a Vasutasok Szakszerveze
te hadakozik hosszú idő óta. Ebben a harc
ban nem az ellenfeleink számát kell gyara
pítani, hanem szövetségeseket kell keresni. 

Hát kérem, megint - és még 
mindig - itt van ez a munkaru
hadolog. Mert legyen tiszta és 
megnyerő a vasutas, ha egyszer 
a munkaruha olyan amilyen, 
vagyis nem megfelelő. Pedig 
micsoda erőfeszítéseket tesz a 
vasút! Hiába, szegénynek csak 
erre telik. Néhány évvel kétezer 
előtt sziszifuszi probléma, hogy 
megfelelő szoknyát tudjon adni 
a vasutas kabátjához. Igy azok 
vagy nem mernek lehajolni, 
vagy pedig a kabát gombjai 
pattannak le minduntalan a 
keblük fölött. 

Itt van példának okáért a 
GÓC a Nyugatiban. Ez a legna
gyobb ruhaelosztó. Rosszkor 
érkezünk, hétfőn nincs ruhaki
adás, pedig más napokon átlag 
nyolcvan-kilencven ember is 
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munkaruhat a ama a nya a-
ba akasztani. 

1 - Pedig értesítjük őket, ha 
; beérkezik a megfelelő méret -

magyarázza kissé megszeppen
ve Czerman Mihályné raktá

l ros, aki nem tudja, szabad-e 
! nyilatkoznia. Megnyugtatjuk, 
i mi nem nyilatkozatot kérünk, 

I
" beszélgetni jöttünk, hiszen ő 

tudja, miképp mennek itt a dal
i gok. 1.. - Azután a dolgozók vagy 

J 
elóöb vagy később jönnek be a 
ruháért, mert akkor érnek rá, 

1 akkor engedik őket - folytatja 
t Czermanné. - flyenkor előfor

dul, hogy nincs olyan ruha, 
vagy olyan méret, amit szeret
nének. 

Persze ha van, abban sincs 
mindig köszönet. Mert a helyi 
„ruhások" a hasukra ütnek és 
megsaccolják a kollégát, ami-
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kor a ruhaigénylést beküldik. 

Nemrég érkezett például a váci 
pft-ről egy igénylés, amelyen 
csak az volt megjelölve, miből, 
hány darabot szeretnének. De 
hogy mekkorát? Arra már nem 
terjedt ki a ruhás figyelme. 

Azután meg itt vannak a gyá
rak, a szállítók. Ha kedvük úgy 
tartja, akár hónapokig is ötve
nes méretet küldenek. Eszi, 
nem eszi, ezt kapja a negyven
nyolcas, az ötvenkettes méretű 
vasutas. Na és a minőség? Hát 
még mi nem kéne! És különben 
is. Az a 239 pár cipő ami né
hány hónap alatt tönkrement? 
Abból igazán nem szabad álta
lánosítani. 

Fő, hogy a vonat menjen. 
Meg azután a vasút sokat ad 

arra, hogy az utazószemélyzet 
megfelelő módon esztétikusan 
álljon az utazóközönség elé. Há
rom inget, blúzt is kapnak -
három évre. Igaz két rövid ujjút 
is, arra az esetre, ha nagyon 
meleg van. 

Ez körülbelül azt jelenti, 
hogy egy inget, vagy egy blúzt 
az év szinte minden napján 
hordanak. Elméletnek is alig 
elfogadható, mert ezekkel a ru
haneműkkel két dolog történik 
a kihordási idő közepe táján. 
A jobbik eset, ha szétfoszlanak. 
A rosszabbik, ha megkemé
nyednek, hogy szinte maguktól 
masíroznak, miután levetették 
őket. 

Forgatok a kezemben egy női 
blúzt. A csomagolás egyik felén 
44-es, a másikon 48-as látható. 

- Cserére nincs lehetősé
günk - meséli a raktáros 
hölgy. - Ha valaki felpróbál 
egy blúzt vagy inget, vinnie 
kell akkor is ha nem jó. Nincse
nek próbadarabjaink. 

Persze minek is lennének, 
különben sem jók még a szá-

mozások sem. Ebben az évben 
ezzel kapcsolatban kevesebb a 
gond. Idén nem volt se rövid se 
hosszú ujjú ing, amivel baj lett 
volna. Semmilyen inget, blúzt 
nem szállítottak, lévén még csak 
október közepe. Minek ezt el
kapkodn.i? 

Fő, hogy a vonat menjen. 
- Persze ha valami nagyon 

kell, az a föld alól is előkerül 
- szól közbe Tuza Ferenc. a 
raktár egyik dolgozója. 

- A múltkor is kint volt va
lahol a vezérigazgató. Az egyik 
dolgozónak nem volt fejére való 
vörös tányérsapkája. Hát sze
reztek neki. 

A vezérigazgató látogatásáról 
jut eszembe, hogy a korábbi 
évekkel ellentétben már az uta
zóknak sem jár fehér ing, vagy 
blúz. Még bepiszkolódna. Az 
ilyesmire jobban tudnak vi
gyázni a vezérigazgatóság fe
hérgallérosai. Főosztályvezető
től felfelé. Nekik jár a fehér ing. 

Czeróczki Benőné, .a buda
pesti igazgatóság (ruhaügyi) 
előadója is elismeri, a vasutas 
formaruhák nem a legjobban 
sikerültek. Hogy ezeket ki ter
vezte, és főleg, hogy ki adta rá
juk áldását, nem tudja. Abban 
szó nélkül is egyetértünk, hogy 
a vasutasokat biztosan nem 
kérdezték meg, tetszik-e nekik 
az a ruha, ami már méreteiben 
sem megfelelő. 

A vasutasok valahogy össze
szedik a ruhát. Egy sapka, ami 
egy kicsit kicsi ugyan, de leg
alább új, a nadrág régi és kifé
nyesedett, de nem bő. A kabát 
is új, csak nem szabad nyújtóz
kodni benne. 

Nem baj, fő, hogy a vonat 
menjen ... 

Pataki Kálmán 
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Régi regulák a MAV-nál 

TÖBB FÉNYT! 
. 

Nézzük a roncsot és jó dara
big nem jön szó a számra. Mint
ha pokolgép robbant volna az 
M 41-es motorvonat, vagy 
ahogy a vasútnál nevezik, a 
„Csörgő" orrában. A hajdani 
vezetőfülke egyszerűen eltűnt, 
a szék, amelyben Göbölös Fe
renc 27 éves enyingi mozdony
vezető ült, szinte a felismerhe
tetlenségig összeszabdalva a 
fémhalmaz tetejére torlódott. 

- Szegénynek talán meg
ijedni sem maradt elég ideje -
mondja megrendülten Pintér 
Lajos fó'bizalmi-helyettes, maga 
is mozdonyvezető. - Attól a 
pillanattól számítva, hogy 
meglátta a pályán veszteglő te
hervagonokat, 3-4 másodper
cen belül bekövetkezett az üt
közés. 

Végzetes 
tévedés 

A Balatonfüredre tartó éjsza
kai személy augusztus 26-án, 23 
óra 10 perckor futott ki a fehér
vári pályaudvarról, a kétgyer
mekes fiatal mozdonyvezető 
számára egyenesen az elkerül
hetetlen halálba. Milyen a sors. 
eredetileg Pusztaszabolcsra 
szólt volna a szolgálata. Csak
hogy éppen építkezett, s hogy 
egy kis időt nyerjen, cserélt va
lakivel. Annak a kollégának ez 
a baráti szívesség az életet je
lentette ... 

A történteket, a maguk vég
zetességében, nem nehéz re
konstruálni. A majdnem telje
sen üres személyvonat menet
rend szerint haladt Füred felé, 
mindössze néhány, békésen 
bóbiskoló utassal. Ki tudja, mi 
járhatott Göbölös Ferenc fejé
ben? Arra aligha gondolhatott, 
hogy Polgárdi-ipartelepen az 
ügyeletes forgalomirányító 
végzetes hibát követ el abban a 
percben. 

Úgy ,.meneszti" a személyt, 
hogy elfelejti ellenőrizni, túlha
ladt-e az előzőleg indított teher
vonat a gondjaira bízott pálya
szakaszon. Szabad az út! - je
lezte, holott az előző szerelvény 
a személyvonat útjában veszte
gelt a sötét éjszakában. 

Az M 41-es mintegy 70-80 ki
lométeres sebességgel rohant 
az álló tehervonatba, szinte fé
kezés nélkül fúródva az utolsó 
vagonokba. Göbölös Ferenc 
szörnyethalt. Az utasok közül 
senki sem sérült meg, a sze
mélyvonat ugyanis nem siklott 
ki. csodával határos módon a sí
nen maradt. A mozdonyvezetőt 
a MÁV saját halottjának tekin
tette, Székesfehérvárról külön
vonatot indítottak Enyingre. 
Ahogy mondani szokás, szép te
metése volt, mintegy 1300 vas
utas kísérte utolsó útjára. Las
san a vizsgálat is lezárul. Min
den jel arra vall, hogy a sze
rencsétlenségért kizárólag a 
f orgalomirányítót terheli fele
lősség. Minden valószínűség 
szerint éveket kap gondatlan
ságért. Hiába, ebben a szakmá
ban egyet sem szabad hibázni. 
Nem véletlenül tartják úgy az 
öreg MÁV-osok, hogy a vasutas 
egyik lába a sírban, másik a 
börtönben ... 

Szenvtelen 
ügyintézés 

A vizsgálat befejeződik, a 
munkatársak azonban a mai 
napig sem tudtak napirendre 
térni a tragédia fölött. A moz
donyvezetők, akik úgy ismerik 
azt a pályaszakaszt, akár a te
nyerüket, úgy vélik, Göbölös 
Ferencnek nem kellett volna 
meghalnia, a végzetes mulasz
tás ellenére sem. Ha a MÁV-nál 
nem a gőzmozdonyok idejéből 
való regula volna érvényben, 
mely szerint nem a masinisztá
nak kell látnia, hanem a vona
tot kell láthatóvá tenni, a sze
rencsétlenség nem következett 
volna be. Ha az M 41-es lámpái 

nem 30-40, hanem, mint ahogy 70-75-ig. Szegény Feri 1s ilyen 
a személyautóknál természetes, sebességgel rohant a tehervo-
250-300 méterre világítanak az natba ... Mondtam már, hogy 
éjszakában. Göbölös idó'ben fé- aznap este még láttam? Éppen 
kezhetett volna. Ha be is követ- akkor húztam be Fehérvárra, 
kezik az összeütközés, kis se- amikor lekapcsolta a fülkében a 
bességnél legföljebb több-keve- világítást és elindult. Integet
sebb anyagi kár keletkezik, a tünk egymásnak ... 
mozdonyvezető akár ki is ugor-
hatott volna az M 41-esből. - Na. itt vagyunk! Láthat-

Az egyébként katonásan Je- ják a nyomokat, ahol. javítani 
gyelmezett, engedelmes, a szol- kellett a pályát és a növényzet 
'gálatot mindenekfölött tiszte- is le van tarolva. Nézze,, főnök, 
letben tartó vasutasok ez egy- a kanyar csak ezután jön, az 
szer föllázadtak. Nyílt levelet utközés jóval előbb történt. 
fogalmaztak meg, amit a du- Nyi1egyenes a pálya! Ezért 
nántúli vontatási főnökségről mondjuk mi, ha megjelelő a vi-

mintegy hatszáz mozdonyveze
tő írt alá. (Előző lapunkban kö
zöltük. A szerk.) Ebben, egye
bek mellett azt követelik, hogy 
a vasúti vontatójárművek leg
alább a közúti követelmények
nek megfelelő világítással, köd
lámpával legyenek ellátva. 

Magam 1s részt vettem azon 
az értekezleten, ahol a moz
donyvezetők a vasutas-szak
szervezet. illetve a MÁV vezető 
tisztségviselőivel találkoztak. 
Meglepett, hogy az „illetéke
sek'' milyen csekély megértés
sel fogadták a panaszok árada
tát. Különösen a budapesti 
igazgatóság gépészeti osztály
vezetője, Juhász Gyula meg
nyugtatónak szánt kijelentése 
váltott ki heves indulatokat. aki 
így fogalmazott: .. Emberek, lás
sák be, ez a szerencsétlenség 
nem a rossz világítás miatt kö
vetkezett be. Az ütközés éppen 
egy kanyarban történt, vagyis 
a legtökéletesebb fényszóró 
sem menthette volna meg a 
kollégájuk életét." 

- Nincs ott semmüéle ka
nyar' Maga az életben nem járt 
még arra, honnan tudhatná! -
sisteregtek a felháborodott köz
bekiáltások. Végül Mosonyi 
Gyula mozdonyvezető, a szak
szervezeti bizalmi, fölajánlotta, 
hogy ugyanazzal a járattal elvi
szi Juhász 1..1rat a szerencsétlen
ség színhelyére, tisztázandó a 
vitát. 

Filléres 
spórolás 

Szeptember 25-én hárman 
szorongtunk a Székesfehérvár
ról Füredre igyekvő személy 
vezetőfülkéjében. Mosonyi 
Gyula, Juhász Gyula és jóma
gam. Az M 41-es nagyokat döc
Ct>nve gördült ki az állomásról. 
csaknem üres kocsikat vontat
va. - Megint egy ráfizetéses 
fuvar t - dohogott Mosonyi -
a MÁV-nak csak vesztesége 
van a személyszállításon. Nem 
üzlet ez, hanem szolgáltatás. 

A rendező pályaudvart el
hagyva nyomban választ kap
tunk az egyik legfontosabb kér
désre: Az M 41-es fényszórói 
ideális körülmények között is 
maximum 80-100 méterre vilá
gítanak. Még annyit se nagyon 
tudnak, mint bármelyik sze
mélyautó tompított fényszórói. 
Ötven méter után bizonytalan a 
látás, száztól az éjszaka az úr, 
sötétségbe veszik minden. Hol
ott 80 körüli tempónál a féktá
volság legkevesebb 300-400 
méter. 

Tizenöt.perc alatt értünk Pol
gárdi-ipartelepre. Akkor most 
figyeljenek! - szólt az állomás 
után a mozdonyvezető. - Fő
nök úr, gyorsítok, fölmegyek 

lágítás, Göbölös Feri még ma 
is élne! 

Egy perc alatt Polgárdiban 
vagyunk, az én utam idáig tar
tott. Leszállás előtt természete
sen megtudakoltam Juhász úr 
véleményét is. 

- Rosszul tájékoztattak. a 
szerencsétlenség valóban az 
egyenesben történt - mondta 
szűkszavúan az osztályvezető. 
- Mmden egyéb csupán talál
gatás lenne. Nem tudom, mi
lyen esélye lett volna a moz
donyvezetőnek, ha mondjuk 
száz méterrel előbb észleli a te
hervonatot. Hogy túlélhette vol
na-e akkor az ütközést? Biztos 
válasz nem adható ... Talán ... 

Szerencsém van, a kihalt pol
gárdi állomáson ugyanaz a Má

di József teljesít éppen szolgá
latot, aki azon a végzetes éjsza
kán 1s munkában volt. 

- Ami engem illet, a MÁV
ot legalább annyira vétkesnek 
tartom a szerencsétlenségben, 
mint a durva hibát kétségtele
nül elkövető munkatársamat. 
Pár éve még a tehervonatok vé
gén vörös farlámpák voltak, ez 
tiszta idó'ben akár 1-2 kilomé
terre is ellátszott. Ha filléres 
spórolásból, ami mindig is jelle
mezte a vasutat, nem szerelte
tik le, a mozdonyvezető még 
ma is élne. Könyórgok, mit ér 
az ilyen takarékosság?' Néhány 

százezret megspórol a MÁV, 
ennél a balesetnél viszont leg
kevesebb 15 millió a kár, és rá
ment egy ember is! A forgal
mistát nagyon jól ismerem. hi
szen az unokatestvérem. Józan, 
nyugodt, megbízható ember, 
bármekkorát is hibázott most. 
Negyven éve szolgálok a vasút
nál, de azt mondom, bármikor, 
bármelyikünkkel előfordulhat 
hasonló, különösen éjszaka. 
Egyikünk sem lehet biztos a 
dolgában. 

Posch Ede 

Biztonságos-e a magyar vasút? 
Beszélgetés Lánczos Péterrel a balesetek hátteréröl 

Az utóbbi hónapok baleseti 
helyzetének alakulásából akár 
egy új Murphy-törvény is szü
lethetne, nevezetesen: ha a 
MÁV-nál egy baleset bekövet
kezhet, az be is következik. 

Valóban ennyire az esetle
gességre van bízva a baleset
mentes vasútüzem? - kérde
zem Lánczos Pétert, a MÁV 
Vezérigazgatóság ellenőrzési 
főosztályvezető-helyettesét. 

- Én úgy fogalmaznék - és 
ez is lehetne egy új Murphy
törvény -, hogy a baleset be
következése nem törvényszerű, 
de a trehányságból eló'bb-utóbb 
törvényszerűen baleset lesz. A 
vasút, mondjuk így, több embe
res üzem. Ha valaki a sorból 
„kihagy", a másik még mindig 
közbeléphet. Ezáltal csak a ve
szélyhelyzet alakul ki, a vonat 
nem csattan. nem ütközik, nem 
siklik, a baleset az utolsó pilla
natban még elhárítható. Fontos 
elem a vasúton kialakult króni
kus létszámhiány, amelynek 
kényszerhatására az embert bi
zonyos területeken a technika 
váltotta fel. Így lépett a vonat
vezető helyére a vonatbefolyá
soló berendezés, a térközőrök, a 
sorornpókezelők posztjára az 
önműködő térközjelző, illetve a 
fénysorompó, de még hossza
san sorolhatnám. A technika 
azonban nem gondolkodik. Ha 
bármilyen üzemzavar keletke
zik, már ismét az emberé lesz a 
főszerep. Az utasítás ugyan 
ilyen esetekre is fölkészült és a 
balesetek megelőzésére megfe
lelő végrehajtási tartalékokkal 
is rendelkezik, ám óhatatlanul 
előtérbe kerül az ésszerűség, a 
megfelelő helyzetfelismerés, 
végső soron pedig a helyes dön
tés. 

- Definiálhatók-e a vasúti 
balesetek? Fellelhető-e valami
féle közös háttér? 

- Igen. A vasút gyakorlati
lag egy ember-gép rendszer, 
sajnos mindkettő vonatkozásá
ban előfordulnak hiányossá
gok. Gondolok itt például a 
munkahelyi, a technológiai fe
gyelemre és az eszközök be
szerzésében mutatkozó orszá
gos gondokra egyaránt. Ma 

már ott tartunk, hogy nemcsak 
a fejlesztéshez nincs pénz, ha
nem az elhasználódott anyag, 
alkatrész utánpótlására is 
csak szűkösen. És ebben közre
játszik az ipari háttér számunk
ra kedvezőtlen alakulása is. 

- Mit értsünk az ipari háttér 
kedvezőtlen alakulásán? 

- A magyar nehézipar tisz-

teletre méltó múlttal rendelke- munkát vállal, mert csak így 

zik, ám profilirozásával mono- tudja fenntartani az eddig elért 
polhelyzetbe jutott, a megren- szintet. Fáradt tehát a plusz
delők felé „ez az étlap, erről le- munkától, fáradt, mert nincse
het válogatni" helyzetet terem- nek perspektívái, mert dolgo
tett. A MÁV, pontosabban a zik, de nem látja a munkája ér
Magyar Királyi Államvasutak telmét. 
hajdan kizárólag hazai gyárak- - Talán azt is fel kellene 
ból szerezte be mozdonyait, mo- vetni, hogy - bár orvosilag al
torkocsijait, személy- és teher- kalmasnak bizonyultak - va
kocsi-állományát. A második vi- lóban a megfelelő emberek jön
lágháborút követően megindult nek-e ma a vasútra? 
egy tulajdonképpen egészséges _ Hadd mondjam el, hogy 
egységesítési folyamat. Mivel valamikor a vasút például nem 
Magyarország kohászati alap- vett föl büntetett előéletűeket, anyagokban szegény, az függetlenül az orvosi alkalmasanyag- és munkaigényes teher- ságtól. Én a megtévedt embe
kocsik gyártását beszüntették. rek rehabilitációját teljesen nor
Ez önmagában még nem lett mális dolognak tartom, csak
volna rossz döntés, hiszen re- hogy a vasutasokat annak idemélhettük, hogy a KGST orszá- jén már eleve megkülönböztet
gokból Lengyelországból, te más foglalkozásoktól a nagy
Romániából, Bulgáriából - ka- fokú hivatástudat. Ez az, amit 
punk teherkocsikat. Csakhogy én hiányolok és ami már a pá
régen egy MÁV megrendelés- lyaválasztásnál megnyilvánul. 
nek súlya volt, stabil pénzügyi De ennek okai is nyilvánvalóhelyzete mindenkori fizetőké- ak: csökkent a vasút vonzereje. pességet biztosított. Kedvezőtlen a munkarend, a - Mára változott a kép - bérezés ipari átlag alatti. folytatja -, keresnünk kell a Ezekből küolyólag gyengébb az 
gyártók kegyeit és ilyen érte- emberanyag, amely természet
lemben teljesen kiszolgáltatot- szerűleg gyengébb minőségű 
takká váltunk. A KGST-n be- munkát produkál, ez pedig idő 
lül, államközi szerződések alap- függvényében végül is balesetján hol ez, hol az szállít. Tudva- hez vezet. Ilyenkor aztán jogo
lévő, hogy az a gyár, amelyik jó 

san merül fel a kérdés: valójá
minőségű terméket képes előál- ban ki is a hibás? Mert lehet. lítani, az mkább eladja kemény hogy az illető a maga szempont
valutáért, ami marad, abból jut jából mindent megtett a baleset 
nekünk. ha egyáltalán meg tud- elhárítása érdekében, de ha kö
juk fizetni. Következtetéskép- zelről is megvizsgáljuk a körüJ
pen a járműparkunk erősen ményeket, az is kiderül, hogy a 
felhígult, egyazon kocsitípus lehetőségek korántsem voltak három-négy gyárból szárma- kimerítettek, az egyén képessé
zik. Mivel itthon a személyko- geiből csupán ennyire tellett. cs1gyártással is leálltak, az elté-
rések e területre is érvényesek. 
Könnyen elképzelhető milyen 
problémákat okoz az alkatrész
ellátás, amikor ezek a kocsik 
gyártól függően más-más ru
gókkal, forgóvázakkal, zárszer
kezettel készültek, a régebbi 
gyártásúaknál pedig már az is 
kétséges, hogy kapunk-e hozzá 
alkatrészt. 

Manapság hajlamosak va
gyunk arra, hogy az emberi fe
szültségeket a gazdasági dekon
juktúra számlájára írjuk. 

- Nem vagyok szociológus, 
de kiutazásaim alkalmával ma
gam is szert tettem hasonló ta
pasztalatokra. Az emberek lel
kileg és fizikailag is túlterhel
tek. Közelről érinti őket a folya
matos infláció, az életszínvonal 
állandó csökkenése és termé
szetes, hogy a vasutas is nehe
zebben szokik hozzá a rosszhoz, 
mint a jóhoz. Mit tehet? Külön-

- Mivel beszélgetésünk ve
zérfonalát az utóbbi hónapok 
gyakori balesetei képezik, úgy 
gondolom, helyénvaló az utolsó 
kérdés: győzik-e a vizsgálato
kat, a feldolgozást, a feldolgo
zott anyag értékelését? 

- A vasútbiztonság fenn
tartása igazi kollektív munka, 
de csak egy része az ellenőrzési 
főosztály tevékenységének. A 
balesetek kivizsgálása · mellett 
feladatunk a rendszeres ellen
őrzés. ezt azonban nehezíti az 
adott kapacitás. Így csak akkor 
ellenőrzünk, ha erre időnk ma
rad. Mondhatom, hogy nálunk 
munkaidő alatt nincs lógás, la
zítás, időnként olyan sűrűség
gel követik egymást a balese
tek, hogy egyikből kapunk bele 
a másikba. Sajnos, az esemé
nyek menetét nem mi alakít
juk ... 

Thorday Zoltán 

A forgalomirányítók 
fáradtak, idegesek 

Megint utolsó helyen az ember 

A közelmúltban korszerűsí
tették a Keleti pályaudvart. Az 
építők kitűnő munkát végeztek, 
de szóvá kell tennünk néhány 
hiányosságot is, amelyek az ott 
dolgozó embereket sújtják. 
A nyilvánosság előtt kell szót 
emelnünk a Keleti pályaudvar 
forgalomirányító helyiségeiben 
tapasztalt állapotok miatt. 

Szakszervezetünk munkavé
delmi és egészségügyi szakem
berei még júliusban kapták az 
információt az ott dolgozók kép
viselőitől, hogy a forgalomirá
nyító helyiség berendezései és 
munkakörülményei nem éppen 
a legideálisabbak. Szakszerve
zetünk képviseletében a hely
színen eljárva megállapítottuk, 
hogy a forgalomirányító helyi
ségben a légkeverő nem üze
mel, a munkatér hőmérséklete 
nem temperált. 

A munkatérben elhelyezett 
világítótestek nem világítják 
meg egyenletesen a panoráma 
táblát. A pultkezelők részére 
rendszeresített székek sem fe
lelnek meg a követelmények
nek, az utastájékoztatást szolgá
ló display homályos. 

A helyiségek technológiai be
rendezéseinek és a világítás 
rendellenességeinek következ
ményeit a dolgozók nehezen vi
selik el. Fáradtságról, idegfe-

szültségró1, látási zavarokról 
panaszkodtak. Azt követelték, 
hogy szakszervezetünk lépjen 
Jel az érdekükben, kezdemé
nyezze sérelmeik orvoslását. 

A helyszíni szemle során 
megállapítottuk, hogy jogosak 
a panaszok. Ezért kezdemé
nyeztük a budapesti TEK-nél, 
hogy megállapításainkat köz
egészségügyi-munkaegészség-

ügyi eszközökkel és módszerek
kel vizsgálják felül. 

A TEK Egészségügyi Fel
ügyelősége dicséretes gyorsa
sággal és nagy körültekintéssel 
elvégezte a vizsgálatot. amely 
igazolta, hogy az egy személy 
által kezelt vezérlőszervek na
gyobb területen vannak elhe
lyezve, így azokat ülőhelyzet
ben nehéz kezelni. 

A D. 70 típusú kezelőpult fel
ső kapcsológombjait a jelenlegi 
kialakításában a dolgozók ülő 
helyzetben nem érik el. 

vashatatlanok. A munkahelyek 
és az ablakok kedvezőtlen elhe
lyézése munka közben vakítja a 
dolgozókat. Ezek után nyilván
való, hogy a forgalomirányító 
helyiségek kialakítása nem felel 
meg az előírt követelmények
nek. 

A vasutasok azt remélték, 
hogy a nem kevés pénzbe ke
rült rekonstrukció befejezése 
után a korábbinál kedvezőbb 
körülmények közé kerülnek, de 
tévedtek. Mi, munkavédelem
mel foglalkozók nagyon jól tud
juk, milyen a kivitelezési gya
korlat kis hazánkban. Szá
munkra nem újdonság, hogy a 
munkát végző ember védelme 
a rangsorban az utolsó helyen 
áll. Nagyon sokszor szót emel
tünk emiatt. Hol meghallgattak 
bennünket, hol leintettek, de mi 
következetesek voltunk és ma
radtunk. 

A székek elhelyezése a pano- . A TEK vizsgálatai megállapí
rámatáblához viszonyítva ala- tásai, javaslatai már eljutottak 
csony. A helyiség mennyezete az illetékes vasútigazgató-he
fényes, a szórt világítás csillo- lyettes asztalára, aki az átépítés 
gó, ezért a fény a panoráma- egyik felelős irányítója volt. 
táblán tükröződik. A táblán és Várjuk intézkedését. A helyzet 
a pulton a feliratok, számok mé- indokolja, hogy a beruházók 
ret_e annyira kicsi, hogy a jelen- pótolják azokat a hiányosságo
legi körülmények között legké- kat, amelyeknek következmé
vés bé csillogó fénybeállítás nyei az ott dolgozókat sújtják. 
mellett a feliratok és számok ol- Pásku Jenő 
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Petíció a szakszervezetnek 
Kilencven vasutas levelét megírta 

A többség ragaszkodik a Benczúr utcához A kiskunfélegyházi állomás 
közel háromszáz dolgozójából 
kilencvenen írták alá azt a leve
let, amely ,,/ elszólítja a vas
utas-szakszervezetet eddigi 
hozzáállásának, illetve politi
kájának azonnali felülvizsgá
latára és megváltoztatására. " 

forgalom. Ahogy kézhez vették 
az üzenetünket, nyomban meg
jelent a szegedi intézőbizottság 
titkára, Lugosi doktor, s vele a 
kecskeméti KÜF szb-titkára, 
Hegyesi Mihály. Az állomásfő
nökkel és a helyi főbizalmival 
folytattak előzetes tárgyaláso
kat. Gondolom ennek nyomán 
határoztak úgy, hogy október 
9-én dr. Lugosi József fogadó
órát tart a ,.lázadóknak·•. Ezzel 
nem értettünk egyet, azt sze
rettük volna, ha munkaidő 
után valamennyi dolgozó je
lenlétében tartanak egy mun
kásgyűlést. Végül is .12-en 
13-an ültünk le a területi ib-tit
kárral, de őszintén szólva rá 
kellett jönnünk, hiú ábránd volt 
azt hinni, hogy ő talán meg fog 
érteni bennünket. Én például 
kerek perec megkérdeztem tő
le, hogy ez a mostani szakszer
vezet hajlandó lenne-e a dolgo
zók érdekében harcosabban ki-

Történetesen úgy alakult, 
hogy szombathelyi utazásom 
előtt a „haza bölcse", Deák Fe
renc szónoklatait olvasgattam. 
Egyik gondolata különösen 
megragadott, a vonaton folyton 
az a mondat járt az eszembe: 
„Puszta szótól a kormány soha 
ne tartson, mert a valóságos 
elégedetlenség csak tettekből 
eredhet." A szombathelyi vas
utasok körében - és itt elsősor
ban a kocsirendezőkre, tolatás
vezetőkre, sarusokra, forgal
mistákra gondolok - az utóbbi 
hónapokban az elégedetlenség 
szava az uralkodó. 

Sok munka, 
kevés pénz 

Németh Gyula kocsirendező 
véleménye: 

- Alig néhány éve eszem a 
vasutasok kenyerét, úgy gondo
lom, jobb lenne, ha egy „ régi 
róka" nyilatkozna. Mivel ők 
nem teszik, nem adják nevüket, 
elmondom én a panaszukat, 
bízva abban, hogy kollégáim 
sem nyilatkoznának máskép
pen. Tehát a lehető legrövideb
ben: sok a munka, kevés a 
pénz, rengeteg a túlóra, a pihe
nőnapért harcolni kell. Azután: 
érthetetlen számunkra, hogy 
az évi 25 ezer forintos forgalmi 
jutalékot csak a fővárosi pá
lyaudvarokon dolgozó szaktár
saink kapják. A vidéki vasutas 
netán „másodrendű"? Jó lenne, 
ha a túlórapótlék adómentes 
lenne; a mai adóviszonyok mi
att a túlórázást inkább kizsák
mányolásnak kellene hívni ... 

Az ifjú (28 éves) vasutas sza
vai nyomán a forgalmi irodá
ban pillanatok alatt parázs han
gulat kerekedett. A kocsirende
zők és két forgalmista kiegészí
tette Gyula panaszáradatát. Szó 
esett a 13. havi fizetésről, a 40 
százalékos műszakpótlékról 
stb. 

Egyikük nemi töprengés 
után kimondta a lényeget: ,,A 
szakszervezet nem védi az ér
dekeinket, a mi területünkön 
kizárólag a gazdasági vezetés 
dönt minderről." 

- Ebből az következik, hogy 
kilépnek? 

- Pillanatnyilag valameny
nyien fizetjük a tagdíjat, szóval 
még tagjai vagyunk a szakszer
vezetnek, de már történtek bi
zonyos kezdeményezések egy 
független szervezet létrehozá
sáról. Erről Kiss György mun
katársunk tudna nyilatkozni 
bővebben. 

ezek ellenére felelőtlenségnek 
tartom, pontosabban: komoly
talannak. Szerintem a reform
kör csak ígér, ám tenni szinte 
semmit sem tud. Egy követelési 
listát bárki össze tud állítani. 
A véleményem az, hogy a ha
gyományos szakszervezet meg
újítása az egyetlen megoldás. 
Ha a vasutasok elégedetlenek a 
bizalmiakkal, válasszanak 
mást, az önállósági törekvések 
szerintem a „levegó'ben lóg
nak", nincs realitásuk, s külön
ben is: tagadásból aligha szület
het értelmes tett. 

Közben megtudtam, hogy 
Kiss György Hatmajorban szol
gál, Szombathelytől néhány ki
lométerre, egy háromvágányos 
kitérő kisállomáson. Az állo
másfőnök készségesen meg
szervezte kijutásomat, ám ad
dig még van időm, bekopogta
tok az állomási szb-titkárhoz, 
Csizmadia Bélánéhoz. 

- Kiss tagtárs és néhány 
kollégája még szeptember kö
zepén kerestek meg. Az előz
ménye egy levél volt, amelyben 
kijelentették, hogy a KÜF terü
letén a dolgozói érdekképvise
let nem érvényesül maradékta
lanul, s lényegi dolgokban az 
elmúlt években kevés változás 
történt, a dolgozók és a szak
szervezet vezetése egyre távo
labb került egymástól. A levél 
további részében követeléseiket 
fogalmazták meg 

embert jelent, a többség ra
gaszkodik - szabadjon így 
mondanom - a Benczúr utcá
hoz . . .  

Minden maradt 
a régiben 

Nem sokkal ebéd után elju
tottam Hatmajorba. Elmond
tam Kiss Györgynek, kivel és 
mit beszélgettem. Gondolko
dott néhány percig, majd hig
gadtan a következőket nyilat
kozta: 

- Azért „csak" ennyien. 
mert a petíció megfogalmazói, 
Fekete Miklós és Mester János 
a többiekhez nem vitte oda a 
listát - mondja Pozsár András 
állomásfőnök-helyettes, aki 
szintén az aláírók között volt. -
Egy mozdonyvezető kivételével 
- teszi hozzá - ugyanis min
denki aláírta, akinek mutatták. 

Fogadóóra 
,,lázadóknak" 

- Az ellenem felhozott vád, 
hogy rossz bizalmi voltam, csu
pán látszólagos igazság. Először a 
is: engem nem választottak. ha
nem örököltem a funkciót. Má
sodszor: kevesen fordultak hoz
zám, kérést pedig csak egyetlen 
esetben utasítottam vissza. Egy 
segélykérelemró1 volt szó. 
meggyőződésem, hogy az illető 
nem érdemelte meg. Ami pedig 

A nyílt levél, amelynek kü
lönböző szintű szakszervezeti 
vezetők - a főtitkárral bezáró
lag - a címzettjei kendőzetle
nül fogalmaz, figyelmeztet, kö
vetel, és a szakszervezetből va
ló kilépéssel fenyeget. 

állni, mire ő, mintha csak nem 
hallotta volna miről beszélek. 
visszakérdezett, hogy kiskun
félegyházán nincsenek ruha
problémák? Mi azt reméltük, 
hogy a vállalati lobbyk szétrob
bantásában a szakszervezet se
gítségünkre lesz. 

a levelet illeti: Csizmadiáné 
egyszerűen kisajátította a mi 
követeléseinket, az általa emle
getett szöveg, amelyet annyi 
fórumra postáztak, lényegében 
a mi szellemi teljesítményünk 
volt. Abban igaza van, hogy m1 
eredetileg a meglévő szakszer
vezetet akartuk reformálni, egy 
kicsit „felrázni", ám azt tapasz
taltuk, hogy minden maradt a 
régiben. Függetlenségi törekvé
seinket csak megerősítette a 
hír, hogy megalakult a Vasutas 
Dolgozók Szabad Szakszerve
zete. A szeptember 30-1 alakuló 
ülésen jómagam is jelen vol
tam, és számomra nagyon ta
nulságos volt. Ezek egyike: a fi
zikaiak körében nagy/ okú 
szakszervezet-ellenesség van. 

A jövő majd 
eldönti ... 

A bizonytalanság oka bi
zonyára az, hogy nem világos 
az elégedetlenkedők előtt, hogy 
az esetleges függetlenség meg
valósulása esetén mit fognak 
nyújtani? Mibó1 fizetnek segé
lyeket? Hogyan oldják meg az 
üdülési gondokat? Egyáltalán: 
van-e elképzelésük gazdálkodá
sukról? 

- Nehéz kérdéseket tett fel 
- válaszolja Kiss György el-

Figyelmeztet arra: ,,hogy a 
szakszervezet dolga nem a 
munkáltató, hanem a dolgozó 
következetes érdekképvisele
te ... " Követeli: ,.a Kollektív 
Szerződés azonnali megszünte
tését vagy újrafogalmazását ... 
az olyan fogalom. mint kötelező 
túlmunka eltörlését, mert a dol

Megpróbáltak 
lejáratni 

gozókat jogállamban nem lehet Ez azt jelenti, hogy be
túlóra végzésére kötelezni, kü- váltják a . .fenyegetésüket" és a 
lönösen akkor nem, ha annak szabad szakszervezetbe lépnek 
díjazása az alapórabér fele .. .'' át? 

A kiskunfélegyházi vasuta- - A VDSZSZ-re gondol? 
sok kinyilvánítják, hogy „küz- Oda semmiképpen. Őket, leg
deni kell az adminisztratív, a alábbis, amit hallottunk róluk, 
párt- és szakszervezeti, az ellen- ugyanolyan demagógnak érez
őrzes1 munkakörök radikális zük, mint a hagyományost. An
csökkentéséért, a több száz ha- nak ellenére, hogy a főtitkár le
szontalan. fiktív munkakör vele további egyeztető tárgya
megszüntetéséért ... " Példának lásokat helyez kilátásba, mun
hozzák fel M. Szabó Jenőt, a kástanács létrehozását /ontol
kecskeméti körzeti üzemfőnök- gatjuk. A területi vagy a körzeti 
ség függetlenített párttitkárát. üzem főnökségi szakszervezet 

· - Beadványukban jelzik, vezetőivel ugyanis aligha tu-
hogy amennyiben felvetéseikre dunk bármit is egyeztetni, amíg 
tíz napon belül nem kapnak el- a leglényegesebb kérdésekben 
fogadható választ, kilépnek a homlokegyenest más az állás
Vasutasok Szakszervezetéből, pontunk. Mást ne mondjak, 
illetbe független szakszerveze- ezek az elvtársak állítólag raj
tet alapítanak. A tíz nap azóta tunk kívül nem találkoztak még 
eltelt. Történt érdemben vala- olyan vasutassal, aki kifogásol
mi? - kérdezem Fekete Miklós ta volna a Kollektív Szerződést. 
rendelkező forgalmi szolgálatte- Máskülönben is hogyan érez
vőt. zünk bizalmat az irányukba, 

- A határidőn belül levelet amikor már a kezdet kezdetén 
kaptunk Koszorus úrtól, a megpróbáltak lejáratni minket. 
szakszervezet főtitkárától, Hegyesi azt mondta, hogy olya
amelyben bátorít bennünket. nokkal is aláírattuk a nyílt leve
A nyílt levél óta megélénkült az let, akik nem is itt dolgoznak. 
állomáson a szakszervezetis Ez persze nem igaz. 

De hallgassuk most az állo
más főbizalmiját, ő hogyan vé
lekedik a szakszervezet tagjai
nak egyértelmű és egyöntetű 
fellépéséről. 

- Nem, engem a beadvány
nyal nem kerestek meg - bi
zonygatja Losonczi Lászlóné, 
fóöizalmi, majd így folytatja: 
- Kész tények elé állítottak, 
már ami a konkrét fellépést il
leti. Mindamellett naponta ta
lálkozunk, s a Miklósék által 
felvetett problémákban sok az 
igazság. Engem ez csak meg
erősít abban, hogy jól tettem, 
amikor tavaly lemondtam ... 

Leszakad 
a nadrág 

- A tagság vagy a felső ve
zetés nem fogadta el a lemon
dását? 

- Akkor, az elmúlt év júniu
sában mindössze tizenöten vol
tak azon a taggyűlésen. Az em
berek megértették, tudomásul 
vették, hogy vezénylőtiszti be
osztásommal összeegyeztethe
tetlen a szakszervezeti funkció. 
Ez addig nem okozott gondot. 
Viszont az új adórendszer óta a 
dolgozók nem szívesen vállal
nak túlmunkát. Több mint fur
csa, hogy szakmailag arra kell 
kényszerítenem őket, amiv_el 
mint főbizalmi magam sem ér

tek egyet. 
- Nem értem, ha egyszer a 

tagság elfogadta a lemondását, 
miért csmálja tovább? 

- Hegyesi elvtárs kérte, 
hogy egy kicsit még tartsak ki. 
Őt akkor féléves iskolára ren
delték, ezért sem tudott a le
mondásommal érdemben fog
lalkozni ... 

Fekete Miklós, ez a felké
szült, agilis, mások igazának 
képviseletére ízig-vérig hivatott 
fiatalember mosolyogva csóvál
ja a fejét, amikor félig komo
lyan, félig tréfásan győzködöm, 
hogy íme itt a lehetőség, vegye 
kézbe a kiskunhalasi állomás 
,,szervezett" vasutasainak irá
nyítását. 

Valami olyasmit mond, hogy 
neki aligha lenne helye a szak
szervezet mai „urai" között. 

Meg aztán ő dolgozni szeret
ne, nem agitálni. Normális bé
rért, emberi körülmények kö
zött, mert „ ha így megy tovább 
lassan leszakad rólunk a nad
rág . . .  ,, 

Tódor János 

A forgalmi irodában elhang
zottak után a teendőm világos: 
megkeresni Kiss Györgyöt, 
majd ő bővebb tájékoztatást ad. 
Előtte azonban az állomásfő
nökkel, Szalai úrral is váltot
tam néhány szót: 

- Ezek a követelések jogo
sak - folytatja -, ezt sem én, 
sem a gazdasági vezetés nem 
tagadta. A szóbeli tárgyaláson 
ezt közöltem is a reform kezde
ményezőivel. Akkor, szeptem
berben még szóba sem került, 
hogy külön utakra lépnek. Ak
ciójukat úgy fogtam fel, hogy a 
szakszervezeti munkát kíván
ják markánsabbá tenni, az ér
dekvédelmi munkát akarják 
erősíteni. Ebben tévedtem, 
mert úgy hallottam, hogy Kiss 
György és társai agitálnak egy 
új. független szakszervezeti 
csoport létrehozására. Számom
ra ez kissé meghökkentő. 
Ugyanis kénytelen vagyok el
mondani, hogy Kiss György ko
rábban bizalmi volt, de kár 
csűrni-csavarni a szót: funkció
ját nem látta el, lényegében 
semmit sem csinált. Nem aka
rom bántani, de a tények azt 
mutatják, hogy Kiss György
nek kevés joga van miellenünk 
agitálni, szerintem hiányzik az 
úgynevezett emberi fedezete. 
Követeléseiket megértve, az 
említett levélben foglaltakat ki
egészítve mi is megfogalmaztuk 
követeléseinket, s ezt a szöve
get eljuttattuk a Kormánynak, 
a SZOT-nak, a MÁV Vezérigaz
gatóságnak, és szakszervezeti 
központunknak. 

gondolkodva. - Foglalkoztat 
bennünket, de jobb, ha beval
lom: nincsenek egyelőre elkép
zeléseink. Nem ismerjük a Jogi 
vonatkozásokat. Tapogató
zunk. Minden bizonytalan és 
kialakulatlan, csak egy a bizo
nyos: a jelenlegivel szemben 
állunk. Nem politizálnak? 

A követelések 
jogosak 

Tudok a kezdeményezés
ről, azt sem tagadom, hogy a 
követelések zöme jogos. Mind-

Egyelőre még nincs válasz, 
de azt elmondhatom, hogy a 
miáltalunk fogalmazott szö
veggel szervezett dolgozóink, 
több mint ezer ember, egyetér
tett. Két ülést 1s szerveztünk, 
egy rendkívülit szeptember 
21-én, és egy b1zalmitestületi 
ülést 24-én. Megítélésem sze
rint a reformisták köre alig száz 

- Kezdeményezésükhöz mit 
szól az ib-titkár? 

- Fogalmam sincs, ugyanis 
nem ismerem, még a nevét sem 
tudom. Az biztos, hogy az állo
másfőnök úr nem túlságosan 
szimpatizál velünk. Tudomásul 
vesszük, a jövő majd mmdent 
eldönt. 

Sárközi Gábor 

Érdekvédelmi együttműködés 
Az MSZDP és szakszervezetünk 

megállapodása 

A Magyar Szociáldemokrata 
Párt és a Vasutasok Szakszer
vezete képviselői a napokban 
beható konzultációt folytattak, 
amelynek eredményeképpen 
október 13-án Révész T. Mihály 
és Koszorus Ferenc vezetésével 
megállapodás született a tár
gyaló felek között. 

A megállapodás hangsúlyoz
ta: a Vasutasok Szakszervezete 
eddigi tevékenységének folyta
tólagos megújításával fontos
nak tartja önálló, pártoktól füg
getlen érdek-képviseleti és ér
dekvédelmi funkciójának fenn
tartását. E tevékenység során a 
szakszervezet természetes szö
vetségeseként tekint minden 
olyan pártra vagy mozgalomra 

amely elősegíti a bérből és fize
tésből élők, így a vasutasok ér
dekeinek védelmét. Ebből kiin
dulva a Vasutasok Szakszerve
zete együtt kíván működni a 
Magyar Szociáldemokrata 
Párttal. 

Az MSZDP súlyt helyez a 
szakszervezeti mozgalom, ezen 
belül a vasutas-szakszervezet 
egységének megőrzésére és a 
szakszervezetek demokratikus 
szövetségi alapon történő mű
ködésére. Az MSZDP törekvé
sei, szociáldemokrácia létreho
zására irányuló szándékai. a 
szakszervezetekről vallott néze
tei és történelmi hagyományai 
természetes együttműködést 

tesznek lehetővé a szakszerve
zetek és az MSZDP között. 

A felek széles körű és konk
rét lehetőségeket látnak szerve
zeteik együttműködésében, <1 
vasutas dolgozók munkakörül
ményeinek javítása terén, to
vábbá a munkavállalók érde
kei védelmében és képviseleté
ben. 

A Magyar Szociáldemokrata 
Párt és a Vasutasok Szakszer
vezetének vezetése megállapo
dott abban, hogy közös céljaik 
elérése érdekében kölcsönösen 
támogatják egymást, sajátos 
eszközeik felhasználásával. Az 
együttműködés tartalmának ki
dolgozására közös szakértői 
csoportot hoznak létre. 

Megalakult a Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete 

Az előzetes várakozáshoz ké
pest szerényebb érdeklődés 
mellett tartotta szeptember 
30-án alakuló ülését a vasuta
sok első független szakszerve
zete. 

A Keleti pályaudvar nagy 
kultúrtermében Pap Gábor vi
taindítóját mintegy száz dolgo
zó kísérte figyelemmel. Az elő
adó szermt a hagyományos 
szakszervezet elárulta, cserben
hagyta tagságát, ígéretei frázi
sok maradtak. Az itt egybegyú1-
teknek elegük van a meddő ér
dekvédelem ből. Az alakuló új 
szakszervezet követeléseiért ke
ményen fog harcolni, s ennek 
mindannyiszor nyomatékot is 
ad. Az Osztrák-Magyar Mo
narchia szellemi nyomvonalán 
közlekedő mai vasút dolgozója 
nem egyéb, mint szolga. Nem a 
lovat, hanem a hajtót kell elza
varni, ha az megbotlik a robot
ban, vélte a szabad szakszerve
zet aktivistája. 

A lengyel Szolidantás vasúti 
szekciójának üdvözletét két kol
léga tolmácsolta: ők egy pilla
natra sem rejtették véka alá. 
hogy ennek a független szak
szervezetnek a kommunisták 
ellen kell politizálni. Ez a ná-

lunk szokatlan szabadszájúság 
és pátosz mintha egy pillanatra 
megzavarta volna a hazaiakat. 
Zentai Gy. László, az eló?cészí
tő bizottság tagja gyorsan 
szükségesnek is érezte megje
gyezni, ó?c. politikai kérdések
kel nem kívánnak foglalkozni. 

A közönség soraiból először a 
tatabányaiakat képviselő Ar
nóczki Gyula kért szót. Szerin
te jelenleg nem másik szakszer
vezetre van szükség. Egyelőre 
állomásonként önsegélyező cso
portokat kellene a vasutasok
nak létrehozni. Javaslata nem 
aratott sikert, mert a többség 
azon az állásponton volt, hogy 
az önsegélyezés nem jelentene 
hatékony érdekvédelmet. 

Pallai Ferenc nyíregyházi ve
zénylőtiszt több száz társa „üze
netével" érkezett. Az ottaniak is 
tele vannak várakozással, de az 
új szakszervezethez való csatla
kozás alapvető feltétele, hogy a 
vidék követelései is helyet kap
janak az alapszabályban. Mi
lyen lesz a szabad szakszerve
zet és a hagyományos viszo
nya? - vetette föl Dudás Jó
zsef Miskolcról. Követelte azt 
is. hozzák nyilvánosságra. hogy 
a vasút vezetői mire és mennyi 
pénzt vesznek föl. 

Majdminden hozzászóló érin
tette az emberekben ma is 
munkáló félelmet, hiszen aki 
véleményt nyilvánít még most 
is ki van téve a főnöki retorzió
nak. 

Összefoglaló válaszát Gaskó 
István azzal kezdte, hogy ő bár 
már nem tagja a régi szakszer
vezetnek, a SZOT-tól olyan 
üzenetet kapott, hogy ne szer
vezze a függetleneket. Minden
esetre a politikát szolgaian ki
szolgáló SZOT-tal a VDSZSZ 
nem kíván együttműködni, az 
érdekvédelmet nem tőle akarja 
megtanulni. Hangsúlyozta, 
hogy meggyőződése szerint a 
hagyományos szakszervezet be
lülről nem reformálható. 

Elgondolkodtató, hogy az 
élénk sajtóérdeklődéssel kísért 
gyűlésen nem akadt egyetlen 
szakszervezeti funkcionárius 
sem, aki vitába szállt volna a 
gyakorta önismétlésbe bocsát
kozó függetlenekkel. 

A kora délutánba nyúló fel
szólalásokat követően a jelenlé
vők közül ötvennyolcan kézfel
tartással nyilvánították ki a 
Vasúti Dolgozók Szabad Szak
szervezetének megalakulását, 

T.J. 
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Történeti visszapillantás 

Halálnak halálával 
Beteg emberek között 

Jegyvizsgálóból vasúti orvos 

Mostanában hazánkban is mind több szó esik a halál
büntetés eltörléséró1. Jogtudományi szakkönyvek és a 

szélesebb olvasóközönség számára készült folyóiratok 
is gyakran teszik fel a kérdést: szükség van-e erre a 
büntetési nemre, amelyet a Német Demokratikus Köz
társaságban, a szocialista országok közül elsó"k.ént, 
már eltöröltek. Ilyen körülmények között talán nem 
haszontalan felidézni a halálbüntetések történetét. 

A kivégzések formái mindíg 
változatosak voltak az emberi
ség története során. A halál
büntetés pedig a középkortól 
kezdve évszázadokon át a legel
terjedtebb büntetési nemként 
szerepelt a bírói gyakorlatban. 
Később átvette helyét a szabad
ságvesztés. A halálbüntetés 
gyökerei mégsem az igazság
szolgáltatásban keresendők, 

bűntettnek tartott cselekmé
nyért fizethetett az életével az 
ember egykor, köztük a répalo
pásért, egy fa kivágásáért, zseb
tolvajlásért és a cigányokkal va
ló érintkezésért. Az „akasztási 
nap" népünnepélynek számí
tott: 1807-ben például 40 ezren 
tolongtak a bitók körül, agyon
taposva mintegy száz bámész
kodót. 

A kivégzési módoknak ideha
za is széles skálája alakult ki a 
történelem során, attól függően, 
hogy mit írt elő a törvény, vagy 
mekkora volt a bosszúvágy. Al
kalmazták a kerékbetörést, a 
karóba, illetve nyársra húzást, 
a vízbefullasztást, a tagok szét
szaggatását, a megégetést és a 
megkövezést. Nem volt isme-
retlen az előzetes büntetés sem, 
így a kézlevágás és nyelvkité
pés, az utólagos felnégyelés 
vagy megégetés sem. 

A kínzással egybekötött ki
végzési módok túlkapásait Má
ria Terézia tiltotta be a Duna
Tisza mentén, majd 1814-ben I. 
Ferenc az addigi halálbünteté
si formák sokaságát két „ egy
szerűre" szűkítette le, mégpe
dig az akasztásra és a fővétel-
re. 

Seneca római gondolkodóval 
ellentétben az utóbbi százötven 

' év folyamán világszerte meg-
kérdőjelezték a halálbüntetés 

'-' elrettentő hatását és jogosságát. 

Guillotine, Párizs központjában (1793) 

hanem a történelem korai sza
kaszában, amikor a rossz szel
lemek, bálványok, holt lelkek és 
démonok népesítették be az 
ember világát. 

Mindezek ellenére a halál
büntetés a társadalmilag kisza
bott büntetések között a legelső 
lehetett·. Megelőzték viszont 
azok az emberáldozatok, akik
kel az istenek jóindulatát igye
keztek megnyerni az ősközös
ség emberei. 

Az egyik leglátványosabb ki
végzésnek tartják sokan még 
ma is azt a halálos ceremóniát, 
melynek során 1757-ben XV. 
Lajos sikertelen merénylőjével 
végeztek Párizsban. A szeren
csétlen férfi húsát izzó fogók
kal tépdesték, jobb kezét kénnel 
égették, sebeibe forró óimot ön
töttek, testét Lovakkal négy 
részre szakították, maradvá
nyait tűzre vetették, a hamut 
pedig a szél szárnyaira bízták. 

Kezdetben a közösség külö
nösen értékes tagjait - első
szülött fiúkat, szűzeket - ál
doztak fel, később már csak 
idegeneket, foglyokat, rabszol-
gákat. Ez volt az út a halálbün
tetéshez. 

Néhány országban ezért - és 
más okok miatt is - eltörölték 
ezt a büntetési nemet, többek 
között Svédországban, Dániá
ban, az NSZK-ban, Angliában, 
Norvégiában, Új-Zélandban és 
legutóbb Franciaországban is. 

Európában először Olaszor
szág egyik nagy tartományá
ban, Toscanában (1786) töröl
ték el a halálbüntetést, majd 
csaknem száz év múlva Hol
landia és Svájc is mellőzni 
kezdte a kivégzéseket. Dekré
tum szüntette meg 1917-ben a 
halálbüntetést Oroszországban 
rövid időre, de Kolcsak és Sye
nyikin bandáinak garázdálko
dása nyomán ismét bevezették. 
A győzelem után a népbiztosok 
tanácsa viszont újra eltörölte, és 
már csak a katonai törvényszé
kek alkalmazták. Az ötvenes 
évek elején, a hidegháború ki
teljesedésével a hazaárulókkal 
és diverzánsokkal, valamint a 
szándékos emberölés tettesei
vel szemben visszaállították ezt 

Az Egyesült Államokban agyonlövik Gary Gilmore nevű halálra 
ítéltet 1977-ben 

Ennek a középkori büntetési a büntetési formát a Szovjet
gyakorlatnak kívántak egyszer unióban. 

Ha egy orvos főállásban vas
utas betegeket gyógyít, abban 
nincs semmi rendkívüli, hiszen 
hasonló státusa van a MÁV
nak talán ezer is. Ám az, hogy 
valaki vasutasból lesz vasúti or
vos, már mindenképpen eltér a 
hétköznapok gyakorlatától. 

A társaság 
befogadta 

- Volt-e vasutas a család
ban? - kérdezem Fertetics Já-
nos üzemorvostól. 

- Hogyne! Apámat kivéve 
mindenki, kocsirendezőtó1 vál
tókezelőn át egészen a moz
donyvezetőig bezárólag. Ráadá
sul Győrszentivánban közvetle
nül a vágányok mellett laktunk, 
korán kialakult valamiféle ösz
tönös vonzódás a vasút iránt. 
Aztán 1955-ben - bár kitűnő 
eredménnyel érettségiztem -
helyhiányra hivatkozva eluta
sították az egyetemi felvételi 
kérelmemet. Valamibó1 élni kel
lett, jelentkeztem hát a győri ál
lomáson. Egy ideig paklikocsi
ban „utaztam" kirakó ként, 
majd letettem a vonatkezelői és 
a jegyvizsgálói szakvizsgákat is. 
Közben persze volt egy kis ko
csirendezés, egy kis tehervona
tozás, szóval végigjártam azo
kat létrafokokat, ami egy em
bert vasutassá avat. A követke
ző évben aztán - miniszteri föl
lebbezésre - felvettek a szege
di orvostudományi egyetemre. 

- A vasút tanulmányi idő
met fizetés nélküli szabadság
nak tekintette - folytatja -, 
ami azzal az előnnyel járt, hogy 
az arcképes igazolványom meg
maradt, a hazautazások máskü
lönben egy kisebb vagyonba 
kerültek volna. Az első és a má
sodik év nyarán, amikor még 
nem kellett egyetemi gyakor
latra mennem, felöltöttem az 
egyenruhát és jegyvizsgálóként 
dolgoztam. 

- Nem keltett-e irigységet, 
féltékenységet a munkatársai 
között, hogy egy leendő orvos
sal kell együtt dolgozniuk, hi
szen ebben az időben már nyil
vánvaló kvalifikációs különbsé
geknek is mutatkozniuk kellet. 

- Biztos vagyok benne, 
hogy ilyesmi fel sem merült. 
A társaság befogadott és én is 
megszerettem őket. Velem 
együtt izgultak, hogy sikerül
jön az egyetemi felvétel, majd 
hogy sikerüljön minél jobb 
eredménnyel végeznem. 

- Tehát megszerezte a dip
lomát. .. 

- Igen, utána rögtön meg
próbáltam vasútorvosként elhe
lyezkedni, de ez akkoriban n_em 
ment könnyen. Talán a MAV
kórházakban lett volna állás, 
ott azonban nem próbálkoztam, 
averz10m van a fővárossal 
szemben. A feleségem meg itt 
dolgozott Tatabányán, hát kö
vettem őt. Tüdővonalon képez
tem magamat tovább, rövide
sen a szakvizsgát is letettem. 
Hatvanhétben megürült a tata
bánya alsói üzemorvosi munka
kör. Több pályázó is akadt rá, 
végül az én vasutas származá
som döntött a javamra. Rész
foglalkozásban ezt csináltam 
megszakítás nélkül huszonegy 
éven át. 

Feudális 
hierarchia 

- Miközben körzetekben is 
folytatott praxist. 

- Hét évig voltam körzeti 
orvos, aztán kineveztek a tüdő
gondozó vezető főorvosának. 
Tavaly nyílt lehetőség, hogy fő
állású vasútüzemi orvos legyek, 
én meg már amúgy 1s megun
tam egy kissé a kórház feudális 
hierarchiáját, hát kaptam az al
kalmon. De erró1 hadd ne be
széljek többet! Nem jöttem el 
haraggal, rossz szájízzel. Napi 
egy órában ma is visszajárok, 
csak most az a másodállásom. 

- Azért egy intézet vezető 
főorvosának lenni még Tatabá
nyán is presztízs. 

- Tagadhatatlan. De én azt 
gondolom, hogy egy „bejára
tott" üzemorvos, aki jól ismeri a 
szakma rejtelmeit, legalább ak
kora tekintélyt tud szerezni a 
környezete szemében. A hivata
los megbecsülést pedig jól érzé
kelteti, hogy a mostani fizeté
sem annyi, mint főorvosként a 
vezetői és az alapbéresített ve
szélyességi pótlékkal együtt. 
Különben meg a presztízsre so
ha életemben nem adtam sokat. 

- Ejtsünk néhány szót az ön 
,,ügyfeleiről" is. A szolgálati ve
zetők azon keseregnek, hogy 
egyre több újfelvételes válik al
kalmatlanná az egészségügyi 
vizsgálaton. Ennyire magasak a 
követelmények, vagy ennyire 
leromlott az emberek fizikai ál
lapota? 

- Az utóbbi igaz. Magyar
ország lakossága egészségileg 
nagyon Leromlott. Ezt nem én 
állítom, statisztikai adatokból 
egyértelműen kiderül. Szív- és 
érrendszeri, keringési megbete
gedések, mozgás- és emésztő-

Az orvos tanácsai 

szervi panaszok, korai halál, 
megannyi jellemzője a magyar 
egészségügy kórtörténeti nó
menklatúrájának. Emellett pe
dig van a vasútnak egy ide vo
natkozó. A. 2-es utasítása, ame
lyet tetszik, nem tetszik, be kell 
tartani. Az ember persze igyek
szik rugalmasan eljárni, de 
azért látás-, halláscsökkenés, 
korábbi műtétek kihatásaként 
jelentkező szervezeti változások 
fölött nem lehet elsiklani. Az al
koholizmusról nem is beszélek 
és ez sajnos ma már a nőkre is 
jellemző. Jöttek már ide újfel
vételesek duplára dagadt máj
jal és olyan kézremegéssel, 
hogy egy gombot is csak ötödik 
próbálkozásra tudott volna 
megnyomni. Hogy lehetne al
kalmas az ilyen? 

Az ivás 
nem segít 

- És az aktív vasutasoknál 
milyen egészségi problémák lé
teznek? 

- Zömében ugyanezek, ma
gas vérnyomással, gyomorfe
kéllyel társulva. Előfordul a 
krónikus alkoholizmus, vala
mint a mértéktelen dohányzás
ból következő krónikus hörghu
rut. Persze hajlamosak va
gyunk, hogy az alkoholizmust a 
romló gazdasági körülmények, 
a létbizonytalanság számlájára 
írjuk. Én viszont azt tartom: 
akinek rosszabbodnak az élet
körülményei, annak ivászattal 
nem feltétlenül kell még tovább 
rontania. Mert ezzel is keve
sebb jut a normális táplálkozás
ra, a kondíciót javító hétvégi ki
rándulásra, a hobbikertre, szó
val mmdenre, ami az egyén 
szempontjából hasznos. 

- A jelen ezek szerint le
hangoló. Hozhat-e pozitív válto
zásokat a jövő? 

- Én optimista vagyok. 
Finnországban. az Egyesült Ál
lamokban és más nyugati or
szágokban, hosszan tartó, szí
vós propagandával meg tudták 
győzni az embereket az élet
módváltás szükségességéről. 
Nevezetesen, hogy ne igyanak 
annyit, hogy kevesebbet dohá
nyozzanak. Ennek eredménye
képpen a korai halálozás para
méterei óriásit javultak. Ezt a 
WHO statisztikájából bárki ki
olvashatja. ígaz, ezekben az or
szágokban már régen nem az a 
fiatalkori ideál, aki többet tud 
meginni a kocsmában. Ha ott 
sikerült, nálunk miért ne? 

Thorday Zoltán 

Eleinte nem saját kezűleg vé
geztek velük, hanem szertartá
sos körülmények között, a va
donba kergették, vagy meg
égették az elítélteket. A „kivég
zést" a természeti erőkre bíz
ták. Később a megkövezés ter
jedt el, és ebben a közösség va
lamennyi tagja részt vett, mi
velhogy az egyén bizonyára vi
szolygott attól, hogy ő okozza 
más halálát. A keresztre feszí
tést, a vízbe fojtást és a tűzha
lált eszerint nem a szadizmus 
táplálja, hanem inkább a gyil
kolástól való borzongás . . . Az 
elítéltek hosszú haláltusája azt 
jelentette akkoriban a közösség 
tagjai számára, hogy végül is 
nem ők, hanem nagyobb erők 
hajtották végre az elkerülhetet

s mindenkorra véget vetni Bár a mi jogfejlődésünk is a 
Franciaországban, az 1789-es halálbüntetés megszüntetése 
polgári forradalom idején, ámi- felé tart, jelenleg mégsem idő

Az egészséges táplálkozás 

lent. 
Földrészünkön, de a világ 

más tájain is a XVIII. századig 
a kivégzési módoknak igen 
változatos sokasága jött létre. 

A keresztre feszítést a régi ró
maiak elsősorban a rabszolgák
kal szemben alkalmazták. 
A szabad római polgár többnyi
re lefejeztetett ... Halállal bűn
hődtek a gyújtogatók, a hamis 
esküt tevők, gyilkosok, de azok 
is, akik a város éjszakai nyugal
mát hangoskodásaikkal zavarni 
merészelték. Sokakat közülük a 
Fórum Romanum fölötti sziklá
ról löktek a mélybe. 

Tűzhalál várt a középkori 
Európában a homoszexuáli
sokra, az eretnekekre, a va
rázslókra és a boszorkányokra. 
Kerékbe törték a rablókat és a 
gyilkosokat. A felségárulókat és 
a merénylőket pedig felnégye�
ték. Az ókori Kína egyik leg
kedveltebb kivégzési módja a 
,,halál ezer vágással" elnevezé
sű tortúra volt, amely igencsak 
elnyújtotta az ítélet végrehajtá
sát. 

Angliában több mint kétszáz 

kor fölbukkant a nyaktiló, szerű eltörlése. A társadalom A dietetikai szolgálat felada
amelyből később csaknem min- védelmének eszközeként a leg- tai közé tartozik többek között 
den francia városban felállítot- súlyosabb állam-, emberiség-, az egészséges táplálkozás taní
tak egyet. élet-, és közbiztonsági, valamint tása is. Ennek érdekében ha-

A 19. és 20. századi műszaki katonai bűncselekményekre vonta egy alkalommal a MÁV 
haladás mámorában élő ameri- szabható ki, de csak azzal szem- Budakeszi Szanatórium étter
kaiak a guillotine-nál is „job- ben alkalmazható, aki a bűn- méhen ismeretterjesztő előadá
bat, humánusabbat" akartak cselekmény elkövetésekor be- sok hangzanak el. Gyakran szó létrehozni. A múlt század vége töltötte a 20. életévét. esik napjaink időszerű, sokakat 
előtt, 1890-ben feltalálták a Erni Péter foglalkoztató témájádl, az 
tengerentúlon a villamosszé- ----------------t egészség megőrzését, a beteg-
ket, majd a gázkamrát, később Tévedés ségek megelőzését elősegítő 
pedig az injekciós kivégzési táplálkozásról. 
módot Texasban, vagy ahogy Legutóbbi, 14. számunkban a Egy nyírábrányi vasutas, a az amerikai alvilág nevezi, a szombathelyi állomáson mun- MÁV Tüdőgyógyintézet ápolt„parfümös halált", amikor az kába állított félautomata jegyki- ja a következőket mondta el az erekbe fecskendezett, gyorsan adó gépet magasztaltuk egy kis orvosnak. ható méregfolyadék végez a hó- hírben. Sajnos tudósítónk nem 
hér helyett az elítélttel. kérdezte meg a pénztárosokat, Debrecenben szolgált 38 

Nap]·a1·nkban vila'gszerte pol- , . d b lt h lyt évig. Ebből 21 évet vonatveze-1gy nem mm en en vo e -
g,Sriogot nyert az a kive'gze's1· áll ' ·t 'rtu k , t 11 t tóként dolgozott. Lakásáról a -, o, ami I n , am o a raga-
forma, amely egykor a katonai d tt , ztá h t d szolgálati helyére naponta egy o egy pen ros, ogy u o- órát utazott. bíróságok gyakorlatában volt másunkra hozza a tévedést: 
uralkodó. A golyó általi halálról M. l 4 ' · t 14 Az 1950-es 60-as években ,,. . . ive gep JU 

van szó. A hadseregek tagjai pénztárosra, rendszeresen ki volt rá példa, hogy több száz 
közül elsősorban azokat állitot- kell nyitni a hagyományos órát távolt volt otthonától. Vo
ták kivégző osztag elé, akik de- pénztárt is. A gép hiába adja natkísérői laktanyában aludt, 
zertáltak, kémkedtek, lázadtak ki a statisztikát - és semmi és a többi vasutassal együtt ma
vagy súlyos fegyelmi vétséget mást -, ezt az igazgatóság guk főztek. A csomagjukban a 
követtek el. Külön hóhér itt nem fogadja el, és át kell má- következő élelmiszereket vit
már nem kellett, hiszen egy solnunk egy úgynevezett be- ték: szalonna, zsír, krumpli, 
egész osztag állt készen, hogy számolójelentésre. paprika, száraztészta. 
sortűzzel hajtsa végre az ítéle- Ez a gép akkor jelentene Azt hiszem, nem kell különö-
tet. Így - mint az ősidőkben a előnyt, ha: sebb magyarázat ahhoz, hogy 
megkövezés során - a felelős- - több lenne belőle és nem mindenki fölismerje, milyen 
ség megoszlott, vagyis sok kéz kellene cipelgetni egyik pénz- egyoldalúan táplálkoztak. Nem 
veszejtette el a halálraítéltet. tárból a másikba. csoda, hogy ilyen körülmények 

és feltételek mellett eltöltött 
esztendők egyenes következ
ménye a gyomorfekély. 

A másik ártalom, amire bete
günk rávilágított, a sok erős hu
zat, ami tönkrette a fogait. 
A legtöbb gyomorpanasz a 
rossz fogazat következménye. 
Nem árt tudni, hogy a szájban 
lévő nyál már szénhidrátok 
emésztését előkészítő enzime
ket tartalmaz, tehát fontos, 
hogy jól megrágjuk az ételeket. 

Dicséretes az a törekvés, 
hogy az állomások nagy részén 
konyhákat létesítettek, ahol 
előre történt bejelentés alapján 
a vonaton szolgálatot teljesítők 
egy tál meleg ételt fogyaszthat
nak napközben. Ezt a lehetősé
get minden dolgozónak ajánl
juk, aki csak teheti, vegye 
igénybe. 

Napjainkban a szív- és kerin
gési megbetegedések száma ro
hamosan növekszik. Az orvos
tudomány nemcsak az életmód, 
hanem a táplálkozás gyökeres 
megváltoztatásában is látja en
nek a betegségnek a megelőzé
sét. 

Aki járt már üzemorvosi ren
delőben, szív- vagy érpanaszok
kal, tapasztalhatta, hogy vizsgá
lat tárgyát képezte. a vérből 
megállapítható koleszterinszint 
mérése. 

Ha ez a szint magas, az orvos 
tanácsa az szokott lenni, hogy 
koleszterinben szegény ételeket 
fogyasszon. Ez azt jele'1ti, hogy 
a zsíros ételektől tartózkodjon. 

A sertészsír olcsóbb, mint a 
növényi olaj, és meg is szoktuk, 
hogy pörkölthöz, rántáshoz 
.zsírt használjunk. Ajánlatos 
fele-jele arányban használni a 
növényi és az állati zsiradékot 
a főzéshez. 

Drágák a sajtfélék, de a tejfe
hérjére szükségünk van. A fél
tartós tej kis helyen elfér, érté
kes tápanyagokat tartalmaz. 
Otthon készíthetnek körözöttet. 
Üdítő. kellemes uzsonna. 

Ne féljünk a baromfitermé
kektől. Sajnos, naponta tapasz
talom, hogy előítélettel viseltet
nek a betegeink a különböző és 
igazán változatos baromfifelvá
gottak iránt. Pedig alacsony a 
zsír- és magas a fehérjetartal
muk. 

Nyáron víz. vagy tea helyett, 
télen a meghűléses megbetege
dések megelkőzésére ajánljuk a 
C-vitammdús csipketeát, a cit
rompótló helyett a gyógyszer
tárban kapható aszcorbinsavat 
(C-vitamin porban) tea ízesíté
sére. 

Dr. Madarász Gyuláné 
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Veszélyben a Debreceni 

MÁV Filharmonikusok 

Atmenetileg átadva? 
Közismert gazdasági, J_?énz

ügyi gondokkal küzd a MA V, s 
�_.,,viharfelhők" a Debreceni 
MA V Filharmonikusok háza tá
jára is elérkeztek. Olyannyira, 
hogy sokan már azt rebesgetik, 
feloszlatják a zenekart. Aho
gyan ilyenkor lenni szokott, a 
szóbeszéd, a pletyka jócskán el
kanyarodott a valóságtól. Volt, 
aki tudta, hogy a zenekar tagjai 
már a felmondólevelüket is 
megkapták. A város zeneszere
tő közönsége - amely mindig 
is magáénak érezte a MÁV Fil
harmonikusokat - tartott attól 
is, hogy a zenekar körüli gon
dok miatt a Csokonai Színház 
operatársulata szintén veszély
be kerülhet. 

Tény, hogy a MÁV Filharmo
nikusok tagjainak többségét hi
deg zuhanyként érte a Vasár
napi Hírek szeptember 27-i hír
adása, amely szerint szinte 
biztosnak tűnt, hogy a MÁV 
aligha tudja ezután támogatni 
őket. Pánikhangulat ennek da
cára sem alakult ki. Valamiféle 
megoldást reméltek, mint aho
gyan Gömöri Attila, a MÁV 
Filharmonikusok igazgatója és 
Szabó László, a Csokonai Szín
ház zeneigazgatója is: kizártnak 
tartották, hogy a zenekar meg
szűnjön. Ezért kérték, hogy a 
legnagyobb művészi fegyelem
mel végezzék munkájukat. 

Néhány kétségtelenül izgal
mas nap után most némikép
pen megnyugodhatnak a kedé
lyek. Nemrégiben a MÁV Ve
zérigazgatóság képviselői felke
resték a Debreceni Városi Ta
nács vezetőit, hogy a segítségü
ket kérjék és közösen keresse
nek megoldást. Ígérni ugyan 
egyelőre egyik fél sem tudott, 
abban azonban megállapodtak, 
hogy a zenekarnak feltétlenül 

V
árosszél. Árkokig húzódó 
kertes házak. Burjánzó 
füvek, bokrok. Keskeny 
utak, gödrösek, kerék

nyomoktól tarkállók. Víztócsá
sak. Hegyek üstökéig futó szán
tók, gyümölcsösök. Lovarda és 
rét. Hétvégi telkek. Fából és 
pléhből készített bodegák. Ka
páló asszonyok, szőlőt nyeső 
férfiak. Fák. Virágzó cseresz
nyeágak. A lovarda közelségé
ben transzformátor. Ezüstösen 
csillognak fémvezetékei. Szom
szédságában a sűrű bozótosban 
szurokfekete bódé. Az útról 
csupán behorpadt teteje és apró 
ablaka látható. Lapul a burján
zó gazban. Talán észre sem ve
szem, ha nem tűnik fel az az el
nyűtt ruhájú férfi, aki a bozótos 
ágait hajtogatva közeledett a 
házikóhoz. 

Az útszélén csigák sütkérez
tek. Felvettem egyet és tenye
remre ültettem ... Leültem egy 
tölgy tövéhez. Az átellenben fu
tó árok mentén fűzfa és csalá
nos magasodott. A fűzfa lehajló 
ágai alatt, s az árokparti fűben 
autók tetejét pillantottam meg 
egymástól kődobásnyi távol
ságra. Az árok melletti földúton 
aztán eltűntek, majd újabbak 
érkeztek, mintha helyet cserél
nének. 

* 

A bódé irányából lépésekre 
lettem figyelmes, majd megpil
lantottam távcsővel kezében az 
előbb látott férfit. Az árok mel
lett parkoló autók irányába 
csörtetett. Időnként megállt, 
szeméhez emelte a távcsövet, 
majd továbblopódzott, mint aki 
észrevétlenül kíván felderíteni 
valamit. 

Átugrottam az árkon. Elin
dultam a bódéhoz. Nyitva volt 
lécekből tákolt ajtaja. Belép
tem. A házikó belső falait ke
ménypapír borltotta. Nem lehe
tett több rendeltetése szerszá
mokat tároló kamránál. Most a 
földön laticell hevert, rajta szür
ke pokróc, szakadozott vasutas
köpeny és tollpihéit eregető kis
párna. A bódé sarkában a törött 
támlájú széken petróleumlám, 

működnie kell. Jókora felad
vány persze az: hogyan. Dr. 

Tóth Antal, a MÁV Vezérigaz
gatóság munkaügyi és szociál
politikai főosztályvezetője 
ugyanis ecsetelte, hogy a kény
szer takarékosabb gazdálkodás
ra inti a MÁV-ot, s azt a 9 millió 
forintot, amit idáig a zenekar 
működéséhez adtak, aligha tud
ják biztosítani. Tényleges meg
oldás ugyan nem született -
nemrégiben csupán az egyezte
tő tárgyalások első fordulója 
zajlott le -, de fogadókészség 
mutatkozott a városi tanács 
részéró1, és a MÁV képviselői 
is kijelentették: szó sincs arról, 
hogy a zenekartól, amelynek 
teljesítményével a legmesz
szebbmenó'kig elégedettek, vég
leg megváljanak. Mindketten 
szeretnék tehát megtalálni a le
hetőséget egyfajta áthidaló 
megoldásra. 

Mindez helyénvaló, már csak 
azért is, mert a zenekar nevét 
nem csupán a MÁV három be
tűje alkotja. Ott van előtte a 
Debreceni is, szerepüket pedig 
a város kulturális életében alig
ha lehet vitatni. 

Most csupán az a kérdés, 
hogy a MÁV, amely a Filhar
monikusok életre hívásával 
missziót vállalt a városban, 
,,gyerektartást" tud-e majd fi
zetni, saját édesgyermeke után 
- hisz nem akarja elengedni a 
kezét -, a városi tanács pedig 
talál-e rá lehetőséget, hogy a 
,,gondozó" szerepét átvállalja. 

Erre három hónap van még. 
Ez talán elegendő idő, hogy a 
MÁV Filharmonikusok jövőjét 
- amely múltjával már bizo
nyított - megnyugtató módon 
megalapozzák. 

Dr. Karádi Katalin 

pa állt és zsebkés hevert a sár
gálló konzervesdobozban. 
A deszkafalba vert szögeken 
koszos ingek, kabát és klottga
tyák lógtak. A kicsi ablak fölött 
barnult tapéta csüngött. Újsá
gokból kivágott női aktok si
multak papírmásukkal a meny
nyezethez. 

- Ma-ma-maga mi-mit ke
res? - hallatszott hátam mö
gött a nehezen kiejtett mondat. 
Megfordultam. A távcsöves fér
fi állt előttem. Szakállas arcára 
kiült az irántam való kíváncsi
sága. 

- Csupán erre sétáltam, s 
gondoltam megnézem ezt a bó
dét. 

Távcsövét elvette mellétől, s 
a háta mögé dugta. 

- O-ott a, ott ü-ü-ült - mu
tatott az erdő iI•ányába. - Lá

lá-lát-tam. 
Kiléptem a házikóból és ke

zemet nyújtottam. Arca vörös 
lett. Nem nyújtott kezet. Meg
rántotta vállát és belépett a bó
déba. Távcsövét eldugta a pok
róc alá. Leült a laticellre. Kék 
munkáskabátjából cigarettát 
vett elő s rágyújtott. Vártam, 
hogy megszólaljon, szóba álljon 
velem. Velem, aki számára ért
hetetlenül átgázol a csalánoson. 

Várakozásom már-már hiá
bavalónak tűnt. Úgy tett, mint
ha nem lennék a közelében. 
Földre szegezve tekintetét ült a 
laticellen és szívta a cigarettát. 
A körmére égett csikket cipőtal
pával taposta el. Az útról fékcsi
korgás hallatszott. 

- Me-megjöt-tek e-e-ezek is 
- mondta alig hallhatóan ma-
gának. 

Megfogtam az ajtót, s kissé 
rátámaszkodtam. Arnyékom a 
lábáig nyurgult. Felnézett. 

- Mit akar tó1em? 
Úgy tettem, mintha nem hal

lanám amit mond. 
- Kik jöttek meg? 
Hosszasan nézett rám. Érző

dött, hogy belső feszültség 
gyötri. 

- Hát-hát a sze-sze-rel-me
sek. 

Nem értettem válaszát. 
- Magához jönnek? - Fejét 

rázva jelezte, hogy nem. 
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Életre hívó 
halotti beszéd 

(Bartis Ferenc verseskönyvéről) 

Bartis Ferenc halott asszo
nyának szentelt könyve egy
szerre megrendítő és megszé
gyenítő. Megrendítő a szív ős
fájdalmát felszabadítani képes 
költői akarat, az elmúlást tudo
másul nem vevő, az emléket él
hető jelenné nemesítő férfiúi
szeretői totális dac, amely felül
emelkedik a mindennapok kis
szerű gondjain, egyúttal folyto
nosan „kapcsolatot tart·• azzal 
az ugyancsak pótolhatatlan 
veszteséggel, amit a szülőföld 
elvesztése jelent. 

Ugyanakkor megszégyenítő
en érzelmi öntudatra ébresztő 
ez a fajta, a köznapok emberé
nek már-már monomániásan 
kényszeres, halálon túli szere
lem, az odaadásnak ez a fokoz
hatatlansága, amit a költó'ből az 
egyéni tragédia eló'hívott. 

Bartis sorait olvasva önvizs
gálatot kell hogy tartson a lel
kiismeret. vajon tudunk-e mi 
igy szeretni? Természetesen a 
költőnek lételeme az önmarcan
goló, megnyugvást sohasem le
lő lelkiismeret, az érzelmek kiis
merhetetlen labirintusába való 
Canossa-járás, eképpen a szere
lem irracionális birodalmának 
tulajdonbavétele is. Nem több, 
egyszerűen más az ő szerelme, 
más az ő kapcsolata a halottak-

Felállt, s a bódé ablakánál a 
fűzfára mutatott. 

Lát-Iá-lát-ja a S-skoda tete-
jét? 

Bólintottam. 
- Ö-ők azok. 
A kép megvilágosodott ben-

Büki Attila-

kal. Meghittebb, s ebbó1 követ
kezően kínzóbb és megnyug
vást sohasem kínáló. 

Bartis Ferenc „orpheusi" 
vállalkozása alighanem párat
lan mai költészetünkben. Sze
retteik elvesztése esetenként 
verssel kísérti meg lírikusain
kat, azonban nem tudok példát 
arra, hogy a szerelmes-gyász 
egész kötet szomorú ihletője le
gyen. 

Szomorút írok, holott koránt
sem megfelelő ez a jelző a költő 
gyászára. Sokkal inkább olyan 
fajta misztikum, szerelmes-sze
ánsz ez, amely érzelmi-gondola
ti asszociációk őserővel robajló 
zuhatagából ,,menti át" a való
ságba azt, akinek elvesztésébe 
lehetetlen belenyugodnia. És 
akit ilyen szenvedéllyel TUD
N AK létezőnek, akit így MER
NEK szeretni, és akit így HISZ
NEK öröknek, az a lélek egye
dül fontos valóságában tényleg 
létező, szeretett és örök. 

A költő attól az, ami, hogy 
kísérti Istent. Bartis a Teremtő
vel szegül szembe, amikor a ha
lállal dacoló szerelmével tá
masztja fel azt, aki számára 
mmden létező legfontosabbika. 
(Antikva Kiadó, 1989.) 

Tódor János 

pénzt adjon, hozzon ruhát, in
get, kabátot meg pálinkát ... 

Sarlóval megritkítottam a 
csalánt. Felállítottam a festőáll
ványt. A házikó ajtaját sarkig 
tártam, hogy a laticellen ülő fé
fit jól lássam. Elkészültem a 

Bartis Ferenc 

A csíkszeredai 
pusztuló parkban 

Szerelmes szomorúfűzek, 
csi'ki csodák, 
Olt menti álmok, 
most újra sírhattok lelkemben, 
most ismét közöttetek járok. 
Fájdalomtól ráng az arcotok, 
s milyen halkan susogjátok a bút ... 
Majd integessetek vidáman felém, 
amikor visznek a végtelen ölébe, 
ahonnan nincsen többé visszaút. 
Szerelmes szomorúfűzek, 
ti, akik már láttatok vadakat szeretni, 
gyűlölközni a szelíd hangú embert, 
ti, akik mindig csak sírtok, 
tanítsatok meg újra nevetni ... 
Vigyázzátok húgotok lépteit, 
lányos mozdulatát őrizzétek szépen, 
hogy teste karcsú oltára előtt 
áldozhasson más is 
a kora őszi fényben. 

Vad biztonságban! 
Fehéren lángoló 
havasi éjszakák 
üzennek fényükkel 
naponta utánam; 
sistergő őserdők 
riadóra készen 
állanak vigyázzban 
mindenütt az ég s föld 
jeltelen határán; 
zengő márványszirtek 
figyelik utamat, 
hogy ha eltévednék 
valahol a század 
atom viharában, 
utam az élethez 
(vissza szerelmemhez) 
újra megtaláljam. 

Tarjáni Imre 

Ki töri ketté? 
lefekszem árad6 fájdalommal 
reggelre kinő ragadoz6 fogam 
ki töri ketté konok gerincem 
tágas bizalmát'al ki takar be engem 

,, . . . . Gondoltam, nélküled 
is boldogulok. Jobb lesz a gyer
mekeimnek, s én is megnyug
szom. Amikor elmentél, sokat 
sírtam. Minden erőmmel igye
keztelek elfelejteni. A nálam 
hagyott bútorodat felvittem a 
padlásra, hogy ne emlékeztes
sen rád. Hozzám írt leveledet 
elégettem. Esténként, amikor 
magamra maradtam, azonban ,-.---------------------------, rettenetes volt. Üresnek érez-

ből kazetták csúsztak ki. Bele
hallgattam ezekbe is. Újabb és 
újabb ölelkezések kéjes hang
jai, magnókattanások váltakoz
tak. Épp lekapcsolni készültem 
a magnót, amikor az ajtóban 
megjelent János. Amint meglát
ta a készüléket, s a lábam előtt 
heverő kazettákat, hirtelen 
mozdulattal kivette kezemből a 
magnórádiót. Felkapkodta a 
földről a kazettákat, s elrohant. 

CSALÁNOS 

tem a szobát, a világot. Szed
tem az altatókat, hogy aludni 
tudjak. Már-már sikerült felej
teni, ám a válóperi tárgyalá
son amint megláttalak . . . ".A 
felvétel heves női sírással foly
tatódott. Mély hangú férfi sza-

János! Várjon, hova rohan?! 
Álljon meg! Hiába kiáltottam. 
Eszeveszettül rohant át a csalá
noson az erdő irányába. 

,__ _________________________ --" vait idézte a magnó: 
„Szeretlek. Értelmetlen volt 

Már jó ideje elkészültem a 
festménnyel. Megszáradt a 
vásznon az olajfesték és a lakk 
is. János és a házikó mégis visz
szajárt emlékezetembe. Verőfé
nyes délután volt. Kocsiba ül
tem és a város szélére hajtot
tam. A forróság elbújtatta az 
embereket. Üres volt a lovarda 
környéke. A lovak prüszkölése 
az istállóból hallatszott az útra. 

nem. Szerelmesek, akik itt talál- vázlattal. János egykedvűen 
koznak. tűrte modellszerepét. Időnként 

- Ismeri őket? 
Nem válaszolt. 
- Itt él a házikóban? 

ujjaival szakállába túrt, megva
karta hátát, mellét, mint akit 
bolha csíp. Elővettem a pálin
kát. Lecsavarta a kupakját, s 

Kérdésemre megrezzent öt- nyújtotta, hogy igyak belőle. 
ven év körüli arca. Düh és fáj- _ Művész úr, csak ön után 
dalom emelte tekintetét az aka- iszom! 
dozva ejtett hangokkal. Nem Kortyoltam az üvegből, s át-
értette, hogy miért mentem a nyújtottam. 
házikóhoz. Miért faggatom _ János a magáé. Megígér
őt ... Amikor elmondtam, hogy tem, hogy hozok itókát. Külön
festő vagyok, témát keresek az ben festés közben sohasem 
alkotáshoz, barátságosabb lett iszom. 
és közlékenyebb. Visszamentem az állványhoz, 

A laticell alól pálinkát vett s folytattam a munkát. • 
elő. Miközben sűrűn kortyol- Másnap reggel esett az eső. 
gatta, nyelve megoldódott. Da- Elmúlt dél, mire elállt. Megebé
dogása is alábbhagyott. Csupán deltem, s elindultam Jánoshoz. 
az m és az sz hangokkal kezdő- hogy befejezzem a festményt. 
dő szavaknál akadozott beszé- A bódéban a tört támlájú szé-
de. kén megtaláltam az üzenetét. 

- Miután meghaltak a szü- ,,Reggel vártam. János". -
leím, a bátyám elűzött a lakás- írta piros festékkel a darabka 
ból. Szüntelen kitaláltak vala- UJsagpapírra. Előkészítettem 
mit ellenem. Hol a bátyám, hol festéshez az eszközöket, s vár
a felesége. Oktalanul belém kö- tam. Kiálltam a házikó elé, 
töttek, megvertek, kizártak a la- majd unva az ácsorgást, leül
kásból. Napokon át kószáltam a tem a rozoga székre. A szegre 
városban. Parkokban, pályaud- akasztott kabát mögött észre
varokon, lépcsőházakban alud- vettem a High Speed Dubbing 
tam, míg nem találtam rá erre márkájú rádiómagnót. Lenyom
az elhagyott bódéra. Alkalmi tam a play feliratú kapcsolót. 
munkából élek, keservesen Szuszogó, nyögő hangok ér
uram. Van időm. Ha gondolja, ték dobhártyámat. T9vább pör
hogy megfelelek modellnek, gettem a szalagot. Ujabb szu
fessen rólam képet, bár ezzel a szogások, kéjes sikolyok. Lejárt 
bódéval, aligha arat tetszést a a kazetta. Megfordítottam, s új
,festmény. Aztán ha jön, ne ra elindítottam a magnót. 

civakodásunk . . . Rajtunk 
múlik. Újra együtt élhetünk." 

Hosszú csönd következett, 
majd ismét a nő hangja hallat
szott: 

„Már késő. A gyerekek miatt 
már nem lehet. Nem szeretnek 
tégedet." A hallgatást a felerő
södő szél és ágrecsegések kö
vették. 

,,És te? Te szeretsz?'' kérdez
te a férfi. 

„Igen. Szeretlek . . . Talán 
így . . . külön élve is megőriz
hetjük egymást. Ha megma
radsz nekem, s érzem, hogy 
számíthatok rád, akkor nem 
hagylak el. Ha a gyerekek fel
nőnek . . . '' Helikopterre emlé
keztető moraj erősödött fel. el
nyomva a nő hangjait. 

,,Lépteket, mozgást hallok. 
Te is?" - kérdezte a férfi. ,,Fé

A szárazságban aléltan hajla
doztak a csalánlevelek. A bódé 
lakatlanul álldogált. Eltűnt a la
ticell. a törött támlájú szék. Át
bukdácsoltam a sűrű bokrok 
között. Levetettem az ingem, 
miután az útra értem, hogy fog
ja bőrömet a Nap. Elindultam a 
fűzfa irányába, amerre János 
távcsövezett, ahol titkos hang
felvételeit készíthette esték ko
romsötétjében. Az autókerekek 
taposta útszéli fű felegyenese
dett. Annál a fűzfánál. melyre 
János mutatott a bódéból, dög
lött kutyát találtam. Teteme 
bűzlött a forróságban. 

lek. Menjünk innen. Nem látni,-------------
semmit, ebben a koromsötét
ben. Húzd fel a kocsi ablakát 
és menjünk!" - siettette társát 
a nő. Az autómotor búgását kö
vetően a magnó kattanását rög
zítette a kazetta. A szalagról 
újabb női és férfi hangok pár
beszédei következtek. Félté
kenységi viták, szerelmi vallo
mások. Selymes lányhangok és 
idősebb férfiak dörmögő ked
veskedései. Szeretkezések és 
autózörejek ... 

Amint vissza akartam akasz
tani a készüléket a szegre, a ka
bát leesett a földre. Belső zsebé-
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Cselgáncs, Utasellátó Kupa 

Miskolci sikerek 

Csapatban harmadik lett az MVSC 

Ezúttal harmadik alkalom
mal rendezték meg a Miskolc 
Városi Sportcsarnokban az 
Utasellátó Kupa Ifjúsági Nem
zetközi Cselgáncsversenyt. Ösz
szesen száznegyven sportoló 
küzdött szombaton délelőtt az 
érmekért a nyolc tatamin. Az 
utánpótlást jelentő versenyzó'k 
tizenhét egyesülettó1 jöttek, 
köztük az NDK-beli Lipcsébó1, 
valamint a szlovákiai Zólyom
ból és Kassáról is sokan érkez
tek. A kupa történetében elő
ször a lányok is megmérkőztek 
a helyezésekért. A nemzetközi 
cselgáncsversenyt a Miskolc 
Városi Tanács ifjúsági és sport
osztálya, a Vasutasok Szakszer
vezete, a MÁV Miskolci Igazga
tósága és a Borsod-Abaúj
Zemplén Megyei Utasellátó 
Vállalat szervezte. 

A miskolci dzsúdósokat az 
MVSC versenyzői képviselték. 
Az ötvenhárom kilogrammosok 
és a nehézsúlyúak súlycsoport
ján kívül mindenütt indultak. 
Hét lány sportoló is fellépett 
ezen a délelőttön a zöld-fehér 
színekben. A verseny megkez
dése előtt Horváth Csaba, a 
miskolciak edzője elmondotta, 
hogy a novemberben megren
dezésre kerülő magyar bajnok
ságra való felkészülés része a 
verseny. Tapasztalatokat kíván
nak szerezni versenyzőik tech
nikai felkészültségéró1. Azt 
ugyanis tudják - tette hozzá 
-, hogy fizikailag még van mit 
pótolniuk. Mivel a versenyt ha
zai környezetben rendezték 
meg, reménykednek abban, 
hogy legalább három, minél fé
nyesebb érmet itthon tarthat
nak. Csapatban is jó helyezésre 
számítanak: az ötödik helyen 
szeretnének végezni a pontver
senyben. 

A miskolciak érdeklődése 
meglehetősen csekély volt a 
rangos sport€semény iránt. El
sősorban a versenyzők, no és 
néhány lelkes szülő biztatta 
csapattársát, illetve csemetéjét, 
ha a tatamira lépett. Gyorsan 

peregtek a mérkőzések a nyolc 
küzdőtéren. A selejtezó'kön sok 
versenyzőnek elég volt egy-két 
perc ellenfele legyőzéséhez, 
nem voltak azonos felkészültsé
gűek. 

A kiesettek szomorúan ren
dezgették szétnyílt ruháikat. Az 
egy-egy összecsapásból győz
tesként levonuló cselgáncsozók 
pedig lazítottak, készültek az 
újabb megmérettetésre. Az iga
zi nagy mérkőzések a döntő
ben következtek. Ezekben az
tán legtöbbször a hét perc Letel
tekor hirdették ki csak a győz
teseket. 

Itt már egyenlő eró'k küzdel
meit láthattuk. Különösen a 83 
kilogrammosok tettek ki magu
kért. Az itteni döntó'kben 
egyenlő eró'k küzdöttek az ér
mekért. Ennek a súlycsoport
nak a cselgáncsozói maradtak 
utoljára a tatamin. Ide csoporto
sultak a bírók, a nézó'k és a küz
delmeket már befejezett sporto
lók, hogy a nekik szimpatiku
sabb versenyzőnek szurkolja
nak. Két magyar vette fel a har
cot egymással: egy ajkai és egy 
budapesti fiú. Végül az utóbbi 
szoros küzdelemben nyerte a 
mérkőzést és az aranyérmet. 

Az MVSC edzőjének vágyait 
versenyzői túlteljesítették. Csa
patban a harmadik helyen vé
geztek sportolói. Fiatal tehetsé
gük, Orosz József, a 62 kilo
grammosok mezőnyében 
aranyérmes, Rajdos János pe
dig bronzérmes lett. 

A lányok is kitettek magu
kért: a negyven kilogrammosok 
között második helyezést ért el 
Vandroczki Szilvia, a 44 kilo
grammosok között pedig har
madik lett Vandroczki Tímea. 
A legnagyobb sikert azonban 
Kiss Anita könyvelhette el: ő 
aranyérmet érdemelt ki az 56 
kilogrammosok mezőnyében. 
A nehézsúlyúak között is szép 
MVSC eredmény született: Vi
rág Mónika nyakába ezüstér
met akasztottak. 

(Szikra) 

Eladó bérlakások 
A MÁV Budapesti Igazga

tósága értékesíteni kívánja 
alábbi vállalati bérlakásait: 

Ecser, Jókai utca 8/ A. 
szám alatt kétszobás, kom
fort nélküli, 48 négyzetméte
res lakást, mely egy ikerház 
egyik felét képezi. Az ingat
lan forgalmi értéke 380 OOO 
forint. 

Ecser, Jókai utca 8/B. 
szám alatti kétszobás. kom
fort nélküli, 48 négyzetméte
res lakást, mely az ikerház 
felét képezi. Az ingatlan for
galmi értéke 420 OOO forint. 

Balinkabánya (Mór, illet
ve Bodajk közelében fek
szik) I/4. sz. vállalati bérla
kását. A lakás társasházban 
van, alapterülete 53 négyzet-

méter, kétszobás. A házin
gatlan forgalmi értéke 
400 OOO forint. 

A felsorolt házingatlanok 
vevője az a magánszemély 
lehet, aki a forgalmi érték
hez képest a legmagasabb 
összegű vételi ajánlatot te
szi, és a vételár megfizetésé
re a legrövidebb határidőt 
vállalja. Eladó (MÁV Bp. Ig. 
1087 Bp., Kerepesi út 3. sz.) 
a vételre irányuló írásbeli je
lentkezést a jelen közlemény 
megjelenésétó1 számított 30 
napon belül fogad el. Az in
gatlanok megtekintését a 
versenytárgyalás előtt bizto
sítjuk. 

(X) 

Birkózás 
Október 7-8-án Szegeden, 

az SZVSE sportcsarnokában 
rPncie?.ték meg a szabadfogású 
országos junior bajnokságot. 
A versenyen 29 egyesület 119 
birkózója lépett szőnyegre. 
A világbajnokság előtti utolsó 
erőfelmérőben színvonalas. 
küzdelmes összecsapásokat lát
hattak a nézó'k. 

A vasutas sportolók eredmé
nyei: 52 kg: 4. Ádám Attila 
(SZVSE), 6. Mahr János 
(BVSC), 62 kg: 3. Molnár Gá
bor (Haladás VSE), 82 kg: 6. 
Devecseri Attila (HVSE), 130 
kg: 4. Pintér Zoltán (HVSE), 5. 
Sándor László (SZVSE). 

-g-

A vasutasok kérték 
A Magyar Televízió közked

velt műsora az Önök kérték, 
vagy ahogyan ma nevezik: az 
Ajándékkosár. Ebben a sorozat
ban november 5-én a Magyar 
Államvasutak lesz a főszereplő. 
Urbán Lajos elnök-vezérigaz
gató mellett, Baranyi Imre, a 
Keleti pályaudvar állomásfő
nök-helyettese, Mészáros Lász
ló fuvarszervező. a Józsefvárosi 
pályaudvar főnökhelyettese. 
Kozma János villamosmoz
dony-vezető. A vasutasok mel
lett m'egszólalnak olyan nagyfu
varoztatók képviselői is. mint 

például dr. Tóth István, a doro
gi szénbányák vezérigazgatója, 
Varga Tibor, a Dunai Kőolaj
ipari Vállalat vasútüzemének 
vezetője is. 

A riporterek odatartották 
mikrofonjukat a Keletibe érke
ző, vagy onnan induló vonatok 
utasainak is, akik dicsérték és 
kritizálták is a MÁV-ot. Aki kí
váncsi a műsorra, november 
5-én este üljön a képernyő elé. 
Minden bizonnyal kellemes 
másfél órát ígér számukra a 
Magyar Televízió „Ajándékko
sara ". 

Csonka János 

emlékkiállítás 
A Budapesti Művészeti He

tek rendezvény-sorozatához 
csatlakozott a Közlekedési Mú
zeum is, amikor szeptember 
27-én megnyitotta a Csonka Já
nos Emlékkiállítást. Ünnepi be
szédében Kovácsyné dr. Med
veczki Ágnes, a muzeológiai 
osztály vezetője megemlítette, 
hogy Csonka János a hazai 
technikatörténet kiemelkedő 
egyénisége volt, aki számos ta
lálmánnyal. újítással segítette 
az egyetemes motortechnika 
fejlődését. 

Csonka János, aki fél évszá
zaddal ezelőtt hunyt el, 
1870-ben pályázat útján került 
a Műegyetem gépműhelyébe, 
ahol a gépészmérnök-hallgatók 
műhelygyakorlatait vezette. Itt 
találkozott Bánki Donáttal, ké
sőbbi munkatársával. 

Több találmányt, pl. a karbu
rátort, közösen szabadalmaztat
tak. A századfordulóig a belsőé
gésű motorok tökéletesítésén 
fáradozott. Nevéhez fűződik az 
első magyar gázmotor tervezé
se. A folyékony energiahordo
zóval működő motorokkal szin-

tén eredményesen foglalkozott. 
A belsőégésű motorok vasúti 
vontatásra történő alkalmazásá
ban is jelentős szerepe volt. 

A századfordulón Csonka 
János figyelme a gépjárművek
re terelődött. A motorszerkesz
tésben szerzett tapasztalatait az 
autótervezésben is jól hasznosí
totta. A század elején sok alvá
zat tervezett és a motorok fék
padi vizsgálataiba. futópróbá
iba és ellenőrzéseibe a hallgató
kat is bevonta, így ők a leg
újabb járműtervezés1. gyártási 
eljárásokkal ismerkedhettek 
meg. 

A szemléltető. ízléses kiállítás 
október végéig tekinthető meg. 
A látogatók eredeti járműve
ken. fődarabokon, korabeli mű
szaki dokumentációkon és fotó
kon tanulmányozhatják Cson
ka építő és tervező munkássá
gát. Elismerés illeti az emlékki
állítás lelkes szervezőit, rende
zőit és közreműködőit. hogy be
mutatták közlekedési kultúránk 
néhány jelentős eredményét. 

(Horváth K.) 

Sportvetélkedő 
Szeptember végén, a korábbi 

évekhez hasonlóan, fordulatos, 
érdekességekben gazdag sport
vetélkedőt rendeztek a szolnoki 
vontatási főnökségen, amely
nek játékvezetője a népszerű té
vériporter, Gyulai István volt. 

A verseny témája az olimpiák 
magyar vonatkozású esemé
nyeinek áttekintése az első új
kori olimpiától, 1896-tól napja
inkig, ami után néhány más jel
legű versenyszám következett: 

fekvőtámasz. távolugrás, ge
relyhajítás, lovaglás. 

Az elméleti és a gyakorlati 
versenyszámok pontjainak ösz
szesítése alapján a győztes. te
hát a Szolnoki Vontatási Főnök
ség bajnoka az Abonyi lokomo
tív néven bejegyzett mozdony
vezetői hármas lett 189 ponttal. 
de a második és harmadik he
lyen végzett mozdonyvezetó'k 
és -javítók sem sokkal marad
tak el tó1ük. 

FELHÍVÁS 
Felhívjuk kedves Olvasóink figyelmét, hogy a Ma

gyar Vasutas 1990. január l-jétó1 ismét gyakrabban, 
kéthetenként hat oldalon jelenik meg. 

A lap ára továbbra is 3 forint marad. 
Január l-jétó1 tehát a Magyar Vasutas egy évre szó

ló eló1'izetése 72 forint lesz, hiszen az eddigi 17 helyett 
24 szám jelenik meg egy évben. 

Kérjük Olvasóinkat, hogy a tartalmában gazda
gabb, sokszínúöb Magyar Vas utast továbbra is rendel
jék meg, legyenek bizalommal a lap iránt, mert a Ma
gyar Vasutas az Önök érdekeit képviseli! 

J 
Valahoicy így élünk . . . !\fajd' megszakadunk. fizetjük az 

OTP tartozást, támogatjuk nyugdíjas szüleinket. �a�· ó'k támo
gatnak minket. i�f'kszünk talpon maradni. df' már a jövőt !>em 
látjuk. Kezünket erősen fogják, s tántorogrn f'�en!>úhozunk. 
mert lerázhatatlanul a nyakunkba telepf'dett az adó. 

1989. OKTÓBER 26. 

MÁV utazási iroda Szegeden 
Szeptember 20-án Szegeden, 

a Na8'yáruház passzázs során, 
új MA V utazási irodát adtak át. 
A szegedi igazgatóság beruhá
zásában mintegy 7 millió forin
tos költséggel elkészült új rep
rezentatív iroda belső építészeti 
munkáit a Nagy kőrösi Építő
ipari KTSZ, valamint a MÁV 

Nemzetközi konferencia. 
A közelmúltban elsó'ként Buda
pesten rendeztek tanácskozást 
a világ 43 országából érkezett 
mintegy 200 szakember részvé
telével a sínen futó járművek 
legbonyolultabb gépészeti ele
mének, a forgóváznak a fejlesz
téséró1. 

- Nyugdíjas-találkozó. A 
monori vasutas nyugdíjasklub 
tagjai nemrégiben látogatást 
tettek a péteri nyugdíjasklub
nál. A közös ebéd előtt a vendé
gek meglátogatták többek kö
zött a péteri tájházat és az evan
gélikus templomot. 

- Fúvóstalálkozó. Szentes 
várossá válásának 425. évfordu
lója alkalmából október 8-án 
ünnepséget rendeztek, és ez al
kalomból a békéscsabai, a kis
kunhalasi, a szegedi és a hely
béli vasutas fúvószenekarok 
térzenét adtak, majd a Kossuth 
téren közös hangversennyel kö
szöntötték a várost. 

- Vendégszereplés. A sze
gedi vasutasok Hazánk énekka
ra szeptember végén az olaszor
szági Ghedi városában vendég
szerepelt az ottani Gaydum kó
rus meghívására. Az énekkar 
- viszonozva az olasz éneke
sek nyári szegedi fellépését -
három nagy sikerű koncertet 
adott. A kórus tagjai ellátogat
tak Bresciába és Cremonába, 
megismerkedtek e két történel
mi város nevezetességeivel. 

Elcserélném Gyáli úti 3 szobás gáz· 
fűtéses, telefonos. félemeleti MA V
bérlakásomat. hasonló 1 szobás taná
csira MÁV-dolgozóval. Négy-öt tagú 
családnak k_ényelmes. Más megoldás 
is érdekel. Erdeklődni lehet: 127-3963 
vagy 183-6066 telefonszámon. 

Elcserélném tanácsi 72 négyzetmé
teres 2,5 szoba hallos, összkomfortos, 
IV. emeleti 2 erkélyes, telefonos újpa
lotai lakásomat, rákospalotai MÁV-te
lepi, kizárólag földszinti_ hasonló vagy 
3 szobás. telefonos MAY-bérlakásra. 
Érdeklődni lehet: a 01/45-18-as üzemi 
telefonszámon. 

Elcseréln�m vasutassal Rákospalo
tán lévő MAV-lakótelep1 100 négyzet
méteres 3 szobás összkomfortos. tele
fonos. pincével. kertrésszel, garázzsal 
rendelkező lakásomat, kisebb saját tu
lajdonú. szabad rendelkezésű teher
mentes. vagy kisebb méretű MÁV
bérlakásra. értékkülönbözettel. Érdek
lődni lehet: este 18-20 óra között a 
184-3216 telefonszámon. 

Eladó Újpest városközpontban egy 
plusz két félszobás, 53 négyzetméteres 
VIII. emeleti. erkélyes öröklakás reális 
áron. Esetleg hasonló nívójú nagyobb 
lakásra való csere is érdekel. Erdek
lődni: 18 óra után a 169-9786 telefon-

Elcserélném Budapest XVIII. kerü
leti KISZ-lakótelepi 1,5 szobás örökla
ká�omat legalább 3 szobás komfortos 
MAY-bérlakásra. vagy családi ház 
bérleményre. Erdeklődni lehet: Polgár 
József 31-62 üzemi telefonszámon. 

Elcserélném 100 négyzetméteres 10 
helyiséges összkomfortos (gázfűtéses) 
MA V-bérlakásomat egy 2 szoba össz
komfortos (Rákospalota vagy Újpest) 
és egy 1 + ½ szopa összkomforto_s,(Rá
kospalota vagy Ujpest) lakásra. Erdek
lődni lehet: Darlaczi János. 1155 Bp., 
Lenin u. 11.. II. lépcsőház II. em. 7. aj
tó. 

Elcserélném Budapest VII. kerületi. 
Akácfa utcai 70 négyzetméteres 2.5 
szobás. tanácsi. telefonos. összkomfor
tos lakásomat hasonló MÁV-bérlakás· 
ra. Érdeklődni lehet: a 122-6166 városi 
telefonszámon este. vagy a 45-19-es 
üzemi számon. 

Elcserélném újpesti 50 négyzetméte
res. 2 szobás félkomfortos. kertes 

saját műszaki gárdája végezte. 
Az új irodában a hagyomá

nyos menetjegy és áruelszámo
láson felül idegenforgalmi és 
szállítmányozási tevékenysé_set 
folytatnak, így az a MA V-
TOURS Közönségszolgálati . 
Irodájaként áll a bel- és külföld
re utazók rendelkezésére. 

- A Vasutasok Törekvés 
Néptáncegyüttese a jövő évben 
ünnepli fennállásának 30. év
fordulóját. A Törekvés Művelő
dési Központ kéri az egykori 
táncosokat, hogy akik fénykép
pel vagy egyéb dokumentu
mokkal rend�lkeznek, illetve 
szeretnének részt venni az év
forduló megünneplésében, je
lentkezzenek Manninger Mik

lós művészeti vezetőnél: Buda
pest X., Könyves Kálmán krt. 
25. Tel.: 113-8211. 

Kedvezményes 
szálló 

Magyaroknak kedvezményes 
szálló Velencében: ,,Ai Bari", S. 
Croce 1222, vasúthoz közel. Ma
gyarul telefonálhat 22 órától -
reggel 10 óráig a 
00-39-41-5242192 telefonszá-
mon. 

A szerkesztőség fenntartja 
a jogot, hogy a beküldött 
kéziratokat rövidítve közöl
je. Kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem küldünk vissza. 
A lapunkban megjelent írá� 
sok nem feltétlenül a szer
kesztőség álláspontját tük� 
rözik. 

MÁV-bérlakásomat egy+ félszobás 
gázfűtéses tanácsa1�a a IV. vagy _ a 
XIII. kerületben, MAY-dolgozóval. Er
deklődni lehet: a 189-5102 telefonszá
mon, hétköznap 18-20 óráig. 

Eladó Budapesten a XXII. kerület-
1:>en másfél szobás, kertes, családi ház. 
Erdeklődni lehet: a 178-0967 városi 
telefonszámon. 

Elcserélnénk Budapest X. kerület. 
Hungária krt.-nál lévő MÁV északi la
kótelepi kettő MÁV-bérlakásunkat 
(egy másfél és egyszobás), mindkettő 
első emeleti, kerte� egy másfél szobás 
tanácsi lakásra. Erdeklődni lehet: a 
44-09 üzemi, vagy a 112-4625 városi te· 
lefonszámon. hétfőtől péntekig 8-12 
óra között. 

Elcserélném budaörsi 67 négyzet
méteres 1. emeleti 2 szobás. komfortos 
MÁV-lakásomat (kerthasználattal) bu
dapesti garzon va_gy másfél szobás la· 
nácsi lakásra, MA V-dolgozóval. (Zug
ló előnyben.) Érdeklődm lehet: 
163-5180 városi telefonszámon. 

Elcserélném XVII.. Borsó u. 38. 
szám alatti egy plusz két félszobás 
öröklakásomat, egy plusz félszobás la· 
nácsi lakásra ráfizetéssel. Érdeklődni 
lehet: Miskolcziné, 121-7275 városi te
lefonszámon: 8-15 óráig. 

Elcserélném 2 szoba külön étkezős. 
gá�fűtéses, erkélyes, zöldövezeti 
MAY-bérlakásomat hasonló, vagy 
másfél szobás, komfortos tanácsi la
kásra. (Az épület zártkertes. másochk 
emelti, nem panel.) Érdeklődni lehet 
mindennap: Gémes. Budapest XV . 
Lenin útja 16/D. I/E. 

Elcserélném óbudai 37 négyzetmé· 
teres 1 szoba komfortos, erkélyes taná
csi lakásomat az (Árpád Gimnázium 
mellett) 1 _plusz félszobás,_ vagy na
gyobb MAV-bérlakásra. Erdeklődm 
lehet: a 122-0660/664 telefonszámon. 

Elcserélnénk rákospalotai 64 négy
zetméteres_ 1 + 2 félszobás (gardrób. 
kamra) MAY-bérlakást két kisebb kü
lönálló l,ilkásra. (Minden megoldás ér
dekel.) Erdeklődm lehet: 9-16 óráig a 
34-78-as telefonszámon. 

Elcserélném 2 szobás tanácsi bérla
kásomat nag:v..obbra. lehetőleg zöld
övezetben. Erdeklődni lehet: a 
120-0079 városi telefonszámon. 
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Vita az üdülési díjak emeléséről Mozdonyvezetó'k országos tanácskozása 

Clést tartott szakszervezetünk központi vezetősége A vezérigazgató elismerte 
a követelések jogosságát 

Viharos hangulatú tanácsko
zást tartott november 2-án a 
vasutas-szakszervezet központi 
vezetősége. A vita a leglényege
sebb napirendi pont kapcsán 
kerekedett, amelynek témája a 
kedvezményes üdültetés jövő 
évi térítési díjainak emelése 
volt. 

A SZOT Üdülési és Szanató
riumi Főigazgatósága által kia
dott előterjesztéséhez Tivald 
Attiláné, a vasutas-szakszerve
zet szociálpolitikai osztályának 
vezetője fűzött szóbeli kiegészí
tést. Elmondotta többek között, 
hogy az 1990. évi térítési díjak 
kialakításakor a SZOT az álla
mi költségvetési támogatás 
mintegy 150 millió forintos nö
vekedésére számított. A leg
utóbbi SZOT-kormány talál
kozón az üdültetés támogatá
sára nem született megegyezés, 
a költségvetési támogatás ezért 
az idei szinten marad jövőre 
is. 

Ez elkerülhetetlenné teszi az 
üzemeltetési költségek fedeze
tére a forrás előteremtését. 
A SZOT erre három variációt 
javasolt. Az A változat szerint 
62 százalékos emelés terhelné a 
beutaltakat. A B variáns azt ja-

vasolja. hogy az üdültetési díj 
emelésének 30 százalékát a be
utalt, 32 százalékát pedig a 
szakszervezet vállalja. A C vál
tozatnál a beutalt 46 százalékot. 
a szakszervezet pedig 16 száza
lékot vállalna. 

A központi vezetőségi ülés 
résztvevői végül is a B változa
tot fogadták el, ami a beutal
taknak 30 százalékos térítési
díj-emelést jelent, a vasutas
szakszervezetnek pedig 4,6 mil
lió forint költségátvállalást. 
Megfogalmazódott azonban az 
ülésen, hogy a jövő évi bérek 
kialakításánál nem hagyhatók 
figyelmen kívül az üdültetés té
rítési díjainak emelése. 

A testület újabb napirendi 
pontként az 1990. évi szociálpo
litikai terv kidolgozásához is 
tett ajánlásokat. A vita eredmé
nyeként elfogadott állásfoglalás 
rögzíti, hogy a vasutasok szoci
ális ellátásában a jövőben sem 
mennyiségi, sem minőségi szín
vonalcsökkenés nem fogadható 
el. A gazdálkodási k'6töttségek
re való tekintettel differenciált 
támogatási rendszert kell kiala
kítani. Ebben elsőbbséget kell 
élveznie a munkavégzéshez 
közvetlenül kapcsolódó szociá-

Nem javult a munka biztonsága 

lis ellátásoknak: munkásszállí
tás, munkásszállás, ruhaellátás. 
A jóléti ellátások körében az 
üzemétkeztetéssel továbbra is 
cél a támogatás munkavállalói 
jogon való biztosítása. A válla
lati üdültetésben jelentős visz
szalépést nem tartunk elfogad
hatónak, a nagycsaládosok, a 
nyugdíjasok és a gyermekek 
üdültetésénél a támogatás ará
nyának csökkentését nem java
soljuk. 

Változatlanul szükség van a 
vállalati segélykeret biztosításá
ra, bár tudjuk, hogy ez a vas
utasok életszínvonalának ala
kulásában csak átmeneti segít
séget jelent. 

A gyermekintézmények üze
meltetését a tervezett állami 
szociálpolitikai intézkedések 
függvényében kell újragondol
ni. A támogatás rendszerében a 
perspektivikus MÁV-érdekek
nek kell elsőbbséget biztosítani. 

A vasutas művelődési házak 
és sportegyesületek működteté
sénél a jelenlegi intézményi tá
mogatás rendszerét át kell ala
kítani, és meghatározott célok
nak kell alárendelni. 

K. s. 

Október 31-én a va&utas-szakszervezet székh4zában rendez
ték meg a mozdonyvezt>t6k t>lslí országos tanácskoúsAt. A moz
donyvezt>t6k érdekvédelmént>k megúj(tását és szakmai alapokra 
helynését egy 4-5 föb61 álló, spontán módon alakult csoport kez
deményt"ztt> még ez l,v augusztusában. Az 6 feU#-pésü.k t>redml-
nyt"ként jött létre a szeptt"rnl>t"r 13-i t>l6kén(tlí megbeszélés - Pr• 
níl egy korábbi számunkban már beszámoltunk -, #-s 6k vállal
ták a mostani országos tanácskozás megszt"rvPzé11#-t is. 

A küldötteket a vontatási fő
nökségek közvetlenül delegál
ták, minden 100 mozdonyveze
tő után egyet. Az értekezleten 
részt vett Urbán Lajos, a MÁV 
elnök-vezérigazgatója és Ko

szorus Ferenc főtitkár is. Első 
napirendi pontként a meghívó
val vitaanyagnak szétküldött 
követelésekkel kapcsolatos vál
lalati álláspontot és várható ma
gatartást firtatták a mozdony
vezetők. 

felszámolását, a 13. havi fizetés 
intézményének bevezetését, az 
étkezési hozzájárulás kiterjesz
tését -, de hangsúlyozta, hogy 
ezek megoldása nem pusztán 
szándék kérdése, és az egyik, 
vagy másik réteg kiemelése he
lyett csak a többi 119 ezer vas
utas gondjaival együtt kezelhe
tő. 

meg és fogadták el. A vita telje
sen nyílt volt abban is, hogy a 
mozdonyvezetők a vasutas
szakszervezet keretein belül, 
vagy attól független önálló 
szakszervezetben szerveződje
nek. Végül nagy többséggel azt 

fogadták el, hogy a Vasutasok 
Szakszervezete keretein belül, 
annak alapszabályát elfogad
va, önálló szakmai tagozat
ként kívánnak működni, de az
zal a megszorítással, hogy a 
vasutas-szakszervezethez és 
annak alapszabályához való 
viszonyukat szuverén dönté
sükkel a későbbiekben újra és 
újra meghatározzák. 

A mozdonyvezetőket érintő 
kérdésekben önálló érdekvédel
mi tárgyalásokat kívánnak foly
tatni, és önálló megállapodáso
kat akarnak kötni. 

A többi vasutas szakmai ré
teggel a kölcsönösség. a szoli
daritás és az önállóság alapján 
állva kívánnak együttműködni. 
Hosszadalmas, ügyrendi kérdé
sekkel tarkított vita alakult ki 
arról. hogy milyen legyen a ta
gozat szervezeti felépítése és 
döntési mechanizmusa. 

Sok a csonkulásos baleset 

Urbán Lajos válasza éles vi
tát, közbekiáltásokat, helyen
ként egymásnak is ellentmondó 
nézeteket váltott ki. A közel 3 
órás disputa végül azzal zárult, 
hogy a vezérigazgató több kö
vetelés megvalósítására - így 
az utasítások átdolgozására, a 
mozdonyok világításának kor
szerüsítésére, a nem fizikai lét
szám csökkentésére, a bérezés 
korszerüsítésére, a mozdonyve
zető-képzés átalakítására -
konkrét ígéretet tett. 

Mint mondotta, erről velük is 
tárgyalni akar. Azokról a felve
tésekről, amelyekben fennma
radtak a nézetkülönbségek. 
vagy amelyekre nem tudott vá
laszolni - mint a CSM felül
vizsgálata. a szabadnap díjazá
sa, a túlóra adójának átvállalá
sa, a munkaidő hossza. a kor
kedvezménynél a túlóra figye
lembevétele, a mozdonyvezetői 
munka szakmunka rangjára 
emelése -, a vezérigazgató to
vábbi szakértői szintű tárgya
lásokat ígért. 

A tanácskozás második ré
szében a küldöttek a mozdony
vezetők szakmai érdekvédelmé
nek szerveződési elveit vitatták 

Az elfogadott változat szerint 
a tagozat kizárólagos jogú dön
téshozó testülete a küldöttköz
gyűlés, amelyben minden fűtő
háznak, minden 100 fő után 
egy-egy mandátuma van. Az 
ügyek intézésére, a feladatok Az év első három negyedévé

ben úgy a MÁV-nál. mint a 
GYSEV-nél és az Utasellátó 
Vállalatnál kevesebb foglalko
zási baleset fordult elő, mint a 
múlt év azonos időszakában. 
Elgondolkodtató azonban, hogy 
a halálos üzemi balesetek szá
ma nem csökkent, sőt 50 száza
lékkal több csonkulásos üzemi 
baleset következett be az emlí
tett időszakban. 

Sajnos nem javult a munka
biztonság a különben is veszé
lyes technológiai folyamatok 
munkaműveleteinél. mint pél
dául a vasúti járművek javításá-

nál. valamint a rakományok át
rakása, igazítása, megbontása 
közben. A legtöbb baleset azon
ban a munkahelyeken, elsősor
ban szabad téren, gyalogos 
közlekedés közben fordul elő. 
Ez nyilvánvalóan a közlekedő
utak állapotával van összefüg
gésben. 

Sajnos a balesetek megelőzé
séhez a beruházások visszafo
gottak, a fejlesztési források 
még a szintentartáshoz sem 
elegendőek, sőt a vasúton fel
gyorsult a dolgozókat veszé
lyeztető ártalmak újratermelő
dése. Ez a folyamat az érdek-

Új nyomvonalon 

.\ pálya#p(t6kníl „zóló kl-priportunk a 4. oldalon 

képl'iselet számára elfogadha
tatlan. 

Elemzéseink azt mutatják, 
hogy a vasúti munkavédelem a 

Több követelés jogosságát el
ismerte - így a bérelmaradás 

vállalati stratégiában többed- Ag 
, d k k rangú kérdés. Ez pedig azzal go na a Sza ma 

(Folytatás a 3. oldalon.) 

iránt 
magyarázható, hogy az élő
munka, az ember értéke csak 
szavakban fogalmazódik meg, 
de elmaradnak a tettek, a dol
gozóról való gondoskodás. Ezt 
aláhúzza, hogy a kedvezőbb 
munkavédelmi állapot megte
remtésében még nem alakult ki 

Ne csak az 
piruljon 

utazóknak 
az arca 

vállalati érdekeltség, de a veze- A központi vezetőség mellett 
tők sem érdekeltek ebben. működő forgalmi utazók réteg-

utazó dolgozók foglalkoztatásá
val, bérhelyzetével, szociális 
problémáival kapcsolatban a 
legsürgősebb követeléseket tar
talmazza a MÁV Vezérigazga
tósággal, illetve a Vasutasok 
Szakszervezete központjával 

(Pásku) bizottsága október 30-án kibő
vített tanácskozást tartott a 
Nyugati pályaudvar kultúrter
mében, amelyen megjelent Ko-

Volt. aki elmondta, hogy tavaly 
a pécsi igazgatóság - felsöbb 
utasításra - elengedte a Dunai 
Vasmú kocsiáHáspinzít. Az is le
hetett néhány millió . . . Végül az 
indulatok felparázslottak: 

- Azt mondta a helyettes úr, 
könnyú azt mondani, hogy több 

pénzt kérünk, de mondjuk meg, 
miblil? tn ezt megfordítom: köny
nyú azt mondani, hogy többet keU 
termelni. de mondják meg, ho
gyan? 

Ha a fent leírtakból az olvasó 
arra következtet. hogy nincs 
egyetértés a MÁV vezetése is a 
mozdonyvezetlik között, súlyosan 
téved. Egyvalamiben egyetértenek: 
a munkát a pelitika elé helyezik. 

(Kit vaklt a Új reflektor cimll ri
portunk a 3. oldalon.) 

A környezet
védelemért 

A Magyar Vöröskereszt 
Győr-Sopron megyei vezetősé
ge mellett működő közegész
ségügyi bizottság október 25-én 
tartotta Győrben, a Szárnyaske
rék szálló tanácstermében a 
.,Tiszta, virágos pályaudvarok, 
állomások és megállóhelyek" 
elnevezésű mozgalom ered
ményhirdetését. A megjelente
ket Gulyás János, a Vöröske
reszt megyei titkára köszöntöt
te. 

szorus Ferenc, a VSZ főtitkára 
is. szemben. 

A rétegbizottsági értekezle- A beszámoló és a felhívás fe-
ten részt vettek a telepállomá- lett rendkívül szenvedélyes -
sok utazóinak szakszervezeti fő- érzelmektől sem mentes - vita 
bizalmijai. bizalmijai és meghí- alakult ki. A hozzászólók kivé
vást kaptak az érintett szolgála- tel nélkül elfogadták. meg-

erősítették a vitaanyagot, a ti főnökség szb-titkárai is. A je-
hely-i negatív példák sÖkaságálenlevők tájékoztatást kaptak a 

rétegbizottság kongresszus óta val, azonban még tovább bőví
végzett munkájáról. Baranyi tették a követelések számát, és 
István, a rétegbizottság vezető- valamennyien a változtatás igé

je beszámolójában többek kö- nyével léptek fel. Többen fel
zött elmondta, hogy az eddigi hí�k a fi�_elmet arra, �ogy az 
munkájukban gondot okozott, orszag ,,�oz,!1angulata nap 
hogy a bizottság csak vélemé- . mmt 1;a1?. ��odik a vo�atokon, 
nyezési joggal rendelkezett, így �s. a bu�ozesi hullám _mar _a vas
a döntési folyamatokban a ja- uti kocsikban is �egielen!k. 
vaslataik, követeléseik, csak át- .. Ez !gyre_ veszel��sebbe _tes�i 
tételesen érvényesültek. Szomo- onfela_ldozo mun�aJ�kat, es ki
rúan állapította meg, hogy a szolgal�atottabb� valna_k a� tt! 
forgalmi utazókat érintő gon- dolgozo, egyre_ kise?b letszamu 
dok megoldása hosszú idő óta i:,as1:tcr:ok, akik saJ'!"',OS a rend-
várat magára orsegtol sem kapJak_ meg a 

. • 
· 

. .. . szükséges segítséget. U gy érzé-
_ Kitert a. rendki�ul . sul)'.o_s kelik, hogy az ellenzéki szak

bérelm�rada�ra, a tulóra� knti- szervezetek megjelenése a 
kus mertékere, az utazo sze- munkahelyen jelenleg még 
mélyzet egyenruha-. formaruha- nem okozott jelentős kilépéseellátásának siralmas helyzetére. ket a szakszervezetből de en
A_ meglev� feszültségek _mielőb- nek a veszélye fennáll,' ha nem 
bi feloldasa mdokoltta teszi, cselekszünk határozottan. Eh
hog?' a rétegbizot�_sá� a_ jövő}:>en hez nélkülözhetetlen egy erős 
hatekonyabban, onalloan lassa vasutas forgalmi utazói réteg
el az_ érdekvé�elmi,_ é�ekképvi- tagozat. 
seleti munkaJát, ;s l:1�asol_ta, Kifejtették, hogy nem szánal
hogy ei;inek eloseg1�eseke?t mat akarnak kelteni maguk 
h?zzák letre. a forgalmi utazok iránt, de a jelenlegi öltözködé
retegtagozatát. sük, megjelenésük, bérhelyze-

A tanácskozás résztvevői kéz- tük méltatlan az utazó dolgo
hez kapták a rétegbizottság ál- zókhoz, akik valamikor a vasút 
ta1 készített felhívást, amely az elitjéhez tartoztak. 

Ők azok, akiken lecsapódik 
az utasok - vasúton és azon kí
vül ért - bosszúsága, ők azok, 
akik naponta szégyenlik magu
kat a jogos utaspanaszok miatt. 
Azoknak is vállalniuk kellene 
az arcpirulásból, akik a Jelenle
gi állapot kialakulását „elősegí
tették". 

Sok hozzászóló ismételte a 

már elhangozottakat, azt azon
ban érezni lehetett, hogy mind
ezt felelősséggel, a vasút és a 
saját szakmájuk iránti aggódas
ból tették. 

Koszorus Ferenc főtitkár 
hozzászólásában kifejtette, 
hogy egyetért az elhangzottak
kal, azok jelentős része ismert a 
szakszervezet vezetése előtt, 
ezek megoldása hosszú idő óta 
folyamatosan napirenden van. 
Gondot abban lát. hogy a vasút 
vezetőinek látogatásakor a he
lyi vezetők ilyen egyértelműen 
nem vetik fel a meglevő súlyos 
problémákat. A „kilúgozott" 
vélemények így sok esetben 
szebb színben tüntetik fel a va
lóságot. Támogatja az önálló 
forgalmi utazói tagozat létreho
zásának kezdeményezését, az 
itt elhangzottak közös követe
lésként való megfogalmazását. 
Üdvözölte azt a szándékot, 
hogy az önállósodást a jelenlegi 
szakszervezeti kereteken belül 
kívánják megvalóiítani. 

A tanácskozás résztvevői vé
gül úgy döntöttek, hogy a jelen
legi rétegbizottságot megerősí
tik, és felhatalmazták a forgal
mi utazók első országos tanács
kozásának előkészítésével, ösz
szehívásával, amelyre legké
sőbb novemberben kerül sor. 

(Su,lei) 
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Munkabeszüntetést ne indulatból 
kezdeményezzen a szakszervezet 

Francia tapasztalatok a sztrájkról 
Magyarországon a sztrájktör

vény megalkotása nem jelenti 
az ezzel járó gondok megoldá
sát, különösen nem a közszol
gáltatás olyan területén, mint a 
vasút. 

Célszerűnek látszik ilyenkor 
más országok gyakorlatát is ta
nulmányozni, törvényszintű és 
egyéb jogi szabályozásukat ele
mezni. Ezért került sor a közel
múltban arra a munkalátoga
tásra, melynek alkalmával a 
vasutasok szakszervezetének 
delegációja a francia vasutasok 
CGT-hez tartozó szakszerveze
tének sztrájktapasztalataival is
merkedett. 

Franciaországban mind az 
1945-ben elfogadott, mind az 
1958-as alkotmány biztosította 
a sztrájkhoz való jogot. Vendég
látóink szerint az első törvény
szintű megszorítása ennek a 
jognak 1963-ban volt, és De 

Gaulle elnök nevéhez fűződik. 
E módosítás korlátozta a közal
kalmazottak, így az SNCF dol
gozóinak sztrájkjogát. A válto
zás lényege az, hogy a sztráj
kot - annak megkezdése előtt 
- 5 naptári nappal korábban, 
írásban be kell jelenteni. Kö
zölni kell a sztrájk helyét, kez
dési időpontját, milyen követe
lés teljesítésére irányul, hatá
rozott vagy határozatlan idő
tartamra tervezik-e. A szak
szervezeti álláspont szerint ez a 
pár nap elegendő arra is, hogy 
az egyeztető tárgyalásokon túl 
a munkabeszüntetés megfon
tolt legyen, és ne csupán indu
latból származzon. 

A megfontoltság hangsúlyo
zása mellett azonban az előze
tes bejelentési kötelezettséget 
úgy is tekintik, hogy ez az első 
„antisztrájktörvény", mert 
megfosztották a dolgozókat az 
azonnali sztrájkjogtól. Ami a 
gyakorlatot illeti: sem az 
1968-as háromhetes, sem az 
1986-os négyhetes sztrájkot 
nem jelentették be előre. 

1987-ben kísérlet történt a 
sztrájkjog további korlátozásá
ra. Egy szenátor olyan törvény
javaslatot terjesztett a francia 
szenátus elé, mely a közalkal
mazottak (köztük a vasutasok) 
számára előírja a minimális 
szolgáltatás kötelezettségét. 

(Nálunk ez „a még elégséges 
szolgáltatás" kategóriája.) 

A törvényhozás tagja két ok
ra hivatkozott a törvényjavaslat 
bemutatásánál, egyrészt az 
1986-os vasutassztrájk idején 
keletkezett ellátási zavarokra, 
másrészt a jogi szabályozás 
elégtelenségére. Az alaposnak 
hitt indokok ellenére a szená
tus nem fogadta el a törvényja
vaslatot. 

A sztrájkjog szabályozása kö
rül folyamatosak a csatározá
sok, az állami szervek állan
dóan változtatni akarják, de 
mindig a szakszervezetek elleni 
céllal. (Megjegyzést érdemel az 
a jogtechnikai megoldás, mely 
úgy védekezik a sztrájkjog to
vábbi „alakítgatása" ellen, 
hogy maga a sztrájktörvény 
mondja ki a további szabályo
zás tilalmát.) 

A szabályozási szorítások 
mellett a francia állami gépezet 
más úton is igyekszik nehezíte
ni a sztrájkolók helyzetét. Célja, 
hogy a sztrájk a lehető legdrá
gább le9yen a résztvevők szá
mára. Igy, az utolsó nagyobb 
vasutassztrájknál, 1986-ban, 
kormánybiztost küldtek ki 
azért, hogy elodázza a sztrájk 
befejezését. Az is nagy hátrány, 
hogy a munkabeszüntetés tény
leges idejénél jóval többet von 
le a munkáltató a munkaidó'bó1: 
pl. kettő és négy óra között fél 
napot, négy és nyolc óra között 
egy teljes napot. 

Tárgyalópartnereink azt is 
nehezményezték, hogy az okku
pációs sztrájk idején (elfoglal
ták a pályaudvarokat, az igaz
gatóság épületét) kivezényelték 
a rendőrséget azzal a feladattal, 
hogy jogsértésen érhessék a 
vasutasokat, a hatósági fellépés 
megalapozásául. 

Nem kaptak bért az egy hó
napos sztrájk idején. Sztrájk
alapjuk pedig nincs. Ezekkel 
szemben viszont széles körű 
társadalmi szimpátia övezte til
takozásukat - a kormány, szá
mukra hátrányos bérrendszert 
akart bevezetni -, amely anya
giakban is kifejeződött. Csak a 
társadalmi szolidaritás segítsé
gével tudtak ilyen hosszú ideig 
ellenállni és meghiúsítani a ter
vezett intézkedést. A siker mel-

lett ma már úgy látják: kétszer 
is meggondolják, hogy bérügy
ben sztrájkoljanak-e. Mint el
mondták, ez a társadalmi szoli
daritás nagyon törékeny, és egy 
bizonyos ponton túl meg is 
szűnhet, sőt nem kizárt az sem, 
hogy ellenük fordul a közvéle
mény. 

A törvényi szabályozás és az 
állam helyenként agresszív fel
lépése olyan helyzetet teremt a 
francia vasutasok szakszerve
zete számára, amelyben nem 
nélkülözhetik a CGT-ben tömö
rült más szakszervezetek tá
mogatását. 

Bérharcaik kapcsán érdek
lődtünk bérezési rendszerük fe
ló1. Elmondták, hogy a végzett
ségnek megfelelően 10 fizetési 
osztály létezik az SNCF-nél, és 
az évenkénti bértárgyalásoknál 
a százalékos bérnövekmény 
nagyságáról folynak egyeztető 
tárgyalások, az éves állami költ
ségvetés függvényében. Ered
mény esetén a kialkudott száza
lékban növekednek a bérek, 
egy fizetési osztályon belül ki
sebb korrekciókkal. 1989-re 
például 2,2 százalékos emelést 
sikerült kialkudni. Ma már 
nem, de 1983-ig a bérek auto
matikusan követték az áremel
kedéseket. 

Szakszolgálataik közül a 
mozdonyvezetó'k foglalkoztatási 
körülményeiró1 kértünk tájé
koztatást, természetesen nem 
feledve a két ország közötti szá
mos, főként gazdasági eltérése
ket, nem is beszélve vasútjaink 
másságáról. M ozdonyvezetőik 
úgy dolgoznak heti 35 órát, 
hogy egy szolgálatuk időtarta
ma nem haladhatja meg a 11 
órát, és ebbó1 7,5 óra valóban 
mozdonyvezetéssel telik el. 
A két szolgálat közötti minimá-
lis pihenőidő 12 óra. 

Túlóra igénye is felmerülhet 
ennél a foglalkoztatási csoport
nál, de csak elemi csapás vagy 
pályaelzárásos balesetek ide
jén. Nyugdíjba 50 éves koruk
ban mennek. 

Összegzésként megállapítha
tó, hogy a sztrájkjog szabályo
zásának franciaországi tapasz
talatai körültekintésre és meg
fontoltságra intenek. 

Borsik János 

Így csinálják a svédek 
szakszervezeti tag. A tagdíj a 
bruttó kereset 1,45 százaléka, 
amely 480 koronáig levonható 
az adóból. Átfogó tájékoztatást 
kaptunk a svéd vasút és a vas
utasok helyzetéró1 is. 

beleszámít a munkaidó'be, ak
kor is, amikor a vasutas az álta
lában egyágyas munkásszállo
dai szobában alszik. Az általá
nos 65 éves nyugdíjkorhatárral 
szemben a mozdonyvezetők, 
egyéb utazók 60 éves korukban 
mehetnek nyugdíjba. 

A jelentős ipari, építőipari 
konjunktúra hatása miatt a vas
utasok átlagbére jelenleg kb. 5 

A „lövedékvonatok" sikere 

Borpróba a kocsiban 

A világ két vasúti nagyhatal
mának acélerezetén száguldó 
szupervonatok tökéletesítése 
újabb lendületet kapott az utób
bi időben. A Franciaországból 
és Japánból - erró1 a két or
szágról van ugyanis szó - ér
kező sínhírek csaknem mind
egyike ezt igazolja, és a világ 
nem is kételkedhet, hisz a turis
ták áradozó beszámolói is meg
erősítik a „lökedékvonatok" fel
tartóztathatatlan terjedését az 
említett tájakon. 

Krómfényesen és atlanti ké
ken tört utat magának újabb 
280 kilométeren az idén a fran
cia államvasutak híres nagy se
bességű szupervonata, a 
„TGV-Atlantique''. A Párizs 
és Le Mans közötti szakasz 10 
milliárd frankba került, és a 
rajta közlekedő vonatok az
után 8700 lóerő helyett 12000 
lóerővel büszkélkedhetnek, s ez 
lehetővé teszi számukra, hogy 
egy-egy szerelvény 8-10 kocsi
jában 386 utas helyett 485 fog
laljon helyet. 

A:z. átlagosan csaknem 300 

km-es óránkénti sebességgel 
száguldó TGV-én a korábbi 
vibráció sem jelentkezik már, s 
így az ebéd is nyugodtan elfo
gyasztható az étkezőkocsiban, 
ahol egyébként „borpróbákat" 
is tartottak, melyek során kide
rült:. még a teli pohárból sem 
csordult ki a bor menet közben. 
Az Indre et Loire szó1őtermelő 
vidék parasztgazdái sem aggód
nak már pincéikért, holott a 
TGV 1500 méter hosszú alag
úton suhan át a híres Vouvrey 
szó1óbegy alatt. 

A rádiótelefonnal (az utas a 
tengerentúlra is telefonálhat!) 
is ellátott TGV-nek már 
tervasztalon vannak a Párizs
Lille közötti szakasza is, a Pá
rizs-Brüsszel-Amszterdam -
Köln vonal 1996-ra készülne el, 
a Párizs-Strassburg-Frank
furt távolságon pedig 1995-ben 
szeretnék elindítani az első 
nagysebességű vonatokat. 

A mai Japán egyik jelképe, a 
lövedék-orrú Sinkanzen im
már 25 éve, jóformán műszaki 
gondok nélkül közlekedik, da-

···••' •• 

colva a földrengésekkel, tájfun
nal és az „idővel'', hisz' pontos
sága legendás hírű: bárki nyu
godtan hozzáigazíthatja az órá
ját. A keleti szupervonatot a ja
pánok mégis lassúnak találják, 
most már a 220-260 km-es át
lagsebességével, és olyan lég
párnás vonatot terveznek, 
amely mindössze egy óra alatt 
tenné meg a Tokió és Oszaka 
közötti 550 kilométeres távolsá
got. 

A világ első, szupravezetők
re épülő, mágneses lebegtetésű 
vonata 2001-re épülne meg. A 
Maglev elnevezésű expresszvo
naton várhatóan éppoly sokba 
kerül majd az utazás, mint a re
pülőn, viszont jóval biztonságo
sabb lesz, mint égi rokonai. 
Amíg azonban elkészül a Mag
lev, addig üzembe helyeznek 
egy kisebb súlyú, áramvonala
sabb, valamivel gyorsabb és 
csendesebb Sinkanzent, mely
nek őse éppen most, október
ben ünnepelte fennállásának 
negyedszázados évfordulóját. 

• E. P. 
1------------------------------------------

Vendégek Japánból 

A közelmúltban a Magyar 
Nőszövetség meghívására a Ja
pán Nőszövetség küldöttsége 
látogatott hazánkba. Program
jukban szerepelt az Északi Jár
műjavító Üzem Törekvés Mű
velődési Házának megismerése 
is. A küldöttséget Székelyhídi 
Ferenc igazgató fogadta, és tá
jékoztatta a százéves intézmény 
múltjáról, terveiről. 

Kérésünkre Hayakawa Mut
su asszony, a küldöttség vezető
je elmondotta, hogy Japánban 
a nőszövetség nagy népszerű
ségnek örvend. Különösen ked
veltek a virágkötészeti tanfolya
mok, amelyeken sok vasutas nő 
is részt vesz. 

- Nálunk a vasútnál több 
magántársaság van - mondot
ta. - A nagy cégek nem szíve-

sen alkalmaznak nó'ket, különö
sen vezető beosztásban. A vas
úton az utasellátásban jelesked
nek. A hostesseknek a japán 
vasutak szigorú követelményei
nek nem könnyű megfelelni. 

A küldöttség tagjai megis
merkedtek a Törekvés tánc
együttes tevékenységével is. 

(Tüttő) 

A Svéd Állami Alkalmazot
tak Szakszervezeti Szövetségé
nek meghívására szakszerveze
tünk kéttagú delegációja októ
berben háromnapos munkalá
togatást tett Stockholmban. 
A meghívó szakszervezeti szö
vetség az állami közszolgáltató 
vállalatok (például vasút, posta, 
távközlés, helyi közlekedés 
stb.), valamint az államiga:ga
tás és igazságszo1 gáltatás dol
gozóit tömöríti. 

1988 jelentős év volt a svéd 
vasút történetében. A kormány 
döntése alapján a vasútüzemet, 
illetve a vasúti pályát két önálló 
vasúti vállalattá alakították. 
A pálya döntően állami költség
vetésbó1 gazdálkodik, bár a 
vasútüzem a használatért díjat 
fizet. A kormány jelentős anya
gi támogatással megvalósuló 
fejlesztéssel 1992-ig versenyké
pes állapotba kívánja helyezni 
a vasutat a többi közlekedési al
ágazattal szemben. Felismer
ték, hogy - elsősorban környe
zetkímélő működése miatt - a 

vasúti a legjobban kifizetődő 
beruházás! 

százalékkal elmarad az említett 1-----------------------------------------magánszektorokban foglalkoz-
A 207 ezer tagot számláló 

szövetségben a vasutasok 
mintegy 26 ezer taggal ön111,ló 
szekcióként működnek. V 1.. 1-

déglátóink részletes tájékozta
tást adtak a szakszervezet szer
vezeti felépítéséről, működésé
ró1. A szociáldemokrata többsé
gű parlament és kormányzat 
széles körű törvényi jogosultsá
gokat biztosít a munkavállalók
nak és az ó'ket képviselő szak
szervezeteknek. Például min
den ötszáz szakszervezeti tag 
után egy fő teljes munkaidejé
ben szakszervezeti ügyeket in
tézhet, amelyet a munkáltató fi
zet. (De a szakszervezet dönt
het úgy is, hogy ezt a keretet 2 
vagy három személy használja 
fel megosztva.) 

A szakszervezeti továbbkép
zés idejére, akár két hétre is a 
munkáltató köteles fizetett sza
bad időt biztosítani a tisztségvi
seló'knek. A szakszervezet hoz
zájárulása kell például áthelye
zéshez, elbocsátáshoz, külső 
vállalkozó megbízásához, ha a 
munkára vasúton belül kapaci
tás van. 

A vasutasok kb. 98 százaléka 

A vasutasok élet- és munka
körülményeiró1 is tájékozódhat
tunk. Az állandó nappalos vas
utasok 40 órás munkahétben 
dolgoznak. 38 óra a heti munka
ideje annak, akinek havonta 
legfeljebb 8 óra esik éjszakára. 
Ha havonta 8 óránál több az éj
szakai munka, akkor a heti 
munkaidő 36 óra. A svéd' vas
utas évente legfeljebb 200 órát 
köteles túlórázni, amely a gya
korlatban tényleg csak váratlan 
események miatt szükséges. Az 
egy szolgálatban tölthető idő 
legfeljebb 10 óra lehet. Ez sért
hetetlen! Ezen belül például a 
mozdonyvezető maximum 8 
órát vezethet. 

A családtól távol töltött pihe
nőidő 25 százalékos mértékben 

tatott alkalmazottak bérétó1. 
Ott-tartózkodásunk alatt a 
szakszervezet képviselői éppen 
kemény tárgyalásokat folytat
tak a kormány képviselőivel. 
Figyelemmel az említett bérpo
zícióra, valamint az ez évre 
prognosztizált 4-5 százalékos 
inflációra, az állami alkalmazot
tak, közöttük a vasutasok részé
re 8 százalékos bérfejlesztést 
követelnek, amelybó1 eddig eb
ben az évben még csak mint
egy 4 százalék valósult meg. 

A bér és foglalkoztatás mel
lett egyik legfontosabb felada
tának tekinti a szakszervezet a 
munkakörnyezettel való foglal
kozást. Legutóbb 300 millió 
svéd koronát fordítottak a vas
útnál ilyen célokra. A felhasz
nálásra a szakszervezet tehetett 
javaslatot. 

A rendkívül hasznos és szívé
lyes találkozások során küldött
ségünket fogadta az Állami Al
kalmazottak Szakszervezeti 
Szövetségének elnöke, első tit
kára, a hattagú végrehajtó bi
zottság és a vasutasszekció el
nöke. 

Halász György 

Egy borúlátó ismerősöm szerint nálunk semmi nem működik, vagy legalábbis nem úgy, 
ahogy kellene. A vasúton is van egy-két ilyen dolog, s a többi közt a nihaellátás az, amely nap mint 
nap irritálja a vasutasokat. Tó1ünk nyugatabbra viszont ez a kérdés megoldottnak látszik. A.z uta
zószemélyzet sem panaszkodik., és az utasok is elégedettek. A jegyvizsgálók akár egy jó szálloda 
portáján is megállnák helyüket öltönyükhen, az étkezó1rncsi felszolgálónői is elegánsak a szoknya
blúz összeállításban. Felvételeink egy őszi hajnalon a grazi állomáson készültek. 

(Fotó: Demeter) 
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NagySZERű tanácskozás 

Kit vakít 
A vezérigazgató elismerte 
a követelések jogosságát 

� 

az Uj Reflektor? 
(Folytatás az 1. oldalról.) 

szervezésére, a tárgyalások 
folytatására és a döntések elő
készítésére - az igazgatósági 
küldöttcsoportok által válasz
tott 1-1 fő delegálásával - ösz
szesen 7 tagú ügyvivő testületet 
választottak. 

A küldöttek többsége végül 
is elfogadta, hogy egy ilyen lé
pés egyrészt ellentmondana az 
alulról építkezés és önszervező
dés elveinek, másrészt az 
egyenrangú tárgyalás és megál
lapodás kikényszeríthető, mert 
szélsőséges esetben önálló moz
donyvezetői alapszervezetet is 
létre lehet hozni. 

választott ügyvivő testület szá
mára. 

Eszerint: 
- azonnali tárgyalásokat 

Október 26-án a mozdonyve
zetők tanácskozásra gyűltek Fe
hérváron. Most nem valami 
kényszerítő szükség, felháborí
tó baleset fúvatta meg a találko
zóra hívó kürtöt, hanem maga a 
nemzeti televízió. Az történt 
ugyanis, hogy a mozdonyveze
tők emlékezetes nyílt levele 
annyira megindította az Új Ref
lektor magazin szerkesztőségét, 
hogy felkérték a fehérváriakat, 
a kamerák előtt mondják el pa
naszaikat. A szervezők azonban 
meghívták a többi fűtőház kép
viselőit, sőt, a vezérigazgatót is, 
mondván, hogy rájuk is tarto
zik, amit mondani akarnak, s 
megjelöltek egy második napi
rendi pontot is, a szakszervezet
tel kapcsolatban. 

Mivel a fehérváriak szerint 
e� jól előkészített, az egész 
MAV-ot átfogó érdek-képvise
leti rendszer kialakítására van 
szükség, ami nem feltétlenül a 
szakszervezet jelenlegi formájá
ban működne, s amelyben jogá
szok látnák el a vasutasok kép
viseletét, kíváncsiak voltak kol
légáik véleményére is. Arra 
gondoltak, hogy meg kellene 
tárgyalni a szakszervezeti 
mozgalom megreformálását, 
illetve azt, hogy hozzanak-e 
létre új szakszervezetet. 

Mint a későbbiekben kide
rült, ez a �érdés, ami a napi bel
politikával kapcsolatos, jobban 
érdekelte a tv-t, mint a mo� 
donyvezetők valóban jogos pa
naszai. 

Mészáros András vezérigaz
gató-helyettes - akit Urbán 
Lajos maga helyett küldött, mi
vel későn kapta meg a meghí
vót - már javában jegyzetelte 
a felvetődött gondokat, amikor 
negyvenperces késéssel befu
tott a stáb. A magát be nem 
mutató riporternő rögtön a 
szakszervezeti kérdésre akarta 
terelni a tanácskozást, ám az 
akkurátus vasutasok úgy gon
dolták, hogy előbb befejezik, 
amibe belekezdtek. 

És zuhogtak a panaszok: 
,,Két éve nem kapok rám va

ló ruhát, ugyanakkor a pa
rancskönyvbe írják, hogy a 
szolgálatot formaruhában va
gyok köteles ellátni." 

,,Kétezer tonnás szénvona
tokkal járunk nyolcezrelékes 
lejtőn CSM-ben. Ha az éberségi 
után kapok infarktust, a sze
relvény szét fogja morzsolni 
Alap megállón veszteglő vona
tot." 

Majd jöttek a kérdések: 
,,Mi az eredménye az átvilá

gításnak? Komáromba a cseh 
gépek 500 wattos f ejlámpákkal 
jönnek át. Nálunk miért nem 
lehet?" 

És végül kialakult valami 
párbeszédféle. 

- A vasúti közlekedés jel
zőkre, jelzésekre, és csak ritkán 
láttávolságra alapul - jelentet
te ki a vezérigazgató-helyettes. 
Erre a válasz: 

- Menjen Mészáros úr 
százzal ötvenméteres látótá
volság mellett! 

- Ha a petróleumlámpa be
vált száz év alatt a vasútnál, be
válik ma is - szögezte le Mé
száros András. 

- Azóta semmi nem válto
zott, igaz? - kérdezett vissza 
egy mozdonyvezető. Társa pe
dig elmondta, hogy tavaly a pé
csi igazgatóság - felsóbb utasí
tásra - elengedte a Dunai Vas
mű kocsiálláspénzét. Az is lehe
tett néhány millió. . . Végül az 
indulatok felparázslottak: 

- Azt mondta a helyettes 
úr, könnyű azt mondani, hogy 
több pénzt kérj.ink, de mondjuk 
meg, mibó1? En ezt megfordí
tom; könnyű azt mondani, hogy 
többet kell termelni, de mond
ják meg, hogyan? 

Ha a fent leírtakból az olvasó 
arra következtet, • hogy nincs 
egyetértés a MÁV vezetése és a 
mozdonyvezetők között, súlyo
san téved. Egyvalamiben egyet
értek: a munkát a politika elé 
helyezik. 

Történt ugyanis, hogy a ve
zérigazgató-helyettes megje
gyezte, figyelmeztették, hogy a 
Szabad Európa Rádió szerint 
ma a vasút vezetői az ellenzék 
képviselőivel találkoznak Fe
hérváron. Nem tudni, honnan 
vették ezt, hiszen most szakem
berek szakmai kérdésekró1 tár
gyalnak ... 

- De hát itt vannak! - kia
báltak közbe többen, akik fi
gyelemmel kísérték a riporter
nő beszélgetéseit, amíg az érde
mi vita folyt. A hölgy ugyanis 
meg-megkérdezte a nem vas
utasoktól, hogy „ maga rend
őr?" Amikor a Szolidaritás 
Munkásszövetség egyik képvi
selője bemutatkozott, a moz
donyvezetők suttogva „káde
rezni" kezdtek. Kiderült, hogy 
itt vannak még a Vasúti Dolgo
zók Szabad Szakszervezete, a 
Független Szakszervezetek De
mokratikus Ligája képviselői, 
megjelent egy jogász az MDF
tó1, s itt volt a SZER, valamint a 
Beszélő tudósítója. 

Értetlenség. A szervezők kije
lentették, hogy minden politikai 
szándék nélkül, csak egy jobb 
vasút érdekében rendezték ezt 
a tanácskozást, és csak .az 
MTV-t hívták meg. 

- A VDSZSZ-t én hívtam 
meg személyesen, mert a MÁV
nál mumus az ellenzék és a 
szabad szakszervezet - jelen
tette ki a riporternő, aki még 
mindig nem fedte fel inkognitó
ját, de egy fehérvári felállt, és 
vöröslő arccal bemutatta. 

- Mivel itt vannak a felso
roltak, nem hazudott a SZER, 
és felesleges azt kutatni, kitől 
ered az információ. És azt hi
szem, a vezérigazgató-helyet
tes elvtárs is elismeri, hogy 
Magyarországon már nem mu
mus az ellenzék - húzta el arc
pirító hangsúllyal a mondat vé
gét a sajtóetika királynője. -
Nem tudom, a vezérigazgató
helyettes elvtárs és úr találko
zott-e a szabad szakszervezet 

·szB-TITKÁROK TANÁCSKOZÁSA 

Huszonhárom százalékos 
bé,fejlesztést a vasutasoknak 
A vasutas-szakszervezet több mi11t 300 szb-titkár részére 

egy-egy napos tanácskozást rendezett október 24-27-ig az aktu
mi.s szakszervezeti tennivalókról. A témák között szerepelt töb
bek között a legutóbbi SZOT-kormány találkozó értékelése, a 
bér- és szociálpolitikai elképzelések, valamint a vasutas-szakszer-
vezet kongresszusi eló'készítése. 

Koszorus Ferenc főtitkár tájékoztatójában javasolta az alap
szervezeti választásek megkezdését. a szakmai rétegtagozatok 
mielóbbi létrehozását, amelyhez az szb-titkárok aktív támogatá
sát kérte. A főtitkár bejelentette, hogy a vasutas-szakszervezet 
- az ipari átlagtól való jelentős elmaradás miatt - legkésőbb ja
nuár elsejétől 23 százalékos egyszeri bérfejlesztést igényel, és 
harcolni fog azért, hogy utána bérkövető automatizmus legyen a 
vasútnál. 

A kongresszus összehívását az előzetes tervek szermt a vas
utas-szakszervezet 1990 májusára tervezi. 

képviselőjével ... Most itt a le
hetőség! - s a színpadias vég
szó után somolyogva húzódott a 
háttérbe. 

A beállott csendben hallani 
lehetett, ahogy a bicskák nyíl
nak a zsebekben. Néhányan 
felmordultak: ,,milyen jogon 
hív meg ez a nő idegent egy 
szakmai tanácskozásra? Nem 
politikai tárgyalást hirdet
tünk!" 

Ekkor felállt Mészáros And
rás, és elmondta, hogy az el
múlt hetekben az elnök-vezér
igazgató valamennyi ismert el
lenzéki párt vezetőjével találko
zott. Ugyanis a MÁV nem a 
pártérdekeket, hanem a társa
dalmat szolgálja, tehát minden 
olyan politikai szervezet partne

.ltz országos tanácskozás 
nem döntött arról, hogy az 
igazgatóságok és főnökségek 
szintjén milyen elvek szerint 
hozzák létre a helyi tagozato
kat. Ezt az érintettek elhatáro
zására és a helyi tárgyalások 
eredményén alapuló helyi dön
tésekre bízta. Többen a kétke
désüknek és tanácstalanságuk
nak adtak hangot a tekintetben 
hogy a kisebbségben levő moz: 
donyvezetők vajon hogyan tud
nak megfelelő önállóságot ki
vívni, ezért sürgették a helyi és 
területi tagozatok jogállásának 
pontos és azonnali meghatáro
zását. 

Az írásban beterjesztett szer
vezeti és működési szabályzat 
tervezetét részleteiben nem vi
tatták meg a küldöttek. Úgy 
döntöttek, hogy alapos tanul
mányozás és a többi mozdony
vezetővel folytatott beható esz
mecsere után a következő kül
döttgyűlésen hagyják jóvá. 

Utoljára' az értekezlet változ
tatással elfogadta a beterjesz
tett egységfelhívást, és megha
tározta a soron következő leg
fontosabb teendőket a frissen 

kell kezdeni a VSZ elnökségé
vel és központi vezetőségével a 
szakszervezeti jogkörök meg
osztásáról, 

- a korábban összeállított 
írásos követelések és a mostani 
vita alapján javaslatot kell ki
dolgozni az 1990. évi bér- és 
kollektívszerződés-tárgyalások 
tárgyalási pozíciójára, és legké
sőbb december 1-jéig a küldött
közgyűlés elé kell terjeszteni. 
Közben azonnal meg kell kez
deni a tárgyalásokat a MÁV ve
zetőivel. 

A jelenlevó'k elhatározták 
azt is, hogy a szolgálati helyek
re visszaérkezve azonnal meg
kezdik a helyi és területi tago
zatok megszervezését. 

N.L. 

re lehet a vasútnak, amely vala- -----------------------------------------

mil_yen módon síkraszáll a 
MA V működőképességéért. 

A han$ulat érezhetően meg
fordult. Atrendeződtek a tábo
rok. Bekövetkezett az, amire -
úgy gondolom - senki sem 
számított. Ezek az emberek, 
akik a huzatos, zajos mozdo
nyokon rázatják magukat napi 
14-16 órát, és magának az Atya
úristennek, de legalábbis a ve
zérigazgatónak is a szemébe 
mondják, hogy mi nem tetszik, 
egyszerre összefogtak. 

,,Ez a mi dolgunk", morog
ták, s már )1.iába beszélt okosan 
a Liga képviselője, hiába aján
lotta fel a segítséget az MDF jo
gásza, az egyre fogyatkozó hall
gatóság már nem 'fogadta be ér
veiket. 

Sőt, amikor a Szolidaritás 
küldötte kijelentette, hogy a 
mozdonyvezetők tyúklépések-

Szaktársak! 
Mi, a vontatási utazók válasz

tott küldötteibó1 életre hívott or
�zágos mozdonyvezetői tanács
kozás résztvevői elhatároztuk, 
hogy a Vasutasok Szakszerve
zete keretein belül szakmai ala
pon megújítjuk és újjászervez
zük érdekvédelmünket. 

Ennek elősegítésére megala
kítottuk a mozdonyvezetők 
szakmai tagozatát, közreadtuk 
annak működési szabályzatter
vezetét, és hamarosan véglege
sítjük a programját. 

Egyúttal azonban hitet te
szünk a vasutas eg11ség fenn
tartása mellett is. Am, ez az 
egy&ég - véleményünk szerint 
- most veszélyben forog. Tud-

Felhívás 
juk, hogy az új szakszervezetek ink szerintire a mostani vas
megalakítására irár1yuló töi;ek- utas-szakszervezetet, de ne en
vések fő oka a dolgozók elége- . gedjük megbontani a vasuta
detlensége, de vegyük észre, sok egységét! 
hogy ezeket egyéni ambíciótól, 
különböző politikai csoportosu
lások befolyásától és sanda 
szándékú vezetői érdekektől ve
zérelt csoportok akarják a hatá
suk alá vonni és eszközül fel
használni. 

Szaktársaink! 
A többi vasutas szakma dol

gozói! 
Arra biztatunk benneteket, 

hogy ti is vegyétek kezetekbe a 
sorsotok irányítását, és hozzá
tok létre a saját szakmai réteg
szervezeteiteket! Sajátítsuk ki, 
és közösen formáljuk igénye-

Belső felépítésében demokra
tikus, az egyes önálló szakmai 
rétegek szövetségén és szolida
ritásán alapuló, szilárd anyagi 
bázison nyugvó szakszervezetet 
akarunk. Ha összefogunk, eb
ben a törekvésünkben senki és 
semmi nem akadályozhat meg 
bennünket. Nem kilépni, ha
nem közös ügyeinkben közösen 
fellépni! - erre szólítunk min
den vasutast. 

A MOZDONYVEZETŐK 
ORSZÁGOS 

TANÁCSKOZÁSA 

ben akarnak eljutni valahová, s 
hogy már nem kell az elnök-ve
zérigazgatóhoz fordulni, mert 
ez a vezetés nem fog semmit el
intézni, más szinten, más mód
szerrel kell küzdeni, az addigra 
már csekély számú hallgatóság
ból felálltak ketten, és szinte 
egymás szavába vágva utasítot
ták vissza az elmondottakat. 

Kedvezményes üdültetés? 

Előtérbe került az üzletpolitika 

- Nem azért jöttünk ide -
jelentették ki -, hogy egymást 
kioktassuk! Ha akár a szak
szervezet, akár a MÁV vezetése 
nem alkalmas, azt hadd dönt
sük el mi, vasutasok. Ön most 
végighallgatta, amit a vezér
igazgató-helyettesnek mond
tunk a szakmai kérdésekró1, s 
úgy forgatta ki, hogy nem ül 
fel a vonatra, amíg ilyen bajok 
vannak. De amíg ez a moz
donyvezető-gárda így áll a dol
gokhoz, addig magának ne fáj
jon a feje. Nem akkor van baj, 
amíg ezek az emberek belülről 
akarnak változtatni, és magá
nak a vezérigazgatónak címzik 
mondókájukat! 

Ezek után a tanácskozás hir
telen véget ért - délután négy 
órára járt -; már mindenki el
mondott mindent, és hogy az 
eseményeket hűen rögzítsük, a 
mozdonyvezetők nem tömörül
tek külön szakszervezethe. 

Demeter Kálmán 

Október 9-én a vasutas-szak
szervezet székházában értékel
ték a tagsági vitára bocsátott 
üdülési koncepciót. A megbe
szélésen részt vett Bányai Já
nos, a SZOT Üdülési és Szana
tóriumi Főigazgatóság főosz
tályvezető-helyettese, az inté
ző bizottsági titkárok, valamint 
12 alapszervezet titkára, illetve 
üdülési felelőse. Az alapszerve
zetektől írásban beérkezett vé
lemények és az értekezleten el
hangzottak alapján állítottuk 
össze ágazatunk álláspontját. 

Alapszervezeteink mintegy 
harmadrésze tett észrevételt a 
tagsági vitára bocsátott üdülési 
koncepcióval kapcsolatban. 
Szinte kivétel nélkül bírálták, 
kritizálták az anyag nyel�eze
tét, qehézkességét. A koncepció 
az 1988. évben megvitatott és a 
tagság által elvetett elgondolás
ra épül. 

A részvénytársasági forma 
megalakításáról többek kedve
zően nyilatkoztak, de legalább 
ennyien elutasították. A rész-

Négy jelölt volt 

vénytársaság helyett több ja
vaslat érkezett a szerződéses 
forma bevezetésére. Az üdülési 
csekk bevezetését egyértelmű
en elutasították. A dolgozók 
előre, és biztosan akarják tudni, 
lj.ogy mikor és hol üdülhetnek. 

Az üdülési kedvezményezés 
forrásai közül a központi támo
gatás adókedvezmény formájá
ban, valamint az ágazatok és a 
vállalatok támogatása bizonyta
lan, Az alapszerv.ezetek helyi 
támogatásának kellene a bi
zonytalan forrásokat kiegészíte
ni. Kérdés, hogy miből? A tény
leges szociális helyzet megálla
pításához nincs megfelelő appa
rátus. 

Kifogásolták, hogy a gyerme
kek és a nyugdíjasok üdülésé
nek támogatásával egyáltalán 
nem foglalkozik a koncepció. 

A tagság többségének véle
ménye szerint az anyagból ki
maradt a „dolgozócentrikus
ság", kifejezetten üzletpolitikai 
szempontokat helyez előtérbe, 
és sok részletkérdésre, amely a 

dolgozók számára lényeges 
hol, mikor és mennyiért lehet 
üdülni nem ad választ, 
A koncepció csorbítja a kedvez
ményes szakszervezeti üdülés 
vívmányjellegét. 

Egyöntetű vélemény, hogy a 
szervezett kedvezményes üdül
tetést meg kell őrizni. A jövő
ben még inkább szükség lesz a 
pihenés, üdülés szervezett for
mában való biztosítására. A 
dolgozók jó erőnléte és munka
képes állapotának megőrzése, a 
betegségek megelőzése nem
csak szakszervezeti, hanem vál
lalati, állami, sőt össztársadalmi 
érdek. 1 

A SZOT-nak - a nehéz gaz

dasági körülmények ellenére is 
- el kell érnie az áll<'mi támo
gatás szinten tartását, vala� 
mint azt, hogy a társadalom
biztosításból is kapjon támoga
tást az üdültetés. Nem utolsó
sorban a SZOT is járuljon hoz- , 
zá a befizetett tagdíjból a ked
vezményes szakszervezeti üdúl
tetéshez. 

- Vasutas ifjúmunkás na
pok. Októberben ismét megren
dezték Záhonyban a vasutas if
júmunkás napokat. A program
sorozat keretében szakmai ve
télkedőket, sport- és kulturális 
versenyeket rendeztek. Az ese
mények sorából kiemelkedett a 
tucatnyi szakmában meghirde
tett „Szakma Ifjú Me�tere" cí
mű vetélkedő. Nagy sikert ara
tott az egész napos autóbuszos 
üzemlátogatás. 

Szb-titkárt választottak 

Mint ismeretes, a Vasutasok 
Szakszervezetében megkezdőd
tek a tisztségviselői választá
sok. A szombathelyi járműjaví
tóban a tagság kívánságára sza
kítottak a hagyományokkal és 
úgy döntöttek, hogy először az 
üzem szakszervezeti, bizottsága 
titkárát választják meg, közvet
len és titkos szavazással. 

A jelölőgyu7éseken a tagság 
azokat vette fel a listára, akik 

- Felhívás. A MÁV Törek- egyéni programmal indultak, s 
vés Művelődési Központ 1990 programjuk ismertetése mellett 
májusában vasutas képes leve- életútjukról is számot adtak. A 

lezőlap és Carte-maximum kiál- fentiek alapján négyen kerül
lítást és versenyt rendez. A ren- tek fel a szavazólapokra mint 
dezvény védnöke a 224. számú szb-titkárjelöltek. 
Északi Járműjavító Bélyeggyűj- Az szb a szavazást úgy szer
tő Kör. A kiállítani szándéka- vezte meg, hogy a dolgozók 
zók jelentkezzenek a művelődé- minden osztályon és üzemben 
si központban, illetve a szakcso- külön szavazatszedő bi:rottságot 
portnál. választottak, és a szavazatszedő 

bizottság elnöke több mint 1600 
szavazócédulát szignált, hogy a 
hamisításnak még a gyanúja se 
merülhessen fel. 

A késő délutáni órákban a 
számlálóbizottságok jelezték, 
hogy a tagság 95 százaléka já
rult az urnákhoz, s az 1500-ból 
mindössze 72 szavazat volt ér
vénytelen. 

A dolgozók több mint 60 szá
zaléka Márkus Imre gépész
technikusra, a VSZ elnökségé
nek tagjára adta voksát. 

Márkus Imre szakszerűen és 
tárgyilagosan érvel, amikor az 
üzem érdekeiről, és ezen ke
resztül a dolgozók sorsát érintő 
kérdésekről van szó. Nemcsak 
munkahelyén, han§ffi különbö
ző országos fórum<Thon is kép
viseli kollégáit, aminek híre a 
dolgozókhoz is eljutott. Ez a 

tény is növelte népszerűségét. 
A korábbi titkár, Kovács Lajos, 
aki 1 7 évig töltötte be ezt a tisz
tet, 11,5 százalékot kapott. 

Az UJonnan megválas�tt 
szb-titkár megköszönte a tag
ság előlegezett bizalmát, s 
hangsúlyozta, ez a választás 
volt az első lépés ahhoz, hogy a 
mozgalom betöltse klasszikus 
hivatását, s egy kiállás volt a 
belsőleg megújuló vasutas, 
szakszervezet egy\>ége mellett. 

Szombathelyen az elkövetke
zendő napokban minden mun
kacsoport megválasztja a maga 
bizalmiját, s az üzem- és osz
tálybizottságokba is olyan em
bereket jelölnek, akiknek lesz 
bátorságuk küzdeni a dolgozók 
érdekeiért. 

P. J. 



4 l\1:\G\ .. \R \ASI "[\S 1�89. NOVEMBER 16. 

Levél Medgyessy Péternek 
A Vasutasok Szakszervezeté

nek elnöksége a közelmúltban 
• levélben fordult dr. Medgyessy 
Péter miniszterelnök-helyettes
hez, amelyben indítványozta, 
hogy a vasutasokat érintő alap
vető bérezési, szociális és foglal
koztatási kérdéseket a kor
mány, a MÁV vezetői és a vas
utas-szakszervezet közötti köz
vetlen tárgyalásokon vitassák 
meg, és közvetlen kös�enek 
meg álla podáso kat. 

Az elnökség azért szánta ma
gát erre a lépésre, mert úgy ítéli 
meg, hogy a vasutasok pozícfó
jának évek óta tartó romlása 
nem állítható meg a kormány 

hathatós közreműködése nél
kül. A vasútnak nyújtott ala
csony költségvetési támogatás, 
a nulla eredményre szabályozás 
és a kötött tarüák ugyanis lehe
tetlenné teszik, hogy a MÁV 
kövesse a gazdaságban kiala
kult bérfolyamatokat. 

A levélben szakszervezetünk 
azt kérte, hogy a kormány 
munkaadói Jelelősséggel üljön 
tárgyalóasztalhoz és a MÁV 
közgazdasági működési Jeltéte
leinek kialakításával egyidejű
leg szülessenek megállapodá
sok a vasutasok béréről és a 
szociális ráfordítások nagysá
gáról. 

Medgyessy Péter lényegében 
elfogadta az indítványt, és a vá
laszlevelében az ABMH, a 
Pénzügyminisztérium, a KÖ
HÉM és a MÁV, valamint szak
szervezetünk részvételével köz
vetlen középszintű érdekegyez
tető fórum létrehozására tett 
ígéretet. A tárgyalások koordi
nálásával az ÁBMH-t bízta 
meg. 

Ennek megfelelően szakszer
vezetünk már megtette a javas
latot a megbeszélések konkrét 
témájára, és azok a közeli na
pokban várhatóan meg is kez
dődnek. 

Korszerűsödő úttörővasút 

Indulás előtt ... 

(Visi Ferenc felvétele) 

Az úttörővasút szerelvényei sorsa. A főnökség vezetői az év 
immár 41 éve zakatolnak a bu- elején is összeültek, s miután 
dai hegyek festői tájain. A Sza- megállapították, hogy az átépí
badság-hegyet Hűvósvölggyel tés tovább nem odázható el, el
összekötő, 11,6 kilométer hosz- határozták; koncentrált fenn
szú, keskeny nyomközű gyer- tartás keretében, saját erőből 
mekvasút állomásépületei, mű- azokon a szakaszokon, ame
szaki berendezései, legfőkép- lyeken a legnagyobb a veszély, 
pen pályája, az eltelt évtizedek hozzálátnak a pálya f elújítá
alatt elhasználódtak. A sínek és sához. 
az aljak állapota például oly A szervezés már januárban 
mértékban romlott, hogy he- elkezdődött. Azt is eldöntötték, 
lyenként már elérte a forgalom- hogy a pályát az addig használt 
veszélyesség határát. A pálya helyett 48-as rendszerűvé dol
átépítésének tervei ugyan elké- gozzák át. Ehhez a munkához 
szültek, árh a szükséges pénz szükségük volt speciális eszkö
hiányában a munkát nem lehe- zök gyártására, melyeket a fő
tett elkezdeni. nökség műhelyében készítettek 

A pálya romló állapota miatt el. Ezek a következők voltak; 2 
sokan aggódtak. A vonal gazdá- önürítős zúzottkő-szállító kocsi, 
ját, a keleti pályafenntartási fő- 2 gépeket szállító pályakocsi, 1 
nökség kollektíváját is élénken garnitúra kisvasúti sínrakó ké
foglalkoztatta az úttörővasút szülék, 3 benzinnel üzemelő 

A MÁV a hegyeshalmi nem
zetközi fővonalon - hosz
szabb idő óta - nagy sebes-
ségre alkalmas pályakorszerü
sítést végez. Ennek elenged
hetetlen része az íves pálya
szakaszok átvágása, az ívkor
rekciók elvégzése. Az idén 
ilyen munkát Tatabánya térsé
gében végeznek a pályaépí
tők. Szárliget-Alsógalla meg
állóhely-Tatabánya között 
már elkészült a mintegy há
rom kilométer hosszú, Felső
galla állomást elkerülő új sza
kasz. A régiről az új nyomvo
nalra történő átkötést október 
23-án kezdték meg. A MÁV 
Budapesti Építési Főnökség 
ennek a feladatnak a végre
hajtására, a társszolgálati 
ágakkal együtt, nagy erőket 
és korszerü technikát vonulta
tott fel. Az új vonalszakasz 
A és B oldalán a kitérők be
építését, valaminf az elkészült 
pályarész vágányának szabá
lyozását éjjel-nappali vágány
zár mellett kezdték meg! 

(Visi Ferenc képriportja) 

csavarozógép-kiskocsi, 2 talpfa
jelölő sablon. 10 nyomtávkötő 
sablon. Ezenkívül 2 pőrekocsi
ból sínszállító szerelvényt alakí
tottak ki. 

A 48-as rendszerű síneket a 
Volán Speciál és a Hungaroca
mion szállította a N0rmafához, 
Óbudáról. A sikeresen végző
dött kísérleti szállítás után meg
kezdődhetett a nagy munka . .t\z 
első időszakban, március 11-től 
április 23-ig, a tervezett 1,5-tel 
szemben 2.4 kilométer hosszú 
szakasz korszerűsítését végez
ték el. 

Az első sikerek nyomán a fő
nökség vezetői úgy döntöttek, 
hogy ebben az évben további 2 
kilométeres vonalszakaszt kor
szerűsítenek. Ezt a tervet a hét
végi munkáltatások bevezetésé
vel 1 kilométerrel túlteljesítet
ték. Igy az idén a vonal teljes 
hosszának felén már 48-as 
rendszerű pályán közlekedhet
nek a kisvonatok. 

A munkák befejezése után, 
november 3-án, az első szerel
vényen. amely Szabadság-hegy 
állomástól Hűvösvölgyig közle
kedett. a pályaépítők és meghí
vott vendégek utaztak. Moz
donycsere után a különvonat 
visszaindult Ságvári-liget állo
másra. Ott, a 6. főpályamesteri 
szakasz épületében a budapesti 
igazgatóság és a keleti pálya
fenntartási főnökség vezetői el
ismerésben, illetve pénzjuta
lomban részesítették a pálya át
építésében kiemelkedő munkát 
végzett vasutasokat. 

(vf) 

Az állomásfőnök megtiltotta 

Rétságon nem nyilatkozhat 
a halandó vasutas 

Zománcozott lavórra sem telik a MÁV-nak 

Bár a Nógrád megyei Rétsá
got - ki tudja milyen megfon
tolások alapján - a közelmúlt
ban várossá nyilvánították, vas
útállomása mindebből az égvi
lágon semmit nem tükröz. 
A felvételi épület kívül-belül el
hanyagolt, műszakilag lerom
lott, ha ugyan lehet leromlásról 
beszélni egy olyan építmény 
esetében, amely eredetileg is 
század eleji igények kiszolgálá
sára volt hivatott. Persze badar
ság lenne mindent a spontán 
avulás, a rohanó idő számlájára 
írni. A várótermek falába vésett 
ostoba feliratok és egyéb értel
metlen rongálások, a parttalan 
barbarizmus a szellemi közép
korba való visszasüllyedés ko
mor árnyékát vetítik előre. 

- Nézze, Rétság, Tolmács 
és környezete katonavidék -
mondja egy várakozó idősebb 
utas. - E településeket jelentős 
részben tisztek lakják, akik az 
elmúlt évtizedekben létrehoz
ták a maguk újabb úri kaszt
ját, elkényeztetett csemetéik 
pedig korán belekóstoltak a 
hatalom sérthetetlenségének 
zamatába. Nem csoda hát. 
hogy ezek a suhancok eddig 
úgy gondolták, nekik mindent 
szabad. Hétvégeken gyakorta a 
rendőrség vet véget a féktelen 
randalírozásnak, abban viszont 
már nem vagyok biztos, hogy a 
rendőri intézkedést követi-e 
tényleges felelősségre vonás. 

Eredetileg a rétsági vasútál
lomás mindennapi munkájáról 
akartam írni rövid riportot, 
amit még aktualizált is a rako
dótéren felhalmozott nagy 
mennyiségű cukorrépa. A szol
gálatban lévő Tomek Kálmán
né forgalmista és Jelle István 
váltókezelő azonban elzárkóz
tak a tájékoztatástól, mondván, 
az állomásfőnök megtiltotta azt. 

Hozzászótás 

Képtelen vagyok belátni, 
hogy egy szolgálati vezető hon
nan veszi a bátorságot bármifé
le sajtó tilalmi lista összeállítá
sára, de hosszasan vitázni értel
metlen lenne. Megegyezünk a 
két vasutassal, hogy a szemé
lyüket érintő esetleges problé
mák elmondását nem tilthatja 
meg a főnök. 

- Nézzen körül! - invitál 
Jelle István. - Ilyen körülmé
nyek között dolgozunk. A für
dőnk ez a kicsiny műanyag la
vór. Meleg víz? Ugyan! Ezért 
kellene legalább egy zománco
zott lavór, hogy a mosakodás
hoz a kályhán tudjunk vizet 
melegíteni. A vasút még egy tö
rülközőt sem ad, a szomszédos 
MÉH-telepró1 szoktunk rongyot 
kémi. vagy otthonról hozunk 
törülközőt. A vizet innen, mint
egy nyolcvan méterró1. kanná
ban hordjuk. Van ugyan kút az 
állomáson is, de egyrészt nem 
működik, másrészt a vize iha
tatlan. A vécénk közös az utaso
kéval, talán fölösleges monda
ni. hogy ez milyen egészség
ügyi problémákat vet föl. 

- Négy éve vagyok vasutas, 
5200 forint az alapbérem -
folytatja Jelle István. - Mivel 
minden második nap kell dol
goznom, éppen csak a kötelező 
óra jön össze. a fizetésem negy
ven százalékát pedig elvált em
ber lévén, levonják a két gye
rekre. Így 3100 forintot kapok 
kézhez. Mivel Felsőpeténybó1 
járok be Rétságra, megfelelő 
autóbusz a reggeli váltáshoz 
nincs, kocsit vagyok kénytelen 
használni. Nekem nincs semmi
féle másodállásom. ha a szüle
im nem támogatnának és az új 
élettársi kapcsolatom nem 
olyan lenne, amilyen. fogal
mam sincs mit kezdenék ezzel a 
pénzzel. Valószínú1eg éhen hal
nék ... 

- A váltókezeló'ket tehát az 
elmaradt túlórák sújtják. És a 
szolgálattevőket? - fordulok 
Tomek Kálmánnéhoz. 

- Hármas túrba járunk, ná
lunk a pihenőnap ismeretlen 
fogalom. Akkor pihenünk, ami
kor szabadságot kapunk. Ha
vonta 240-250 órát dolgozunk, 
tízezer forint a nettó keresetem, 
a többit elviszi az adó. Borzasz
tó, hogy ha valaki közülünk 
megbetegszik, vagy szabadság
ra megy, akkor az ittmaradot
tak vagy huszonnégyeznek, 
vagy a főnök ugrik be helyet
tük. Nehezíti a helyzetünket, 
hogy éjszaka nincs váltókezelő, 
vonat pedig - fó1eg így sze
zonban akad elég. De 
amennyiben a két váltókezelő 
közül az egyik kiesik, akkor 
másnaponként ugyancsak ránk 
hárul az összes tennivaló. Van 
ugyan egy szolgálati kerékpár, 
hogy a túlsó váltókat hamar el 
lehessen érni, de férfibicikli, én 
nem tudok rá fölszállni. Nyolc 
éve vagyok a vasúton, de ha 
rövidesen nem változik a hely
zet, akkor más állás után kell 
néznem. Nem is emlékszem. mi
kor volt utoljára pihenőnapom. 
a szabadságomat is egy hónap
pal késó'bb tudtam kivenni, 
mint ahogy azt terveztem. Kép
telenség ezt a végtelenségig csi
nálni. 

- És Jelle István lát-e jövőt 
a vasútban? 

- Hivatásos gépkocsivezetői 
engedélyem van, annak idején 
a volt apósom csábított a MA V
hoz. Háromezer-száz forintra jö
vőt alapozni nem lehet. Ha nem 
lesz hamarosan olyan mértékű 
emelés. hogy legalább az ötez
ret tisztán haza tudjam vinni. 
akkor én is megválok a vasút
tól. 

Thorday 

Az igazság árnyalatai 
A Magyar Vasutas szeptem

ber 14-i számában Ilyen üzlet
politikával elúszik a haszon 
címmel riportot közöltünk Mo
sonmagyaróvár vasútjáról. Ez
zel kapcsolatban Szabó András 
győri körzeti üzemfőnök levelet 
írt szerkesztó'ségünknek. 

„Mindenekelőtt azt teszem 
szóvá, hogy az írás számos 
megállapítása és a benne sze
replő mosonmagyaróvári állo
másfőnök véleménye több kér
désben pontatlan. A megállapí
tások nélkülözik a konkrétumo
kat, az igazi valóságos helyze
tet. 

Ami az állomás helyzetét ille
ti, az utóbbi három évben több 
mint 100 millió forintos fejlesz
tés, beruházás valósult meg. 
Például felújították az átmenő 
fővágányokat, magas perono
kat, aluljárót építettek, üzembe 
helyezték a biztosítóberende
zést. Az állomás rekonstrukció
ja nem fejeződött be. A felső ve
zeték átépítése, a világítás kor
szerűsítése még hátra van. Az 
utóbbival kapcsolatban már el
mondhatom, hogy 1990-ben 
csak erre 12 millió forintot köl
tünk. Erről az állomásfőnök is 
megkapta a tájékoztatást, még 
az év elején. 

Az állomás áruforgalma nö
vekvő tendenciát mutat, külö
nösen az elszállítások. 1987-
ben 258 ezer tonna, 1988-ban 
299 ezer tonna volt a fel
adott mennyiség. Ugyanezt a 
tendenciát lehetett megállapíta
ni a legnagyobb fuvaroztató 
vállalat, a Timföldgyár eseté
ben is. 1987-ben 103 ezer tonna, 
1968-ban 118 ezer tonna árut 
szállíttatott -el a vasúttal. 

A vállalatok által kifizetett 
kocsiálláspénz jelentősen csök
kent. 1987-ben 10 milló forint, 
1988-ban 7, és az év eddig eltelt 
részében 4 milló forint kocsiál
láspénzt fizettek a mosonma
gyaróvári szállítók a késedel
mes rakodás miatt. 

A cikknek az erre vonatkozó 
megállapításai tehát koránt
sem fedik a valóságot. Nem
csak a régi Juvarpiacok stabili
zálódtak, hanem egyte növek
szik a teljesítmény újabb fuva
roztatók bekapcsolásával. 

A cikkben is szereplő két 
iparvágány megépítése rövide
sen elkezdődik, így a Lajta
Hansági Állami Tangazdaság, a 
Kisalföldi Erdőgazdaság és a 
Petóbázi Cukorgyár mellett a 
Vasipari Szövetkezet is jelentő
sebb fuvaroztatók közé lép. 
Ilyen szempontból is biztosított 
az áruszállítás terén az állomás 
jövője. 

A fuvaroztatók időben érte
sültek azokról a kedvezmé
nyekró1, amelyeket a díjszabási 
feltételek mellett alkalmazni le
hetett. A MÁV műszaki állapo
ta, és ezen belül a vasúti kocsik 
állaga sem kedvező. U gyanak
kor Mosonmagyaróvár közel 
van a hegyeshalmi határállo
máshoz, ahonnan könnyebben 
biztosítható az exportképes ko
csik felhasználása. flyen szem
pontból tehát az állomás sok
kal jobb helyzetben van, mint 
az ország legtöbb vasúti állo
mása. 

Az állomásfőnök tájékoztató
ja nem helytálló abban a kér
désben sem, hogy a kocsik 

ácsorognak az állomáson, s a 
továbbítási lehetőségek kedve
zőtlenek. Az állomásról egy na
pon belül több mint 10 továbbí
tási lehetőség van, amit meg
felelő módon ki is használ
tak. A kocsitartózkodási idő 
1987-ben 27 óra. 1988-ban 23 
óra. 1989-ben pedig 19 óra volt. 
Ugyanez elmondható az ide
gen kocsik tartózkodási idejé
nek javulására is. 1987-ben 47. 
1988-ban 36, és eddig az idén 29 
óra volt. 

A jó üzletpolitika feltétele 
adott Mosonmagyaróváron. A 
személyzet létszáma kielégítő. 
nincs munkaeróbiány. A körül
mények is egyre javulnak. 
S ezekkel a lehetőségekkel 
helyben is élni kell." 

* 

Szívesen reflektálnék a győri 
üzem/ önök levelére, ha volna 
mit. Az ott leírtak ugyanis lé-
nyegileg nem cá/olják, hanem 
alátámasztják a riport megál
lapításait. Remélem, azt nem 
gondolja az üzem/önök, hogy 
akár nekem, akár a mosonma
gyaróvári állomásfőnöknek 
bármiféle érdekűnk fűződne a 
valóság el/erdítéséhez, a té
nyek rosszindulatú meghami
sításához. 

Ami pedig a levélben tétele
sen felsorolt és roppant csábító 
képet festő statisztikai adato
kat illeti, hasonlók olvastán 
mindig elmormolom a magam 
kis fohászát: add Uram, hogy 
igaz legyen{ 

(thorday) 



1989. NOVEMBER 16. 

Bekísérték lapunk tudósítóját 
, 

Ejszaka a rendőrségi fogdában 
WC-re sem engedték - Jogi felvilágosítást nem kapott 

„A kihallgatást vezető 
tisztekró1 csak úgy sugárzott 
azoknak . . . hűvös nyugal
ma. fölényessége és Öntuda
ta.. akik lövethetnek, anél
kül. hogy vis„zalónetne rá
juk ,alaki.� 

(Hemingway) 

Nézem a televíziót. Nyilatko
zik, mi több, megnyilatkozik az 
,.ötvenhatos" újságíró. Higgadt
ságból kemény indulatokba át-

csapó mondatai újabb világos
ságot terítenek a „proletárdik
tatúra" polpotizmust idéző, 
gyászfeketénél is sötétebb kor
szakára. Mindenki bűnös. akit a 
rezsim bűnösnek ítél. Kommu
nizmus az akasztófák árnyéká
ban ... 

ötvenes évek elejét, amikor 
rendőrt Látván az ember áttért 
az út túlsó oldalára. Az időuta
zás csak rövid ideig tart, mert a 
sértődött tiszt odaszól kísérőim
nek: 

- Vigyétek a „helyére"! 
Mielőtt rám zárnák a fogda 

ajtaját, elveszik és átkutatják 
irattárcámat. Ki tudja, mit ke
reshetnek benne? Jó néhány 
perc eltelik, mikorra szemem 

Önkéntelenül föllélegzek. De 
nagy szerencse, hogy akkori
ban öt-hat éves voltam. Mai fej
jel nehéz elképzelni, hogy laká
somon hajnalok hajnalán 
rendőrség csöngessen. 

a hozzászokik a sötétséghez -

Elővezetési határozat 

mert villanyt nem gyújtanak 
-, fölmérhetem a kicsiny helyi
ség „bútorzatát", amelyet egy 
pőre fapriccs alkot. Ahhoz vi-

Előző este későn érkeztem 
haza, a mutató már éjfélen is át
billent, mire befurakodtam a 
paplan alá. Éppen egy „térköz
nyit" alhattam, amikör kemény 
kopogtatás riasztott. Még fél
álomban elhatároztam, hogy 
magának az úristennek sem va
gyok hajlandó kikelni alig be
melegített ágyamból, ám felesé
gem szavai mégis szándékaim 
megváltoztatására kényszerítet
tek. 

- A rendőrség van itt! Té
ged keresnek! 

Rendőrség? A szituáció olyan 
nagyfokú képtelenségnek tűnt, 
hogy hangosan kifakadtam. 

- Már megint kezdik ezeket 
az ávéhás módszereket? Miért 
nem éjfélkor jöttek? 

- Elővezetési határozat 

kálva tántorognak elő az elmúlt 
hónapok emlékképei. 

Tényleg, szeptember első 
napjainak valamelyikén este 
hétkor megjelent nálunk egy 
rendőr azzal. hogy a tatai kapi
tányságról üzenik, másnap dél
előtt kilenckor jelenjek meg. Én 
viszont azt gondoltam, hogy az 
ej féle „meghívásokra" léteznek 
törvényes formulák, a tatai 
rendőrkapitányság meg egyéb
ként sem Kossuth Lajos, hogy 
énnékem „azt izenje", harmad
szor pedig másnap délelőtt ki
lenckor éppen három megyével 
arrébb akadt halaszthatatlan 
dolgom. 

szont nem kell világosság, hogy 
orrom nyálkahártyái fölfedez
zék a vizelet szúrós szagát, ké
sőbb a mozdulatlan ventilátor 
nyHásán beszűrődő beteges 
fény összeköpködött és valami
féle sötét anyaggal helyenként 
becsíkozott falat világít meg. 

Eltelik egy óra, helyzetemet 
illetően most már teljes a bi
zonytalanságom. Az egészet 
valahogy tökéletes nonszensz
nek tartom. Nonszensz, hogy 
húszpercnyire megvetett 
ágyamtól egy rendőrségi fogdá
ban virrasztok, csak azért, mert 
egy hatósági despota - akinek 
elsőrendű feladata a közrend, a 
törvényesség felügyelete, bizto
sítása lenne -, sértődöttségé
ben most elhatározta: meglec
kéztet, megaláz. 

Hol végződik Magyarorszá-

gon a jog, a törvényesség, a 
jogállamiság? Határozottan ál
lítom: 1989. október 26-án reg
gel itt é1t véget, ebben a koszos 
és büdös cellában, ahol min
denféle indok nélkül fogva tar
tanak. (Később kiderült, Tatá
ról reggel nyolc órára kérték az 
elővezetést, a tatabányai kapi
tányság azonban vaskosan túl
teljesített.) Kell lennie valami
lyen orvoslatnak, megoldás
nak. Idedöröm bölöm őreimet, 
és kérem, hogy a feleségemet 
hívják hozzám, rajta keresztül 
akarom megtenni a .,rabot" 
megillető jogi védelem intézke
déseit. 

- Majd Tatán elintézik ma
gát! - harsan a lakonikus, ám 
egyáltalán nem megnyugtató 
válasz. Nem is nyugszom meg, 
annál inkább sem, mert feszülő 
hólyagom figyelmeztet: sürgő
sen ki kell mennem! Megint dö
römbölök, ám válasz most már 
nem érkezik. Agyamat hullá
mokban önti el a düh, rúgom
vágom a kóter ajtaját, teljesen 
hiábavalóan, csupán kezem 
fájdul meg és cipőm talpa vá
lik le orrban. Odakint már 
megszokhatták a fogda felől ér
kező hangjátékokat. őreim most 
jót röhöghetnek magukban, ha 
leplezik egyáltalán. Soha ennél 
nagyobb megaláztatást: folyé
kony szükségemet kénytelen 
vagyok a sarokban elvégezni. 
Itt a jogállam, és itt vagyok én, 
a jogállam polgára. 

van Ön ellen, mivel sorozato
san nem jelent meg az idézé
sekre. Egyébként ez a határo
zat már nulla órától érvényes, 
akár éjfélkor is jöhettünk volna 
magáért - mondta az egyik 
rendőr. 

Délután megint jöttek, ko
pogtattak ... Az eljárás immár 
kezdett hivatalos formát ölteni, 
mert az „idézést" ezúttal egy 
darab fecnire, amolyan sajtpa
pírra vetve adták át. Holnap 
reggel kilenc órára . . . Ekkor 
már forrott bennem a méreg. 
Nem vagyok én a rendőrség 

"Teszünk az ügyészségre!" 

Mennyi is az idő? - tapoga
tóznak pillantásaim az óra felé. 
Háromnegyed öt lesz néhány 
perc múlva. Óh, micsoda mély
ségei a humanizmusnak! Meg 
aztán: miféle sorozatos idézé
sekró1 van szó? Értelmem nyila
dozó, akár a tíz hónapos csecse
mőé. Csúszva-mászva, botor-

szeretője, hogy velem cetliken Vénülő a reggel, amikor fel
levelezzen. Ha ők elvárják az gyullad a villany, az ajtóról fél-
állam polgáraitól a törvények rehúzódik � retesz. , , 
maradéktalan betartását ak- - Na, itt vannak magaert! 
kor az állampolgár is m�gkö- , Szeme1;1et b�n�ja a _hirtel�n 
vetelheti a hatóságtól ugyan- támad_t feny, nehany pillanatig 
ezt. Hacsak nem érvényes még csak. arnyalakok_at !udok felfe-
ma is az az ideológia, amely sze- dezm. Indul':k kifele: , 
rint a rendőrség nem azért van - Azt azert vegyek .�udoma
hogy betartsa, hanem, hogy be: sul, ho�yJelj'!Lenfem ,°nöket a 
tartassa a törvényt. katonai ugye�zsegen. - mon-

N em mentem el. dom, csak azert, hogy ne hall-
gassak, hogy ne zuhanjanak 

Hol a személyiségi jog? 
sárba emberi méltóságom ma
radványai. Mondatom gúnyos 
mosolyt fakaszt a rendőrök ar
cán. 

tettem. Mivel a kihallgatásról 
jegyzőkönyv nem készült, az 
ügyet - amely jelentéktelensé
ge mellett az itt leírtak szem
pontjából teljesen közömbös -
magamban végleg eltemettem. 
Azóta nem láttam idézést, sem 
egyet, sem többet. 

Csakhogy a rendőrség mégis 
itt van, valóság ez, nem álom. 
Még akkor sem vagyok teljesen 
magamnál, amikor irattár
cámmal a kezemben, rendőrök-

- Oda jelent maga, ahová 
akar. Teszünk mi a katonai 
ügyészségre . . 

- Viselkedjen már intelli
gens ember módjára! - támad 
nekem az a rendőr, aki Tatáról 
,,fáradt" át értem. 

- Maga is, uram! - egye
bet már mondani sem vagyok 
képes. 

- És fejezze be a szemtelen
kedést! 

- Maga is, uram ... 
- Mi a baja? - perdül 

elém. - Mondja még egyszer! 
Nem lehet kétségem, fenye

gető felállása egyértelműen 
deklarálja: ha csak egy picit 
szólok, nyomban pofon csap. 
Egy szemvillanással körülsan
dítok. Az előtérben több rendőr 
figyeli párbeszédünket, várják, 
remélik az elcsattanó fülest, 
amely most valószínú1eg egyet
len hangon múlik. Meg fog üt
ni! Viszont azt is tudom, hogy 
visszaütök, mert a megaláztatá
soknak is megvannak a maguk 
végső fokozatai. Csakhogy affe
lől sem lehet kétségem, hogy 
amennyiben megütöm ezt a ka
kaskodót, az itt lesben álló 
rendőrsereglet egy perc lefor
gása alatt félholtra ver. Aztán 
majd egy emberként tanúsítják, 
hogy én léptem föl támadólag. 

Néma maradok ... 
Gépkocsiba ültetnek és elro

bogunk Tata irányába. 
Thorday Zoltán 

s 

Értelmes 
megújulást 

Október 20-ra Szombathely
re invitált egy olvasó. ,,Nagy 
dolgok történnek majd" -
mondotta. Elutaztam a gyűlés
re, amelyet a szombathelyi vas
utasok egy csoportja szervezett. 

Hogy mi történt? 
Néhány vasutas (harminc, 

negyven) kinyilvánította, hogy 
ezentúl függetlenek, a továb
biakban nem fizetik a tagdíjat 
és a Benczúr utcától elhatárol
ják mamikat. 

A gyűlésen egyébként nem 
szabadultak el az indulatok. 
Akadt egy-két szenvedélyes 
hozzászólás (Pintér Ferenc hat
majori forgalmistáé például) de 
alapjában normális mederben 
folyt az alakuló gyűlés. . 

Az is igaz, hogy a gyu'1ést nyi
tó kőszegi forgalmista - Ko
vács László - kissé akadozó, 
de őszinteségével megragadó 
szavai hatásosak voltak. 

Nyomatékosan hangsúlyoz
ta, hogy az új szervezkedés 
nem a vasút ellenében, hanem 
a vasútért jött létre. Az alapí
tók, ő személy szerint is, to
vábbra is a vasutat kívánják 
szolgálni. Minden törekvésük 
az, hogy a jövőben cselekvésük 
alapja csakis az érdekvédelem 
legyen. Az új szervezet nem kí
ván politizálni, tagjainak világ
nézete, pártállása számunkra 
közömbös. A lényeg az, hogy a 
vasutasoknak méltó munkakö
rülményeket, megfelelő bért, 
szociális juttatásokat nyújtsa
nak. 

Még hatásosabban beszélt 
Gaskó István. a VDSZSZ veze
tője. Szavai már ismerősen 
csengtek. Szerinte a hagyomá
nyos szakszervezet belülró1 
nem reformálható. A szakszer
vezeti „funkcik" sohasem tö
rődtek a vasutasok érdekeivel, 
kiszolgálták a hatalmat, és nem 
utolsósorban: csakis a saját pe
csenyéjüket sütögették. A mai 
helyzetben ezek a vezetők ter
mészetesen ragaszkodnak ha-

talmukhoz, íróasztalaikat gör
csösen markolják stb. 

Szigorúan retorikai szem
pontból tetszetősen zengtek 
szavai, de szerintem vitaindító
jának tartalmát etikai oldalról 
korántsem gondolta végig. 
Mintha nem is ismerné a méltá
nyosság fogalmát. Támadja a 
hagyományos szervezetet, de 
arról nem vesz tudomást, hogy 
eme apparátus milyen körül
mények között volt kénytelen 
működni negyven éven át. Ar
ra sem utalt, holott tehette vol
na, hogy a rossz, hanyag mun
kát végző főbizalmiak, bizal
miak leváltását a tagság �ddig 
is kezdeményezhette volna. 
Hogy a kifejezetten antidemok
ratikus légkörben is volt azért 
mód a dolgok megváltoztatásá
ra ... 

Jól felépített szónoklata után 
sorjáztak a hozzászólások, poli
tikusak és kevésbé politikusak. 
személyes panaszok és közössé
giek. Az egyik interpelláló. 
Márkus Imre, a közel 2000 
munkást foglalkoztató járműja
vító üzem újonnan megválasztott 
szb-titkára azt feszegette, hogy 
az új szervezkedés véleménye 
szerint fölösleges, mert igenis 
megreformálható belülről a 
szakszervezet. A rendkívüli 
gyorsasággal kialakuló demok
ratikus közéletben a reforme
rek vezető szerephez juthatnak 
a szakszervezeten belül is, kö
vetkezésképpen új formációkra 
nincs szükség. A hagyományos 
teljes elvetésébó1 ritkán szüle
tik értelmes megújulás. Egyál
talán: lehetetlenség az, hogy 
egy határozott NEM tartson 
össze egy szervezetet. 

Ezt a „nemet'', a kilépési nyi
latkozatot, illetve az új szerve
zethez való csatlakozást még 
negyvenen sem írták> alá októ
ber 20-án., 

Egyébként Szombathelyen és 
környékén közel ötezer vasutas 
dolgozik. 

Sárközi Gábor 

ÖTA-segélyek 
A szakszervezetünk mellett 

működő Önkéntes Támogatási 
Alap járulékbevétele január el
seje és szeptember harmincadi
ka között 82,1 millió forint volt. 
Az ÖTA célkitűzése az volt, 
hogy ezt az összeget teljes egé
szében visszajuttassák a dolgo
zóknak segélyek formájában. 
Végül azonban az említettnél 
200 ezerrel többet, 82,3 millió 
forintot utaltak ki. 

Összegszerűen legtöbbet, 

15,8 milliót a dolgozók napi öt
ven! orintos kórházi ápolási se
gélyére, valamint 15,4 milliót 
temetési segélyre fizettek ki. Az 
említetteken felül a hosszú ide
ig tartó megszakítatlan táppén
zes állományban lévó'k segélye
zése 8 millióra rúgott, s a sok 
egyéb tétel mellett a gyógyásza
ti segédeszközök térítési díjá
nak átvállalása is 4,4 millió fo
rint volt. 

Vagy két hét múlva déltájban 
értem haza. Legnagyobb meg
lepetésemre a lépcsóbázban 
traccsoló öregasszonyok egyi
kének „szütyőjéből" boríték 
nélküli, teljesen nynt idézés ke
rült elő. Aztán az is kiderült, 
hogy a rend locsifecsi őrének 
jóvoltából többet tudnak az 
ügyró1, mint én magam. Dél
után fiamat megállította az alat
tunk lakó szomszéd, akivel kap
csolataink eddig éppen csak a 
köszönésre korlátozódtak. kel a nyomomban kilépek a ka- ,----------------------------------------------------

- Na, miért hívatta a rend
őrség apádat? 

Ennyi és ilyen fokú jogtiprás
ra már tényleg útnak kellett in
dulnom. A tatai rendőrkapi
tányság „vallatója" azonban 
nem volt hajlandó vitába bo
csátkozni tövénysértéseit ille
tően. Szárazon közölte, hogy ő 
minden tekintetben a paragra
fusok szellemében járt el. Ta
gadta, hogy az idézést nyolc 
nappal az „elvárás" előtt kel
lett volna kipostázni, hogy os
toba fecsegésével durván meg
sé, tette személyiségi jogaimat. 
Tudomásomra hozta, tanúként 
fog kihallgatni. mire én kifejtet
tem, semmiféle ügyben nem kí
vánok tanúskodni, még kevés
bé személyeket megnevezni, 
amint azt ő szeretné. 

Figyelmeztetett, rosszul te
szem, ha hallgatásommal aka
dályozom a hatóság munkáját, 
ebbó1 kifolyólag még kellemet
lenségeim is lehetnek. Utóbbit 
olcsó rendőri fogásnak minősí-

pun. Lakásomtól alig ötven mé
terre esik a tatabányai városi 
kapitányság, fél percig sem tart 
az út. Csak rendőreimnek tűn
hetett írdatlannak ez a távolság, 
mert kocsival jöttek értem. 
Egyikük beül, visszatolat. 

Elsó'ként az elővezetési hatá
rozatot akarják aláíratni velem, 
ezt azonban kereken megtaga
dom, mire az előtér alkóvjának 
rácsai mögé ültetnek. Öt perc 
telik el, vagy tíz? Szemeim le-le
ragadnak, talán el is bóbiskol
nék, ha egy goromba hangra 
meg nem riadnék. Egyenruhás 
tiszt áll előttem. 

- Magát miért hozták ide? 
- szegezi mellemnek a kér-
dést. Megint elképedek. Alig hi
hető, hogy pont a rendőrség ne 
tudná, minek hozott ide. Ha 
meg nem tudja, akkor tényleg: 
minek is hoztak ide? 

- Ha valamire kíváncsi -
felelek a butácska kérdésre -, 
akkor előbb köszönjön és mu
tatkozzon be. 

Leckéztetés a cellában 
A parancsnok úr - mert va

lamiféle parancsnoknak vélem 
-, valószínú1eg nincs hozzá
szokva, hogy alattvalói jelenlé
tében az emberi kultúra alap
elemeire oktassák, mert „reak
cióképpen" közli velem, hogy ő 
itthon van ebben az épületben. 

Majd kétségbe vonja európaisá
gomat, valamint megkockáztat
ja ama feltevését, amely szerint 
eltévesztettem a kort. amiben 
élek. És e tekintetben sajnos 
igaza van. Hirtelen úgy érzem, 
vissza! elé lódul az idő, már 
nem 1989-et írunk, hanem az 

Filatelisták sikere 
meink közé számították azt ís, 
hogy például a soproni állomá
son 9. éve működik kiállítá
sunk, havonta változó temati
kus anyaggal. Az utasok köré
ben nagy sikere van. Ide tarto
zik még az is, hogy személye
met nagy kitüntetés érte azál
tal, hogy az MTA keretén belül 
megalakult a Magyar Filatélia
történeti Tudományos Társa
ság, s ennek alapító tagjai kö
zött vagyok. 

A kedvtelések rangsorában gyűjtőnek nevezhesse magát. 
alighanem a bélyeggyűjtőké az De megéri! Természetesen 
elsőbbség. A legjózanabb filate- nemcsak anyagi szempontból, 
listák szerint is világszerte 140 hanem erkölcsi-kulturális érte
(!) millió ember hódol e nemes lemben is. A bélyeggyűjtők 
hobbinak. többnyire művelt emberek, s ez 

- Egyáltalán: szabad-e kel- nem csoda: a motívumgyűjtés 
lemes időtöltésnek nevezni a folyamatában szinte észrevét
bélyeggyűjtést? lenül gazdagodnak esztétikai, 

- Sokkal több ez annál! - történelmi stb. ismeretekkel. 
feleli határozottan Király Ti- Alig hangzottak el Király Ti
bor, a Soproni Vasutas Szak- bor szenvedélyes szavai, mikor 
szervezeti Bélyeggyűjtő Kör el- szinte ,,végszóra" belép Frici 
nöke. bácsi. (Schőberl Frigyes keres-

ma is egyik aktív tagja 81 éve
sen ... ) 

- Fontos szempont a gyűj
tésben - magyarázza -, hogy 
a kezdőket rendre, fegyelemre 
szoktatja. A bélyeg kényes „jó
szág", gondosság, tiszta kéz és 
tiszta fej szükségeltetik a gyűj
téséhez. 

- Hányan gyűjtenek bélye
get hazánkban? 

- Pontos számot nem tudok 
mondani - veszi át a szót ismét 
a kör elnöke -, ám annyi bizo-

(sárközi) 

Klub 200 
nyos, hogy több mint 1800 kör Szolnokon nagy sikere van a 
működik az országban. kissé szokatlan, ám éppen ezért 

Frici bácsi közben egy díszes figyelemre méltó nevű klub-
---------------------------, albumot rak elém, kinyitja, és nak, amely érdekes programok-

ezt olvashatom: kal várja az érdeklődó'ket a 

- Kitartásra, elmélyülésre, kedelmi tiszt, aki 1929-ben sze
nem utolsósorban pénzre van gődött a vasúthoz és 44 éven át 
szükség, hogy valaki igazi szolgálta hűségesen; a körnek 

Jubiláló VVF 
Tíz évvel ezelőtt, 1979. októ

ber l-jén alakult meg a kiskun
halasi villamos vonalfőnökség. 
A jubileum alkalmából szep
tember 28-án Kiskunhalason, a 
vasutas művelődési házban ün
nepséget rendeztek. Ezen töb
bek között részt vett Sajtos Pé
ter igazgatóhelye.ttes is. Hirsch 
József, a főnökség vezetője el
mondotta: a közel százfős fő
nökség az elmúlt évtizedben 
teljesítette feladatát. Alaptevé-

kenységüket: a felsővezetéki, 
alállomási és térvilágítási, vala
mint energiaellátási berendezé
sek karbantartását jó ered
ménnyel végezték. 

Mulasztásukból adódó jelen
tős üzemzavar nem következett 
be. Az esetenként előfordult hi
bákat gyorsan kijavították. 
Emellett több jelentős építési 
munkát végeztek. 

-g-

„A Magyar Bélyeggyűjtők MÁV Csomóponti Művelődési 
Országos Szövetsége Elnöksé- Házban. 
ge az 1988. évi kiemelkedő tevé- A Papp Béla vezette körnek kenységéért mint a legjobb bé- egyre nagyobb a látogatottsályeggyűjtő körnek a Gazda ga, október elején például az Gyula vándordíjat adomá- egyik rendezvényen közel nyozza." 300-an voltak. Nagy sikert ara

- Büszkék vagyunk a díjra, tott október 18-án a kecskeméti 
az elismerésből talán a vasútra Pótszék Színpad előadása. 
mint vállalatra is jut belőle, Strinberg: Julie kisasszony cí
mostanában úgyis eleget szid- mű művét mutatták be, az elő
ják „cégünket". Igaz, nem szű- adás utál} pedig a győri Auróra 
kölködünk s:gíts�gben,__ a rockegyüttes adott koncertet. 
GYSEV 8:n�a�ag es, erk�lcs1- November 4-én két nyugat-ber
leg hoss�� evtize?ek o� támo- tini együttes lépett fel, hard
gat bennunket. B1zonyara érde- core stílusú számokkal. 
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30-50 százalékos árengedmény 

Nagyszabású akciók országszerte 
A szakszervezetek és a művelődési házak segítsége 

Alig másfél hónapja hangzott 
csak el a SZOT felhívása, és az 
akcióegységre, szolidaritásra, a 
rászoruló dolgozói csoportok se
gítésére szólító szavak máris 
széles körű támogatásra talál
tak. A Vasutasok Szakszerveze
tének területi intézőbizottsága 
és a vasutas klubkönyvtár kez-
deményezésére nagyszabású 
akció indult Debrecenben 
azért, hogy a nyugdíjasok, a 
nagycsaládosok és a kis kerese
tűek olcsón juthassanak élelmi
szerhez, ruhaneműhöz és más 
árucikkekhez. 

Szeptember 25-én délután a 
programsorozat „nyitánya
ként" Sándor László SZOT-tit
kár adott tájékoztatást a szak
szervezeti mozgalom niegújulá
si törekvéseiró1, céljairól, fel
adatairól. Mindössze százan jöt
tek el a fórumra, ami önmagá
ban is jelzi, devalválódott a szó, 
az ígéretek értéke. Az emberek 
tetteket várnak, s a tetteket ér
tékelték aznap úgy, hogy töme
gesen keresték a Tartósítóipari 
Kombinát és a Debreceni Kö
töttárugyár jelentős árenged
ménnyel piacra vitt árucikkeit. 

Az érdeklődés nem csökkent 
szeptember 26-án és 29-én sem, 
amikor a Szabolcs Cipőgyár 46 
százalékos árengedménnyel 
árusította a női és férfi cipó'ket, 
csizmákat. Október 2-án, kora 
délutánra a DEKO már „elad
ta·· az egész napi készletét, de 
érdeklődésben nem volt hiány 
október 5-én és 6-án sem, a 
hagyma- és burgonyavásáron, 
valamint a Debreceni Kötött
árugyár és a Patyolat Vállalat 
standjainál. 

Szentes 42 5 éves 
, 

A szervezők azonban nem
csak a „kemény árukra" kon
centráltak. Az SZMT Központi 
Könyvtár 1-10 forintért áru
sította az állományából kivont 
könyveket, a magyar Egészség
nevelési Központ pedig általá
nos orvosi tanácsadással, test
súly- és vérnyomásméréssel si
etett elsősorban a nyugdíjasok 
segítségére. Előfordult olyan 
eset is, hogy az „utcáról érke
zett" páciensnél súlyos keringé
si zavart állapítottak meg -, 
annak ellenére, hogy a beteg 
nem is érezte, milyen súlyos az 
állapota. 

Külön figyelmet érdemel az 
akcióban részt vevő üzemek, 
vállalatok hozzáállása. Mint azt 
Barbinek Istvánné SZMT
munkatárs, a programok fő 
szervezője elmondotta: szinte 
az első szóra megmozdultak a 
felkért termelőegységek, 30-50 
százalékos, nemegyszer 70 szá
zalékos árengedményt adtak, 
eladási kényszer, értékesítési 
gondok nélkül is. Nem az ő hi
bájuk, nem is a szervezőké, 
hogy még így is akadtak olya
nok, akik csak nézni tudták a 
féláron kínált cipőket .. . 

Összességében elmondhat
juk, hogy nagy érdeklődéssel 
kísért, sokoldalú, jól szervezett 
akció színhelye volt a tiszántúli 
megyeszékhely; okkal és joggal 
búcsúzhattak úgy a vásárlóktól: 

- Viszontlátásra kará-
csony előtt! 

Pedig a kezdeményezés nerr. 
megy újdonságszámba -, s ez
zel nem szeretném kisebbíteni 
a debreceni szervezők érdeme-

it. A vasúti üzemek, főnökségek 
országszerte, rendszeresen a 
dolgozók „helyébe hozzák" a 
cukrot, az almát, a burgonyát, a 
hagymát és más élelmiszereket. 
A vasutas művelődési intézmé
nyek már hosszú évek óta szer
veznek árengedményes áruvá
sárlási akciókat. 

A teljesség igénye nélkül is 
érdemes idézni néhány szemlé
letes példát. Import használt 
ruhákból rendeztek vásárokat a 
székesfehérvári, a szombathe
lyi, a miskolci és a szolnoki cso
mópoti művelődési házakban. 
Hasonló, ,,kilós ruha-akciók 
színtre volt a szolnoki Járműja
vító és a Landler Járműjavító 
művelődési központja, a „Tö
rekvés" Művelődési Központ, 
valamint a pécsi művelődési 
ház. A szolnoki művelődési in
tézményekben nem ritka az 
ágynemű-, kerámia-, cipő- és 
ajándékvásár, - mindig jelen
tős árengedményekkel. 

A pécsi művelődési házba 
„felvonult" a Kesztyűgyár, a 
Landlerbe a Duna Cipőgyár, a 
Budapesti és Váci Kötöttáru
gyár éppúgy, mint a debreceni 
klubkönyvtárba a Meteor Ru
házati Kereskedelmi Vállalat, 
vagy a Topán cipőkereskedelmi 
vállalat. 

Még hosszan lehetne folytat
ni a felsorolást, de ennyi is elég. 
Mindez nyilvánvalóvá teszi, ki
kért dolgoztak és dolgoznak az 
örökös pénzhiánnyal, a szemé
lyi- és tárgyi feltételek szűkös
ségével küszködő vasutas mű
velődési házak. 

Müller Károly 

Ervényes a régi címer 
Ünnepségsorozat a jubileum tiszteletére 

I. Ferdinánd 1564. április 
4-én kelt .,Oppidi Zenthes" 
adománylevelével a Kurca 
mentén fekvő Szentest mezővá
rosi rangra emelte. A ma több 
mint 30 ezer lakosú városnak 
akkor a magyar dézsmajegyek 
és a török defterek egybehang
zó tanúsága szerint 700 lakosa 
volt. 

A város 425. éves jubileumi 
évfordulója alkalmából októ
berben ünnepségsorozat vult 
Szentesen. 

A programok keretében októ
ber 8-án ünnepi tanácsülésen 
emlékeztek a város polgárai, 
vendégei és Bácska-Topolya 
testvérváros küldöttei a jeles 
évfordulóra. A tanácsülésen ez
zel a nappal hivatalosan is visz
szavették a város régi címerét, 
amelynek a közepében egy pál-

mafa áll. A fa jelzi a város élet
képességét, amely úgy fejlődött 
évszázadok alatt, mint teher 
alatt a mostoha körülmények 
között élő pálma. 

Ezen a napon többszörösen 
ünnepelt Szentes. Ekkor ért vé• 
get a városban a második világ
háború. Húsz éve alapították a 
város lapját, a Szentesi Életet 
és Szentes Bácska-Topolya test
vérvárosi kapcsolata is ekkor 
született. 

Az emlékülésen kitüntetése
ket adományoztak azoknak, 
akik a város érdekében leg
eredményesebben munkálkod
tak. Többek között Szentes Vá
rosért kitüntetést kapta Mészá
ros János MÁV főellenőr, ta
nácstag is. 

Október minden vasárnap
ján a felekezetek templomai-

A dömösi SZOT-üdülőben 

ban történelmi istentisztelete
ket tartottak. A város jubileumi 
ünnepe alkalmából vasutas fú
vószenekarok találkoztak Szen
tesen, műsorukkal emelték az 
ünnepi program színvonalát. 
A békéscsabai vasutas városi 
zenekart Ötvös Nándor kar
nagy vezényelte. A kiskunhala
siak Katanicsics Gyula vezeté
sével adták elő műsorukat. 
A Petőfi Sándor Művelődési 
Ház Szeged zenekarát Maros
vári Attila vezényelte. 

A vendégfogadó szentesiek 
városi egyesített zenekarának a 
műsorát nagy tetszés fogadta, 
vezetőik Bánfi László és Mi

hály Béla. 

A kulturális rendezvényeken 
sok vasutas is közreműködött. 

Fogas Pál 

Szanatóriumi jellegű 
terápiás szolgáltatás 

Ez év október 23-tól kezdődő
en a dömösi SZOT Szárnyaske
rék üdülőben, a főidényen kívü
li időszakban az alkohol vagy 
egyéb ok miatt krízishelyzetbe 
került emberek. illetve házas
párok részére szanatónumi jel
legű terápiás és mentálhigiénés 
szolgáltatást kívánunk nyújta
ni. 

A szolgáltatás egyelőre két
hetes turnusokban, a Reformá
tus Iszákosmentő Misszió sajá
tos módszereit alkalmazva, ha
zai és külföldi tapasztalatok 
ismeretében kísérli meg a szen
vedelybetegek és más lelki 
problémával küzdő emberek 
gyógyítását. 

Az intézmény orvosi ellátás 
biztosításával működik, vala-

mint életvezetési, lelki segítsé
get is nyújt programterve sze
rint. Az intézmény a családi te
rápiát helyezi előtérbe, tehát 
házaspárokat is szívesen lát a 
hatékonyabb gyógyulás érde
kében. Orvosi javaslattal, táp
pénz igénybevételével úgy le
hetséges a részvétel, hogy az 
alapellátás keretében a körzeti 
vagy az üzemorvos táppénzbe 
véve a beteget, a szanatóriumi 
jellegű dömösi kezelésen való 
részvétel érdekében és céljára 
eltávozást ad. 

Jelenleg folyamatban van a 
Szociális és Egészségügyi Mi
nisztériumnál annak engedé
lyezése, hogy a SZOT-gyógyü
dülők mintájára, táppénz igény
bevételével kaphassanak beu
talót a jelentkezők. 

A részvételi díj egy személy
re 150 forint naponként, amely 
a teljes ellátás fedezetéül szol
gál. Azok számára, akik e cse
kély összeg megfizetését sem 
tudják szociális körülményeik 
folytán vállalni, az ellátás (elő
zetes megállapodás alapján) in
gyenes. 

A kéthetes turnus végén zá
rójelentéssel távozik a szolgál
tatást igénybe vevő. Az utógon
dozásról, kapcsolattartásról a 
Református Iszákosmentő 
Misszió gondoskodik. A részvé
tel egyszer ismételhető. 

Jelentkezni lehet az 
189-1336-os telefonszámon. 
1151 Budapest, Alagi tér 13. Ba
logh Zoltán igazgatónál. 
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Akarat nélkül nem megy 

Akupunktúrával a dohányzás ellen 

A Borsod szívében lévő vas
út-igazgatóság és a MÁV egész
ségügyi szervezetek vezetői, 
tagjai sok éve hivatásuknak te
kintik a dohánvzás elleni küz
delmet. Korá�tsem véletlen, 
hogy a nagy iparvárosban öt
ezer taggal működő Dohányzás 
Ellen Küzdők Társaságának el
nöke, dr. Pásztor Pál nyugállo
mányú vasútigazgató, s a tag
ság egyharmada vasúti dolgo
zó. Az már szinte természetes, 
hogy dr. Benkő Csaba igazga
tó főorvos irányításával műkö
dő Területi Egészségügyi Köz
pont helyet, lehetőséget adott 
az akupunktúrás kezeléshez. 

Szerdai napon 15 órakor dr. 
Adorján Imre főorvosnak. a 
társaság titkárának kíséretében 
lépkedek felfelé a Tiszai pálya
udvarhoz fél kilométernyire lé
vő MÁV rendelőintézet lépcső
in. A földszinten, egy kicsiny 
helyiségben kötünk ki, amely
nek ajtaján ez olvasható: AKU
PUNKTÚRA. A székben idő
sebb férfi, Rozmár Ferenc ül, 
aki az utolsó, a negyedik keze
lésre jött. 

- Hányat szív naponta? -
kérdezi dr. Mezei Ferenc orvos, 
miközben csipesszel kiszedege
ti páciense füléből a négy, pará
nyi, sűrűn tekercselt, rugóhoz 
hasonlító tűket, s újakat rak be. 

- Egyet se! - hangzik az 
elégedett válasz. Több, mint fél 
évszázada szokott a cigarettá
ra. Érezte, hogy árt. Éjszakán
ként a köhögési rohamok na
gyon megviselték. A kezelés 
hatása? Három hete egyet se 
szív, éjszakái nyugodtan telnek, 
s ő jól érzi magát. 

Mennyit szívsz? 
Kevesebbet. Tíz alatt. 
Nikotinéhség? 
Az még van. 

A párbeszéd dr. Mezei és a 

rendelőintézet egyik egészség
ügyi dolgozója között hangzik. 
Az utóbbi nem adja nevét, s 
annyit mond el, hogy az asszisz
tensnő biztatására kezdte a kú
rát. 

Halász Miklós, 26 éves moz
donyvezető, most jön a harma
dik kezelésre. 

- Tizenegy éve, ipari tanu
ló koromban szoktam rá. Sikk
nek tűnt. Megszokássá vált. 
Naponta már két dobozzal is 
elszívtam. 

- Miért akar leszokni róla? 
- Érzem, hogy árt. Ful-

laszt. 
Anyagi okai is vannak. Most 

építkezik, kell minden forint. 
A bagózás meg havonta 
1000-1200 forintot vitt el. Most 
napi 4-6 cigaretta is elég, s biz
tos benne, hogy a kúra végezté
vel abba is hagyja véglegesen a 
szívást. 

- Doktor úr! Reménytelen 
eset vagyok! - sóhajt fel a kis
sé telt. csinos fiatalasszony. -
A tűk kiperegtek a bal fülem
ből, a többit én szedtem ki. 

Kérdezgetem, készséggel vá
laszolgat. 

- Hányat szívott? 
- Óh, én nagyon sokat. Na-

ponta százat is. Jött is a követ
kezménye: az érszűkület, az 
infarktus. Utána három hóna
pig kibírtam, aztán hiába szed
tem a TABEX-et, visszaestem. 
Doktor úr, ugye sikerülni fog? 

- Igen. ha maga is akarja. 
A MÁV miskolci rendelőinté

zetében ez év július l-jén kezd
ték meg az akupunktúrás kezel
kést. Ebben, mint a társaság tit
kára elmondta, a MÁV érdeme 
kétszeres. Helyet, lehetőséget 
adott. A kezelés - csak a tűk 
árát kell fizetni - anyagi kia
dással jár. A MÁV a vasutasok
nak ezt - sikeres kúra esetén 
- visszatéríti. 

Az akupunktúrás kezelést 
végző dr. Mezei Ferenc, beosz
tását tekintve körzeti orvos az 
avasi lakónegyedben. Hivatás
érzetbó1 minden szerdán dél
után 3-4 óra között foglalkozik 
a dohán_yzásról leszokni aka
rókkal. 0 maga hangsúlyozza: 

- Ez nem csodaszer. Az 
akupunktúrás kezelés össze
függésben van az élettannal, 
kihat az anyagcserére: csök
kenti a nikotinigényt. Emellé 
azonban nagyon is szükséges a 
dohányos elhatározása, ke
mény akarata. 

A tapasztalatok? Voltak. 
akiknek elhatározásából csak 
az első kezelésig futotta. A kú
rán résztvevők 57 százaléka 
részlegesen, 25 százaléka telje
sen abbahagyta a dohányzást. 
Ettó1 nagyobb, 60-70 százalékos 
eredményt akarnak elérni.. 

A gyógyításhoz szükséges 
három tényező közül legköny
nye b ben beszerezhető a gyógy
szer, a TABEX. Hiányzik a pszi
chológus. Így az orvos és asz
szisztense látja el a pszichoterá
piás kezelést is. A fő gondokat a 
tűk beszerzése okozza. Egy-egy 
kezeléshez négy, összesen 16 
tűre van szükség. Ötven NSZK 
gyártmányú tű ára 80 márka 
Ezt az orvos, vagy a társaság 
tagjai szerzik be külföldi útjaik 
során. A megoldást az jelente
né, ha központosítva Ausztriá
ból szerezné be az érdekelt 
egészségügyi szervezet. 

Öröm helyett csak kesereg
hetnek, hogy a felsőbb egész
ségügyi szervezetek minden 
szenvedélybetegség leküzdésé
vel jobban törődnek. 

úgy látszik, hiányzik a jó pro
paganda. 

Csorba Barnabás 

A klubokra szükség van 

Nyugdíjasok találkoztak 
Szakszervezetünk nyugdíjas 

intézőbizottsága a közelmúlt
ban háromnapos kihelyezett ér
tekezletet tartott Záhonyban. 
Éspedig azért itt, mert Záhony
ban tartották meg először a 
nyugdíjas szakszervezeti vá
lasztásokat augusztusban, vala
mint itt működik az egyik leg
jobb vasutas nyugdíjasklub. 

A tagságot tájékoztatva Ku
kovicza Árpád, a NYIB titkára 
a többi között elmondta, hogy 
szeptember 22-én a kulturális 
bizottság ülésén meghatározták 
a klubok feladatait és elosztot
ták a részükre fenntartott 100 
ezer forintot. Ugyanakkor meg
állapodtak abban, hogy a vas
utas nyugdíjasklubok csak a 
VSZ nyugdíjas intézőbizottsá
ga felügyelete alatt működhet
nek. Erre az állásfoglalásra 
azért volt szükség, mert külön
böző politikai csoportosulások 
már tettek kísérletet arra. hogy 

hatásuk alá vonják az említett 
közösségeket. 

Kovács József, a helyi vezető
ség elnöke a fentiekkel kapcso
latban kijelentette, hogy napja
inkban pártoktól független, 
megújhodott szakszervezeti 
mozgalomra van szükség. 

A továbbiakban a klubtagok 
és a vendégek kárpátaljai ki
ránduláson megrsmerkedtek 
Beregszász, Munkács, Ungvár 
és Csap nevezetességeivel, 
majd a harmadik napon a záho
nyi üzemigazgatóság által szer
vezett üzemlátogatáson vettek 
részt. 

Az időskori csontritkulás 
Orvoskonferencia a MÁV Kórházban 

A jelenlegi kezelési lehetősé
gek az időskori csontritkulás fo
lyamatának csupán megállítá
sára alkalmasak, a csont újra
képződését nem tudják elérni 
- fogalmazták meg azon a 
konferencián, amelyet a MÁV 
Kórházban tartottak a kórház 
és az Orvostovábbképző Egye
tem Szülészeti Klinikája ren
dezésében, november l-jén. 
A nők időskori csontritkulásá-

.. -

val foglalkozó, nemzetközi rész
vételű tudományos tanácskozá
son neves belgyógyász és nő
gyógyász orvosok tekintették át 
a népbetegségnek számító kór 
legújabb kutatási eredményeit. 

A betegség kialakulásának 
rizikótényezőiként ismerik ma a 
tudósok a kálciumhiányos táp
lálkozást, a mozgásszegény 
életmódot, a dohányzást, az al
koholizmust. 

_Látod. áJlami �nzek nélkül is tudunk fejleszteni!-
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Amerikai sztár 
a Sportcsarnokban 

Iskolaavatás 

Tiszaszentmártonban 
A versbeszéd 

,, ,, 

termeszetessege 
Amikor a woodstocki feszti

vál lemezén először hallottam 
Joe Cockert, aki a Beatles With 
a little help írom my friends cí
mű örökzöldjét a soul zene lo
bogásával öltöztette fel, biztos 
voltam, hogy ez a bikahangú 
férfi csak fekete énekes lehet. 
Évekkel később, videón látva. 
majd' leestem a székről: fehér 

Bejövet a parkolóban meg
lepve vettem észre a korábban 
sosem látott csapatszállító rend
őrségi Csepelt, de az elővigyá
zatosság feleslegesnek bizo
nyult: bár a basszusgitáros va
lósággal dobol hangszerén, s 
néha egy állványra szerelt má
sik basszushoz ugrik. és azon 
dübörög tovább; s annak elle-

Régóta várt esemény mozgó
sította a közelmúltban Záhony 
1200 lakosú társközségének fia
tal és idősebb polgárait. A több
ségében vasutasok lakta telepü
lésen ekkor adták át a falu új 
általános iskoláját. 

A miskolci székhelyű Észak
terv-iroda konstruktőreinek el
képzeléseit a Kelet-Magyaror
szági Mélyépítő Vállalat (Ke
mév) szakemberei valósították 
meg, mégpedig az első benyo
mások szerint igen jól sikerül
ten. A volt tanácsháza épületé
nek csatlakoztatásával és átala
kításával az új intézményben 
összesen nyolc tanterem, ter
mészettudományi előadó, étte
rem áll a tanulók és pedagógu
saik rendelkezésére. Maga az 
épületegyüttes a hagyományőr-

ző építészeti stílus révén sajátos 
méretei ellenére harmonikusan 
illeszkedik a többnyire földszin-

N Horváth Péter kötetéről 

tes házak alkotta szűkebb kbr- A mai költészet ismeretében 
nyezetéhez. csak első pillanatra tűnik meg-

A közel másfél száz, jelenté- lepőnek a megállapítás: N. Hor
keny arányban azonban hátrá- váth Péte'hiek természetes kife
nyos helyzetű tanuló mellett a jezés (és lét)formája a versbe
felnőttek számára is gyakorta széd. A modern költó'k közül 
otthont ad majd a tiszaszent- ugyanis már csak kevesen be
mártani létesítmény, hiszen bi- szélnek versül, hozzátéve per
zonyára itt rendezik a falu- sze, hogy korántsem ez határoz
gyűléseket, a külön/ éle kultu- za meg líra és lírikus hitelessé
rális, közösségi rendezvénye- gét. 
ket. Érdekessége, hogy a külön- N. Horváth Kerék címmel 
ben is megkapó aulát Lóránt megjelent verseskönyve viszont 
János érdemes művész nagy- az élóbeszéd közvetlenségével 
méretű pannója díszíti, melyet és keresetlenségével vall a köl
jellemző módon a település a tő és a világ bonyolult viszonyá
Képzőművészeti Alap ajándé- ró!. 
kaként kapott. Eredeti tehetségével, az „Js-

H. I. teni kegyelemmel" a fiatal költő 
sohasem él vissza; mi több, ki
tűnő stílusérzékkel vesz erőt 

Aligha van persze olyan mű
vész, akit nem fenyeget a mo
dorosság veszélye. N. Horváth 
Péter nagyszerű verseket vet 
papírra, s elóbbi fenntartásaim
nak könnyedén elejét vehetné, 
ha ösztönösen kivetített képeit 
utólagosan az értelem szigorá
val szembesítené. 

N. Horváth Péter pszicholo
gizáló imIJresszionizmusa e so
rok íróját sokban emlékezteti a 
tragikus ,sorsú osztrák költő, 
Georg Trakl költészetére. 

Hetvenöt éves 
fafaragó 

asszociációi áradatán. 
Éppen a hagyományos vers

forma iránti feltétlen alázata, 
a mesterség tisztelete hozza 
ugyanakkor olykor ellentmon-

Egészen kitűnő vers a Fre
gatt az üvegben, ahol egy ha
sonlatot úgy sikerül a költőnek 
kibontania, hogy a tartalom (a 
szabadság ambivalenciája) és a 
forma erőszakoltság nélkül si
mul egymásba. 

Talán az Expresszió című 
költemény jelzi azt az utat, 
amelyen N. Horváthnak érde� 
mes haladma. A külső és belső 
természet megfeleléseinek me
tafizikája iránti különleges érzé
ke itt valóban eredeti módon 
mutatkozik meg. 

embert ilyen átéléssel, ilyen 
„feketén" énekelni még nem 
hallottam. 

nére, hogy az épület szinte elin
dul a szavakkal kifejezhetetlen 
hangulattól, ez nem Fradi
meccs, mindössze 13 ezer em
ber ünnepe. 

A műsor másÖdik részében 
szolid kísérettel néhány lassú 
blues ad alkalmat arra, hogy 
Cocker bemutassa, miért ma
radt a csúcson két évtized után 
is. Aztán egyszerre csak vége. 
Levonulnak a zenészek, de a tö
meg hajthatatlan, követeli visz
sza a rhythm and blues mágu
sát. 

Joe Cocker csak a hangja, és 
nem az allűrjei révén világhírű. 
A színpad sötét. a héttagú ban
da, és a két vokálénekesnő va
lami elképesztő dinamikájú 
számba kezd. A szinte már túl
zsúfolt sportcsarnok valósággal 
rázkódik, s amikor az ember azt 
hinné, hogy ezt a hangulatot 
már nem lehet fokozni, megje
lenik Cocker, de a zenészeitől 
elütően csak egy kitérdesedett 
szövetnadrág-zakó összeállítás
ban, mintha csak egy nyugati
partvidéki blues-klub színpadá
ról varázsolták volna ide. 

A hangszerelés színes, ötle
tes, a hangkép tömör, bár túl 
hangos a zene, de elviseljük, 
mert régen hallhattunk, láthat
tunk ilyen showt. Kemény dob 
számol be, a basszusgitáros, 
egy hosszú fekete gyerek való
sággal táncot jár, hátközépig 
érő haja röpül, s a mozgásával 
aláfesti mindazt, amit J oe a tűz
vörös fényben fürödve énekel a 
mikrofon előtt. A két billentyűs 
egymást váltja a hangszerek 
előtt, sikolt a vezető gitár, fröcs
köl az izzadság, s a fényes han
gú énekesnők is ugyancsak tö
rölgetik magukat a vokálemel
vényen, de nem lehet leállni, a 
blues-feeling sodor, magával 
ránt. 

A ráadás - m1 1s lehetne 
más - a Little help, a Set me 
free, és - talán a közönségnek 
célozva - a You are so beauty
ful. Aztán Joe leül egy kicsit, 
hagyja, hogy ragyogó zenészei 

Születésének 75. évfordulója alkalmából Virág Gellért népi 
fafaragó a közelmúltban kiállításon mutatta be alkotásait, festmé
nyeit, linómetszeteit a gödöllői vasútállomás szakszervezeti 
könyvtártermében. A jubileumi kiállítást négyszázan tekintették 
meg. 

is érvényesüljenek. Zseniális 
szólók, temperamentum, zenei 
ötletesség és a fények kaval
kádja varázsolja el a közönsé
get. Az ibolyaszínű, és az UV 
reflektorok fénye a mennyezet 
traverzrendszerére fröccsen, s 
mintha egy fantasztikus film 
űrhajója indulna el fölöttünk, a 
VeryLight lámpákból lecsapó > 
fénypiramisok a mozgás érzetét 
keltik. Még egy dal, s a felsza
badult ünnep véget ér. Kösz, 
Joe, nagy ajándékot adtál, csak 
az kár, hogy a televízió nem 
rögzítette az év legjobb buliját. 

'F.\im ! 
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d. Kisvárosi tér (Durkó Gábor rajza) 

Ez most a mindennapi 
A csoda: elindulunk dél
W után fél háromkor az 

Ugocsa utcából, Attila unokám-

Délutánok a Déliben 
mal, aki már lassan betölti a 22. 
hónapját is, rengeteget tud már mert a 12-es vágányról éppen 
a világból, rövid. tőmondatok- most indul ki egy vonat Puszta
ban tudatja velem, hogy mit lát, szabolcsra. Nézi, nézi, gyönyör
mit észlel, mit akar, vagy mit ködik a kigördülő kerekek mu
szeretne. Ezeket a délutáni sé- zsikájában, és a végén szomo
tákat mindketten akarjuk és rúan állapítja meg: 
szeretjük. Én azért, mert vihe- - Elment . . . - s néz rám, 
tem, mert csak velem lehet, hogy mit szólok ehhez. 
most csak az enyém (és persze Perec a kezében, itt a swm
én az övé), tolom a kocsiban, le- szédos péknél vesszük a leg
felé a széles Alkotás utcán. És jobb sósperecet, eszik és figyel. 
Attila újjong, mert hallja és lát- Szemlélődik. Hiszen itt aztán 
ja a vonatokat, s nincs ennél rengeteg a látnivaló. Már min
szebb látvány sehol a világon. <lent tudunk, hiszen itt voltunk 

A játszótér fele ennyi örömet tegnap is, tegnapelőtt is. Sétál
nem ad. Igaz, a hinta se rossz tunk a széles peronokon. előbb 
játék, meg a csúszda se, de ő ott mindenki azt hitte, hihette, 
is azt szereti, ha beül a favonat- hogy valakit kikísértünk, vagy 
ba, esetleg a mozdony tetejére, valakit várunk, ami igaz is, hi
s én elénekelem neki: ,,Megy a szen minden induló vonatnál 
gőzös megy a gőzös Kanizsá- ott voltunk, és minden érkezőt 
ra . . . " Lelkesen fogadtunk. Csak ép-

Vonatosdit játszani egy hu- pen nem az embereket vártuk e 
szonkét hónapos kis emberké- gyönyörű, csodálatos délutáno
nek maga a teljes öröm, hát kon, hanem a mozdonyokat, vo
még megérkezni az igazi pálya- natokat, kerekeket . . . lámpá
udvarra, ahová óriási mozdo- kat ... 
nyok futnak messze vidékekről, Mert jöttek ám a piros. kék, 
vagy indulnak távoli elérhetet- sárga mozdonyok, homlokukon 
len messzeségbe. Ahogy belé- három szem világított, kettő a 
pünk (mit belépünk, betolom szokott helyén (ettó1 olyan ba
kiskocsijában) a Déli pályaud- rátságos. emberi a mozdonyok 
var Alkotás utcai kapuján, el- arca) és egy a homlok közepén, 
kapja a mámoros öröm. mintha az Odüsszeiából megis-

- Vonta, vonta - mondja mert egyszemű közeledne ... 
nekem. s magyarázza, igen, ne- Igaz. később én is leckét kap
ki még most alakulnak a sza- tam: ma már nincsenek mozdo
vak, mint ahogy a lámpa is még nyok, ó hallom ám. hogy a ked
csak ámpa - vonta, vonta - ves női hang ezt mondja. ne
mutat előre és szerencsénk van. kem és mindenkinek: 

- A kettes vaganyon gép 
közlekedik, a kettes vágány 
mellett kérem vigyázni! 

Attila unokám még nem tud
ja, hogy mi az a gép, neki min
den gép, ami mozog. Hogy a 
mozdony gép is lehet, avagy 
fordítva? Igaz, gőzöst már nem 
tudok mutatni neki, mert kivé
telesen sincs már gőzös a Déli 
pályaudvaron, hogy is lenne. 
De Nagykanizsára éppen vonat 
indul, dúdolom hát neki, vagy 
inkább csak magamnak: ,,Megy 
a gőzös, megy a gőzös Kani-

, ,, zsara . . .  

Attila tőmondatokban kér
dez, vagy válaszol. El nem le
hetne cipelni innen. A kedves 
tárcsás kislány (szó'ke, mosoly
gós, jókedvű) már ismer min
ket. Hiszen ott vagyunk elöl, 
ahonnan a szerelvényt indítja, 
Attilának tetszik ám, hogy a 
sípjába fúj, tetszik, hogy fel
emeli a tárcsáját és lassan, szu
szogva elindul a vonat. 

Még hiába mesélném el neki, 
még nem érti, hogy éppen 45 
esztendeje, 1944 őszén végez
tem volna el Szegeden az állo
másfelvigyázói tan/ olyamot, s 
Lettem volna forgalmista, ha 
közbe nem szól a háború. Jól 
tette a sors, vagy rosszul, hogy 
kibillentett választott hivatá
somból s az írás mesterségét, 
szenvedélyét adta helyette, kár 

��=·· 
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erről morfondírozni. Minden
esetre én aztán megértem uno
kám szenvedélyét, mely a vona
tokhoz fűzi. 

Nincs is csodálatosabb annál, 
mint állni az állomáson (mind
egy hogy hol a világon) és várni 
a vonat indulását, vagy érkezé
sét. Mert ez a csodálatos: elin
dulni és megérkezni. A sínek, 
az utak messze hívják az em
bert, s az én unokámban már 
benne él az utak szerelme, sze
retete. Már szenvedélyesen sze
ret autózni, figyeli a lámpákat, 
boldog, ha áthajtok az alagúton, 
sikong, ha meglátja a hajókat a 
Dunán. Extázisba esik a villa
mos látványán, ha egy busz sö
pör el a forgalomban. De még
is, ez a legszebb. Itt lenni a pá
lyaudvaron, fogadni az érkező
ket és integetni az indulóknak, 
lám, most is visszaintenek. Fer
fiak és nők, fiúk és lányok. 
S Attila integet ... 

De hát jártunk mi jó harminc 
évvel ezelőtt a Márvány utcai 
felüljáró hídra, fiaimmal, Attilá
val és Tibikével, vonatoknak in
tegetni. S ha egy mozdonyveze
tő nem intett vissza, Tibike szo
morúan mondta: 

- Ennek a bácsinak bizto
san nincs gyereke, mert ha Len
ne, tudná, hogy egy gyereknek 
mindig vissza kell inteni. 

Most az unokám tanulja eme 
szentenciát. Mindenesetre még 
lelkesen integet, ámuldozva, 
boldogan, kitartóan, még mind
egy, hogy visszaintegetnek neki 
vagy sem ... 

Takács Tibor 

dásos helyzetbe. A formai elő
írásoknak és belső elvárások
nak való megfelelni akarás né
ha kényszerű-kelletlen kimoz
dítja gondolati-érzelmi pályájá
ról a verset. Ezért aztán, ha 
csak ritkán is, de előfordul. 
hogy közhelyekbe csúszik át a 
lírai érzékelés, és a gondolati 
mélység helyett csak kibicsak
lott helyzetdalok születnek. 

Máskor meg a forma kalodá
ja fojtogatja a versbe artikulált 
hitelesen szép élethelyzetet. A 
mindenáron feszességre törek
vő művészi akarat dagályos 
metaforahalmazzal terheli meg 
az emoc10nális-rac10nális vers
vázat. A tökéletesség igézete, a 
befejezettség talmi vágya ön
kéntelenül 1s arra ösztönzi a 
költőt, hogy véglegessé, követ
kezésképpen túlírja némely 
opuszát. 

N. Horváth Péter 

A kötet végén a szerzőtó1 tud
JUk meg, hogy könyve „ megje
lenése elsősorban a Békéscsa
bai Baromfifeldolgozó Vállalat 
nagylelkű anyagi támogatásá
nak köszönhető". Továbbá 
munkájukkal és anyagi hozzá
járulásukkal segítették a kötet 
megjelenését Gyenes István 
költő, valamint az ANTIKVA 
Nyomda és Műanyagipari Kis
szövetkezet. 

A Kerék című verseskönyv 
borítóját Hegedüs Miklós ter
vezte, a kötet szerkesztője Ka

szala Sándor volt. (Antikva -
1989.) 

(Tódor) 

Fregatt az üvegben 
Mint érinthetetlen, palackba zárt hajó 
látom és hallom is, de nem érem a vizet. 
Koporsómmal együtt a sodrás partra vihet, 
dísztárgy-életem csak megcsodálni való. 

Gyufaszál árbocaimon hallgat a kötélzet. 
Gyalu/ orgács vitorláim fölött zászló nem Leng. 
Lekátrányozott dugóval megőriz a szélcsend, 
ábrándjaim mélyén mégis örök vihart érzek. 

Expresszió 
S közben Újra ősz lett, kertet kerít a köd, 
bevérzi a föl det, pirosodik a park. 
Puha, nedves kézzel balzsamosan beföd. 
Bent nyugalmat érzel, titkok tenyere tart. 

Körülölel hűvös, holdszínű hálóval. 
Menekül a bűnös, fohász foszlik fogán. 
Füleiben vád ül, mar, mikor megszólal 
kitisztulva végül tenger tükre talán. 

Osváth Miklós kiállítása 

Régi barátja a záhonyi átra
kókörzet vasutasainak a neves 
fővárosi akvarellfestő. Osváth 
Miklós. A Szabolcs-Szatmár 
megyében magát egyébként is 
otthonosan érző, és már majd 
minden megyei városban kiállí
tó művészt különösen a vas
utasváros közművelődési és 
nyugdíjas aktivistáihoz fűzik 
szoros szálak. 1986. évi záhonyi 
tárlata alkalmával például tár
sadalmi-közösségi tevékenysé
gük és lokálpatriotizmusuk elis
meréséül tíz nagyszerű képet 
ajándékozott a nyugdíjasoknak. 

Ezúttal a mándoki vasutas 
nyugdíjasklub m�ghívására lá
togatott az átrakókörzetbe, 
hogy bemutassa legújabb mun
káit. Ám ez alkalommal mű
vészbarátai is bemutatkoztak a 
hatezres nagyközség lakóinak. 

ugyanis műsoros est keretében 
nyitották meg tárlatát. 

A most közreadott anyag je
lentékeny részét a vasutasváros 
és környékének jellegzetes tá
jai, emberformálta alkotásai ad
ják. A régi templomok, paraszti 
házak és a tiszai táj a környék
hez való erős érzelmi kötődést 
és a művész virtuóz technikai 
tudását bizonyították. 

A műsoros est keretében fel
lépett Simon Józsefné népdal
énekes. a népművészet meste
re. Pribojszky Mátyás világhírű 
citeraművész és Petrozsényi 
Eszter előadóművésznő. Elő
adásukat a vasutas nyugdíjasok 
művészeti csoportjának zenés
prózai műsora fogta keretbe a 
mándoki kultúrház színházter
mében. 

Kovács József 
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Küldöttgyíílés 
a BVSC-ben 

MÁV a BVSC-t változatlanul 
reprezentatív egyesületének 
tartja, elismeri eredményeit, 
ezért erejéhez mérten támogat
ja a klubot 'és sportolóinkat. 

Nemzetközi sakkbajnokság 

1989. NOVEMBER 16. 

Tómegsportversenyek 
Záhonyban sokéves hagyo

mányai vannak a tömegsport
mozgalomnak, az egészségügyi 
felvilágosító munkának, a pre
venció érdekében tett kezdemé
nyezéseknek, és általában a ki
kapcsolódás mellett a megelő
zést is szolgáló szabadidős ren
dezvényeknek. 

Az októberi akciónap egész 
napos programjának egyik fő 
eseménye az utcai futónap 
(,,Mozdulj, Záhony!" jelszóval) 
volt, melyen a különféle korcso
portokban több száz résztvevő 
indult. Ezt követte a Vasutas 
SC létesítményeiben a mintegy 
tucatnyi játékos vetélkedő, ver
sengés. Ugyancsak a délelőtti 
órákban kezdődtek a vizes tö

dett uszodában „ Ússzon az 
egészségéért!" mottóval. 

Csábítóak voltak a díjak is, 
hiszen sokféle-fajta szervezet, 
intézmény csatlakozott különfé
le értékes jutalmakkal a verse
nyek díjalapjához. Ám nem
csak a győzteseket jutalmazták, 
hanem a legaktívabb résztve
vők között tombolán sorsoltak 
értékes sportfelszereléseket. 

A helyi vöröskeresztes akti
visták díjmentesen vérnyomás
mérést is végeztek a település 
különböző pontjain. A nyugdí
jasklubban kiállítással várták a 
szomszédús sportpályákról ér
kezett versenyzőket és érdeklő
dó'ket. 

A BVSC elnöksége október 
30-án a MÁV Bevételellenőrzé
si Igazgatóság Marx téri épüle
tének konferenciatermében 
rendezte négyévenként esedé
kes küldöttközgyűlését. Sze
mők Béla általános vezérigaz
gató-helyettes, az egyesület tár
sadalmi elnöke köszöntötte a te
remben helyet foglaló vendége
ket, szakvezetőket, sportolókat. 
A küldöttközgyú1és napirendjé
nek ismertetése és elfogadtatá
sa után átadta a szót dr. Balázs 
Ákos ügyvezető elnöknek, aki 
az írásos beszámolóhoz fűzött 
szóbeli kiegészítőt. 

Mint az a beszámolóból is ki
tűnt - az írásos tájékoztatóban 
részletesebb ismertető olvasha
tó róluk - a BVSC-nek 12 
szakosztálya és egy szakcso
portja van. A szakosztályok 
fele a nemzetközi minőséget je
lentő „A" kategóriás besorolás
sal rendelkezik. Ezek az aszta
litenisz-, a birkózó-, az úszó-, a 
vívó-, a műugró- és a vízilab
da-szakosztály. ., megsportversenyek a helyi fe

Elöljáróban leszögezte: an
nak ellenére, hogy az állami tá
mogatások csökkenése a 
BVSC-t is nehéz helyzetbe hoz
ta, sportolóik ott voltak s jó 
eredményt értek el a különböző 
sportágak hazai és nemzetközi 
versenyein. Külön is kiemelte 
azokat, akik a szöuli olimpián 
képviselték a vasutas sportot. 

A gondok taglalása után a 
bázisszervi kapcsolatokról a kö
vetkezőket mondotta: 

- A BVSC munkája alapve
tően és meghatározóan a Ma
gyar Államvasutak támogatá
sától függ. A MÁV finanszíroz
za a beruházásokat, fenntartja 
és üzemelteti létesítményein
ket, fedezi működési költsége
ink jelentős részét és számos él
sportolónkat tartja állományá
ban. Az elmúlt években gyara
podtak létesítményeink. A Ta
tai úton befejeződött a futópá
lyával egybeépült röplabda
csarnok építése, a Tanács kör
úton vívóink is ideális körülmé
nyek között edzhetnek. Sporto
lóink erőfejlesztését szolgálja az 
új kondicionálóterem, s jelentős 
anyagi ráfordítással folynak az 
uszoda rekonstrukciós munkái. 
Ezek is bizonyítják, hogy a 

A versenysporthoz tartozó és 
általában a hazai élvonalat je
lentő „B" kategóriás minősítés
sel rendelkezik az atlétika-, a 
labdarúgó-, a röplabda- és a 
teniszszakosztály. 

A BVSC-nek a hazai átlag
színvonalat jelentő „C" kategó
riás szakosztály jelenleg nincs. 
A karate-szakosztály a tömeg
sport jellegű „D" besorolást 
kapta. 

Egyenletes munkára vall, 
hogy az elmúlt négy évben a 
BVSC-nek visszaeső szakosztá
lya nem volt. Ezzel szemben 
két szakosztály, az atlétikai és a 
labdarúgó a „C"-ből a „B" ka
tegóriába lépett elő. 

Az elnökség írásos tájékozta
tóját, s az ügyevezető elnök szó
beli kiegészítőjét vita követte, 
majd megválasztották a klub 
vezetőségét. Az egyesület mun
káját 23 tagú elnökség irányítja. 
A társadalmi elnöki tisztet to
vábbra is Szemők Béla általá
nos vezérigazgató-helyettes lát
ja el. A közgyíílés ugyancsak 
megerősítette tisztségében dr. 
Balázs Ákos ügyvezető elnököt 
és Páricska Zoltán elnökhe
lyettest. 
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Vízszintes: l. Műtétet végző. 7. Régi ánnyal). 51. .A virág része. 53. ldege_n 
görög pénz. tárgyraggal. 13. Olasz tó. egynemű betűi. 55. Serkentő. (A 2. es 
14. Római 49. 16. Gabonakéve. 17. Vi- 3. kockában a keresett költő nevének 
zet ad. 18. Európai nép. 19. Labda a kezdőbetűi). 59. A kezdet kezdete. 61. 
hálóban. 21. Tataroz. 23. Járom. 24. Kimondott betű. 62. Az argon vegyje
Ázsiai állam. 26. Vissza: fajon belül el- le. 
térő csoport. 27. Fent, németül. 28. A római számokkal jelzett kockák

A Keleti Kárpátok leg_magasabb csú- ban levő betűk összeolvasva egy költe

csa. 29. Szélhárfa. 30. Elesen ordít. 31. mény címét adják. Megfejtésül bekül

Nem valóság. 34 .... Jób (1868-1919) dendő a magyar költő neve. A kereszt

neves hírlapíró. 35. Figyel. 36. Vállala- rejtvény címe a költemény egy sora. 

ti tömörülés. 40. Gyarapszik. 41. Ró- Beküldési határidő: november 16. 

Október 24-én fejeződött be a 
Törekvés művelődési ház szín
háztermében az idei magyar 
sakkbajnokság és a nemzetközi 
nyílt sakkbajnokság. 

A nyolcvan versenyző között 
a szovjet és az amerikai sakko
zókon kívül még hét nemzet 
sportolói ültek a táblákhoz, s ez 
első hallásra igen jól hangzik. 
Neves magyar versenyzők és 
edzó'k véleménye szerint azon
ban a magyar bajnokságnak 
nincs rangja, és a legjobbak 
csak érdeklődőként és nem já
tékosként jöttek el. Ezen a hely
zeten csak az segítene, ha lenne 
rajtpénz, sőt pénzdíjas verseny
nyé lehetne fejleszteni a baj
nokságot, mert így még külföld
ről is a legjobbak neveznének 

be. A sakkszövetség egyik veze
tője szerint talán jövőre sikerül 
tehetős szponzort találni.. . . 

A nemzetközi nyílt bajnok
ság győztese Alekszandr Avsa
lumov szovjet-azerbajdzsáni 
versenyző lett, a második he
lyen Enders Péter, a Törekvés 
versenyzője végzett. 

A magyar bajnoki címet Vi
déki Sándor, a Dutép SC sak
kozója szerezte meg két Bp.-i 
Honvédos és a negyedik helye
zett Törekvés-versenyző, Fehér 
Gyula előtt. 

Figyelemre méltó volt a Hon
véd 13 éves reménysége, Almá
si Zoltán, aki a bajnokságon 5,5 
pontot gyűjtött. 

(Tüttő) 

mai 2. 42. Égéstermék. 43. Ritka férfi- Az előző keresztrejtvény megfejté-

név. 45. Kanál szélei. 46. Mélytengeri se: Lévay József. (A vers címe: Elve- ----------------------------
(görög). 48. Kevert galeri. 49. Ciprus szett nap.) 
és Görögország egyesítésének eszmé- Egy-egy könyvet nyert: 

je. 51. Becézett Boldizsár. 52. Fiatal Lengyel László 2730 Albertirsa, Er- Csehszlovák-lengyel megállapodás 
ökör, névelővel. 54. Kína betűi. 56. kel Ferenc u. 39.: Tihanyi Pét�mé 
Kép, képmás. 58. Német tea. 59. Egy 8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 8.: Ene- Felkészületlenül érte Cseh- gyel turisták száma. A vonatok 
krimi város fordítottja. 60. Vízbe en- kes Mátyás 6044 Hetényegyháza, Ba- szlovákiát, hogy az utóbbi idő- már hetek óta rendkívül zsúfol
ged. 62. A teljes zűrzavar. 63. Végére rátság u. 18-: Győrffy Péter 4032 Deb- ben megnőtt az országba beuta- tak. Mivel a lengyel turisták jár. 64. Ez a szórend nincs rendben. recen. Martos Flóra u. 5.; Németh Já- bb 

Függőleges: 1. Eredeti. 2. Igekötő. 3. nosné 9700 Szombathely. Kőrösi Cso- zó, végső célként Ausztriát, tö sége spekulációs céllal kü-
Tesz. 4. Betűpótlással gyűjtőtábor. 5. ma S. u. 64/E. vagy más országot választó len- lönféle árucikkeket akar átvinni 
Spanyol férfinév. 6. Andersen szülővá- Ausztriába, az osztrák vámőr-
rosa. 7. Csúcsív, franciául. 8. Társze- .----------------------------- ség rendkívül megszigorította a kér. 9. Hegycsúcs a Szovjetunióban. 

s D ' 10. Hangtalanul lódít.11. Ugyanaz. 12. 1nortnap _reCSett csehszlovák-osztrák határát-
Fergeteges nápolyi tánc. 15. Híres r kelőhelyeken az átkelést. és az 
szikla a Rajnában. l8. Nyelvtani foga- A hagyományoknak megfele- gos vasutasbajnok Pécs lett az ellenőrzést. lom. 20. Nigéria fővárosa. 22. Elinalt. 
23_ ... Henrik (1828-,.-1906) norvég író. lően idén is megrendezték a pé- első. A dunaújvárosi Kiss Ág- A súlyosbodó helyzet miatt a 
25. Végtelen komp. 27. Vissza: szóösz- csi igazgatóság sportnapját. nes és a nagykanizsai Tóth csehszlovák vasúti szervek 
szetételekben életet jelent. 32. Felve- A több mint 100 résztvevő kis- megállapodtak a lengyel vasúti • · 33 F h · • t • b György végzett az élen asztali-vogep. · e er szorze u em er vagy pályás fociban. asztaliteniszben igazgatósággal, a lengyel vám-állat. 36. Kerti szerszám. 37. Szeren- teniszben, a sakkbajnokságot a 
csejáték. 38. . . tika. fajegészségtan. és sakkban mérte össze tudá- és határőrszervekkel. hogy a 
39. Fordítva okul. 42. Garázda. bot- sát. kanizsai Kovács Károly nyerte. nemzetközi vonatkokra csak 
rányt okozó. 44. Portugália őslakója A kispályás női focit Gyéké- A kétnapos tornán összesített- annyi utast engednek fel, volt. 4ő. Híres holland sajt. 47. Bara- b p' l • 
nya, helység. 48. Város a Szovjetunió- nyes csapata nyerte, a férfiak en ecs ett az elsó Gyékényes· amennyi a hivatalosan megálla-
han. 50. Kopottas. szegényes (betűhi- versengésében pedig az orszá- és Nagykanizsa csapata előtt. pított féróbely. 

- Öregek napja, Bánrévén 
október 22-én tartották a ha
gyományos öregek napját. Az 
ünnepi beszédet Trecskó Imre 
tanácselnök tartotta, külön 
megemlítve a bánrévei nyugdí
jas vasutasokat. A jó hangulatú 
ünnepségen többek között Tus
ka Sándor citeraegyüttese is fel
lépett. 

- A Tízmilliomodik utas. 
Záhonynál, a 'kishatármenti for
galom megindulása óta ötszörö
sére emelkedett az utasok szá
ma a magyar-szovjet átkelő
helyeken. Október 24-én már a 
tízmilliomodik utas is átlépte a 
határt. 

- Az utolsó fázis. A nagy re
konstrukció végső állomásához 
érkeztek az építők a Keleti pá
lyaudvaron. Elbontották és ki
cserélték a két utolsó sínpárnál 
még meglévő peron-tetőszerke
zeteket is, amelyeket a tervek 
szerint a dunakeszi állomáson 
hasznosítják majd. 

- Búcsúzás az elnöktől. A 
Déli-pályaudvar nyugdíjas 
.alapszervezetének elnökét, 
Gorzó Ferencet búcsúztatták 
nemrégiben. A hosszú évek óta 
közmegbecsülésnek örvendő 
funkcionárius érdemeit az újon
nan megválasztott elnök, Baki 
Miklós méltatta. 

A szerkesztőség fenntartja küldünk vissza. A lapunkban 
a jogot, hogy a beküldött kézi- megjelent írások nem feltétle
ratokat rövidítve közölje, Kéz- nül a szerkesztőség álláspont
iratot nem őrzünk meg és nem ját tükrözik. 

Eladó Budapest XVII. kerületi egy 
plusz kétszobás öröklakás, másfél szo
bás tanácsi hkást beszámítok. Érdek
lődni lehet: Mi5kolcziné, 121-7275 vá
rosi telefonszámon 8-15 óráig. 

Elcserélném MÁV-dolgozóval Rá· 
kospalota MÁV-lakótelepi 100 négy
zetméteres 4 szobás, 2 kis konyhás, 
fürdőszobás, külön WC-s, gázfűtéses, 
felújított lakásomat két kisebb egy 
egyszobás összkomfortos és egy két
szobás összk_omfortos, vagy egy és két 
félszobás MA V-lakásra. Erdeklődni le
het: Vermes István, Bp. XV., Lenin út 
11. IV. lépcsőház 8., vagy Szeremeta 
Károlyné reggel 7-14 óráig a 18-54 
üzemi telefonszámon. 

Elcserélném zuglói 49 négyzetméte
res negyedik emeleti összkomfortos la
½ásomat (lift nincs) 3 szobás lakásra. 
Erdeklődni lehet: 122-1241 városi, 
vagy 35-96-os üzemi telefonszámon 
14-17 óráig. 

Elcserélném Budapest VIII. ker., 
Kerepesi úti 93 négyzetméteres, két és 
fél�zobás, összkomfortos, felújított 
MAV-bérlakásomat, 30-40 négyzetmé
teres egy szoba komfortos tanácsi la
kásra Budapesten. Érdeklődni lehet: 
hétköznap J0--12 óra között a 
141-4431-es telefonszámon. 

Elcserélném rákospalotai zöldöveze
ti 4 7 négyzetméteres felújított, kertes, 
komfortos MÁV-bérla�ásomat, kisebb 
összkomfortos pesti tanácsi, egy vagy 
egy és félszobás lakásra. Erdeklődni 
lehet: a 01/49-21 üzemi telefonszámon. 

Elcserélném VII. ker., Hernád utcai, 
35 négyzetméteres, komfortos tanácsi 
lakásomat gázfűtéses egy és fél, két
szobás MÁV-bérlakásra, vagy tanácsi 
lakásra. Érdeklődni lehet: 19-40 üzemi 
vagy 133-1734 városi telefonszámon. 

Elcserélném Budapest Kerepesi úti, 
80 négyzetméteres MÁ V-bérlakáso
mat hasonló nagyobbra. Érdeklődni 
lehet: 133-2754 városi telefonszámon. 

Elcserélném rákospalotai II. emeleti 
2 �zaba plusz 2 félszobás, telefonos 
MAV-bérlakást kisebb családi házra. 
Érdeklődni lehet: este 20 óra után a 
184-3039 városi telefonszámon. 

Elcserélném vasutassal Záhony köz
pontjában lévő 2 szobás, összkomfor
tos. II. emeleti erkélyes MÁV-lakáso
mat debreceni vagy nyíregyházi ha
sonlóra vagy nagyobbra. Erdeklődni 
lehet: Debrecen, Szabadság u. 73. fsz. 

4. vagy hétköznap 8-15 óráig a 14-04 
üzemi telefonszámon. 

Elcserélném MÁV-dolgozóval bala· 
tani kertes, 2 szobás szolgálati laká
som budapesti tanácsi lakásra. Érdek
lődni: egész nap a 149-9702 városi tele
fonszámon. 

Elcserélném 66 négyzetméteres gáz
fűtéses, komfortos tanácsi lakásom 
egy egy és fél�zobás, és egy egyszobás 
komfortos MAV-bérlakásra. Erdeklőd
ni lehet: a 44-42 üzemi, vagy 
153-4155/108 városi telefonszáQ1Dn 
7-15 óráig. 

Elcserélnénk egy 52 négizetméte
res, két szoba komfortos MA V-bérla
kást és egy 84 négyzetméteres két szo
ba plusz hall, telefonos, komfortos ta· 
nácsi bérlakást legalább 3 plusz félszo
bás, lehetőleg telefonos lakásra (bár
milyen megoldás érdekel) értékkülön
bözettel. Érdeklődni: egész nap 
142-0380 telefonszámon. 

Elcserélném Nagymaroson lévő 75 
négyzetméteres komfortos MÁV-bér
l§!kásomat kisebb budapesti lakásra. 
Erdeklődni 112-0470/183 városi tele· 
fonszámon. 

Elcseréln�m vasutassal Rákospalo· 
tán lévő MAV-lakótelepi 100 négyzet
méteres, 3 szobás összkomfortos, tele· 
fonos, pincével, kertrésszel, garázzsal 
rendelkező lakásomat, kisebb saját tu
lajdonú, szabad rendelkezésű teher
mentes, vagy kisebb méretű MÁV
bérlakásra, értékkülönbözettel. Érdek
lődni lehet: este 18-20 óra között a 
184-3216 telefonszámon. 

Elcserélném Gyáli úti, 3 szobás, gáz
fűtéses, telefonos, félemeleti MAV

bérlakásomat hasonló 1 szobás taná
csira MÁV-dolgozóval. Négy-öt tagú 
családnak kényelmes. Más megoldás 
is érdekel. Érdeklődni lehet: 127-3963. 
vagy 183-6066 telefonszámon. 

Elcserélnénk rákospalotai 64 négy
zetméteres, 1 szoba komfortos, erké· 
lyes tanácsi lakásomat az (Árpád Gim· 
názium mellett) 1 plusz félszobás, 
vagy nagyobb MÁV-bérlakásra. Ér
deklődni lehet: a 122-0660/664 telefon
számon. 

Elcserélnénk rákospalotai, 64 négy
zetméteres 1 + 2 félszobás (gardrób, 
kamra) MÁV-bérlakást két kisebb kü· 
!önálló l_akásra. (Minden megoldás ér· 
deket.) Erdeklődni lehet: 9-16 óráig a 
34-87 üzemi telefonszámon. 
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Az elnökség javasolta · 

Kapjanak korkedvezményt 
a záhon� rakodómunkások 

Szakszervezetünk elnöksége 
és MÁV-bizottsága november 
24-én tartotta ülését. A napi
rend szerint először Urbán La
jos, a MÁV elnök-vezérigazga
tója tájékoztatta az elnökséget a 
MÁV jelenlegi helyzetéről, a 
fejlesztési lehetőségekről, a vas
út átszervezésének. korszerűsí
tésének terveiró1. 

elnökség elfogadta a VSZ Mun- porokból áll. A levegő szennye
kaügyi szabályzatát. zettségét a belső égésű motorok 

Végezetül az elnökség a zá- égéstermékei 1s fokozzák. A 

honyi üzemigazgatóság rakodó- targoncák működéséből szár
munkás-, kézi és targoncakeze- ·mazó zaj és vibrációs hatás 
lő, kisegítő munkakörök kor- szintén kedvezőtlenül érinti az 
kedvezményes jegyzékbe törté- átrakó munkásokat. 

A továbbiakban a MÁV kol
lektív szerződés 1990. évi módo
sításának ütemtervét és a be
számoló irányelveit fogadta el a 
testület. (Ezt a MÁV-Értesítő
ben közlik majd.) A módosítás 
egyik új eleme többek között 
az, hogy januártól nem lesz kö
telező túlóra a MÁV-nál, ahol 
mégis szükséges, egyedi szerző
dést kötnek az erre vállalkozó 
dolgozókkal az önkéntes mun
kára és annak díjazására. Tag
sági vita után a kollektív szer
ződés módosítását újra fogja 
tárgyalni a központi vezetőség. 

nő felvételét vitatta meg. A tes
tület egyetértett az előterjesz
tésben megfogalmazottakkal. 
Állásfoglalása szerint szakszer
vezetünk felelősséggel tartozik 
a záhonyi átrakómunkásainak 
egészségéért, biztonságos mun
kakörülményeikért. 

Az átrakandó áruk jellegétől 
függően nagy a kézsérülési ve
szély, a görnyedt testtartás; a 
statikusan ismétlődő mozdula
tok az izomrostokat az átlagos
nál lényegesen jobban veszik 
igénybe, a terhelés nagy. A ra
kodók tevékenysége a MÁV-on 
belül az egyik legveszélyesebb 
munkakörnek mmősül. 

Közismert, hogy a targonca
kezelők és kisegítő munkásai, a 
kézi átrakáson foglalkoztatottak 
többsége ömlesztett áruk rako
dását végzik. Egészségüket és 
testi épségüket több veszélyes 
és ártalmas termelési tényező 
károsítja. 

Az elnökség megítélése sze
rmt. figyelembe véve a jelenle
gi környezetet, illetve a MÁV 
lehetőségeit, a közeljövőben 
nem várható a záhonyi átrakó
munkások munkafeltételeinek 
javulása, ezért az egyetlen meg
oldás helyzetük jobbítására a 
korkedvezmény megadása. Harmadik napirendként az 

Az átrakóküldemények te
kintélyes része (műtrágyák, 
szerves anyagok stb.) irritáló 
hatású, apró szemcsézettségű 

Levél a képviseló'knek 
Tisztelt Képviselő Úr! 

A Magyar Államvasutak és ezzel összefüg
gésben 125 ezer vasutas jelenlegi helyzetéért 
és további sorsáért érzett felelősségtől indít
tatva fordul Önhöz a Vasutasok Szakszerveze
te. 

Nincs más módunk a vasút és a vasutasok 
helyzetét meghatározó döntések befolyásolá
sára, ezért kérjük a segítségét. Ön tagja egy 
olyan parlamentnek, amely az utóbbi időben 
több esetben adta tanújelét érett döntéshozói 
felelősségének. Most is ebben bízunk. 

Az ország ügyeiben tisztségénél fogva tájé
kozott emberként bizonyára tudja - és a 
MÁV szolgáltatásainak alacsony színvonalá
ból nap mint nap tapasztalhatja -, hogy má
ra a magyar vasút műszakilag teljesen lerom
lot közlekedésbiztonsága megkérdőjelezhe
tő. ·0zzel működó7cépességének határához kö
zeledő állapotba jutott. Költségvetési támo
g,ttásának reál,··1téke 10 év alatt a harmadára 
csokkent. A MÁV teljesítményegységre vetí
t.Ptt állami beruházásainak mértéke 1/16-od 
n·sze, a folyó költségvetési támogatás pedig 
1/10-e például az NSZK vasútjának. Évek óta 
tart az államvasutak, azaz az állam vagyoná
nak tudatos sor asztása és felélése, egyre va
lószínűbbé tév<. folyamat visszafordíthatat
lanságát. 

Tudatában va,fyunk annak, hogy az anyagi 
eszközök hiánya kényszerű rangsorolásra szo
rítJa 'l kormányt és az állami költségvetést jó
váhagyó orszá,5.c':'-1.ilést. Meg kell azonban fon
tolni, hogy a vasutak költségvetési támogatá
sát sehol a világon nem tekintik olyan veszte
ségfinanszírozó tPvékenységnek, amely nem 
kívánt és ezért megszüntetendő költségvetési 
terr,.et jelent az államkassza számára. 

A felelős kormányok és a parlamentek tu
datosan vállalják, hogy a vasutak az orszá
gai 1, infrastrukturális hálózatának meghatá
rozó jelentőségű részei, amiért közvetlen fele
lősséggel tartoznak a nemzetüknek. 

A vasutasok nemzetgazdasági szerepéről a 
MÁV állapotának vizsgálatát végző svájci 
szervező vállalat így ír: ,,A nyugati ipari álla
mok gazdasági fejlődését (és egyes idősza
kokban rossziráhyú fejlődésének tapsztalata
it) figyelembe véve megállapítható: 

A magas minőségű és piacorientált közleke
dési rendszer nékülözhetetlen alapja a nép
gazdaság fellendülésének. 

Valamely nagy piacra való ráállás azt felté
telezi, hogy a közlekedési rendszert mind 
mennyiségileg, mind minőségileg a piac igé
,nyeinek megfelelően építsék ki. 

A világméretű ökológiai válságot tekintetbe 
véve a hosszú távú környezetkímélés elsődle
ges kell, hogy legyen, a rövid távú gazdasági 
előnyökkel szemben." 

Mindezt tehát nem a vasutasok mostani ke
nyerének nagyobb szeletéért küzdő és jövőbe
ni kenyerének biztonságáért aggódó szakszer
vezet állítja, hanem hozzáértő gazdaságszer
vezők. 

Nem tagadjuk, hogy a vasútért szót emelve, 
egyben � vasutasok tisztességes megélhetésé-

ért küzdünk. Ma átlagosan 20-25 százalékkal 
keres kevesebbet a vasúti szakmunkás, tiszt
viselő, mérnök, forgalomirányító, vagy műve
zető az ország más ipari vállalatainál ugyan
azon bérkategóriába tartozó kollégáinál. Köz
ben jolyamtosan romlanak a munkakörül
mények, és - mmdezek betetőzéseként - a 
jövő évre a vállalati szociális ráf ordítások 
reálértékének durva - 40 százalékos - csök
kentését irányozták elő. 

Nem várunk tehát többet, mint a bérezés
ben a társadalmi igazságosság helyreállítását, 
és az eddig elért alapvető vállalati szociális el
látási szint megtartását. 

A vasutasok szeretnék elkerülni, hogy na
gyobb arányú társadalmi békétlenség kirob
bantói legyenek, de egyre több a sérelmük és 
egyre kevesebb a vesztenivalójuk. Ha kilátás
talan helyzetbe kerülnek, ezt a keveset egyre 
könnyebben teszik kockára. 

Tisztelt Képviselő Úr! 
A Vasutasok Szakszervezete arra kéri Önt, 

fellépésével akadályozza meg, hogy a magyar 
vasút végleg kiszoruljon az európai közleke
dési hálózatból. Kezdeményezze, hogy a kor
mány dolgozzon ki új közlekedéspolitikai el
képzelést, külön meghatározva ebben a vasút 
szerepét, a parlament pedig alkosson új közle
kedési törvényt! 

Ennek keretében szorgalmazza 
- a vasúti infrastruktúrával szembeni álla

mi felelősség tisztázását, 
- az állam tulajdonosi funkciójának haté

kony gyakorlását, és a vasútnak, mint önálló 
fuvarpiaci vállalatnak a működését biztosító 
vállalatirányítási forma kialakítását, 

- és ez utóbbival összefüggésben olyan 
szabályozás kidolgozását, amelyben az állam 
mint a vasúti személyszállítási közszolgaltatás 
megrendelője, a ráfordítás és a fogyasztói ár 
közötti különbözetet teljes egészében megtérí
ti a vállalatnak! 

Az állami költségvetés soron következő vi
tájában kezdeményezze, hogy az Országgyű
lés tételesen szavazzon a támogatásokról, el
különítve ezzel a nemzeti érdekből tudatosan 
vállalt támogatást a rossz hatékonyságú ter
melés veszteségfinanszírozásától! 

Úgy ítéljük, hogy a vasútnál tovább már 
halaszthatatlan az emberi és műszaki ténye
zők gyors romlási jolyamatának megállítása. 
Ezért kérjük, hogy az 1990. évi költségvetés 
vitájánál szavazatával olyan döntést támo
gasson, amely ehhez minimálisan biztosítja 
a forrást. Ennek mértéke mintegy 10 Mrd Ft, 
a jelenleg előirányzott 7 Mrd Ft-tal szemben. 

Tisztelt Képviselő Úr! 
Tudjuk, hogy az ország jövőjét meghatáro

zó számos más fontos kérdésben is felelősen 
állást kell foglalnia az elkövetkező hónapok
ban. Mi a vasút és a vasutasok sorsát is ezen 
kérdések közé soroljuk. Őszintén számítunk 
arra, hogy ezt Ön is így gondolja és vállalja a 
kérésünk szerinti közreműködést a parla
mentben. A 125 ezer vasutas nevében ezt elő
re megköszönjük. Vasutasok Szakszervezete 

Központi Vezetősége 

Vasutas nyugdíjasok országos értekezlete 

Újra meg kell tanulni, 
• 

, , 

m1 a szegenyseg 
Megalakult az országos tagozat 

Szakszervezetünk nyugdíjas 
intézőbizottsága országos érte
kezletet tartott november 17-én 
Budapesten. Az üdvözlő szavak 
után Feleky Pál javasolta a kül
döttértekezletnek, hogy a NYIB 
helyett hozzák létre a vasutas 
nyugdíjasok országos tagozatát 
és egyidejűleg válasszák meg a 
tagozat titkárává Kukovicza 
Árpádot. A felszólaló hangsú
lyozta, hogy nem az intézőbi
zottság lecseréléséről van szó, 
hiszen mindeddig megfelelően 
látta el feladatát, de a nyugdíjas 
tagozat már nem középszerv
ként, hanem országos szerve
zetként működve jobban tudná 
képviselni a vasutas nyugdíja
sok érdekeit. 

A küldöttek egyhangúlag 
megszavazták a fentieket, majd 
Kun Dezső a 21 tagú választ
mány jelölését előkészítő bizott
ság tagjaira tett javaslatot. 
A szavazás után a következők 
lettek a bizottság tagjai: Baki 
Miklós, Kapitány István, Tó
jalvi István (Budapest), Vaál 
János (Debrecen), Gazsi Lajos
né (Szeged), Bánáti József 
(Pécs), Zala István (Szombat
hely), Takács Antalné 
(GYSE\-'), Mátrai Jánosné (Zá
hony), Varga Józsefné (Utasel
látó). 

A továbbiakban Feleky Pál 
ismertette a nyugd[jastagozat 
állásfoglalás-tervezetét, ame
lyet elfogadásra javasolt. 

Ezután a sokszor indulatos 
hozzászólások következtek, 
majd Koszorús Ferenc lépett a 
mikrofon elé. Szakszervezetünk 
főtitkára azzal kezdte beszédét, 
hogy manapság a pártok, az ál
lami vezetők, a tagság, szóval 
mindenki a szakszervezeteket 
szidja, noha nem a szakszerve
zetek irányították a gazdaság
politikát. 

- Sok esetben szegezik ne
künk a kérdést: a mozgalom 
miért nem lépett jel keményen 
15-20 évvel ezelőtt? De néz
zünk egymás szemébe! Ki mert 
akkor szólni? S vajon megszó
laltak-e akkoriban mindazok, 
akik napjainkban élve a már 
valódi szólásszabadsággal, 
nagy hangon kritizálnak ben
nünket? - tette jel a kérdést 
Koszorús Ferenc, majd a kriti
kákkal kapcsolatban rámuta
tott arra, hogy soha nem lesz 
egyetlen olyan szakszervezet, 
amely az állam kötelességeit 
magára tudja vállalni. 

Napjainkban társadalmunk
ban nem a jog és a demokrácia, 
hanem a türelmetlenség és az 
anarchia uralkodik, s lassan 

visszajutunk abba az állapotba, 
amelyet a mai nyugdíjasok fia
tal fejjel már megértek: a sok 
millió koldus országába. 
A nyugdíjasoknak, akik átéltek 
gazdasági válságokat, inflációt, 
háborút, s az 56-os eseménye
ket, újra meg kell tanulniuk, 
mi a szegénység. És azért jutot
tunk ide - hangsúlyozta a főtit
kár -, mert a nagyhatalmak já
tékszernek tekintettek bennün
ket. Mert nem igaz, hogy csak 
mi, magyarok veszítettük el a 
világháborúkat, de a fejünk fö
lött kötött megállapodásokba 
nem tudtunk beleszólni, s a má
ra kialakult helyzetért a nagy
hatalmak, s köztük elsősorban 
a Szovjetunió és az Egyesült Ál
lamok a felelős! 

A főtitkár emlékeztetett arra, 
hogy „ a kapitalistának neve
zett jóléti társadalmakban 
sincs akkora különbség a gaz
dag és a szegény rétegek kö
zött, mint nálunk", majd küz
delemre szólította fel, és bátorí
totta a nyugdíjasokat, hiszen 
másfél millió nyugdíjas el tudja 
dönteni szavazataival az ország 
sorsát. 

(Az állásfoglalást lapunk 3. 
oldalán közöljük.) 

D. K. 

A TRAPPER mindent tud 
Elektronikus vasúti járműmérleg 

A MÁV kereskedelmi szak
emberei mellett számos fuva
roztató vállalat küldte el képvi
selőjét november 22-én Polgár
di Ipartelepek állomásra, ahol 
új, elektronikus vasúti jármű
mérleget helyeztek üzembe. 
Olyan mérleget, amelyhez ha
sonló még nem üzemel az or
szágban. Nem véletlen tehát, 
hogy az üzembe helyezésre, a 
nyirkos, ködös idő ellenére is 
több mint negyven érdeklődő 
érkezett az ország különböző 
részeiből. 

- Miért e nagy érdeklődés? 

- Legfőképpen azért, mert 
ez az ASK Kft. által készített 
vasúti járműmérleg sokkal töb-

bet tud az ország különböző pá
lyaudvarain, állomásain üzeme
lő mechanikus mérlegeknél. 
Hídszerkezetét a FLINTAB cég 
TRAPPER fantázianevű me
chanikájának dokumentációja 
szerint készítették. A világvi
szonylatban is korszerű mecha
nika fő előnye egyrészt az, hogy 
akna nélküli konstrukció, más
részt a gyártáskor készre sze
relhető és teljesen készen, be
mérve szállítható a telepítés 
helyszínére. 

Az elektronikus vasúti jármű
mérleg mérőképessége maxi
málisan 120 tonna. Hidanként a 
mérleg névleges méró'képessé
ge 60-60 tonna. 

A mérlegnek bekapcsolás 

után mindössze 15 percre van 
ahhoz szüksége, hogy az erő
mérő cellák villamos meghajtá
sa következtében beálljon a hő
egyensúly. A bemelegedés után 
üzemeltethető, azaz kész a vas
úti teherkocsik mérésére. A to
latószemélyzetnek, illetve a ko
csirendezőknek arra kell ügyel
niük, hogy a mérlegelendő vas
úti jármű valamennyi kereké
vel ráálljon a mérlegre. Ezt 
nemcsak Polgárdi Ipartelepe
ken kell megtanulni az ott dol
gozó vasutasoknak, hanem 
majd máshol is, mert a jövő év
ben a MÁV öt ilyen járműmér
leget vásárol az ASK Kft.-től. 

(vf) 

a 

Új üzemi épület Sopronban, 
GYSEV rendező' pályaudvarán 

Sopronban, a GYSEV rende
ző pályaudvarán elkészült és 
november első felében átadták 
rendeltetésének azt az új üzemi 
épületet, melyben a vonatvizs
gálati, s a vonatrendezési fel
adatokat ellátó vasutasok -
GYSEV, MÁV, ÖBB alkalma
zottak, valamint a magyar és 
osztrák hatósági szervezetek 
kaptak helyet. 

Mint Józsa Károlytól, a 
G YSEV szakosztályvezetőjétől 
megtudtuk, az 1988-ban meg
kezdett fejlesztés célja az volt, 
hogy a korábban három helyen 
- Sopron rendező-, személy
és Déli pályaudvaron végzett 
határátmeneti áruforgalmi 
munkát egy helyre koncentrál
ja. 

. A beruházás során a korábbi 
12 rendezői vágány néggyel bő
vült s ez lehetővé tette, hogy az 
áruforgalommal kapcsolatos új 

technológia a rendezóben be
léphessen. Egy második kihúzó 
vágány megépítésével és a ren
dező páratlan oldali fejének át
alakításával pedig Lehetőség 
nyt'lt két tartalékmozdony egy
idejű foglalkoztatására. Az így 
kialakított vágányhálózat bizto
sítja a rendező pályaudvaron a 
tárolóvágányok kijelölését, s a 
többletfunkcióként jelentkező 
határállomási vizsgálatok vá
gányellátását. 

Most, hogy ezek a beruházá
sok befejeződtek, a GYSEV sop
roni rendező pályaudvara fo
gadja a Győr, Szombathely, 
Ebenfurth és Wiener Neustadt 
feló1 érkező vonatokat és feldol
gozza, majd irányonként rende
zi a vonatokat. 

A vágányhálózat bővítésével, 
az új üzemi épület átadásával a 
GYSEV soproni csomópontjá
nak fejlesztése még nem fejező-

dött be. Hátra van még az In
tegra Dominó 55 típusú bizto
sítóberendezés telepítése. Ezzel 
a feladattal a MÁV Szombathe
lyi Távközlési Biztosítóberende
zési Építési Főnökséget bízták 
meg. A szombathelyiek már 
munkához láttak. Az üzemi 
épületben már kialakították a 
berendezést magába foglaló he
lyiségeket. Az új biztosítóberen
dezést várhatóan 1991 első felé
ben helyezik üzembe. 

Arra a kérdésre, hogy a 
GYSEV vezetői mit várnak a 
rendező pályaudvaron beveze
tett új technológiától, Józsa Ká
roly a következőket mondotta: 

- Azt várjuk, hogy a sopro
ni rendező pályaudvar a vona
tokat feltartás nélkül tudja fo
gadni, gyorsabb lesz az elegy 
feldolgozása, lerövidülnek a vo
natkezelési műveleti idők. 

-i -e 
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A támadások kereszttüzében 
az emslandi lebegő vonat 

Már nem félnek a rendőröktől 
Pillanatképek a foffongó Prágából 

Meleg (vízágyús) fogadtatást gyóznak. Előretolakszunk, 
jósoltak idehaza nekünk, ám a hogy hozzájussunk a friss lap
Vencel téren már napok óta lo- hoz, de az árus szigorúan szól 
csolási tilalom van érvényben. ránk, hogy ez nem fair. 

A hajnali hat órakor érkező Egy pecsenyesütő-bódé bá-
még nem tud messzemenő kö- dogfalán olvassuk: Jakes finis
vetkeztetéseket levonni, de az je! 
nyilvánvaló, hogy Prágában Kétségtelen, hogy akárcsak 
nagy dolgok vannak készülő- 68-ban Nyugat-Európában, 
ben. A restiben ülő öreg házas- most itt Prágában is a forrada
pár is azt bizonygatja, hogy az lom kovásza a diákság. A filozó
emberek egyedül Dubcekben fus, Herbert Marcuse aligha
bíznak, a jelenlegi vezetőkből nem elégedetten konstatálná, 
elegük van. hogy nézetei újra élnek. 

A munkába sietők és az ér- A diákok már több mint egy 
deklődők csoportokban állják hete sztrájkolnak a tanáraikkal 
körül Vencel király szobrát, együtt. Az épületek bejáratát 
hogy meghallgassák az egy- sztrájkőrség vigyázza. Az egye
mást váltó szónokokat. A szo- temisták felhívása nyomán hir
borcsoport márványtalapzatát dették meg 26-ra a kétórás álta
nemzeti színű zászlók, transz- lános munkabeszüntetést. 
parensek, fényképek borítják. A Károly egyetem művészeti 
A főhelyen Alexander Dubcek fakultásának őrei, amikor meg
és Masaryk arcképe. A csehek tudják, hogy magyarok va
számára ők képviselik a köve- gyunk, készségesen kalauzol
tendő folytonosságot. nak végig a termeken. Kiderül, 

Az emlékmű mögött a háló- hogy itt készülnek a Prága
zsákba bugyolált fiatalok, akik szerte látható plakátok, transz
egész éjjel itt virrasztottak, kitö- parensek, politikai karikatú
rő örömmel fogadják az érkező rák. A jogi kar előtt a hallgatók 
reg,gelit. nemzeti színű zászlókat ragasz-

Alexander Duhcek a Vencel té
ren 

lakodalmat is odahagyó nász
nép csasztuskákat kiabálva bíz
tatja, lelkesíti a hömpölygő né
pet. Számukra biztosan emléke
zetes marad ez a nap. 

A Transrapid az emslandi kísérleti szakaszon. Sokan mélyrepülést végző léglökéses vadászgépnek 
tekintik 

Otven méterrel lejjebb több tanak a fotósok legnagyobb 
száz gyertya ég az egy héttel ez- örömére a piros lámpánál vára
előtti értelmetlen és brutális kozó autókra. 
rendőrterrorra emlékeztetve. Talán a vár az egyetlen hely, 
Azóta gyökeresen megváltozott ahol semmi sem érzékelhető az 
a helyzet. eseményekbó1. Turistacsopor-

Az aluljárókban, a boltok és 
éttermek kirakataiban elhelye
zett készülékeken százak nézik 
a tüntetésekró1 összeállított vi
deofelvételeket. Mintha csak 
ezekkel a filmekkel is a forra
dalmi hangulatot akarnák tilrtÓ
sítani. A Vencel téren rezesban
da húzza a „Sej-haj Rozit". Az 
emberek egymásba karolva 
táncolnak, énekelnek, pezsgős
üvegek durrannak. Mi sem úsz
szuk meg polkázás nélkül, de 
ezt egyáltalán nem bánjuk. 

Másnap falragaszok adják 
tudtul, hogy a CSKP elnöksé
gének lemondása csupán ma
nőver, kozmetikázás. (Magáért 
beszél az Urbaneket és Jakest 
egyazon kártya figuráiként áb
rázoló montázs.) 

Vasúti csodaként indult az 
NSZK-ban az alsó-szászországi 
mágneses vasút kezdeti építése, 
és a Thyssen-Henschel cég a 
tartományi miniszterelnök se
gítségével 4,8 milliárd márkára 
számított csupán az első, 178 
km hosszú kísérleti és próba
szakasz megvalósításához. 

A közlekedés és műszaki 
csúcsterméknek kikiáltott, ma
gas betonlábakra tervezett le
begő gyorsvonat azonban 
csakhamar a támadások ke
reszttüzébe került, és úgy tű
nik, 1991-re (ekkor akarták az 
első szakaszt átadni a forgalom
nak) már semmiképpen nem 
készül el az emslandi vonat. 

szából a Transrapdinak, és 
most kínos lenne visszalépni 
Alsó-Szászországban, hiszen 
májusban választások lesznek 
arrafelé is ... 

Bombaként robbant a hanno
veri egyetem októberi tanulmá
nya is, amelyben a közlekedési 
tanszék szakértői kifejtették: a 

Transrapid szerelvényei 43 
százalékkal több energiát jo-

lések szerint potom 75,8 milli
árd márkába kerülne. A tervek 
szerint a Transrapid vonalai a 
már kiépült ICE (városok kö
zötti szupervonat) vonalaival 
párhÜzamosan haladnának az 
NSZK-ban. 

A mágneses vonat az utóbbi 
napokban már pártpolitikai 
üggyé is dagadt, és a szabadde-

A rohamrendőröktó1 itt már tok jönnek-mennek. A ková
nem fél senki. Órák alatt több csoltvas főkapunál didergő két 
tízezresre nő a tömeg, s föl-alá kiskatonától akár be is sétálhat
hullámzik a hatalmas téren. nánk a köztársasági elnöki rezi
Egyenruhást véletlenül sem lá- denciába. A várfalnál szovjet 
tunk, sem most, sem késóbb. tévéstábra leszünk figyelme-

A kabátokon kokárdák, a ke- sek. A panorámát vizslatják. 
zekben nemzeti színű zászlók. Meglehet, hogy mi laikusok va
A környező házak falán, a kira- gyunk, de nekünk úgy tűnik, 
katüvegeken plakátok, kézzel hogy innen még teleobjektívvel 
írt tacepaók, sokszorosított fel- sem fognak tisztán látni. Vagy 
hívások: ,,Katonák, rendőrök talán nem is akarnak? 
ne bántsátok a tieiteket," ,,It's Mire visszaérünk, a Vencel 
over czech are free!" téren háromszázezer ember, 
,,,68-89!" .. . Képek az előző mit sem törődve a kellemetle
tüntetésekről, nagyméretű nül zuhogó havas esővel, élteti 
poszterek a véres péntekről. hosszú perceken át Dubceket. 
Például a L'Express kinagyított A beszédek után csak a tömeg 
címlapfotója: három állig fel- egy része indul haza, a többiek 
fegyverzett, fehér sisakos, roha- továbbra is a téren maradnak. 
mosztagos hajánál fogva von- Érződik, hogy valaminek tör-
szol egy férfit. ténnie kell. 

Prágában minden köztéri Éppen egy sörözőben knédli
órát 12 előtt öt perccel állítottak zünk, amikor az utcáról óriási 
meg. De már aligha van ennyi üdvrivalgást hallunk. Lemon
ideje a hatalomnak. dott Jakes! Soha nem látott 

Prága népe mindenekelőtt 
Stepanra, a városi párttitkárra 
haragszik, aki továbbra is a 
posztján maradt, hiszen ő volt 
elsősorban a felelős a rendőri 
beavatkozásért, (Hazaérkezé
sünk után értesültünk arról, 
hogy Stepan lemondott.) 

A Transrapid elnevezésű vas
útról kiderült menet közben, 
hogy nem vezethető be a két 
fontos nagyvárosba, Hamburg
ba és Hannoverbe, és egyéb
ként is: a Bundesbahn ICE-szu
pervonatainál csupán 16 perc
cel lenne gyorsabb. Legújabb 
műszaki gyengéi is aggasztóak, 
és e hír eljutott Bonnba is, ahol 
a Kohl kancellár és a tudomá
nyos kutatásokért felelős mi
niszter már 1,3 milliárd márkát 
engedélyezett a központi kasz-

Nekik nem kell a lebegő vasút. A tengerentúlon viszont van ér
deklődő 

A Svobodné Slovo szerkesz- népünnepély kezdődik. A La
tősége előtt hosszú sorok kí- terna Magica teraszáról még a 

Délután két órára hirdeti a 
Polgári Fórum eddigi legna
gyobb szabású tömeggyűlését. 
Fölösleges lenne bárkitó1 is ér
deklődni, hogy hol van a Letna 
felvonulási tér. a demonstráció 
helyszíne, hiszen oda tart a vá
ros apraja-nagyja. Ismét Havel 
és Dubcek beszél. A sűrű hóe
sésben közel 750 ezer prágai 
tesz hitet a valódi változások 
mellett, s kulcsait rázva „üze
ni", hogy ennek a rendszernek 
csöngettek. 

Tódor János 

gyasztanak majd, mint a Bun
desbahn eddigi szupervonatai. 
Meghökkentő megállapításukat 
időközben megtámogatta a szö-

---------------. vetségi környezetvédelmi hiva-
tal, és szóvivői kerek perec ki-

Konferencia 

A MTESZ és a brit The Fel
lowship of Engineering mér
nökakadémia a közelmúltban 
közös konferenciát rendezett 
Balatonfüreden a V ÁBE üdölő
ben. A konferencián többek kö
zött megvitatták az európai mű
szaki felsőoktatással kapcsola
tos aktuális kérdéseket. 

mondták, hogy a jövő ,,lebegő 
közlekedési csodájaként,. hirde-
tett mágneses vonat üzemelte
tése nemcsak gazdaságtalan 
lesz, hanem környezetszennye-
ző is. Mégpedig abban az érte
lemben, hogy a vártnál zajo
sabb és elcsúfítja az egységes 
tájat „betonlábaival". 

A kritikát hallva azonnal 
megmozdult az elsősorban 
érintett országrész lakossága, 
és máris tízezernél több alá
írás gyűlt össze a tüntetéseken 
a Transrapid építése ellen, 
melynek Münchenig vezető tel
jes szövetségi szakasza a becs-

Magyarország-Ausztria 

Fejleszteni 

mokraták egyik képviselője sze- 1-----------------------------------------

rint a „ Transrapid közlekedési 
alternatívaként esetleg 2010 
körül jön majd számításba", 
mivel a szövetségi tartomá
nyok sem igazán érdekeltek a 
részben még tudományos-! an
tasztikus területen mozgó 
Transrapid elképzelésekben. 
A gyártó viszont még bizako
dó, mert az Egyesült Államok
ból váratlanul érdeklődni 
kezdtek a lebegő vasút iránt, 
mert Floridában szívesen lát
nának egy 30 km hosszú sza
kaszt belőle. Bonnban egyelőre 
azonban nem szívesen látnák 
a Transrapidra kíváncsi ame
rikai üzletembereket, mert 
egyáltalán nem biztos, hogy a 
mágnesvasút most akár száz 
métert is megtenne a kedvü
kért. 

Erni Péter 

Egységben felvonuló sztrájkolók 

Francia vasutasok 
sikeres megmozdulása 

November második hetében 
az 1986-87-es téli nagy vas
utassztrájk óta a legjelentősebb 
és méreteiben is a legsikere
sebb vasutas-megmozdulás zaj
lott le Franciaországban. 
A CGT-hez tartozó vasutas
szakszervezet háromnapos 
sztrájkra szóló felhívást bocsá
tott ki, amelyben követeléseiket 
is megfogalmazták. 

A jelhívásban általános kö
vetelményként a bérek rende
zését, a vásárlóerő megőrzését, 
a foglalkoztatási helyzet és a 
munkakörülmények javítását 
és a szakszervezeti jogok ma-

ezrei, köztük legnagyobb szám
mal a vasutasok, a postások és 
a pénzügyi szakmában dolgo
zók vettek részt. ,, Tiltakozunk 
a nadrágszíj-meghúzó politika 
ellen!"; ,,Követeljük a minimá
lis bér felemelését!"; ,,Munka
alkalmat a fiataloknak!". 

sok - eredményes, a vasúti 
forgalmat érzékenyen befolyá
soló sztrájknap után - rendkí
vül nagy számban jelentek meg 
a tüntetésen. A vasutas felvo
nulók egy TGV (nagy sebessé
gű vonat) makett után halad
tak, amellyel azon törekvésüket 
kívánták szimbolizálni, hogy 
vissza szeretnék hódítani a köz
szolgáltatás területét. A felvo
nulók egyike kézi hangszóróból 
időről-időre a járókelőkhöz inté
zett kérdést: ,, Tudják önök, 
hogy a vasutasoknak a fele 
6500 franknál kevesebbet ke
res?" 

a szállítási kapcsolatokat 
radéktalan biztosítását emel
ték ki. A sztrájkfelhíváshoz 

Ezek és hasonló - az FO á1-
tal megfogalmazott jelszavakat 
harsogtak a hangszórók s vol
tak olvashatók a transzparense
ken. A tömegtüntetésen részt 
vevő CGT delegációt a szerve
zet főtitkára, Henri Krasucki 
vezette, ' aki meleg szavakkal 
üdvözölte „az egységben felvo
nuló sztrájkolókat". A vasuta- Baranyai Zoltán 

csatlakoztak a CFDT, a CFTC ,-------------------------

A magyar és az osztrák vas
utas-szakszervezetek vezetői. 
Koszorús Ferenc és Franz 
Hums, a közelmúltban, többek 
között az Ausztria és hazánk 
közötti közlekedési kapcsolatok 
fejlesztéséről is tárgyalt. A poli
tikai változások, illetve Magyar
ország és Nyugat-Európa közöt
ti gazdasági kapcsolatok erősö
dése nyomán az utas- és árufor
galom lényegesen növekedni 
fog a közeljövóben. A növeke
dés mértéke Ausztria nyugati 
részében máris gondokat oko
zott, a további problémák meg
előzése miatt elengedhetetlenül 
szükséges a két ország közötti 

vasúti forgalom modernizálása, 
kiépítése. 

Súlyos közlekedéspolitikai hi
ba lenne, ha először csak a köz
utakat építenék meg. (Évtize
dekkel ezelőtt ez történt Nyu
gat-Európában.) Ha a hibát 
megismételnék, a közlekedési 
viszonyok Ausztriában „tiroli 
jellegűvé" válnának, s ez nagy 
terhelést okozna a lakosságnak 
és a környezetnek. 

· Az osztrák - .. Az új vasút" 
elnevezésű - elgondolást a ke
let-európai változások miatt ki
egészítették. mivel az eredeti 
koncepció kidolgozásakor me
rőben mást volt a politikai hely-

és az FO-hoz tartozó vasutas
zet. Ennek megfelelően a vas- szakszervezetek is. 
utakat gyors beruházások ré- A vasutasok alapvető követe
vén, úgy kell alakítani, hogy lése: a 6500 frank körüli bérek 
minden újonnan fellépő ke- felemelése legalább 1500 frank
let-nyugati kereskedelmi kap- kal és új bértáblázat kidolgozá
csolat számára szállítástechni- sa, amely a szakmai minősítést 
kailag, szervezetileg vonzó is figyelembe veszi. A sztrájk
vasúti szállítási ajánlatokat te- felhívás hangsúlyozta továbbá, 
hessenek a felek számára. hogy az utasoknak és a szállit

Az ÖBB-nek hazánkban kép
viseletet kellene létrehoznia, és 
a MÁV-val, illetve a GySEV-vel 
közösen a szállítási piacnak a 
vasútra való intenzív hasznosí
tására kell törekednie, még az 
Ausztrián túlmenő tranzitforga
lom vonatkozásában is. 

tató feleknek szintén érdeke fű
ződik a vasutasok akciójának si
keréhez, mert követeléseik tel
jesítése hatással van az igénybe 
vett szolgáltatások árára és mi
nőségére. 

Az akciónapon a CGT és a 
Force Ouvriere (FO) felhívásá
ra az állami alkalmazottak tíz-

Szupervonatok Nyugat-Európában 
Közlekedési szakemberek 

szerint a személyszállító repülő
gépek ötvenes évekbeli elterje
dése óta nem hozott akkora vál
tozást Európa közlekedése, 
mint amilyennek a küszöbén 
most állunk. A nagy sebességű 
szupervonatokról van szó. Elő
zetes számítások szerint az eu
rópai nagyvárosok közötti me
netidő radikálisan csökkenni 
fog: a mintegy 500 kilométeres 
Párizs-London távolság a 
,,Csalagúton" keresztül keve
sebb, mint három órára rövi
dülhet, a Párizs-Brüsszel táv 

80 percesre zsugorodhat, Lon
don és Köln négyórányira lesz 
egymástól. 

A nagyszabású tervek meg
valósításához Nyugat-Európá
ban 7500 kilométernyi új sín
párt kell kiépíteni, s több mint 
20 ezer kilométernyi meglévőt 
felújjítani. A szakemberek arra 
számítanak. hogy a mintegy 90 
milliárd dollárt felemésztő háló
zat 2020-ra lesz majd kész. 
A szupervonatok 200-300 kilo
méteres sebeséggel suhannak 
majd Európa nagyvárosai kö
zött. 
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Programbeszédet írt 
a négy titkárjelölt 

A Kisgazdapárt a vasútért 
A párt vezetőinek találkozója Urbán Lajossal 

Választás a Szombathelyi Járműjavítóban 

Szombathelyen, a járműjaví
� üzemben nagy változások 
történtek az elmúlt hónapok
ban. A folyamat példa nélküli 
Vas megyében, de az egész vas
úton is. Az itt lezajlott esemé
nyekkel. történésekkel ismerte
tett meg bennünket Márkus 
Imre, a szakszervezeti bizottság 
új titkára és Nagy László, a vá
lasztási bizottság elnöke. 

A hihetetlenül felgyorsult 
események hatására a Szom
bathelyi Jármt1javító Üzemben 
szeptember elejével megkez
dődtek a választások. Az egész 
eddigi választási szisztémát el
hagyva új rendszert dolgoztak 
ki. 

A dolgozók többségének a 
véleménye alapján először tit
kárt választottak. Követte ezt a 
bizalmiak és helyetteseik, majd 
a főbizalmi rendszer helyett 
osztálytitkári rendszer létreho
zása. Az előbbiben a tisztségvi
selők 60-70, az utóbbiban 90 
százaléka kicserélődött! Ezután 
következhet a felsőbb vezetői 
testületek megválasztása. 

Régebben a jelölőbizottságot 
kijelölték, most delegálták az 
egyes érdekcsoportok. A 17 ta
gú testület ezután saját soraiból 
elnököt választott. A bizottsá
gok tagjai párokban beszélget
tek el az emberekkel. A pár 
egyik tagja az adott terület is
merője, a másik független volt. 

teséggel. Az is új, hogy a titkárt 
valamennyi dolgozó választja. 
(Régebben a dolgozók által 
megválasztott bizalmiak bizal
mitestületet, azok szakszerveze
ti bi�ottságot, és végül ők ma-
8uk közül titkárt választottak.) 
!gy az adott szavazási napon a 
gyár portájánál reggel fél öttó1 
fél kilencig, illetőleg déltől ket
tőig lehetett voksolni. 

A régi szabályozásból átvet
ték, hogy a titkár megválasztá
sához a szavazók jele, plusz 
egy jő kellett. A demokráciába 
vetett hitet jelzi, hogy a dolgo
zók 95 százaléka véleményt 
nyilvánított! A szakszervezeti 
bizottság új titkára 60 százalék
kal;.. a 35 éves Márkus Imre lett. 

0 már középiskolás korában 
a nyári szünetekben is dolgo
zott az üzemben. Érettségi után 
TMK-lakatos, majd motorszere
lő, csapágyöntő . és rendszer
szervező volt. 1977-tó1 bizalmi, 
80-tól főbizalmi. Négy esztende
je tagja az SZMT-nek és a Vas
utasok Szakszervezete központi 
vezetőségének, és két éve az 
utóbbi elnökségének is. Munka 
mellett megszerezte a szer
számgép-karbantartó techniku
si oklevelet és IV. éves levelező 
hallgatója a pécsi Tudomány
egyetem Állam- és Jogtudomá
nyi Karának. 

képviseli az érdekeiket, meg
vonhatják tó1e a bizalmat. 

A szakszervezet közvetlenül 
nem akar foglalkozni a terme
léssel. a termelés segítésével. 
Ez a gazdasági vezetők dolga. 
Természetesen közbelép, ha a 
dolgozók bérét és foglalkoztatá
sát hátrányosan érintő intézke
dések történnek. Nem kívánják 
évente minősíteni a partner 
gazdasági ve:i:etőket. Rábízza a 
jőnökeikre ezt a munkát! 

A dolgozói érdekeket sértő 
magatartás esetén azonban él a 
fegyelmi eljárás kezdeményezé
sével. Nem akar az új titkár 
résztvevője lenni több vezetői 
megbeszélésnek. Hagyják dol
gozni a gazdasági vezetőket. 
A titkár bére és egyéb javadal
mazása helyett a jövőben a 
szakszervezeti bizottság dönt a 
gyári vezetés helyett. 

A felszabaduló időt a foglal
koztatás- és bérpolitikára, szoci
álpolitikára, a munka- és egész
ségvédelemre, valamint a már 
hagyományos szakszervezeti 
munkára fordítják. 

Tudják a szombathelyi jár
műjavítóban, hogy nem köny
nyű feladatot vállaltak. Benne 
van a bukás veszélye ebben a 
mostani munkában. Cseleked
ni viszont kellett, mert a tétová
zás a biztos bukáshoz vezetett 
volna. A régi módon már nem 
lehetett érdekvédelmet- és ér
dekképviseletet ellátni. 

A Magyar Vasutasnak nem
csak feladata, hanem kötelessé
ge is éber figyelemmel kísérni 
azokat az eseményeket, ame
lyek valamilyen formában 
érinthetik a vasutas társadal
mat. Olvastunk egy hírt a Kis 

Újságban: 
,, Urbán Lajosnál, a MÁV ve

zérigazgatójánál tett látoga
tást Prepeliczay István főtit
kár, dr. Balogh György alelnök 
és Pápay Jenő, a közlekedési 
tagozat vezetője. 

Ismertették a pártnak a köz
lekedés 1ovo1ere vonatkozó 
programját és azokat a szerve
zési feladatokat, amelyeket a 
vasutasok körében kívánnak 
végrehajtani. Urbán Lajos a 
tervezettel egyetértett, és fel
ajánlotta a további konzultá
ció lehetőségét. " 

Eddig a hír. Szerkesztősé
günk megkereste Pápay Jenőt, 
hogy tó1e tudjunk meg valamit 
a Kisgazdapárt programjáról, 
amely a vasutasokat 1s érinthe
ti. Pápay Jenő kézséggel állt az 

újságíró rendelkezésére. 
- Úgy tudom, Öntől nem 

idegen a vasút? 
- Igen, ez valóban így van, 

hiszen MÁV-nyugdíjas vagyok. 
Az életem jelentős részét a vas
útnál töltöttem el. 

- Akkor Ön bizonyára be
lülről is jól ismeri mindazokat 
a gondokat, amelyekkel a vas
utasok küszködnek. Mondana 
valamit arról a programról, 
amelyet Urbán Lajossal is is
mertettek? 

- Szívesen. Nézze, ismert 
körülmény, hogy országunk 
közlekedésének minden ágaza
ta mélyponton van. A fő közle
kedési ágazat, a vasút, alig tud
ja az áruszállítási feladatát el
látni, csak igen komoly nehéz
ségek árán, és így is csak aka-

dozva. Lassú az exportkivite� testületekével. Érvényt kell sze
mert sokszor a vasút nem tud rezni anyagi és erkölcsi elisme
idejében kocsit biztosítani. Ez résének! 
nagy devizakiesést jelent. Saj- - Ezt Önök hogyan képze-
nos a személyszállítás sem ki- lik el? 
elégítő. A dr. Csanádi minisz- _ Korszerűsíteni kell a bér-
ter által hozott közlekedési kon- rendszert, visszaállítani a rend-
cepció a vasút elsorvasztását je- fokozat pénzügyi elismerteté-lentette. A személy- és áruszál- sét. Szükséges a vasúti szakmai lítást a közútra irányította át. Ez képzettség általános elismerte
a koncepció ;1e1;1 �izony,ult, j�- tése is. Itt szeretném megje
nak, az olaJ"valsa� es az uthalo- gyezni, hogy a minimális vas
zat korszerut�ensege miatt meg- ,;itas kiképzési idő nyolc hónap 
bukott. Tehat vissza kell he- az altiszti állományban tisztvi-1�;�;1i a vasutat az eredeti funk- selőnél érettségi után 18 hónap, 
CIOJaba. 

Ö , . , illetve előkészítőnél két évi tisz-
- Ezt ,n es _ a K1sgazdapart ti tanfolyam. Ez a képzés olyan 

h�gyan _!ce_pzel! el; Hallhat- szintű, hogy más vállalatnál 
nank er�ol -�s par sz0!· 

.. osztályvezetőként lehetne a tan-
- Eloszor az orszagnak koz- folyam elvégzőit alkalmazni 

lekedési törvényre volna szűk- . 
sége, amely szabályozza a köz- - Eng«:dJe �e�, hogy még 

l k d , · '11 1 k . egyszer vtsszater:,ek a fizetés e e es1 va a ato szervezeti k' d' , 'rth C k kból h' formáját úgy, hogy irányítás 
er eser� e

, 
e o o o ' .•· 

szempontjából a közlekedési szen �l�n eppen ez az egyik 
tárca rendelkezése alá tartoz- le�esz1tob� gond. Hogyan kép
zon .a MÁV. Működése csak jól zehk ezt el· 
irányított, egységes szervezet- - ,,Tűzoltással", vagyis 

ben képzelhető el. 20-25 százalékos azonnali bér-
- Bizonyára Ön is érzékeli emelés, és a szubjektív megíté

azt a feszültséget, amely ma fe- lések alapján kialakított prémi
szíti a vasutas-társadalmat. ön umrendszer eltörlése. 
szerint feloldható ez? - Az utolsó kérdésem, ho-

- Igen. Szabályozni kell a gyan fogadta a MÁV vezetősé
törvénynek a vasutas-társada- ge az Önök elképzeléseit? 
lom erkölcsi és anyagi helyze- - Nézze, az országban min
tét. Sajnos az elmúlt 40 eszten- <len szinten nagy változások 
dő alatt a jól képzett vasutas- történnek. Ez elől a MÁV ma
társadalmat szétzüllesztették. gas szintű vezetői sem zárkóz� 
Tudomásul kell venni azt a hatnak el. Az eseményeket ne
tényt, hogy jól képzett és stabil kik sem lehet tovább elefánt
vasúti személyzet nélkül pon- csonttoronyból szemlélni, mert 
tos vasút nem képzelhető el. a vasutasok már a torony ajta
Éppen ezért - szerintünk - az ján dörömbölnek. Én úgy érté
új törvénynek kell majd szabá- kelem, hogy találkozásunk a 
lyoznia a vasúti munka erköl- MÁV vezetőivel hasznos volt, 
csi-anyagi elismerését. Vissza nem zárkóztak el a további esz
kell adni eredeti rangját: a vas- mecsere elől. Végeredményben 
úti munka nem munka, hanem közös a célunk: a magyar vasút 
szolgálat! Felelőssége és nehéz- jövőjének megalapozása. 
sége megegyezik a fegyveres Karácsonyi István 

A titkári posztra 18 jelölt is 

lehetett volna, mivel egy sze
mély támogatására a tagság 
egyszázalékos javaslata kellett. 
Hatan kaptak eló1egezett bizal
mat, ebbó1 ketten visszaléptek. 
A négy jelölt, fényképével ellá
tott bemutatkozást és program
beszédet írt. Az így elkészített 
választási híradót eljuttatták a 
több mint 160 bizalmihoz. A je
lölőgyű1éseken kérdéseket te
hettek és tettek is fel az érintet
teknek. 

[ A szavazást - amelyet szá-
mítógép is segített -, úgy ren-

1 dezték, hogy mindenki részt 1 tudjon rajta venni. Fontos 

1 
szempont volt, hogy ez a proce
dúra ne járjon munkaidő-vesz-

Ezt követően a főbizalmiak 
helyett osztálytitkárokat válasz
tottak, akiknek a szakmai elkü
lönültségeknek megfelelően he
lyettesei vannak. Megszüntet
ték, hogy az egyes termelésirá
nyítók itt egyben funkciókat is 
viseljenek. Döntés született ab
ban is, hogy az eddigi 15 tagú 
szb és a 63-as létszámú bizal
mitestület helyett egy 31 tagú 
szakszervezeti bizottság lesz. A 
bizottság tagjait nem választ
ják, hanem érdekszféránként a 
tagság delegálja őket. 

Újszerű a bizalmatlansági in
dítvány. A választók 20 százalé
ka kezdeményezheti személy és 

testület ellen. Ez a választott 
tisztségviselőket rákényszeríti a 
tisztességes, jobb munkára. 
Amennyiben nem megfelelően 

A tömeg változást várt és ka
pott. A felállás iránti bizalmat 
és várakozást tükrözi, hogy itt 
nem alakult meg a Vasutas 

Dolgozók Szabad Szakszerve
zete. Egy dolgozó jelezte ebben 
a pár hónapban a kilépését a 
szervezetből. Beszélgetés után 
úgy döntött, hogy vár még há
rom hónapot ... 

Egy régebben kilépett a vál
tozások hatására bejelentette 
belépési szándékát. Megdőlt az 
is, hogy az emberek érdektele
nek, belefásultak mindenbe. Ha 
látják �rtelmét, aktivizálódnak, 
szerveződnek és a jó ügy érde
kében cselekednek is! 

Ezentúl nem lesz 
,,befagyott'' üdülőjegy? 

Választási lehetőség listáról 
Sz. Jakab István 

Évek óta visszatérő gondot 
-----------------------------------------J okozott az alapszervez.eteknek, 

A nyugdíjastagozat 
állásfoglalása 

A Vasutasok Szakszervezete Tekintve, hogy a pártok ha- Felhívással fordulunk az or-
Nyugdíjas Tagozatának orszá- talmi harcaival vannak elfog- szág nyugdíjasaihoz, hogy kí
gos tanácskozása köszönetet lalva és csak szavakban isme- sérjék figyelemmel a képviselő
mond a SZOT-nak és a SZOT Tik el, hogy szégyen a nyugdí- jelöléseket és csak a minket ha
javaslatát támogató két parla- jasok elnyomorodása, bizal- tározottan képviselő jelölteket 
menti bizottságának az ala- munk csak a szakszervezetek- támogassák. 
csony jövedelmű nyugdíjak év ben van. Egyedül ők emelnek Fogjunk össze, mutassuk 
végi egyszeri segélyezéséért. szót és állnak ki a nyugdíjasok meg, hogy nem jogadjuk el a 

Ugyanakkor kifejezésre jut- érdekében. velünk szemben tanúsított ér-

hogy a beutalójegyek térítési 
díját abban az esetben is meg 
kellett fizetni, (a tagdíjbevétel 
terhére elszámolni) ha a beuta
lójegyeket a körültekintő szer
vező munka ellenére sem tud
ták kihelyezni. Ennek segítése 
céljából határozott úgy elnöksé
günk október 20-án, hogy nem 
a régi gyakorlat szerint küldjük 
ki az 1990. évi SZOT-beutalóje
gyeket. 

A beutalójegyeket továbbra 
is számítógéppel, létszá�ará
nyosan osztottuk el. Első me
netben az alapszervezetre eső 
beutalójegyekró1 egy listát jut
tattunk el a szakszervezeti bi-

zottságokhoz és nyugdíjascso
portokhoz azzal, hogy a nem 
igényelt beutalójegyek térítési 
díját már ki sem terheljük. So
kan félreértették ezt, és a ren
delkezésre álló rövid idő alatt 
próbálták névre szólóan megke
resni a beutalójegyek gazdáját. 

Nem ez volt a célunk, csupán 
azt szerettük volna elérni, hogy 
az évek óta gondot okozó, tag
ságuk körében nem igényelt 
beutalójegyek kihelyezésének 
időt és energiát rabló gondja 
alól mentesítsük a szakszerve
zeti bizottságokat. 

Nagyon sokan örömmel fo
gadták ezt a választási lehető
séget, hiszen a problémás be
utalójegyek kihelyezésére for-

dított idő helyett más jeladato
kat tudnak ellátni, és nem utol
sósorban a „befagyásra ítélt" 
üdülőjegyek térítési díja nem 
terheli a tagdíjbevételüket. 

A nem igényelt beutalójegye
ket ismételten meghirdetjük a 
tagság körében az ún. börzén, 
és a Magyar Vasutas hasábjain. 
Minden szakszervezeti tag igé
nyelheti a szakszervezeti köz
pont telefonszámán, és alap
szervezetén keresztül juttatjuk 
el részére. 

A 1990. évi vállalati beutaló
jegyekről a MÁV szociális ter
vének ismerete hiányában je
lenleg érdemben nyilatkozni 
nem tudunk. tatja, hogy a nyugdíjasok nem Ugyanakkor felszólítjuk a zéketlen politikát és nem hagy

alamizsnát várnak, hanem szakszervezetek vezetőit, hogy juk magunkat leírni, hiszen a 
olyan intézkedést, mely a leg- az eddiginél markánsabban 2.4 millió nyugdíjas a szavaza- 1-------------,---------------------------

alacsonyabb nyugdíj mellett is védjék meg és képviseljék a tok mintegy 30 százalékát adja! 
rendes megélhetést nyújt. nyugdíjasok jogait, érdekeit. Követeljük, hogy legyenek 

Mi, a tanácskozás résztvevői, Gondoskodjanak arról, hogy nyugdíjas képviselőjelöltek is ! 
nyugdíjaséletünk további rom- a szakszervezeti mozgalom Reméljük, hogy aktív szak
lását lát'{a elhatároztuk, hogy olyan képviselőjelölteket támo- szervezeti tagtársaink is támo
nyilvánosan: gasson, akik vállalják a nyugdí- gatják felhívásunkat, hiszen ez 

Modellek, 
terepasztalok 

tiltakozunk nyugdíjaséletünk jasok érdekképviseletét és ki is az egyedüli biztosítéka, hogy az 

bizonytalanná, elviselhetetlen- állnak értünk. Az ilyen jelölte- utánunk nyugdíjba vonulókat A Magyar Vasútmodellezők 
né tétele miatt, a tervbe vett to- ket a vasutas nyugdíjasok ké- ne sújtsák a minket nyomasztó és Vasútbarátok Országos 
vábbi élelmiszer-, lakbér-, szek szavazataikkal támogatni. súlyos gondok. Egyesülete 1974-to''J évente ren
gyógyszer-, energia- és egyéb ,----------------------------� dezi meg a modellek és terep-
- nyugdíjasokat súlyosan érin-

,r.asutas ra'd1·o'amato''ro··k 
asztalok kiállítását. Az idei no-

tő - áremelések ellen. � 4 vember 17. és december 3. kő-
Követeljük a tervezett, nyug-_ zött volt a budapesti Közlekedé-

díjasokat sújtó intézkedések - November 4-én a MÁV kívánságukat, hogy megalakít- si Múzeumban. ahol kilenc te-
áremelések és az infláció - tel- TBÉF Tatai úti székházában ják a FIRAC magyar tagozatát. repasztalon közel ötven külön
jes kompenzálását úgy, hogy a vasutas rádióamatőrök találkoz- A tagozat feladatul tűzte ki a böző méretű és típusú modell 

FELHÍVÁS 
A Vasula8ok Szakszenl".zete Elnöksége � fs 

esatlakozik a Magyar Néppárt ors�s elnöksége jav...., 
tához, melyben a Nemzeti Megmentés Tanáeaának � 
zá&át sürgetik. 

Felel<Jsi;éget érezve nemzetünk jelenéért éa � fi;. 
gyelemorel a jelt>nlegí gazdasági helyzet kedvedtten _...,..,. 
lására, a Vasutasok Szakszervezete támogatja UI a ja-.... 
latot. mely az Ellenúki Kert>kasztal pártjaival. a k� 
nyal. a parlamenttel és a szakszervezetek ré&sriteln'el a 
gazdasági helyzet további romlá&ainak mepllítAH é� 
ben történ6 tárgyalások mi.-lőbbi megkeaidés8 � 
mazza. 

nyugdíjak értéke kövesse az' tak, hogy tájékoztatót hallgas- rendszeres összejöveteleket. szórakoztatta a látogatókat. 
infláció mértékét, ezért anti- sanak meg a Nemzetközi Vas- Havonta egyszer étertalálkozót Az eddig még be nem muta-t---------------------------
injlációs gazdaságpolitikát, utas Rádióamatőr Szövetség tartanának a rövidhullámú tott terepasztalok között külön 
szociális biztonságot, értékálló (F.I.R.A.C) munkájáról. A FI- frekvencián. Programjukban kuriózumnak számított nagysá
nyugdíjakat követelünk. RAC célja elősegíteni a vasutas szerepel még többek között or- gávai az, amelyik hosszabb ol-

Bevásárlóexpressz 
Budapest és Bécs között Felszólítjuk a mindenkori rádióamatőrök együttműködé- szágos verseny rendezése is, rá- dala elérte a 15 métert, s a két 

kormányt és a parlamentet, sét és barátságát az egész vilá- dióamatőr diploma kiadása. végén félszobányi fordulóka
szolgáltassanak igazságot a gon. Szeretnék megalakítani a A gyűlés résztvevői a FIRAC nyar volt. A legrégibb, úgyne
nyugdíjasoknak. Biztosítsák világszövetség nemzeti tagoza- magyar tagozatának elnökévé vezett H-0-ás, 1:87 méretará-
számunkra a tisztességes mun- tait. dr. Ferenczy Imre győri MÁV 
ka'val k;e 'rdemelt, emberhez H , kb . , .. . f" t (h' , . 1 HA 1 nyú asztal 1930-ból származott, 

• azan an mintegy szazra uzem1 oorvos 1v0Je e: 
méltó életet. Gondoljanak ar- tehető (családtagokat is beleért- UD), a titkári tisztségre Varsá- de természetesen a látogatók
ra, hogy a velünk való bánás- ve) az adóengedéllyel rendel- nyi János munkavédelmi veze- nak bemutatták az ötvenes 
mód milyen példát mutat a kező vasutasok száma. Az ösz- tőt (HG 7 WW) választották évek elején népszerűvé vált 1T 
még aktív - jövőben nyugdíj- szejövetelre az ország minden meg. szabvány mellett a N-es, a 9 
ba vonuló - dolgozóknak. részéből eljöttek és kifejezték F. I. milliméteres vaspályát is. 

Új gyorsvonatpár közlekedik 
december 23-ig Budapest és 

Bécs között, mint a Liszt Ferenc 
Euro City-von'at mentesítő jára
ta. A szerelvény 6-7 kocsiból 
áll. Útközben rövid időre meg
áll Győrött, Hegyeshalomban s 
az ausztriai Bruckban. A Keleti 
pályaudvarról 6 óra 32 perckor 

indul, Győrbe 8 óra 8 perckor 
érkezik, s 10 óra előtt néhány 
perccel fut be a bécsi Nyugati 
pályaudvarra. Este 17 óra 45 
perckor indul vissza, és 21 óra 
10 perckor érkezik Budapestre. 

A Liszt Ferenc Euro City-vo
nat továbbra is Budapest és 
Dortmund között közlekedik. 
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,,Sokan e/fordultak tőlünk" 
' 

A vasutat nem érdekli az utas 
Japán akkumulátorok a szemétben 

- Kilenc elhagyott „Szergej" . 
Rendszeres vágányzárak - kényszerű átszállások 

Az ember fellélegzik, amint a lok tovább. Az eternitgyártól tortúrában volt része annak, aki 

vonat elhagyja a lábatlani vas- egy kilométernyire, közvetlen a mondjuk Pestre akart utazni, és 

útállomást. E környéken akár Duna partján fekszik Nyergesúj- aki nehéz csomagjaival buszról 

két percet is eltölteni, maga a falu felsó' megállóhely. Roskado- vonatra, vonatról buszra vándo

szilikózis. Ehhez képest az eter- zó padok, kicsiny téglabódé. rolni kényszerült. Ennek hatá

nitgyári megálló-rakodóhely Van már némi tapasztalatom az sára sokan elfordultak a vasút

,,zaftos" levegője oxigénkúrá- elhagyatott váróhelyiségekkel tói, hiszen az autóbusz is ké

nak számít. kapcsolatban, ezért csak a feje- nyelmetlen, de onnan legalább 

KRESZ-vizsgára készülve ol
vastam az autós tankönyvben, 
hogy az akkumulátorra nem 
fordítanak a vezetó'k elég figyel
met. Ha elromlik, kicserélik, pe
dig némi kezeléssel megsokszo
rozható az élettartama. A szé
kesfehérvári vontatás akkumu
látorjavító csoportjának vezetó'
je Domján István is ezen a vé
leményen van. Mint mondja, a 
vasúton használt lúgos akkuk 
ára ugyan nyolcszor annyi, 
mint a savasaké, de az élettarta
muk is nyolcszoros lenne, ha ér
tenének hozzá. 

Készítették egy indítóképesség
vizsgáló műszert, amellyel ki 
tudják szűrni a rossz cellákat. 
Így nem kell komplett akkumu
látorsorokat venni, s ez igazán 
nagy megtakarítás, fó'leg, ha fi
gyelembe vesszük, hogy Dom
ján szerint abból az évi 150 mil
lióból, amit akkumulátorra költ 
a vasút, legalább százat meg le
hetne spórolni. 

- Ehhez persze korszerű 
töltésszabályozóra lenne szük
ség a mozdonyokon - folytatja 
a csoportvezetó' -, de például 

A félreállílotl „Szergej" jobb sorsra várva. 

Motorszerelés állvány nélkül. 

Domján szakértó'je és szerel
mese az akkumulátoroknak. Rö
viden elmagyarázza jellemzó'i
ket, grafikonokat rajzol, majd a 
kezembe nyom egy góliátele
met. Kisül, hogy ez nem elem, 
hanem négy amperórás japán 
gyártmányú nikkel-kadmium 
akkumulátor, amelyre a Hitachi 
gyár 3 ezer feltöltést garantált. 
Náluk a hetedik éve működik, 
másutt, például a Déliben a sze
métbe dobták, mert nem tudták 
kezelni. 

- Ez a vasút, látja - nevet 
keserűen Domján. - Hat éve 
ennek 300 forint volt darabja. 
Megveszik, de senki nem adott 
hozzá használati utasítást. 
Ugyanis rá van írva angolul, 
hogy 15 óra hosszat kell tölteni 
400 milliamperrel. Én lefordí
tottam a könyvtárban, s rájöt
tem, hogy nem a hagyományos 
módon kell tölteni. Készítet
tünk egy állandó áramú töltó't, 
amit felajánlottunk az összes fű
tóbáznak, de egyedül Gyó'r kért 
beló1e. 

Az olvasó mondhatja erre, 
hogy ez már régen történt, de 
hallottam olyan történetet is, 
ami azt bizonyítja, lassú a fejlő
dés: 

- Sorra mennek tönkre a 
négyéves francia akkuk, ame
lyeket svájci frankért vettünk 
- meséli Domján István. -
Megfelelő kezelés mellett a 
gyár 10 év jótállással 35 év élet
tartamot garantált. Csakhogy 
arra senki nem figyelt, hogy en
nek harmad akkora biztosíték 
kell a mozdonyon, ami védi a 
túltöltéstó'l, mint a korábban 
használatosnak. Aztán meg 
egyre-másra veszik a savas ak
kukat a lúgosak helyett, s azo
kat pedig leselejtezik, noha sok 
esetben csak egy celláját kelle
ne kicserélni! 

Itt Fehérváron tíz éve foglal
koznak akkumulátorjavítással. 

(A szerző felvételei) 

az M 44-eshez való 38 ezer fo
rint . . .  

Hirtelen kezembe nyom egy 
kábeldarabot. Ez a rézkábel 
igen drága, mégis háromszor 
annyit használnak fel a főmű
helyben az akkusor összeköté
séhez, mint kellene, magyaráz
za, majd a végére mutat: 

- Nem elég, hogy egy moz
donyon jó tíz méterrel több a 
kábel a kelleténél, még le sem 
ónozzák a végét, s így egyszeri 
használat után eldobják. 
Egyébként egy frissítő ónfürdő 
után többször fel lehetne hasz
nálni. 

A kocsijavítók felé menet 
megállunk amellett a kilenc 
Szergej mellett, amelyeket 
vagy négy éve vettek vésztarta
léknak Csehszlovákiától, de az
óta itt állnak. Lassan eltűnik 
róluk, belőlük ez az (sokáig 
nyitva voltak), pereg a festék 
is, de az akkujavító műhely 
dolgozói egy korábbi utasítás
nak megfelelően háromhavon
ta feltöltik az akkumulátoro
kat. Ez egy kicsit emlékeztet ar
ra a történetre, amikor a kutya 
a vasútállomáson évekig várja 
vissza a háborúban maradt gaz
dáját. Csakhogy itt Fehérváron 
a kutya sem törődik azzal a ki
lenc mozdonnyal és a karban
tartott akkukkal. Megbotlok 
egy ablaktörlőben, kísérőm 
gondosan az ütközőre teszi, 
majd pár lépés után ott va
gyunk a kocsijavítóknál, akik
nek a műhelye Isten szabad ege 
alatt van. 

Elég bizalmatlanul fogadnak. 
Azt mondják, nem beszélnek, 
mert majd jön az igazgatóságról 
a kérdés: mit mondott, miért 
mondta? Majd Takács elvtárs, a 
vezető ... 

A sínek mellett gaz, téglaku
pac, de a röptető alá legalább 
befér két kocsi. Igaz, a szél fúj. 
s télen a javítandó kocsiban 

nincs fűtés, a fém alkatrészek 
hidegek, de majd hevít a mun
kaláz. 

- Inkább a düh! - mondja 
az egyik szerelő. - Nézze meg, 
az egyik kedves utas betekerte 
a kéziféket, most két kerékcse
rét kell csinálni, mert a kerék
abroncs fellazult. A Dózsa
meccs után a múltkor harminc
ezer forint kár volt hat kocsi
ban. 

Meséljenek a munkájuk
ról - kérem őket, de csak hüm
mögnek. 

- Előírások vannak, anya
gi fedezet még sorszámozó bé
lyegzőre /incs. De ez csepp a 
tengerben . . . minek panasz
kodjak, menjen a művezető-
h .. 1 oz. 

A poros, rozsdás vágányok, met dugom be az ajtó nélküli nem kell átszállni. 
az elhagyatott raktárépület és a nyíláson. Mit mondjak, az oda- - Harmincegy éve dolgo

hosszú sorokban várakozó te- bent látottakat a Duna festői zom a vasúton - folytatja 

herautók, kamionok eléggé panorámája sem tudja feledtet- Papp Lajos -, azelőtt is voltak 

egyértelmű képet festenek ar- ni. pályafelújítások, de szémélyvo
ról a keserű tényró'l, hogy a vas- Újabb két kilométernyire natokat is érintő vágányzár 

út bizony itt is jócskán leadott Nyergesújfalu állomása követ- csak elvétve fordult elő. Megy

presztízsébó'l. Mint az Marosi kezik az ő három vágányával. győződésem, hogy a pályafenn

Teréz és Uller Ágnes állomás- - Forgalmilag nem tarto- tartás nem használja ki a ren
kezelők szavaiból kiderül, a ra- zunk a jelentős vasútállomá- delkezésre álló időt, lehetősége
kodóvágányokat ma már való- sok közé - állapítja meg a ket, számításaim szerint napon
ban nem használják, ám ennél konkrét tényeket Papp Lajos ta két-három óra holtidő is elő
is sajnálatosabb, hogy a vasút a szolgálattevő. - Ami mégis fordul. Meghirdetik a vágány
gyár munkásai számára is kö- említésre méltó, az a Viscosa zárat reggel héttől tizenhétig, 
zömbös. havi négyszáz kocsis teherfor- aztán nem vonulnak ki, csak 

A vonatközlekedés nem iga- galma. A gyár területén három- nyolckor és délután négykor 
zodik a műszakváltásokhoz, a szor olyan hosszúságú iparvá- már megint idebent vannak. 

A vezető irodája felé menet reggeli személy például hat gány fekszik, mint idekint. Saj- Ez óriási költségeket von maga 
átvágok a dízeljavító műhely óra előtt két perccel érkezik, nos utasaink száma évró1 évre után, amire talán senki nem fi
revíziós csarnokán. Egy felba- amikor odabent már gyakorla- csökken, ebben közrejátszottak gyel. Rengetegbe kerülnek az 
kolt motoron dolgozik két fiatal tilag megindult a termelés. Ez- az utóbbi nagyarányú „árren- autóbuszok, tetemes az a bevé
szerelő, de kísérőm elmondja, előtt két évvel még fél hatkor is dezések", valamint a helyközi telkiesés, amely az utasok elve
hogy ezekhez a mozdonyokhoz volt egy személyvonat, amelyen autóbuszjáratok sűrítése is. Ám szítése révén keletkezik. 
gyári szerelőállvány is volt, ami körülbelül ötvenen jöttek, de az utasszám csökkenésében - Az elmondottakból követ
a kiemelt motort még körbe is ezt megszüntették. erőnek-erejével hatottak a keztethetően Nyergesújfalu éle
forgatta kívánság szerint, s így Túlzás lenne azt állítani, rendszeres vágányzárak, a tében nem hozott „forradalmi" 
jól hozzá lehetett férni minden hogy az almásfüzitő-esztergo- kényszerű átszállások is. Meg- változást a település várossá 
részéhez. De akkor úgy volt, mi vonalon a körúti villamos történt például, hogy egyidóben nyilvánítása. 
hogy az M 44-eseket elviszik az gyakoriságával cikáznak a vo- volt átszállásos közlekedés - Negatívumokon kívül az 
Alföldre, és az állványokat szét- natok. Jobb és megbízhatóbb Nyergesújfalu és Tokod, vala- égvilágon semmilyen változást 
darabolták. Azután, ahogy az közlekedési eszköz híján a sa- mint Piliscsaba és Pilisvörösvár nem hozott. 
lenni_ szokott, megváltozott a ját, jól bejáratott lábamon indu- között. Elképzelheti, micsoda (Thorday) 
döntés, és most az M 44-eseket l----------------------------------------
fővizsgára küldik ide. 

Takács László, a kocsijavítók 
részlegvezetője a szekrényben 
keresgél, hogy egy adatnak utá
nanézzen, de nehéz a dolga, 
mert minden polc, minden fiók 
teljesen tele van iratokkal. Még 
egy egér sem férne el, szűk a 
hely, na' 

- Nem ez a fő baj! - mond
ja, - Hanem a bázisösszeg
gazdálkodás. Éves szinten 
meghatározzák költségveté
sünket, de a folyamatos anyag
és alkatrészár-emelkedéseket 
nem kompenzálják. Az is non
szensz, hogy a KGST csapdája 
miatt a lengyel vagy NDK sze
mélygépkocsi-alkatrészeket a 
tárgyidőszak előtt, 510 nappal 
korábban kell igényelni az 
anyagellátási igazgatóságtól. 
Igaz, a hazai alkatrészeket is 
egy évvel korábban kell meg
rendelni. 

- A költségkeretük nem 
igazodik az inflációhoz? 

- Mintegy 25 százalékkal 
nőtt a költségkeret az idén, de 
ez nem fedezi az árnövekedést. 
Ennek köszönhetően hálásak 
vagyunk a késedelmes szállítá
sokért, mert akkor lenne igazán 
tragikus á helyzet, ha mindent 
idóben kapnánk meg. Az rög
tön költségtúllépéssel járna. 

- Miket rongálnak, lopnak 
el leggyakrabban? 

- A sztár vitathatatlanul a 
hamutartó, azután a hulladék
gyűjtő következik, ami 361 fo
rint. Ezekből iszonyatos meny
nyiség fogy, de kurrens cikk
nek számít a tűzoltó készülék, 
illetve a tömlőjének vége, ami
vel jól lehet permetezni. 

- Meglepődve vettem észre, 
hogy a „műhely" a szabad ég 
alatt van. 

- Na most mondja meg, té
len a kocsiban is fagypont alatt 
van a hőmérséklet, de dolgozni 
kell! Azt az árva röptetőt is sa
ját erőből csináltuk, így aztán 
nem is csoda, hogy a négy-öt ál
landó emberünk mellett gyor
san cserélődnek a többiek. 
Egyébként kilenc-tíz a létszám, 
ami egy jó műhelyben elég is 
lenne, hiszen itt kisebb futójaví
tásokat, vonali javításokat vég
zünk, a személykocsi részleg
vizsgák, illetve a forgóvázak, 
kerékpárcserék, javítások mel
lett. Az a szomorú, hogy ilyen 
munkakörülmények mellett 
még az átfutási időt is csökken
teni akarják. 

Demeter Kálm.án 

Százéves mozdonyszín 

Magára hagyott kirendeltség 
A dorogi vontatás nem válogathat 

A dorogi vontatás egykoron 
önálló fűtőházként funkcionált, 
majd a rossz emlékű üzemfő
nökségi rendszer bevezetésekor 
a komáromi KÜF-höz csatolták, 
a szétválás óta pedig a komáro
mi vontatási főnökség amolyan 
kihelyezett egységeként műkö
dik. 

- A dorogi vontatás „élette
re" meglehetősen behatárolt -
fordulok Dér Miklós kirendelt
ségvezetóböz. - Jobbra Komá
rom, balra a Rámán, vagy ép
pen Ferencváros, véleményem 
szerint az Önök tevékenységét 
bármelyikük át tudná vállal
ni ... 

- Ez azért nem egészen így 
van. Négy olyan tartalékszolgá
lati helyünk van, amelyik Do
roghoz kötődik, ide sorolva a 
bányát és Lábatlant is, ahol 
köztudottan nagy gyárak üze
melnek, jelentős föladással. To
kodon megépült a szénbrikett
gyár, oda például lassan elkél 
a második tartalék is, pedig 
maga a gyár is rendelkezik sa
ját mozdonnyal. A dorogi bri
kettgyár az előzetes egyeztetés 
értelmében évente mintegy 150 
ezer tonna szovjet szenet kap 
majd. A rákosrendezői vonalon 
az M 62-es mozdonyok terhelé
se a kedvezőtlen terepviszo
nyok miatt csak 900 tonna, az 

legfeljebb 50 forintos órabért 
tudok adni - folytatja. - Le
het, hogy ez pénz Szombathe
lyen, Zalaegerszegen, vagy Má
tészalkán, de itt, ahol iparral 
vagyunk körülvéve, semmi. 
Van a környéken olyan üzem, 
amely egy jól képzett autósze
relőnek 95 forintos órabért is 
megadna, de még ennyiért sem 
kap. A helyi MÉH - vállalatot 
például olyan ember vezeti, aki 
huszonöt évig szolgált a vas
úton, és ezalatt a lehetséges va
lamennyi szakvizsgát megsze
rezte, a vasútnak azonban nem 
volt érdeke megtartani e maga
san kvalifikált munkaerőt. A ta
karítónők 26-30 forintos órabé
re sem a csúcs, ennyi pénzért 
nem nagyon mondhatjuk neki, 
hogy „csíkos vízzel'' mosott föl, 
csinálja meg újra. 

- Valamikor minden fűtő
háznak megvoltak a presztízs
vonatai. Dorog milyen vonato
kat továbbít? 

- Eredeti elgondolások sze
rint a dorogi vontatásnak kelle
ne kiszolgálnia a dunaparti állo
másokat, egészen Komáromig. 
Egy évtizeddel ezelőtt még va
lóban voltak tehervonataink 
mindkét irányba, több pár sze
mélyvonatunk volt, Almásfüzi
tő és Pest felé is. Ma azokat a 

személyvonatokat juttatják 
csak nekünk, ami egyik vonta
tásnak sem passzol bele a f or
dájába. Mivel egy ilyen szolgá
lat még az öt órát sem haladná 
meg, a soros mozdonyvezetőt 
korábban vezényeljük; a sze
mély előtt megcsinál egy mész
kóbegyi vagy egy soron kívüli 
gyári menetet. 

- Az ember kívülállóként 
azt gondolná: kis fűtóbáz, kis 
gondok. Valóban így van? 

- Bizonyos szémpontokból 
ez tényleg igaz, másrészt azon
ban Dorogon is akadnak fejtö
rést okozó problémák. Hadd 
említsem példának a mozdony
színt, amelyet száz évvel ez
előtt egy olasz mérnök terve
zett. Azóta kétszer költöttek rá. 
Egyszer, amikor megcsinálták 
benne a világítást, másodszor 
pedig, amikor kicserélték a te
tőzet fazsindelyeit, mert már 
életveszélyessé vált. A hatva
nas években csodálatos felújítá
si terv született, 1984-ben még 
ennél is csodálatosabb, végül 
minden maradt a régiben. Ta
lán nem is baj, a nosztalgiavo
nat úgyis erre közlekedik, min
den nehézség nélkül ki lehetne 
alakítani hozzá egy nosztalgia
fűtőházat. 

T.Z. 

említett mennyiséget ilyen kis ,---------------------------
tételekben kell majd áthúzkod
nunk a lyukon, vagyis az alag
úton. Emellett a cementes sze
relvényeket is mi továbbítjuk 
Lábatlan és Rákosszentmihály 
viszonylatában. 

- A várhatóan növekvő for
galom lebonyolításához sze
mélyzet is kell. Hogy állnak e 
tekintetben? 

- Nem túl rózsásan. A lét
szám feltöltöttsége 54 százalé
kos, alig vagyunk többen száz
nál. Ebbó'l harminchat a moz
donyvezető. Valahogy ez a fog
lalkozás nem túlságosan vonzó 
mostanában, az elmúlt öt év 
során talán összesen öt gya
kornokunk volt. Érdeklődő 
mindig akad, olykor egyetlen 
délelőtt heten is szerettek volna 
nálunk elhelyezkedni. De ami
kor megmondtam nekik a leen
dő bérüket, udvariasan közöl
ték velem, hogy majd a későbbi 
időpontban visszajönnek. Soha 
többé nem láttam őket. 

- Én egy szakmunkásnak 

Indulásra várva 

Régi idők emlékét idézi az in
dulásra váró, füstöt eregető 
gőzparipa. Az oldalán látható 
felirat szerint a 375.562 pálya
számú gőzös 1923-ban készült a 
MÁVAG-ban. A mögötte álló 
motormellékkocsik tizenöt év
vel fiatalabbak nála, de hosszú 
évek óta együvé tartoznak. 

A szegedi igazgatóság nosz-

talgiavonataként gyakran meg
fordulnak Hódmezó'vásárhely 
és Székkutas között. hogy a Pi
roska-program keretében visz
szaidézzék a régi idők vasútját. 
Legutóbb Szeged testvérváro
sából, az NSZK-beh Darm
stadtból érkezett vendégekkel 
indultak útnak. 
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Záhonyban nagy az igénybevétel 

A rendelkező egy éjszakája 
"Ötös, hetes, tizenkettes, rendelkezőjét, amikor túlesünk 

nyolcas! Szevasztok, jó estét az egyes őrhelyek „bemutatko
mindenkinek. Kiss Ferenc át- zó" jelentkezésein. 
vette a szolgálatot. A pontos - Két-három óra délutáni 
idő tizenkilenc óra húsz perc. pihenés elengedhetetlen, anél
Felhívom a dolgozók figyelmét kül itt nem lehet szolgálatot el
az utasításszerü, balesetmen- látni. Szellemileg és fizikailag is 
tes szolgálatvégzésre . . . ·· nagy az igénybevétel, az állo-

- Hogyan készül egy éjsza- máson történő valamennyi 
kai szolgálatra? - kérdezem mozgást figyelemmel kell kísér
Kiss Ferencet, Záhony állomás ni. 

Elavult berendezések 
Beszélgetésünk közben nyolc 

óráig Nyíregyháza felől megér
kezett a 6236-os számú sze
mélyvonat. 19,40-kor a határról 
50 perc késéssel belépett a Pus
kin expressz. vele egy időben 
jött meg a mátészalkai személv 
is. 19.46-kor újabb személyv;
nat érkezett Nyíregyházáról. 

- Lehet-e sejteni az első óra 
után, hogy mit hoz az előttünk 

álló éjszaka? 
- Teherforgalomban már 

lehet. A főirányító az imént kö
zölte velem, hogy az éjszaka f o
lyamán kintről négy rakott 
szélesre számíthatunk, vagy 
még ennél is többre. Ők viszont 
nem fogadnak tőlünk normálon 
csak egy rakotJ,at. Az egyenlet
len elegyáramlás továbbra is 
fenntartja az állomás széles ra

kott kocsikkal való túltelítettsé
gét. Tudom többek között, hogy 
Nyíregyháza felől milyen -
többnyire üres - vonatok vár
hatók. de ezek csak később je
lentkeznek, hiszen most indul
tak Szolnokról. Miskolcról vagy 
máshonnan. 

- Záhonyról olvasva az em
bernek az a be.n_yomása támad, 
hogy Európa egyik legkorsze
rűbb határállomásával áll 

szemben. A forgalmi iroda képe 

viszont egészen mást mutat. 
- Záhonyt sokan összeté-

vesztik az átrakókörzettel. 

amely bizonyos tekintetben va
lóban korszerűnek mondható, 
bár a kézi átrakás sem ismeret
len fogalom. Maga a záhonyi 
állomás sajnos elavult. Ez a 
Siemens-Halske típusú bizto
sítóberendezést helyettesítő 
kulcsazonosító szerkezet még a 
vasúttörténeti középkorból 
származik. 

- Milyen szisztéma szerint 
zajlik a tényleges határforga
lom? 

- A Záhony és Csap közötti 
szovjet területen húzódik az 
úgynevezett hármas kitérő, 
ahol a ki- és belépő vonatokat 
az orosz vám- és határőrség 
megvizsgálja. E hármas kitérő
nek van egy széles, egy normál 
és egy kombinált vágánya, ám 
itt egyszerre legfeljebb két vo
nat tartózkodhat, az ottani előí
rások szerint. Az oroszok min
den vizsgálandó vonatnál ki
nyitják a kocsiajtókat. kutyák
kal átnézetik a vagonok alját, 
mi úgy mondjuk, keresik a par
tizánokat. 

Ha csak egy vonat áll bent, 
akkor a vizsgálat 40-50 percig 
tart, de két vonat egyidejű átné
zése esetén a vizsgálati idő két 
óra is lehet. Természetesen ad
dig nem tudunk vonatot átkül
deni. De hát nyilván nekik is 
megvannak az ide vágó utasítá
saik, amely szerint a hármas ki
térőben a katonaság parancsol. 

Éjfél után nagyüzem 
Kilenc és tíz óra között sze

mélyvonat érkezett Nyíregyhá
záról, majd ugyanez irányból a 
rendező kettőre egy tolatós te
hervonat. Fényeslitkére elment 
az átállítós. 

- Szokatlanul csöndes óra 
volt - állapítja meg Kiss Fe
renc. 

Tíz óra után néhány perccel a 
rendelkező kijáratot ad egy szé
les, üres kilépönek, amely azon
ban honi viszonylatban ritkán 
tapasztalt lassúsággal, majd fél 
óra elteltével . .lépi meg" a kijá
rati jelzőt. 

- Ha a szovjet vezér elké
szült a fékpróbával és nem kap 
azonnal engedélyt az orosz ren
delkezötől, üzemanyag-takaré
kosságból leállítja a gépet és 

csak akkor indítja el újból. ha 
szabad jelzést lát. Ilyenkor az
tán ismét fel kell tölteni levegő-

vel a vonatot, ami időbe kerül. 
Ha lehozunk tőlünk egy rakot
tat és azt néhány percre meg 
kell fogni a bejáratnál, akkor is 
leállítják a motort. 

- Akkor nézzük, mi történt 
tíz és tizenegy óra között? 

- Elment egy átállítás, Lit
ke személyre pedig egy villany
gép. Csapra elküldtem két nor
mál Szergejt, 22.30-kor érkezett 
egy fedett üres szerelvény, 
majd elment egy széles, üres a 
határ felé. Utána gépmenet ér
kezett normálon, a rendezőből 
élesen elment a 6 390 3-as gyors
teher és ezekben a percekben 
várjuk a mátészalkai személy
vonatot. 

- Mintha élénkülne a forga
lom ... 

- Igen. Csapról most kelle
ne érkeznie a „csempészvonat-

Keveset fogyasztanak 

nak ", de a szovjet máris jelzett 
40-50 perc késést. Ez azért baj, 

mert 0.02-kor érkezik a nyír
egyházi személy, Csapról a 
69-es Budapest expressz, 
0.30-kor pedig a kilép6 Tisza. 
Négy, megközelítőleg egy id6-
ben érkező vonat találkozását 
kell tehát két vágányon megol
dani. 

23.35-kor megérkezik Csap
ról a szabadkai gyors, helyi el
nevezéssel a csempészvonat. 
Most azonban az új vám- és de
vizarendelkezéseknek köszön
hetően alig lézeng rajta egy-két 
utas, a vámosok hamar végez
nek vele. Fékpróba után máris 

indulhatna, a szakaszirányító 
azonban a vonal túlzsúfoltsága 
miatt - az állomásokon végig 
egy vágány szabad - csak a Ti
sza expressz érkezését követő
en engedi el a szabadkait. 
Újabb szerencse, hogy a belépő 
Budapest is késik 50 percet, így 
a torlódást mégiscsak sikerül 
elkerülni. 

- Milyen a viszony a part
nervasúttal? 

- Nekem személy szerint 
jók a kapcsolataim, vasút és 

vasút között már nem ennyire 

felhőtlen a viszony. Mindenki a 
saját érdekeit helyezi előtérbe, 
ám amennyiben csatározások-

ra is sor kerül, azt majdnem 
mindig ők nyerik. Nekík oda
kint valószfnúleg olyan kicsi a 
kapacitásuk, hogy képtelenek 
megfelel<'> mennyiségű árut szé
les be átrakni. Ehhez tudni kell 

azt is, hogy Csap nem csupán 
magyar, hanem csehszlovák 

határállomás is. 
Éjfél után elmegy Nyíregyhá

za felé a páratlan „pulyaszedő" 
menet, amely a szolgálatból 
végzett mozdonyvezeto""ket szál
lítja haza. 0.30-kor megérkezik 

a Tisza, plusz ötvenöttel elment 
a szabadkai gyors, öt követte 

egy ferenci irányvonat. Határ
ról egy óra késéssel érkezett a 
Budapest expressz. Előtte ki
sebb felfordulást okozott egy 58 
kocsis normál belépő. Záhony 
leghosszabb vágánya ugyanis 
700 méter, a vonatot tolni-húz
ni, megosztani kellett ahhoz, 
hogy a 69-es Csap felől be tud
jon járni. Emellett pillanatnyi 
szünet nélkül folyik a kocsiren
dezés, a vonatok összeállítása, a 
rendelkezővel gyakorlatilag 
egyetlen mondatot sem tudok 

váltani. Annyit azonban a közte 

és az őrhelyek közötti párbe
szédből kiszűrök, hogy az imént 
Fényeslitkéről érkezett vámáru 
négy kocsiját valahol útközben 
feltörték. 

Kisorozás az expresszb61 
Három órakor Kiss Ferenc 

megállapítja, hogy Isten megint 
vele tartott. Mivel a vámosok 15 
perccel túllépték a kezelési időt, 
ezalatt Tuzsérról fogadhatott 
két páros vonatot. 

- Hasonló esetekben nagy
nagy szükség lenne a második 
vágányra és egy jó biztosítóbe
rendezésre. Mindegy, a mai 

csúcs már lefutott, további iz
galmak aligha várhatók. 

Ebben viszont tévedett. A ki

haladó Tisza expressz egyik ko
csija zötyögve bukdácsol a síne
ken. A rendelkező - aki egy
ben a külsős is - visszarohan, 
a legközelebbi őrhellyel megál
líttatja a vonatot. A kocsimű
szak szerint a kerekek oly mér
tékben felrakodtak, hogy itt 
csak a kisorozás segít, ami háló
kocsiról lévén szó, nem is olyan 
egyszerű, ebből a típusból pe
dig nincs Záhonyban tartalék
kocsi. Végül a tizenhat utast si
kerül elosztani, a kocsit kisoroz
zák, a Tisza 4.50-kor, 100 perc 
késéssel nekivág a magyar Al

földnek. 
Alig néhány perc múlva a 

CB hangszórójából egy sztento
ri hang, valamilyen K-szerel
vényt hiányolva irgalmatlanul 
ledorongolja Kiss Ferencet, aki 
még erre sem esik ki nyugalmá
ból. 

- Ez az üzemviteli osztály
vezető-helyettes volt. Összejön 
itt az ilyesmi is. Négy-húszkor 
két vonatot egy időben kínál
tak föl, ha az események lénye
gét nézzük, akkor a szóban for-

gó vonat a forgalom miatt 
várt. 

- De, ha nem egészen a lé
nyegét nézzük, akkor ugye 

megfeledkezett róla ... ? 
- Csakugyan. 
Hajnalodik. Nekem képlete

sen szólva már erősen hullanak 

a leveleim, Kiss Ferenc azon
ban még mindig ugyanabban 
az intenzív tempóban „ad
vesz", akár este kilenckor. 

- Engem úgy hajnali három 
óra körül szokott meglepni a fá
radtság - mondja -, ilyenkor 
jól esne néhány perces lazítás, 
de egyszerűen nincs rá lehető
ség. Itt az ember vécére sem 
akkor mehet, amikor muszáj, 
hanem amikor akad rá egy al
kalmlls perc. A mai szolgálat 
egyébként minden kellemetlen
ségével együtt egy közepes 
erősségű éjszakának felel meg. 
Elő szokott fordulni nálunk lé
nyegesen nagyobb forgalom, 
lényegesen nagyobb problé
mákkal, de mi ezekhez hozzá 
vagyunk szokva. Ha az ember 
rendre fel idegesítené magát, 
az nemcsak a mindennapi 
munkára hatna kedvezőtlenül, 
hanem befolyásolná a családi 
életét is. Itt is megtörténik, 
hogy otthon lefekszem, de még 
sokáig képtelen vagyok elalud
ni. Ilyenkor az jár az eszemben, 
hogy mit ronthattam volna el, 
mi lehetett volna a következmé
nye, legközelebb mit kell majd 

másként csinálnom ... 

Thorday Zoltán 

Mozdonyok vizsgája Záhonyban 

Az egyik szovjet mozdony- zajhatásuk kedvezőbb, mint a 
gyár megbízásából két dízelhid- hasaló célt ellátó M 40-es soro
raulikus tolatómozdony-típust zatú dízelmozdonyoké, ame
teszteltek Záhonyban novem- lyeket jelenleg a MAV használ. 
ber első napjaiban. Mégpedig További el<'>nyük, hogy a na
azért a vasutasvárosban, mert a gyobb teljesítményű mozdo
széles nyomtávra szerelt moz- nyokra olyan automatikát sze
donyokat működés közben reltek fel amely lehetővé teszi 
csaki� a zá�onyi körzetben le- hogy ve�ető nélkül, távirányf: 
het VIZSgálm. tással is működtethető. 

A gépészeti szakemberek azt M' 1 MÁV 1� tá'é • . tá 1ve a egye ure J -
�e�k, hogy milyenek � tola - kozódik a felkínált új tfpusok-
s1 viszonyok, hogyan „viselked- ról ezért a kés6bbiekbe 

k" • ó il h tás ' 
n a 

ne a gunt n, m yen a - Szovjetunióban mér6kocsis 
fokkal lehet használni kocsiren- vizsgálatoknak is alávetik a 
dezésre. mozdonyokat, illetve összevetik 

A 600 és 800 kW teljesítmé- az ajánlatokat más mozdony
nytl mozdonyok a szakembe- gyártó cégek kinálatával, árai
rek szerint ;ól vizsgáztak: val. A végs6 döntést csak ezek 
mind a /OflflasztásuJc, mind a ismeretében hozza meg a MÁV. 

Vihar egy lelhlv.. ayomln 

Ki tolja 
a dolgozók szekerét? 
Furcsa helyzetben van e so

rok írója alább következc5 ri
portjával kapcsolatban. A ben
ne szereplők majd mindegyike 

többször is megkereste, hogy a 
majdani szöveg lényeges vál
toztatásait kérje. Olyat is hallott 
harangozni, hogy mivel az ügy 
már nem aktuális (legalábbis 
így vélekedett az egyik érdekelt 
fél) kár foglalkozni vele. Még az 
a szerencse, hogy az újságot 
nem azok szerkesztik, akikhez 
(akikről) szól, mert akkor, ha a 
fenti „elvárásoknak" próbálna 
megfelelni, alighanem üres ol
dalakkal jelenhetne meg. 

„Alulírottak elérkezettnek 
látjuk az időt, hogy a huzamos 
időn át, folyamatosan 12124 
órás forduló szolgálatot teljesí
tőknek a ténylegesen teljesített 
túlmunkából eredő helyzete a 
nyugállományba vonuláskor, 
mint korkedvezményes ténye
ző, rendezést nyerjen. Reális, 
időarányos beszámítását igé
nyeljük a túlteljesítésnek. Azt a 
10 évenkénti 9 600 többletórát 
kérjük vissza, amit a 8 órás 
munkarendben e dolgozókkal 
szemben, se éjszakáink, se ün
nepeink formájában áldoztunk 
a fiatal éveinkből. 

Igényünket aláírásainkkal 
hitelesítjük, és az ügy vitelével, 
intézésével, a Vasutasok Füg
getle7: Szakszervezetét bízzuk 
meg. 

Így szólt az a felhívás, amit a 
rákosrendezöiek bocsátottak ki. 
Két szóvivőjük, Foltin István 
állomásirányító és Miskolci Fe
renc raktáros ekkor még nem 
sejtette, hogy miféle kálváriá
nak néznek elébe. 

Kezdődött azzal, hogy a füg
getleneket nem találták, ezért 
aztán a Nyugati szb.-titkárának 

szíves közbenjárásával a Ben
czúr utcával vették föl a kap
csolatot. A VSZ annak rendje 

és módja szerint fogadta őket és 

tárgyalt velük. Ígéretet kaptak, 
hogy kérésüket támogatják, s a 
szórólapok sokszorosítását is 
vállalták. A hivatalos szakszer
vezetnek egyetlen apró kiköté
se volt, hogy az ő nevük is sze
repeljen az íveken. Foltinék eb
ben nem találtak semmi kivetni 
valót, sőt ezt természetesnek is 
vették, lévén a petíciót kezde
ményező kollektíva majdmin
den tagja (hagyományos) szak
szervezeti tag. 

De, hogy ne vádolhassák 
őket a másik oldalról árulással, 
fölhívták Kalmár Tibort a 
VDSZSZ választmányi tagját. 
aki áldását adta a régi szakszer
vezettel közös "paktumra". 

Joggal hihették a rákosren
dezöiek, hogy immár sínen van 
a dolog, amit készek egészen a 
Parlamentig elvinni. 

Ekkor kereste az újságíró 
Foltin Istvánt, hogy lapja segít
ségét is felajánlja. 

Mire odaért, az állomásirá
nyító kis irodájában már sokan 
szorongtak. Foltin és Miskolci 
mellett ott volt a szabad szak
szervezet két vezetője, Zentai 
G. László és Gaskó István is, 
valamint a Szakszervezetek 

Független Ligájának képviselő
je, egy szociológus. 

Miskolci Ferenc akkor lett 

- .... jalallra, .. .., ...... , 

el<'>ször ideges, amikor GGllc6 
kerek perec kijelentette, hoay lJ 
bizony nem hajlal\dó semmi• 

lyen ügyben koalícióra lépni� 
áruló szakszeroezetteL A ra

kosrendezc5iek hiába hi�tkoz
tak 8JT8, hogy 6k mir nem von• 
hatják vissza a Benczúr utci
nak adott szavukat, a VDSZSZ 
ideológusa hajthatatlan maradt 
Kollégájának sem sikerült jobb 
belátásra bírni, s úgy tetszett, 
dugába dől a megbeszélés. 

,,Én nem ákarok ebből politi
kát csinálni" - hangsúlyozta 
Miskolci, a raktáros, s még hoz
zátette azt is, hogy az ő bőrü

kön bizony nem lesz elvi harc. 
Mindeközben, a tollnok leg

nagyobb meglepetésére, fogta 
magát és belépett a szabad 

szakszervezetbe (!). A szocioló
gus fiatalember lehetetlent nem 
ismerő igyekezete már majd
nem kompromisszumot ered
ményezett, ám ekkor hívatlan 
vendégek nyomultak a csöpnyi 
szobába. 

Egyikük, apró, szemüveges 

emberke, Rákosrendezőn gaz
dasági vezetőhelyettes, megkér
dezte Gaskót, hogy ugyan már 
van-e neki valamiféle doku- . 
mentje arról, hogy ő szabad 

szakszervezeti funkci. S külön
ben is miért tartja fel a munka
időben lévő dolgozókat? 

A szabad szakszervező pilla
natok alatt megértette Robival 
(így nevezte), hogy itt, rajtuk, a 
betolakodókon kívül, senki 
sincs szolgálatban. 

E röpke kis intermezzo senkit 
sem zökkentett ki előző tárgya
lási pozíciójából. Sőt. Olyasmi 
is elhangzott, hogy ezeket az 
egyszerű vasutasokat bizony a 
Benczúr utcában befürdették. 

Miskolci ezt már végképp 
nem bírta cérnával, de még mi
előtt kirohant volna, közölte, 
hogy neki elege van mind a két 
szakszervezetből, egyik sem 
különb a másiknál, mind a me
lós bőrére utazik. 

Hiába agitálta Zentai Gas
kót, ő ragaszkodott hozzá, hogy 
addig ne adják a nevüket, amíg 
a választmányuk elé nem viszik 

a problémát. 

"
Nem hagyjuk, hogy a szak

szervezetek kisajátítsák a kez

deményezésünket. Már bánom, 
hogy hozzájuk 'fordultunk", 
dörmögte mérgesen az eddig 
türelmes Foltin István. 

Néhány nappal később tele
fonon érdeklődtem a dolgok ál
lásáról, de nem sok biztatót hal
lottam. 

"Tudja, az a véleményem -
mondta Miskolci Ferenc -, 
hogy a szakszervezetnek az a 
dolga, hogy tolja a dolgozók 
szekerét, nem pedig, hogy a fe
jük fölött egymásra köpködje
nek.

" 

* 

Azóta - november 23-án -
a Vasutasok Szakszervezete 
(Benczúr utca) a dolgozók em
lített felhívását az ország ösz
szes érintett alapszervezetei
nek elküldte, az aláírások ösz
szegyűjtésének segítése céljá
ból. 

(Tódor) 
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A forgalomirányítók 
mégsem idegesek 

A Keletiben könnyebb lett a szolgálat 

Lapunk október 26-án megjelent számában közöltünk 
egy cikket. A forgalomirányítók fáradtak, idegesek cím

mel, amely a. Keleti pályaudvar új forgalmi irodájában 

végzett munka-egészségügyi vizsgálat megállapításain 

alapult. A cikkre válaszul egy levél érkezett, amelyet ti

zenhárom forgalmi szolgálattevő írt alá, s amelyben el

határolják magukat az írásban foglaltaktól, egyedül azt 

ismerik el, hogy székeik valóban rosszak. Ezek után kí
váncsiak voltunk, mi is az igazság? 

A vizsgálatot végző budapes
ti területi egészségügyi központ 
igazgató főorvosa első közelítés
ben azt magyarázza el, hogy 
tisztában vannak a beruházás 
jelentőségével, és azzal, hogy 
össze sem hasonlíthatóan köny
nyebb lett a forgalmi szolgálat
tevők munkája. 

Jobbító szándékú 
megállapítások 

- Az is a feladatunk többek 
között - mondja dr. Huszák 
György -, hogy a már elké
szült, működő rendszereket 
megvizsgálva javaslatokat te
gyünk arra nézve, hogyan le
het a technikai és a munka
egészségügyi igényeket a lehe
tő legjobban kielégíteni. A 

után hosszú ideig mindenki, 
aki csak egy kicsit is értett a 
Dominóhoz, felment a torony
ba, és kéretlen jó tanácsokat 
adott, miközben ott felelősség
teljes munka folyik. A dolgozók 
el is nevezték a jóakarók árada
tát „busójárásnak", amire sze
rintük nem volt szükség a szak
értői vizsgálat után. 

A forgalmi iroda, a Keleti 
agya az érkezési oldalon, egy új 
épületben van. Ellentétben a 
korábbi cikkünk által sugalltak
kal, jó a hangulat, csak akkor 
lesznek idegesek a dolgozók, 
amikor a vizsgálat és a cikk 
megállapításait idézem. 

Itt gombnyomásra 
működik minden 

szeptember elején végzett vizs- - Azt olvastuk a lapban, 
gálat is ilyen jobbító szándék- hogy „a vasutasok azt remél
kal készült, ám sajnálatosan az ték, hogy a nem kevés pénzbe 
említett cikkben megváltozott került rekonstrukció befejezése 
az „akusztikája". A hibákat után a korábbinál kedvezőbb 
ugyanis azért soroltuk föl, hogy körülmények közé kerülnek, de 
ahol lehet, javítsanak rajta, s tévedtek". Hát nézzen körül' 
nem azzal a szándékkal írtuk, A régi torqnyban vonóvezeté
hogy „lám, milyen rossz a beru- kes, kézi állítású váltókkal dol
házás ". Egyebekben pedig egy goztunk, itt gombnyomásra 
ilyen vizsgálat eredménye a jö- megy minden. Ott mosdó sem 
vőre nézve lehet igen hasznos, volt, a világítással, fűtéssel ál
hogy amikor egy hasonló léte- landó zűrök voltak, itt még a rá
sítmény terveit készítik, az itte- dió is jól működik! - sorolja 
ni hiányosságokat elkerüljék. szinte egy szuszra Lévai János. 
Ugyanakkor tisztában vagyunk - De azt hallottam, hogy a 
a beruházók nehézségeivel - klímaberendezés nem műkö
folytatja -, hiszen például Ma- dik ... - akadékoskodom, mi
gyarországon még mindig nem közben a vastag szövésű, mély
kapható ergonómiai szempont- sárga sötétítőfüggöny minősé
ból jól tervezett szék. A nem gét ellenőrzöm, s arra gondolok 
megfelelő testtartás miatt pedig az anyagot morzsolgatva, hogy 
hamarabb fáradnak el a dolga- •ennél megfelelőbbet nehéz len
zók, ami egy ilyen felelősségtel- ne találni. 
jes munkahelyen veszélyes le- - Persze, júliusban tényleg 
het. Ugyanez a helyzet a vizuá- rossz volt, fröcskölt beló1e a víz, 
lis utastájékoztató berendezés de már akkor kijavították - így 
kezelóbelyiségében, ahol a szá- Szörény Resző. 
mítógép képernyője igen rosz- - De a táblán valóban ap-
szul látható, s ez károsan befo- rók a betűk ... 
lyásolja a koncentrálóképessé- - Igen, de azok a feliratok 
get. nem nekünk, hanem a karban-

- Hadd idézzek a vizsgála- tartó műszerészeknek szólnak. 
tuk jegyzőkönyvéből.: a forgal- Egyébként is: ami oda van írva, 
mi irodában „csillogásmentes az itt van előttünk a pulton is, 
fényviszonyok beállítása ese- és ha ez még nem elég, erre az 
tén a helyiség sötét, munkavég- egészre csak azt tudom monda
zésre alkalmatlan . ... A nap ni, hogy aki nem tudja „kívül
a helyiséget bevilágítja. Az ab- ről ", hogy mi áll a táblán, az 
lakokra világos sötétítőfüg- be sem jöhet ide dolgozni! -
gönyt szereltek". fakad ki Rezső, s azzal vissza-

- Nem a fényerővel van fordul a pulthoz, mert a forga
gondunk. Egyébként is, amikor lom nagy úr. Ki kell szolgálni. 
jeleztük észrevételeinket, vál- Körülnézek a helyiségben. 
toztattak. A korábbi fénycsővi- Megmutatják, hogyan lehet 
lágítás helyett fényerő-szabá- erősíteni, csökkenteni a világí
lyozós, úgynevezett gombalám- tást attól függően. hogy a füg

göny be van-e húzva, s a bizto
sítóberendezés tervezői arra is 
gondoltak, hogy a visszajelző 
lámpák fénye is szabályozható 
legyen. 

- Így hát minden rendben? 
- kérdezem Kovács Imrét, és a 
billegő, ócska székre mutatok a 
pult előtt. 

- Na nem - feleli. - A ma
gas támlás szék javításra vár. 
de a székek amúgy is hamar 
tönkremennek: rengeteg ba
junk van velük. De ez semmi! 
Amióta itt vagyunk. még nem 
pucolták meg az ablakot. Mi 
tisztítottuk meg egy szombaton. 
Az öltözőszekrény a folyosón 
van, s a fiúk és lányok csak egy 
közös tusolóba mehetnek. 
A legrosszabb azonban a han
gos-vizuális helyiség. 

A melegtől felejt 
az érzékeny gép 
Itt, azaz a hangosbemondó és 

a vizuális utastájékoztató be
rendezés kezelóbelyiségé ben 
érdekes látvány fogja meg a 
szemet: a Videoton számítógé
pet egy szobai ventilátor hűti. 
Nyáron naponta két-három al
kalommal is elsötétült a kép, 
mert túlhevült a készülék. 

- Olyan meleg volt? 
- Nézzen ki! - mutat ki az 

ablakon Maláryné Szathmári 
fldikó. - Itt nincs légkondício
nálás, szinte egész nap idesüt a 
nap. és a bádog perontető visz
szaveri a meleget. Ha kinyitjuk 
az ablakot, megfulladunk. Ha 
behúzzuk a függönyt, nem lát a 
kolléganőm a mikrofon előtt, 
arról nem is beszélve, hogy 
nem egészséges állandóan mes
terséges fény mellett dolgozni. 
Ha félrehúzzfl,k a függönyt, én 
nem látom a számítógép képer
nyőjén ezeket az apró betűket. 
De a meleget ez az érzékeny 
gép kevésbé bírja, mint mi. Az
tán ha „meghal", újra be kell 
írni az egész programot, mert 
a melegtől mindent elfelejt. 

Az imént hallottakról Bara
nyi Imre elmondja. hogy az épí
tők december végéig befejezik 
az utómunkálatokat. s az eddig 
általuk használt helyiségekben 
lesz a női öltöző és a konyha. 

- És a számítógép? 
- A FOK-GyEM készítet-

te a számítógép-rendszert és a 
programot; ennyit ér a munká
juk. A gondokat látva a BBFF
nél terveztek egy új rendszert, 
amely jobban illeszkedik a vas
úti forgalomhoz. A programot 
például úgy alakították, hogy 
ha kiment egy vonat, automati
kusan törli a kiírást a tábláról, 
és csak menetrendi zavarok 
esetén kell beavatkozni. Új tí
pusú monitort is felszerelünk, 
ami a monix-szemüvegek védő
rétegével van bevonva, s mind
ezt a karácsonyi ünnepi forga
lomra állítjuk munkába. 

Demeter Kálmán 
pákat szereltek fel. Azt is meg.--------------------------
kell jegyeznem. hogy korrekt a 
kapcsolatunk az igazgatóság
gal, és mindig visszajelzünk 
egymásnak. 

- Lapunkban megjelent 
írás az önök vizsgálatán ala
pult, mégis az érdekeltek jelez
ték. hogy a megállapítások nem 
felelnek meg a valóságnak. 

- A megállapításainkat 
természetesen fenntartjuk, de 
az azokból levont következteté
seket szakmai szempontból túl
zottnak tartjuk. 

Baranyi Imrével, a Keleti 
forgalmi állomásfőnök-helyette
sével arról beszélgettünk, hogy 
miért reagáltak olyan érzéke
nyen a forgalmi szolgálattevők 
az említett cikkre? 

- A lap megjelenése után az 
egyik túrban szólt a rendelkező 
és a két táblakezelő. hogy töb
ben megbeszélték. és minden
képpen válaszolni fognak. mert 
már elegük van abból. hogy 
mindenki velük foglalkozik! 

Ezt hogy érti? 
- A létesítmény átadása 

.. 

Ulésezett a VDSZSZ 
Október 28-án ülést tartott a 

Vasúti Dolgozók Szabad Szak
szervezetének (VDSZSZ) vá
lasztmánya. Napirenden szere
pelt többek között az új szak
szervezet programnyilatkozat
tervezete, amelyben megfogal
mazták a legfontosabb követe
léseiket: 

,,A szükségtelenül nagy ad
minisztratív apparátus leépíté
se ... az így felszabaduló bér
alapnak a MÁV működése 
szempontjából nélkülözhetetlen 
szakágak dolgozói közötti fel
osztása. 

Azonnali bérreform végre
hajtása, amely magában fog
lalja az alapbérek jelentős 
emelését, a műszakpótlékok 
egységesítését, illetve 30- 70 
százalékra emelését. A Buda
pest-vidék közötti bérkülönb
ség felszámolása. 

Meg kell szüntetni a kötelező 
túlóra intézményét. 

Tekintettel arra, hogy a MÁV 
létszámhelyzete, illetve a dolgo
zók alacsony bérszínvonala 
kényszerűvé teszi túlóra válla
lását, követeljük, hogy a vasút 
vállalja át a túlórával szerzett 
keresményhányadot. 

Az utasítások korszerűsítése 
és a betarthatóság feltételeinek 
biztosítása - azonnal és mara
déktalanul! 

A szociális körülmények radi
kális javítása!'' 

A választmány határozatot 
hozott arról, hogy a Polgárdi
ban önhibáján kívül szerencsét
lenül járt mozdonyvezető csa
ládja részére gyűjtést szervez. 
Felhív minden vasutast, hogy 
adományát a VDSZSZ irodájá
ba juttassa el. (Az iroda címe: 
Bp .. Keleti pu. tel.: 01-18-29, 
postai: 11-35-835). 

Fél évvel tisztavatás után 
,,Nálunk mindenki a vasutat szolgálja" 

- Lehet, hogy kinevet -
mondja kissé tétován Lakatos 
Zsuzsa (Magyar Sándorné) -, 
de életem egyik nagy élménye 
volt az idei vasutasnap. Olyan 
nagy, hogy legfeljebb csak az 
esküvőmet és a kisfiam születé
sét tudnám hozzá hasonlíta
ni ... 

- Azon a bizonyos júliusi 
napon tisztté avattak, ráadásul 
ugyanaznap édesapámat Kivá
ló Vasutas címmel tüntették ki. 
Azt talán mondanom sem kell, 
hogy pici korom óta vasutas 
akartam lenni. Nem csoda, hi
szen nálunk szinte mindenki � 
vasutat szolgálta és szolgálja: 
apám, anyám, bátyám, de még 
a férjem is vasutasként kezdte. 
Igaz, ő hűtlen lett, most fuvaro
zásból él, s bizony többet keres. 
mint korábban ... 

(Zsuzsa ezután néhány pilla
natig nem szól, fűrkészi, hogy 
mit szólok elóobi szavaihoz. Mit 
szólhatnék? Ami igaz, az 
igaz ... ) 

- Családom természetesen 
nagyon örült, hogy a vasutat 
választottam, segítettek is min
denben, hogy sikeresen tegyem 
le vizsgáimat a Tisztképzőben. 

Lakatos Zsuzsa jól érzi magát 

Tudom, hogy közhely, mégis ki
mondom: harmonikus családi 
háttér nélkül aligha lehettem 
volna jó tanuló - és jó anya ... 
Ugyanis kisfiam. Ádám 1986 jú
liusában született, s akkor még 
csak alig több mint egy éve vol
tam a BEIG munkatársa. Fér
jem és szüleim áldozatvállalása 
nélkül sohasem lehettem volna 
vasúti tiszt. A vasút szeretetét a 
szülői házból hoztam, ezért a 
gyes ideje alatt sem tétlenked
tem, letettem az előírt szakvizs
gákat, és akkoriban felvételiz-

tem a Luther utcai képzóoe. 
Nem volt könnyű az iskola, de 
osztálytársaim és tanáraim mel
lettem voltak, becsülték ben
nem a „kismamát'', és én min
det szorgalmas tanulással igye
keztem meghálálni. Az avatás 
után ismét a BEIG munkatársa 
lettem, de egy számomra új te
rületen: az önálló menetked
vezményi csoport ügyintézője 
vagyok. 

Szeretem a munkámat -
folytatja -, és nagyon fontos: a 
munkatársaimat. Jó társaság, 
csupa dinamikus fiatal. Tizen
hárman vagyunk, nem unatko
zunk: az egész �rszág vasuta
sainak mi intézzük a külföldre 
szóló szabadjegyeket. A tanu
lást természetesen nem hagy
tam abba, németül tanulok, sze
retnék felsőfokú nyelvvizsgát 
tenni. Sok-sok tervem van még, 
ezekkel mégsem akarom untat
ni, de azt feltétlenül írja meg: 
kisfiam, a három és fél éves 
Ádám állandóan kisvonatokkal 
játszik, és mindig arra kérleli a 
.. papát'·. hogy vigye a Nyugati
ba „igazi" mozdonyokat néze
getni ... 

(sárközi) 

Kiállítás a Törekvésben 

A Törekvés Művelődési Ház
ban kiállítás nyílt november 
20-án „A Mérnyei család és a 
vasút 143 éve•· címmel. Szé
kelyhidi Ferenc igazgató kö-

tálja a kiállítás, ma pedig egyre 
nehezebb szeretni a vasutat. 

A dinaszatiát alapító Mér
nyei Lajos 1820-ban született 
és 1872-ig élt. Az első, Pest és 

érdemes legyen szeretni a vas
utat. Ma ez nem mondható el 
egyértelműen, bizonyos terüle
teken sok a túlmunka, rosszak 
a munkafeltételek, s a boríték 

Urbán Lajos a vasutasdinasztia tagjai kö�ött 

szöntő szavai után Urbán La
jos, a MÁV elnök-vezérigazga
tója mondott avatóbeszédet. 

Bevezetőjében hangsúlyozta, 
hogy örömmel vállalta a kiállí
tás megnyitását, mert úgy érzi, 
hogy a család életútját bemuta
tó fényképek közreadása most 
különösen fontos. A vasút iránti 
hűséget és szeretetet dokumen-

Vác közötti vasútvonal építésén 
dolgozott, és talán nem gondolt 
arra, hogy családját és utódjait 
több generáción keresztül elje
gyezte a vasút szeretetével. 
A Mérnyeiek 1846-tól szolgál
ják folyamatosan a vasutat' 

A hűség és szeretet mellett -
mondotta a vezérigazgató -. az 
is fontos, hogy az emberek meg 
tudjanak élni a vasútból: hogy 

A Nyugati nyugdíjasai 

sem vastag. Mindezek ellenére 
jó érzés, és biztató a jövőre, 
hogy a dinasztia legfiatalabb 
tagja is vasutas: ifj. Mérnyei 
Sándor zalaegerszegi vasútépí
tő mérnök - mondotta befeje
zésül Urbán Lajos. 

A kiállítás december 15-ig 
tart nyitva 15 órától 18 óráig. 
(Kép és szöveg: Tüttő Tibor) 

Az egység megbontását 
nem támogatják 

A Nyugati pályaudvar önálló 
nyugdíjascsoportja november 
8-án tartotta taggyú1ését. 
A nagy számban megjelent tag
ság a vezetőség beszámolójából 
részletes tájékoztktást kapott a 
vasút helyzetéről. a nyugdíja
sok mindennapi gondjairól. 

A beszámoló megállapította, 
hogy a tisztséget vállalók hiá
nya miatt nincs közvetlen kap
csolat a csoport vezetése és a 
tagság között; az újonnan 

nyugdíjba kerülők sem vállal
nak tisztségeket. 

A gyűlésen állásfoglalást fo
galmaztak meg, amelyben kife
jezték a VSZ-hez való viszonvu-
kat: 

a csoport támogatja a VSZ el
nökségének. központi vezetősé
gének az egység megőrzésére. 
erősítésére irányuló törekvését; 
ragaszkodik az egységen ala
puló érdekvédelem fenntartá
sához. A megbontásra irányuló 

erőfeszítéseket elítélni, szándé
kaitól idegennek tekinti. nem 
támogatja azokat. 

A csoport egységesen vallja, 
hogy a hagyományos szakszer
vezet megújítható, ugyanakkor 
elvárja, hogy a jövóoen a veze
tő testületek tegyenek többet a 
szociális biztonságért, a nyugdí
jasok életfeltételeinek javításá
ért. s nyugdíjak értékállóságá
nak megőrzéséért. 
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Kilencvenéves 

a Közlekedési Múzeum 

A Közlekedési Múzeum a kö
zelmúltban ünnepelte fennállá
sának 90. évfordulóját, amely
nek alkalmából a Magyar Tu
domány0s Akadémia és a Köz
lekedéstudományi Egyesület 
kőzreműködésével ünnepségso
rozatot rendeztek. A múzeum 
főigazgatója, Veress .(stván 
ezek egyikén nyilatkozott la
punknak az idei év munkájáról, 
eredményeiró1. 

- Tudományos munkater
vünket teljesítettük - mondot
ta -. csupán a külföldi vendég
kiállítások nem úgy alakultak, 
ahogyan szerettük volna. Szófi
ában rendeztük ,.A városi köz
lekedés 100 éve Magyarorszá
gon" című kiállítást, terven kí
vül pedig Wiener Neustadtban 
szerepeltünk a repülés történe
tét bemutató fotókiállítással. 
Munkánk középpontjában 
egyébként a nem látványos, de 
nagyon fontos feladat állt: a 
gyűjtemények rendezése és fel
dolgozása. 

- Hány időszaki kiállítást 
rendeztek? 

- Öt sikeres kiállításunk 
volt: ,,Közlekedés a művészet
ben - művészet a közlekedés
ben", ,,A vasút idegpályái, táv
közlési- és biztosítóberendezé
sek" -, ennek megnyitóján 
megjelent a kínai nagykövet. 
Sikeres volt a nagy magyar 
mérnök, Csonka János emléké
re rendezett kiállítás, sokakat 
vonzott a vasútmodellezők al
kotásainak bemutatója is. Eze
ken kívül a múzeum tudomá
nyos munkatársai szaktanács
adóként számos kiállítás szer
vezésében segítettek; könyvtá
runk, archívumunk, fotó- és 
adattárunk a hagyományoknak 
megfelelően készséggel állt eb-

ben az évben is a külső kutatók 
rendelkezésére. 

- Könyvkiadás? 
- Megjelent a Közlekedési 

Múzeum Évkönyve című soro
zat VIII. kötete, amely az 
1985-1987. évek tudományos 
tevékenység gerincét öleli fel. 
Kiadtuk dr. Czére Béla: A vas
út története című átfogó mun
káját, m1 gondoztuk és adtuk k1 
dr. Unyi Béla Vasúthálózatunk 
alakulása 1914-tó1 napjainkig 
című hézagpótló művét. 

- Nemzetközi kapcsolataik? 
- Egyetlen ország kivételé-

vel - szomszédos országról 
van szó ... - jók a kapcsolata
ink. a berliniekkel például kiál
lításcserére kötöttünk szerző
dést. Angliából pedig London 
és York tervez nálunk vasúttör
téneti bemutatót. Itt jegyzem 
meg, hogy januártól önálló 
külkeresked.Jlmi jogot kapunk, 
ily módon némi bevételre is 
szert tehetünk. (Természetesen 
a magyar történeti emlékekre 
vigyázunk, azok nem kerülhet
nek külföldre!) 

- Támogatás? 
- A mértéktartó költséggaz-

dálkodás mellett is több millió 
forintot áldoz évente a közleke
dési tárca a tudományos munka 
támogatására. Segítenek a jár
műjavító üzemek is. A Landler 
például átalakított egy Bzx tí
pusú, kéttengelyes fa vázas ko
csit étkezökocsivá, a múzeum 
mellett fog üzemelni még az 
idén. Remélhetó1eg a támogatá
sok a jövőben sem csökkennek. 
mi pedig igyekezünk az eddigi 
rangunkat megőrizni - fejezte 
be nyilatkozatát a múzeum fő
igazgatója. 

Horváth Károly 

Debreceni muzsikusok 

sikere Kölnben 

Nemrégiben nagy sikerű 
hangversenyt adott a Debrece
ni MÁV Filharmonikus Zene
kar Kölnben, az ottani filhar
mónia koncerttermében: (Euró
pa egyik legnagyobb hangver
senyterme'). A szereplést Mar
guerite Kolló, neves impresszá
rió szervezte. A debreceni mu
zsikusok Kálmán Imre világ-

szerte népszerű operettjét, a 
Csárdáskirálynőt játszotta két 
részben. Az esten Hans-Joa
chim Willrich vezényelt. A köz
reműködó'k között volt Németh 
Sándor is. 

A siker nyomán várhatóan 
újabb fellépésekre számíthat
nak az NSZK-ban a debreceni 
zenészek. 

Sárközi Gábor 

MAGYAR VASUTAS 

Vándortárlat 

Hag:,;ományteremtő kiállítás
sorozatot indított a Vasutasok 
Szakszervezete Zene- és Képző
művészeti Iskolája. amelyen az 
országos vasutas képzőművé
szeti kiállítás anyagát mutatják 
be különböző vasutas művelő
dési intézményekben. A ván
dortárlat elsőként a balassa
gyarmaU 'Madách Imre klub
könyvtárban mutatkozott be. 
ahol az iskola szobrász. festő és 

• 

grafikus muwsze1 által készí
tett alkotásokat állították ki. 

_ A megnyitón amelyet 
Agoston László rnntatás1 főnök 
tartott - megjPlentPk a külön
böző politikai és társadalmi 
szervek képv1selő1. valamint a 
helyt. illetve a mpgyn amatőr 
és hivatásos müvészek. akik el
ismeréssel nyilatkoztak a be
mutató anyagáról. 

l\yugdíjas-találkozót szervezett a Hámán "'aló "ontatá--,i fő
nökség Vácott a közelmúltban. A találkozóra minleA'Y l00 nyug
díjas vasutast hívtak meg. A megvendégelí>sen kívül a szerv<'zó'k 
hangulatos műsorról is gondoskodtak. \ Gyöngyösi l\.itfrőgyártó 
Uzem amatőr színjátszói Jankovits Jenő rencl<'zé-.éhen zen{>-. szó
rakoztató darabot mutattak be óriási sikert araha. \ hang-ulatm, 
rendezvényen részt vettek a vontatási főnöksfg- <'A'_l,kori (,,, mai 
vezetői is. (Képünkön: jelenet a mű-.orhól.) 

(Fotó: Ti.illó') 

Besze Imre 

Szerelmes vers 

Bújnak hajnali fényre a bodzalevelek -
szürke nyelekből kis zöld lándzsahegyek. 
Piheg a völgy, szégyenlős, fátyolos öl -

gyere, dalolj velem a szerelemről! 

Kövekre víz surran, ágakra feketerigó, 
új napot örökít földre, égre Klio: 
bomlott rend után ismét fegyelem lesz -

gyere, imádkozzunk a szerelemhez! 

Nyírfa fehérlik, duzzad az orgona ág, 
gazdag a Nap: szétszórja dús aranyát. 
Mederben víz suhan, habosan, remegve -

gyere, szomjazom új szerelemre! 

Lépek a fényben, számolom. mint kalapál 
bilincset árva szívemre halál, 
elkülönítve a boldog kevesektől -

gyere, oldd meg a láncot, szerelemből! 

Hajlik előttem az út s kanyarog, 
őrizve fényed, lépted, óvó karod; 
rózsaszilánk szúr, mint kegyelem-tőr -

gyere, védd magad a szerelemtől! 

Kis pipitérek bontják szirmaikat, 
gyík iramol tova fűszálak alatt 
s eltűnik, mint én az időben. Te keress meg, 

gyere, mondjunk igent a szerelemnek! 

Fazekas Lajos 

MESECSILLAG 

Mesecsillag, 
messze csillag, 
csillog-villog, 
villog, csillog. 

Mesecsillag, 
mégis csillag, 
messze, messze, 
mégis csillog. 

Manó gyújtja, 
manó oltja, 
sok kis manó 
a lakója. 

Manó-világ 
csupa móka, 
mese-messze 
csillagocska. 

Kasza/a Sándor 

Fényösvényen 
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- Bocsásson meg . . . Ide 
ülök ... Ugye, megengedi? ... 

- Nem! Tűnjön el ... tű
nés ... tűnés ... 

- Szigorúan szólt . . . Így 
nPm szabad ... Közeleg a kará-
1:sony ... A Kisjézus ... 

JÓ KRISTÓF 

- Nincs kedvem végighall
gatni, ne haragudjon. A neve 
kétségkívül gondolatébresztő, 
de az egyik történet olyan. mint 
a másik. Mindegyik arról szól, 
hogy az ember esendő. az em
ber szenved. Tartsa mE:g magá
nak a történetét. A bort igya 
meg egyedül. nPkem mennem 
kell. 

A kerti ösvényen sétáltunk. A hold, fejünk fölött a 
hold ... istenem, micsoda fényesség. A gallyakon fi
nom porcukor a hó. Nevettél, amikor ezt mondtam. 
Kezemmel megérintettem egy ágat. Fehér, csillogó 
hókristályok hullottak hajadra, arcodra. Kacagva 
emelted fel a fejed. Szempilládon, mint huncut tün
dérlányok, hintáztak a csillámló pihék, s szemed kék 
tavában gyönyörködtek. 

- Még ez is I A Kisjézussal 
hozakodik elő ... Mit képzel ró
lam? Azt hiszi én nem hallot
tam ilyesmiről ... Kisjézus ... a 
szeretet. A legnagyobb ünnep. 
Nem vagyok állat, ámbátor. 

- Csuda szavakat használ: 
ámbátor! Tetszik nekem. Maga 
nem éppen műveletlen ember. 
Nem olyan csóró, mint én, 
aki ... 

- Ne fecsegjen! Legyen lo
gikus! Műveltség és szegénység 
egyáltalán nem összefüggő fo
galmak. 

- Maga csak azt hiszi, mert 
most képtelen rendezni gondo
latait. 

- Hagyjon. Tűnés. Mond
tam már. Hagyjon magamra. 

- Szerencsétlen ember ma
ga, már megbocsásson. Kérem, 
ne szóljon közbe. és fó1eg ne ha
donásszon. Nyugalom' Higgye 
el, m�gértem magát, ha nem 
így lenne, már az első szavára 
leléptem volna. Azonkívül nem 
is nagyon akarja. hogy eltűn
jek. 

- Végeredményben jó, hogy 
itt van. Ketten vagyunk, a pin
cérek kettőt nehezebben tessé
kelnek az utcára, bár sok 
időnk nincs, mindjárt záróra. 
Addig maradhatunk együtt, és 
bocsássón meg, durva voltam. 

- Kristóf vagyok. szolgálat
jára. Ötvenen túl, hatvanon in
nen. Volt két feleségem. gyer
mekeim szerte a világban. utol
jára 14 évvel ezelőtt láttam a ki
sebbiket. nagyobbikról csak 
annyit tudok, hogy Kanadában 
él. Egyébként mindenki azt 
tartja rólam: jó ember vagyok. 
Én vagyok a Jókristóf. 

- Szóval maga az. Egy figu
ra. Bocsásson meg. Hallottam 
magáról, valaki emlegette. 

- Ezen nem csodálkozom. 
Húsz éve így neveznek. Nem 
bánom egy cseppet sem. mert 
kérem, színtiszta igazság az én 
nevem. 

- Mit gondol: milyen em
ber vagyok? Rossz? 

- Azt nem hinném. legfel
jebb pillanatnyilag rosszul 
mennek a dolgai. Ilyenkor na
gyon kell vigyázni. 

- Mibó1 gondolja. hogy 
rosszul mennek a dolgaim? 
Nem ismer; nem tudja a neve
met, foglalkozásomat. Semmit 
sem tud rólam. Rám van írva. 
hogy leszálló ágban vagyok? 

- Jókristóf megérzi a szen
vedést. uram! Maga kegyetle
nül szenved. ne is tagadja. Min
den okos mber szenved. Az ér
telem ára a szenvedés. Ez már 
a Bibliában is benne van. de a 

világért sem akarom oktatni' 
Tudja, uram, gyakran gondolok 
arra, hogy az embernek miféle 
örömök is jutnak ezen a vilá
gon? A bódulat szemfényvesztő 
boldogsága. a szesz? A hírnév? 
Az evés? A szeretkezés? Egyik 
sem ér semmit! 

Szórakoztató. amit mond. 
Jókristóf tudja, mit be

szél I Magát elhagyta a szerel
me. Ne tiltakozzon' Minden 
szenvedés és szomorúság mö
gött a szeretet hiánya búvik 
meg. Nem mondom. a pénzte
lenség is kegyetlen. de szerel
mek és barátok nélkül a leg
rosszabb. 

Ugye. eltaláltam? 
- Eltalálta? Mondjuk így: 

ráhibázott. Maga nem buta em
ber. ezt már az első percben is 
éreztem. de ne higgye. hogy kü
lönösebben meghatódom, ha
nyatt esem a bölcsességétó1. 

Végeredményben közhely-
bölcsességek ezek. és ... 

- Ne folytassa! Sértegetett 
már eleget. Szerencséje van, 
hogy Jókristóf semmin sem sér
tődik meg. Jókristófban igazi 
bölcsesség rejtezik. Meginna 
velem egy üveg jóféle bort? 
Annyi időnk még van, közben 
meg elmondom, miért is va
gyok Jókristóf. 

Egyetlen percet kérek. kö
nyörgöm! 

- Adok öt percet, se többet, 
se kevesebbet. Azt gondol ró
lam. amit akar. nem kívánok 
magával foglalkozni többet. 

A tanulni vágyók figyelmébe 
Óra indul. A győri Széchenyi István 

- Kegyetlen ember maga. Közlekedési és Távközlési Mű
Mindazonáltal becsülöm a ke- szaki Főiskola vasútépítési és 
ménységét. és a . . . vasútgépész tanszéke az 

- Harminc másodperc már- 1990/92 években ismét meghir-
1s letelt' deti a Vasúti futástechnikai 

- Ez aztán a precizitás! Jó. szaküzemmérnök szakot. 
mondom azonnal. Uram' Ön Az építőmérnöki és gépészeti 
egy gyilkos mellett ül. Jókristóf szakképzés keretében Magyar
gyilkos. Káinnál 1s rosszabb. országon nem oktatják azokat a 
Ne szóljon. most én beszélek' határismereteket. amelyek a 
Megöltem egy fiatal lányt: szép pálya és a jármű közös vonatko
volt, fiatal volt. a szeme kék. ha- zásait tárgyalják. Szakismere
jának illata pedig ... Megfojtot- tek hiányában a pályafenntar
tam, mert kétségbevonta jósá- tási. vagy gépészeti területeken 
gomat: mcselkedPlt velem. nem dolgozó üzemmérnökök a szer
hitte. hogy mindent. de min- kezetek romlásának alapvető 
dent meg tudnék adni neki: okait nem tudják felderíteni. 
hogy kedvéért k1vetPm emléke- ezért a fenntartási és javítási 
zetemből a gyen>keimet: hogy munkák többnyire tüneti keze-
csakis neki élPk, érte élek. . . lésre korlátozódnak. 

- Tíz óra tíz. Tovább nem Balesetek. kisiklások alkal-
hallgatom. Csináljon, amit mával a mélvreható műszaki 
akar. Majd karácsony estéjén elemzések el�aradnak: a bíró
elrebegek magáért valami ima- sági döntéseket olyan igazság
félét. Jó éjszakát! ügyi műszaki szakértők befo-

lyásolhatják, akik a szükséges 
futástechnikai ismereteket 
szervezett formában sehol sem 
tanulhatták. 

A tanfolyam tantervében az 
alaptárgyak (matematika. me
chanika) gyakorlati oldalának 
felfrissítése is szerepel. A tavaly 
első ízben meghirdetett futás
technikai kurzus tapasztalata 
szerint az alaptárgyak oktatása 
nélkülözhetetlen ahhoz. hogy 
az üzemmérnök szakterületé
nek problémáit érdemileg felis
merje, a technikai színvonalat 
előbbre lendítse. A speciális fu
tástechnikai ismeretek oktatá
sát alapképzettség szerint meg
osztott k�pzés előzi meg: a gé
pészeknek a pályával, a pályá
val foglalkozóknak pedig gépé
szeti alapismereteket kell elsa
játítani. 

A győri főiskola tanulmányi 
osztálya december 15-ig fogad 
el jelentkezéseket. 



Válságban a futball 
Mindent elölró1 kezdeni 

A IINtfD'IIU' � � __,, ... helyzet6en 
� ke•eHbb u6 •ik a,.............., a kétaopor
tee NB D-rffl. Pedig •......,,... out6ly6 egye&ületek 
� egy jól mífköd6 � k-ga14bbi., 
llftD eselr.ély: F� M NSZK-ban pélcUul 
esek a klubok adnak � u Qvonalra még 
Mlll él'elt. de i8en tehets.-ftadalobiak. Hogy n'1uak. mi
.kint Mije el est a feladat-. u NB Df No., tAhek k.öz&t er
lNA ia beuiltJettiink SU..- Kúollyal, a IIIMOdomályú li
ga és a Sao1noki MÁV MTE elnökhei. u MLSZ közelmúlt
ban megválasztott� a lafd''\'111. 

- Talán azzal kezdeném: - Ezt a kérdést még nem si-
sajnos az idei nemzetközi kupa- került megnyugtatóan tisztázni. 
szereplés nyomán a hazai futt- A szabályok értelmében egy 
hall újra veszített értékéből. Az klubnál 12 főfoglalkozású fut
elnökségnek a legsürgősebben ballista lehet, a többieknek dol
meg kell gátolnia a további goznia kell. Igen, csakhogy ezt 
süllyedést. Fel kell mérni a tár- a rendelkezést igen nehéz be
sadalmi és gazdasági lehetősé- tartatni, mivel az egyesület kü
geket, és mindent elölről kell lönböző címeken, például pá
kezdeni. lyamunkásként is alkalmazhat-

- Szolnokon is érzik a sport- ja a játékost. Szerintem ez egy 
ág válságát? tarthatatlan állapot, és ezen mi-

- Igen, a Szolnoki MÁV előbb a mai kor szellemének 
MTE sincs kivételes helyzetben. megfelelően változtatni kell. 
Az idei helyezésünket elfogad- Nem értem, miért nem foglal
hatatlannak tartjuk, évek óta a koztathat minden csapat annyi 
legkedvezőtlenebb helyre es- labdarúgót, amennyit elbír? 
tünk vissza. Nemrégiben a játé- - Az MLSZ-nek két, máig 
kosok részvételével tartottunk is vitatott döntése volt másfél 
elnökségi ülést, amelyen több évvel ezelőtt. Az egyikró1 az 
égető gondot megvitattunk. imént beszéltünk. A másik pe
Ilyen a futballisták alapbére, dig a kétcsoportos NB II létre
nálunk ez a létminimumot sem hozása volt ... 
éri el, s amennyiben nem jön- _ Igen, ezt a határozatot is 
nek az eredmények, a pénz a nagy ellenállás előzte meg. Az 
kasszában marad. eltelt időszak mégis azt bizo-

- A fenntartási költségek nyítja, hogy talán mégsem volt 
nem okoznak problémát? helytelen ez a döntés. Ezzel 

- Dehogynem. Eddig sem ugyanis sok olyan csapat is he
dúskáltunk a javakban, most lyet és lehetőséget kapott, ame
viszont már a alapvető feltéte- lyek nemigen érték volna el a 
lek is hiányoznak. Igazság sze- második vonalat. Többen éltek 
rint mind a 32 NB II-es csapat az alkalommal, és felzárkóztak ugyanazokkal a gondokkal a mezőny élcsoportjához. küszködik. Ezen a helyzeten _ Mit tervez az NB II-es li-csak a központi sporthivatal, az ga a közeljövőre? OSH segítségével lehet változ-
tatni, ezért a legutóbbi ligaülé- - Az egyik legfontosabb, 

sen egy határozatot fogadtunk hogy rövidesen létrehozzuk az 

el. Ebben kértük a sporthiva- egységes ligaválogatottat, 

talt, szüntesse meg azt a ko- amely az egész másodosztályt 

rábbi intézkedést, miszerint képviseli idehaza és külföldön 

mind a mai napig csak külön- egyaránt. Szeretnénk minél 
böző címeken lehet az egyesü- hasznosabb nemzetközi kapcso
leteken belül pénzeket eloszta- latokat kiépíteni, és a jövőben 
ni. Ez azt eredményezi, hogy a remélem, hogy legjobbjaink 
forint még a sporton belül sem több mérkőzést játszanak kül-
konvertibilis! földön is. 

- Mi volt az eredeti értelme - Végezetül az MLSZ-el-
ennek a rendeletnek? nökséggel kapcsolatban szeret-

- Bizonyára a viszonyokat nék kérdezni valamit: vélemé
szerették volna tisztázni a nye szerint mennyiben válto
sportéletben, és ezen belül a zott meg a testület működése 
labdarúgásban. Ma viszont már azóta, hogy dr. Laczkó Mihály 
mások a körülmények, milliós került az élére? 
adományokat régóta nem kap- - A demokrartikus vezetést 
nak a klubok. A jelenlegi hely- tűztük ki célul, nem hajbóko
zetet inkább az jellemzi, hogy lásra van szükségünk, hanem 
az egyesületek egyszerűen kép- olyan szakemberekre, akik 
telenek rendezni egymás közöt- önálló véleményükkel segítik a 
ti tartozásaikat, pontosan a fize- munkát. Remélem, megszolgál
tésképtelenség miatt. juk a futballtársadalom bizal-

- Véleménye szerint a má- mát - mondta befejezésül dr. 
sodosztályú játékos profi vagy Stiegler Károly. 
amatőr? Papp István 

Tömegsportnap 
a nemrégiben átadott fedett 
uszoda. 

A közelmúltban rendezték 
meg a „Szívügyem az egészsé
gem" jelmondatú akciónapot. 
amelyen sok száz vasutas vett 
részt családtagokkal együtt. 

l\l:\G\'AR \!í\Sl''[\S 

Úijáalakult az MRSZ 
A társadalomban, a gazda

ságban végbement változások, 
megújulási törekvések a légi 
sportok híveit is hamar maguk
kal ragadták. Az MHSZ-en ke
resztül kapott állami támogatás 
folyamatos csökkenése, az önál
ló gazdálkodás, pénzszerzés 
előtérbe kerülése egyre jobban 
megkövetelte, hogy a repülő- és 
ejtőernyős klubok, szakosztá
lyok „saját lábukra állva" küzd
jenek a fennmaradásukért. 

Ezzel párhuzamosan nőtt az 
igény egy alulról demokratiku
san választott elnökséggel, füg
getlenített főtitkárral rendelke
ző új Magyar Repülő Szövetség 
létrehozására, amely - a ko
rábban felülről kinevezett el
nökséggel szemben - igazi 
partnere lehetne a honvédelmi 
szövetségnek, s eredményeseb
ben képviselhetné a légi spor
tok szakágainak érdekeit. 

E törekvések valóra váltását 
tette lehetővé az MNK Elnöki 
Tanácsának az a rendelete, 
amely előírta az összes szak
szövetség demokratikus meg
újulását. Több hónapos előké
születek után így került sor no
vember 11-én a Magyar Repülő 
Szövetség újjáalakuló közgyű
lésére, amelyen mintegy két
száz küldött képviselte a repülő 
és ejtőernyős szakágak kollektí
váit. 

A Csepeli Munkásotthon tá
gas színháztermét szinte zsúfo
lásig megtöltötték a küldöttek 
és a meghívott vendégek -
akik közt jelen volt Kéri 
György vezérőrnagy, a Magyar 
Honvédelmi Szövetség főtitká
ra és dr. Domonkos Anna, az 
Állami Sporthivatal elnökhe
lyettese -, valamint az ország 
különböző tájairól érkezett több 
száz érdeklődő. 

Rónai Rudolf, az MRSZ el
nökének megnyitója után Sze
pesi József ezredes, a szövetség 
főtitkára, a FAI alelnöke beszá
molójában méltatta a sportre
pülésnek azt a közel négy évti
zedét. amely 1951-ben, az 
MRSZ OMRE-bó1 történő meg-

alakulása óta eltelt. Egyben fel
hívta a figyelmet arra az óriási 
különbségre, hogy akkor az új 
légierő alapjainak lerakása volt 
napirenden, s az volt a jelszó: 
,,Fiatalok, hódítsátok meg a l-e
vegőt!" 

Ma egészen más idők jár
nak . . . S még egy fontos év
szám: 1955-ben az MDP köz
ponti '-_'.ezetőségének határozata 
nyomán egyesült az MRSZ és 
az MHSZ, s attól kezdve az el
nökség tagjai kinevezéssel ju
tottak funkcióba. Ami azért 
nem tagadtathatja, hogy közü
lük számosan végeztek nagy 
munkát a sportrepülésért. 

A hozzászólások, majd az 
MrtSZ alapszabály-tervezeté
nek vitája során nem volt h�ány 
a (ma még merésznek tűnó) ter
vek megfogalmazásában és az 
éles kritikák felsorolásában. Vé
gül azonban a higgadtabb, a 
jelenlegi körülményeket reáli
san mérlegelő álláspontok kap
ták a többséget. 

Ugyancsak heves és hosszan 
tartó vitában döntöttek a tiszt
ségviseló'k jelöléséró1. S itt meg 
kell említenem. hogy a „vas
utas " repülőket valamennyi 
tisztségre számításba vették, s 
közülük Varga Zsigmondnak 
(fiatal kora ellenére) nagy esé
lyei voltak a főtitkári posztra, 
amelyet a vártnál szorosabb 
szavazataránnyal nyert meg ve
le szemben a nagy tekintélynek 
és népszerűségnek örvendő dr. 
Hegedűs Dezső (MMRK). 

A kora hajnalig tartó (több 
fordulót igénylő) titkos szava
zás végén Lánc Tibor (Malév) 
lett az MRSZ elnöke. Az elnök
sé& tagjai közé választották a 
MA V-os Szunyogh Károlyt, 
Kilián István pedig a számvizs
gáló bizottságnak lett a tagja. 

Bár a résztvevó'k véleménye 
egy-egy kérdésben gyakran üt
között, abban valmennyien 
egyet értettek: az önállósodásra 
törekvő társadalmi szervezet 
vezetésének nagyon nehéz dol
ga lesz. 

Büki Péter 

Záhonyban figyelemre méltó 
hagyományai vannak a tömeg
sportmozgalomnak. Szerencsé
re ehhez a feltételek is adottak 
immár: a megyében, de talán az 
egész Tiszántúlon párját ritkítja 
az a sport- és szabadidős komp
lexum, amely az átrakókörzet 
vasutasainak áll a rendelkezé
sére. 

A Záhonyi Vasutas SC sport
telepén ugyanis három labda
rúgópálya, kézi-, röplabda- és 
teniszpályák, fedett tekecsar
nok, atlétikai versenyhelyek, 
futódomb, kondicionálóterem, 
szauna, birkózóterem, valamint 
asztalitenisz csarnok található. 
A klubházban korszerű öltö
zők, szertárak is vannak, a 
szomszédságban pedig a nyug
díjasok klubja működik, illetve 

A rendezvény fő eseménye a 
,,Mozdulj Záhony" mottójú fu
tóverseny volt, amelyre közel 
ezren neveztek. Ugyanekkor a 
fedett uszodában az „Ússzon az .._ 
egészségéért" című vetélkedő 
zajlott. A népszavazás t>ldöntiltte: nt>m lesz munkásőrség. Dt> a mellette 

voksolók az amerikai Nemzeti Gárda példájára hivatkoznak és 
igazuk van! Kt>II a :'llépi '.Vlilíeia! De csak akkor, ha t>gy<'nruhájuk 
olyan lesz, mint a d�l-amt>rikai amazonok harei vist>letf'. 

A nagyszabású rendezvény 
szervezésében az ifjúsági szer
vezetek, az iskolák, és a sport
klub aktivistái mellett az ifjú 
város intézményei, vállalati tár
sadalmi munkásai is részt vál
laltak. 

(orosz) 

Katasztrófaelhárítás 

A Hatvan MÁV-csomópont
hoz tartozó szolgálati főnökség 
területén a közelmúltban vegyi 
katasztrófaelhárítási polgári vé
delmi gyakorlatot tartottak. 
Ezen részt vettek a Hatvan-Sal
gótarján, a Hatvan-Füzesabony 
pályafenntartási főnökség, a 
villamosfőnökség, és a szertár
főnökség beosztott polgári vé
delmi egységei. 

A feltételezett közlekedési 
balesetet, és az azt követő ve
gyi katasztrófát, a műszakilag 
és biztonságtechnikailag gyen
gébben felszerelt rendezőpá
lyaudvar területén imitálták. 

A gyakorlatcn mintegy het
venötezer forint népgazdasági
lag hasznos munkát is elvégez
tek a vasutasok. 

(Szűcs) 

(Fotó: Demeter) 

Magyar siker Rigában 
A Ceglédi VSE sportolóinak 

nemzetközi eredményességét 
az elmúlt évben az asztaliteni
szezők, súlyemelők és birkózók 
jelentették. A legutóbbi siker 
egy negyedik sportág, a spor
takrobaták nevéhez fűződik. 

A Rigában rendezett spor
takrobatikai Világ Kupán -
amely egyben Európa-bajnoki 
megmérettetést 1s jelentett -
kiválóan szerepeltek a CVSE 
sportolói. A Tóth Ferenc, Stad
ler Zsolt, Kiss Tamás és Czi
gony Béla négyes a Világkupa 

és Európa-bajnoki ezüstérmet 
nyert a dinamikus gyakorlatok 
kategóriájában. 

Az Európa-bajnoki értékelés
ben a statikus versenvszámban 
és az összetett értékelésben 
még további két bronzérem ju
tott a ceglédieknek. A Tóth
Czigony férfi páros EB. 4. he
lyezéssel tért haza Rigából. Vá
radi László edző tanítványai 
közül többen a decemberi -
Lengyelországban megrende
zendő - ifjúsági világbajnoksá
gon vesznek részt. 

- Vándorserleg. A bánrévei 
Vöröskereszt alapszervezete a 
jó . munka elismeréseként ván
dorserleget kapott. A közel két
száz tagot számláló alapszerv 
november 14-i gyú1ésén Duzsik 
Éva. az ózdi városi Vöröske
reszt titkára adta át a serleget. 
többen dicsérő oklevelet és 
ajándékot kaptak. 

- Zászló. A békéscsabai 
körzeti üzemfőnökség gazdasá
gi részlegének vasutasai a kö
zelmúltban zászlót ajándékoz
tak a Kemény Gábor Műszaki 
Szakközépiskola vasútüzemi 
ágazatának. Az átadó ünnepsé
gen a diákokat patronáló és ok
tató dolgozók nevében beszéd 
hangzott el, amelyben kérték a 
tanulókat, hogy fogadják tiszte
lettel és őrizzék becsülettel a 
zászlót, amely a vasúthoz való 
tartozást jelképezi. 

- Segélyezés. A hatvan
salgótarjáni pályafenntartási fő
nökség szakszervezeti bizottsá
ga a közelmúltban 25 nagycsa
ládos dolgozót részesített össze
sen 37 ezer forint segélyben. 
A közelgő karácsonyi ünnepek 
előtt újabb rászoruló dolgozó
kat kívánnak segéllyel támogat
ni. 

Elcserélném soroksán 2 szoba kom
fortos MÁV-szolgálati lakásomat egy, 
vagy másfél szobás tanácsi lakásra. 
Érdeklődni lehet: a 26-67 üzemi tele
fonszámon. Módné. 

Eladó Üllő, Vasvári Pál u. 7/A. 300 
négyszögöles telken 3 szobás azonnal 
beköltözhető családi ház, reális áron. 
Érdeklődni lehet: Zámbon József 
28-77 üzemi telefonszámon. 

Eladó Badacsonyőrsön 900 négy
szögöles meggyes, zárható gyümölcs
tárolóval. 360 OOO forintért, megosztva 
is. Ugyanott félházrész két külön bejá
ratú szobával. pincével. terasszal. sző
lő gyümölcsfákkal, félkúttal 250 OOO 
forintért. Érdeklődm lehet: Reményi 
Antal 1223 Bp„ Jókai u. 19. 

Elcserélném 50 négyzetméteres. 
kertes, komáromi. komfortos szolgálati 
lakásomat nagyobbra, Budapesten 
vagy Sopronban, megegyezés szerint. 
Érdeklődni lehet: 01/32-64 üzemi tele
fonszámon Szolnokiné. vagy 135-4656 
városi telefonszámon. 

Eladó Budapest XVII. kerületi egy 
plusz kétszobás öröklakás, másfél szo
bás tanácsi lakást beszámítok. Érdek
lődni lehet: M1skolcziné, 121-7275 vá
rosi telefonszámon 8-15 óráig. 

Elcserélném MÁV dolgozóval Rá
kospalota MÁV-lakótelepi 100 négy
zetméteres 4 szobás, 2 kis konyhás. 
fürdőszobás. külön WC-s, gázfűtéses. 
felújított lakásomat két kisebb. egy 
egyszobás összkomfortos és egy két
szobás összk9mfortos. vagy egy és két 
félszobás MA V-lakásra. Erdeklődni le
het: Vermes István. Bp. XV., Lemn út 
11. IV. lépcsőház 6„ vagy Szeremeta 
Károlyné reggel 7-14 óráig a 18-54 
üzemi telefonszámon. 

Elcserélném zuglói 49 négyzetméte
res negyedik emeleti összkomfo1ios la
kásomat (lift nincs) 3 szobás lakásra. 
Érdeklődm lehet: 122-1241 városi, 
vagy 35-96-os üzemi telefonszámon 
14-17 óráig. 

Elcserélném Budapest VIII. ker., 
Kerepesi úti 93 négyzetméteres, két és 
félszobás. összkomfortos, felújított 
MÁV-bérlakásomat, 30-40 négyzetmé
teres egy szoba komfortos tanácsi la
kásra Budapesten. Érdeklődni lehet 
hétköznap 10-12 óra között a 
141-4431-es telefonszámon. 

Elcserélném rákospalotai zöldöveze
ti 47 négyzetf!1éteres, felújított, kertes, 
komfortos MA V-bérlakásomat, kisebb 
összkomfortos pesti tanácsi egy vagy 
egy és félszobás lakásra. Érdeklődm 
lehet: a 01'40-21 üzemi telefonszámon. 

Elcserélném VII. ker. Hernád utcai, 
35 négyzetméteres, komfortos tanácsi 
lakásomat, gázfűtéses egy és fél, két
szobás J14AV-bérlakásra, vagy tanácsi 
lakásra. Erdeklődni lehet: 19-40 üzemi 
vagy 133-1734 városi telefonszámon. 

Elcserélném Budapest Kerespesi 
úti, 80 négyzetméteres MÁV-bérlaká
somat hasonló nagyobbra. Érdeklődni 
lehet: 133-2754 városi telefonszámon. 

Elcserélném rákospalotai II. emeleti 
2 szoba plusz 2 félszobás. telefonos 

1989. DECEMBER 7. 

- Kiállítás. A középkori 
magyarorszag1 várakat megje
lenítő látványos grafikák repro
dukcióiból rendeztek kiállítást a 
záhonyi üzemigazgatóság okta
tási központjában. A tárlatot 
december közepéig tekinthetik 
meg az érdeklődők. 

- Felhívás. November 
15-én 'elveszett egy háromszög 
alakú, ,,Vasutasok Szakszerve
zete, Önálló Nyugdíjas Alap
szervezet Záhony I. ·· feliratú 
bélyegző. A bélyegző nem érvé
nyes. 

- Szilveszter Velencében. 
Magyaroknak kedvezmény: 
,,Ai Bari", S. Croce 1222, vasút
hoz közel. Magyarul telefonál
hat este 10 és reggel 10 óra kö
zött: 00-39-41-5242192. 

\ szerkesztősrg fc-nnturtju a 
jogot, hog) a bc-kiildiitt i..,�zira
tokat rövidílH' 1..iiziilj!'. Kt�z
iratot nem őrziinl.. mc-g és nt'm 
küldünk -vissza. ,\_ lupunl..hun 
megjelent írások nc-m f!'ltétle
nül a szerkesztősrg álláspont
ját tükrözik. 

MÁV-bérlakást kisebb családi házra. 
Érdeklődni lehet: este 20 óra után a 
184-3039 városi telefonszámon 

Elcserélném vasutassal Záhony köz
pontjában lévő 2 szobás. ö�szkomfor
tos, II. emeleti erkélyes MAY-lakáso
mat debreceni vagy nyíregyházi ha
sonlóra vagy nagyobbra. Erdeklődni 
lehet: Debrecen, Szabadság u. 73. fsz. 
4., vagy hétköznap 8-15 óráig a 14-04 
üzemi telefonszámon. 

Elcserélném MÁV-dolgozóval bala
toni kertes. 2 szobás szolgálati laká
som budapesti tanácsi lakásra. Érdek
lődni egész nap a 149-9702 városi tele
fonszámon. 

Elcserélném 66 négyzetméteres gáz
fűtéses. komfortos tanácsi lakásom 
egy egy és fél_szobás, és egy egyszobás 
komfortos MAY-bérlakásra. Erdeklőd
m lehet: a 44-42 üzemi. vagy 
153-4155/108 városi telefonszámon 
7-15 óráig. 

Elcserélnénk egy 52 nég_yzetméte
res, két szoba komfo1ios MAY-bérla
kást és egy 84 négyzetméteres két szo
ba plusz hall, telefonos, komfortos, ta
nácsi bérlakást legalább 3 plusz félszo
bás, lehetó1eg telefonos lakásra (bar
milyen meg9ldás érdekel) értékkülön
bözettel. Erdeklődm: egész nap 
142-0380 telefonszámon. 

Elcserélném Nagymaroson \évő 75 
négyzetméteres komfortos MAY-bér
lakásomat kisebb budapesti lakásra 
Érdeklődni 112-0470'183 városi telE.'
fonszámon. 

Elcserélném vasutassal Rákospalo
tán lévő MÁV-lakótelepi 100 négyzet 
méteres, 3 szobás. összkomf011os. tele
fonos, pincével. kertrésszel rendelkező 
lakásomat, kisebb saját tulajdonú, sza
bad rendelkezésű tehermentes, vagy 
kisebb méretű MAY-bérlakásra. ér
tékkülönbözettel. Érdeklődni lehet: es
te 18-20 óra között a 184-3216 telefon
számon. 

Elcserélném Gyálí úti, 3 szobás. gáz• 
fűtéses, telefonos, félemeleti MAV
bérlakás9mat hasonló 1 szobás taná
csira MA V-dolgozóval. Négy-öt tagú 
családnak kényelmes. Más megoldás 
1s érdekel. Érdeklődni lehet 127-3963, 
vagy 164-2536 városi telefonszámon. 

Elcserélnénk 1 szoba komfortos, er
kélyes tanácsi lakásomat az (Árpád 
Gimnázium mellet9 1 plusz félszob�s. 
vagy nagyobb MAV bérlakásra. Er
deklődni lehet: a 122-06601664 telefon
számon. 

Elcserélnénk rákospalotai. 64 négy
zetméteres 1 + 2 félszobás (gardrob. 
kwmra) MÁV-bérlakást kPt kisE.'bb kü• 
)önálló lakásra. (Minden megoldás ér
dekel). Érdeklődni lehet: 9-16 óráig a 
34-87 üzemi telefonszámon. 

Elcserélném XIX. ker. Wt'kt'rle-tl'le
pi 50 négyzetméteres 2 szobás. tt'kfo
nos, kertes tanácsi lakásomat (tetőté>r 
beépíthetó') XV. kerületi Rákos úti 1 
vagy 1.5 szobás lakásra L vagy 11 
emeletire. Érdeklődnl lehet: a 142-8545 
városi. vagy a 36-12 üzemi telefonszá
mon. 

A Vasutasok Szakszervezetének lapja 
Felelős szerkesztő: Kaszala Sándor 

Szerkesztőség: 1068 Budapest VI., Benczúr u. 41. 
Telefon, városi: 122-9872, üzemi: 19-77 

Kiadja és terjeszti a Népszava Lap- és Könyvkiadó 
1064 Bp. VII., Rákóczi út 54. Telefon: 122-4810 

Levélcím: 1064 Bp. Pf. 32. 
Felelős kiadó: Kiss Jenő vezérigazgató 

Előfizetési díj egy évre: 51 forint 
Egyszámlaszám: MNB - 215-96 430 

89-2342. Szikra Lapnyomda, 
Budapest 

Felelős vezető: dr. Csöndes Zoltán vezérigazgató 
ISSN 0460-6000 

l 2 4 8 16 * * * 


	1989_0001
	1989_0002
	1989_0003
	1989_0004
	1989_0005
	1989_0006
	1989_0007
	1989_0008
	1989_0009
	1989_0010
	1989_0011
	1989_0012
	1989_0013
	1989_0014
	1989_0015
	1989_0016
	1989_0017
	1989_0018
	1989_0019
	1989_0020
	1989_0021
	1989_0022
	1989_0023
	1989_0024
	1989_0025
	1989_0026
	1989_0027
	1989_0028
	1989_0029
	1989_0030
	1989_0031
	1989_0032
	1989_0033
	1989_0034
	1989_0035
	1989_0036
	1989_0037
	1989_0038
	1989_0039
	1989_0040
	1989_0041
	1989_0042
	1989_0043
	1989_0044
	1989_0045
	1989_0046
	1989_0047
	1989_0048
	1989_0049
	1989_0050
	1989_0051
	1989_0052
	1989_0053
	1989_0054
	1989_0055
	1989_0056
	1989_0057
	1989_0058
	1989_0059
	1989_0060
	1989_0061
	1989_0062
	1989_0063
	1989_0064
	1989_0065
	1989_0066
	1989_0067
	1989_0068
	1989_0069
	1989_0070
	1989_0071
	1989_0072
	1989_0073
	1989_0074
	1989_0075
	1989_0076
	1989_0077
	1989_0078
	1989_0079
	1989_0080
	1989_0081
	1989_0082
	1989_0083
	1989_0084
	1989_0085
	1989_0086
	1989_0087
	1989_0088
	1989_0089
	1989_0090
	1989_0091
	1989_0092
	1989_0093
	1989_0094
	1989_0095
	1989_0096
	1989_0097
	1989_0098
	1989_0099
	1989_0100
	1989_0101
	1989_0102
	1989_0103
	1989_0104
	1989_0105
	1989_0106
	1989_0107
	1989_0108
	1989_0109
	1989_0110
	1989_0111
	1989_0112
	1989_0113
	1989_0114
	1989_0115
	1989_0116
	1989_0117
	1989_0118
	1989_0119
	1989_0120
	1989_0121
	1989_0122
	1989_0123
	1989_0124
	1989_0125
	1989_0126
	1989_0127
	1989_0128
	1989_0129
	1989_0130
	1989_0131
	1989_0132
	1989_0133
	1989_0134
	1989_0135
	1989_0136

